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 »گام« 50 هزار میلیاردی 
برای حمایت از تولید

 برنامه جدید بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
از این هفته اجرایی می شود

هاچ بک های 100 میلیونی 
 ارزان ترین هاچ بک های بازار 
که گزینه هایی ایده آل برای 

سفرهای درون شهری هستند

سیلی تاریخی عراق
تظاهرات میلیونی در بغداد با شعار نه به آمریکا برگزار شد   2 میلیون زائر خارجی 

در تور دالالن
95درصد زائران خارجی در سال 
گذشته توسط دالالن یا به صورت 
غیر رسمی به مشهد سفر کرده اند

خراسان رضوی

 پایه های لرزان »سوت زنی«
در ایران 

ظرفیت های مردمی مقابله با فساد

دخل و خرج

 طعنه سنگین ظریف به جبیر 

کشورهای عادی کشتارگاه ها را 
به کنسولگری  تبدیل نمی کنند!

4

 ویروس چینی 
به عربستان رسید

آیا سبک زندگی چینی ها دلیل 
انتشار بیماری های مرموز  است؟

5و8

 واکنش ایران و روسیه به تهدید 
آمریکا علیه سردار قاآنی 

16

 عقب نشینی موقت اروپا 
از مکانیسم ماشه 

پس از تهدید ایران،  اروپا از تمدید 
مهلت زمانی مکانیسم ماشه خبرداد

16

انقالب دوِم عراق
میــدان الثــورة العشــرین، میدانی اســت که شــاید 

همانند میدان انقالب و حضرت...

یادداشت روز

امیر مسروری

  صفحه 2

 رهایی پزشک 
گروگان از شکنجه گاه 

  صفحه 13مخوف!

 سبقت زندوکیلی، جنجال 
رحماندوست و توافق مبهم

  صفحه 15

  صفحه 14

  صفحه 3

دخل 

شنبه
5 | بهمن|1398

40 صفحه
. 1۶صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

+ 8 صفحه ضمیمه دخل و خرج
. 40 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 29 جمادی االول 1441 . 25 ژانویه 2020 
. سال هفتاد و یکم . شماره 20302 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها



اخبار  شنبه 5 بهمن  21398
29جمادی االول 1441.شماره 20302

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

نمابر: 37009129  051 پیامك: 2000999                  ایتا،    آی گپ ،    سروش:9033337010                  تلفن: 37009111 051                 

در روزنامه نوشته اید شوک تورمی بنزین  •
فروکش کرده است. بله منم موافقم. حاال که 
دیگر کمر مردم زیر بار این گرانی شکسته 

است، شوک تورم کم کم فروکش می کند.
 در حالی که گرانی، تورم و کاهش قدرت  •

خــریــد مـــردم زنــدگــی رو تحت تاثیر قــرار 
داده رئیس جمهور نگران رد صالحیت ها 

هستند. واقعا تاسف داره!
حاال که از شکست تحریم فجر نوشتین  •

کاش از تهدیدها و توهین به تحریمی های 
جشنواره هم می نوشتید. البته اگر جرئت و 

جسارت آن را داشتید.
 با این که سه ماه از بخشنامه بانک مرکزی  •

مبنی بر رفع اثر چک های برگشتی گذشته 
ولی هنوز هیچ کاری انجام نشده. قرار بود 
چک هایی که سه سال از برگشت خوردن آن 
ها گذشته رفع اثر بشه اما به خاطر ناکارآمدی 
سامانه قــوه قضاییه هنوز ایــن کــار انجام 
نشده. کاش جناب رئیسی دستوری دهند تا 

آدم های زیادی مشکل شان رفع شود.
 آقای وزیر صنعت، دقیقا داری چه کار می  •

کنی؟ پراید داره به 60 میلیون می رسه. اگر 
نمی تونی کــاری انجام بــدی، خب استعفا 
کن. تمام وسایل مصرفی، خوراکی و میوه 
داره روز به روز گرون تر می شه. مِن جوان 
با یک و 500 تومان حقوق چه کــار کنم؟ 
دزدی و کالهبرداری هم بلد نیستم. ماندم 
چه خاکی به سرم بریزم؟ فقط یک راه مانده: 
عیال رو طالق بدم خــودم هم بــروم دنبال 

ولگردی!
شما که از کاهش آثار تورمی بنزین مطلب  •

می نویسید یا بین مردم زندگی نمی کنید 
یا جیب تون چاقه. فقط در عرض یک هفته 
اخیر، پرتقال تامسون شمال ۸00 تومان 

گران شده و بقیه میوه ها.
رئیس جمهور عــراق ضمن دســت دادن  •

را  بزرگی  جنایت  شهیدسلیمانی  قاتل  با 
مرتکب شد.

لطفا پیگیری کنید که چرا بعد از 75 روز  •
هنوز هم کارت های سوخت ما صادر نشده 

است؟
 این دولت هرچقدر پیش سران کشورهای  •

دیگر مثل موش رفتار می کند برای مردم 
خودش شاخ و شانه می کشد. دقت کرده 
ــردم به عــدم دریافت  ــرای اعــتــراض م ایــد ب
کمک معیشتی همه را تهدید می کند که اگر 
پیگیری کنید یارانه تان را هم قطع می کنیم!

 شما خبرنگاران از کجا خرید می کنید که  •
می گید اثر تورمی کم شده؟ خراسان! کمتر 
دروغ بگو. تو که دروغگو نبودی. سال هاست 

مشترک تو هستم.
خراسان: مخاطب گرامی ضمن تشکر از 
توجه شما. مستحضر باشید خبر مربوط به 
کاهش تورم ماهانه از گزارش های مرکز آمار 
به دست آمــده اســت. ضمن این که کاهش 
تورم هرگز به معنای کاهش قیمت ها نیست. 
وقتی از کاهش تورم صحبت می کنیم یعنی 
سرعت افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده 
اســت. به عبارت دیگر قیمت ها همچنان 
گران شده است اما به نسبت گذشته کمتر 
گران شده است اگر به تجربه های خود نیز 
دقت کنید بعد از افزایش قیمت بنزین کاالها 
زیاد گران شد و اکنون به اندازه قبل گران 

نشده است.
 دارای3 فرزند هستم. مستاجرم و اجاره  •

خانه ام عقب افتاده. سال مون داره تموم 
میشه ولی پول رهن ندارم. شوهرم هم زندان 
است هرجا برای کمک میرم میگن امکانش 
نیست. بیاین  وضع زندگی مون رو نگاه کنید 
بچه هایم نون خوردن ندارند. خواهش می 
کنم یکی به داد ما برسه. ما از سیل زدگان 

بیچاره تریم.
ــازه  • ــرا آمــــوزش و پــــرورش مــعــلــمــان ت چـ

استخدام را برای طرح رتبه بندی این قدر 
که  بگویند  اول  همان  از  می کند؟  ــت  اذی
نمی خواهیم حقوق معلمان تازه استخدام 
را اضافه کنیم  و همان بخور و نمیر از سرشان 
هم اضافه است. درحالی که ما معلمان تازه 
کــار، همان حقوق انــدک را هم پول بنزین 
می دهیم تا خودمان را به روستاها برسانیم.

ممنون بابت مصاحبه سخنگوی طالبان.  •
خیلی خنده داشت آن جایی که گفته بود 

طالبان با تروریسم مخالف است!
 مگر در اسالم، مرد مسئول اداره و تامین  •

هزینه های زندگی نیست؟ مگر اسالم اجازه 
می دهد که شوهر به اجبار از پول خانمی 
که کار می کند برای تامین هزینه ها به نفع 
خودش بردارد؟ پس چرا دولت خالف شرع 
کــار می کند و می گوید چــون زن و شوهر 
هردو کار می کنند پس یارانه معیشتی نمی 
ــرا کسی جلوی دولــت را نمی  گیرند؟ چ

گیرد؟
آقای نماینده مجلس که می خوای برای  •

کشتن ترامپ پول بــدی! اگر می خــوای از 
جیب خودت برای کشتن ترامپ پول بدی 
باید مشخص کنی که از کجا ایــن پــول رو 
آوردی؟  اگر هم از بیت المال می خوای پول 

کشتن ترامپ رو بدی، چنین حقی نداری.
 نه خونه داریم نه ماشین. همسرم هم در  •

کنار پدرش مشغول کاره یارانه معیشتی هم 
بهمون تعلق نگرفته درخواست دادیم جواب 
اومــده که ماهی 16 میلیون درآمــد داریم. 
فکر کنم فقط پولی را که به حساب وارد میشه 
محاسبه می کنند نه پولی که از حساب خارج 

میشه آخه این چه جور عدالتیه.
ایــران  • افغانستانی مقیم  اتــبــاع  از   یکی 

هستم. تعجب کردم که با سخنگوی طالبان 
مصاحبه کردید. طالبان خودش یک نیروی 
تروریستی است. شما هم کار درستی نکردید 

که با آن ها مصاحبه کردید.
دو میلیون و 400 تومان حقوق می گیرم.  •

سه پسر لیسانسه هم دارم که بیکار هستند. 
یک پراید مدل ۸5 و یک خانه کلنگی در 
حاشیه شهر دارم و برای یکی از پسرهایم یک 
بقالی راه انداخته ام و یک خانه هم برایش 
اجاره کرده ام. جالب این جاست که با تمام 
این اوصاف، کمک معیشتی هم نگرفته ام. 
در جواب اعتراضم نوشته اند که جزو دهک 
های باال هستید و اگر باز هم اعتراض کنید 

یارانه تان را قطع می کنیم.

یادداشت  روز

...
   امیر مسروری 

international@khorasannews.com

انقالب دوِم عراق 
میدان الثورة العشرین، میدانی است که شاید 
همانند میدان انقالب و حضرت »امام خمینی« 
خودمان در تمام شهرهای عراق وجود داشته 
باشد. میدانی که به یاد شهدا و دستاوردهای 
قیام سال 1920 عراق نام گذاری شده و مردم 
عراق آن را بخشی از هویت تاریخی خود در برابر 
ــراج استعمارگران می دانند. بــرای ما این  اخ
عنوان از دو منظر جذاب است. از یک سو رهبر 
این انقالب میرزای شیرازی بود و از سوی دیگر 
پیاده روی اربعین را از میدان الثورة العشرین 
نجف به سمت کربال آغــاز می کنیم. تابستان 
1920 و پس از سه سال استعمار رسمی عراق 
توسط بریتانیا، مردم به فتوای میرزای شیرازی به 
خیابان ها ریختند و با حرکت مسلحانه به حضور 
نیروهای خارجی انگلیسی پاسخ دادنــد. حاال 
پس از 100 سال، این بار در 2020 مردم عراق 
با دستان گره کرده و با هر نگاه و تفکر سیاسی به 
خیابان ها آمدند تا بار دیگر به استعماری خارجی 
از  فرانو  قالب  در  که  استعماری  دهند.  پایان 
سال 2003 رسما عراق را اشغال کرد و عمال 
با دزدیدن یک سوم نفت عراق، بخش های قابل 
توجهی از سهام شرکت ها و موسسات و ممانعت 
از عقد قرارداد بغداد با شرکت های تامین کننده 
زیرساخت، غنی ترین کشور نفتی جهان را در 
وضعیت اقتصادی کشورهای فقیر آفریقایی قرار 
داده است. این تظاهرات در شرایطی رخ داد که 
میلیون ها نفر در سراسر عراق بزرگ ترین حماسه 
تاریخی سیاسی این کشور را در قرن جدید رقم 

زدند. اما این رخداد چه اهمیت ویژه ای دارد؟
یک: این خروش اولین خروش سیاسی و یک 
پارچه عراقی پس از 2003 است. شاید عراقی 
ها خــروش میلیونی دینی »اربعین« را داشته 
باشند اما کنشگری بازیگران متعدد سیاسی در 
عراق موجب نبود یکپارچگی در سیاست های 
اجتماعی احزاب مختلف شده است. برای اولین 
بار است که در قرن جدید میالدی عراقی ها بر یک 
کنش سیاسی و آن اخراج »آمریکایی ها« تاکید 
دارند و می توان از این حضور به عنوان »جمعه 
تقدیر« یاد کرد. جمعه ای که تمام احزاب تقدیر 
حیات سیاسی عراق را رقم زدند و بر استقالل و 

تمامیت ارضی شان تاکید دارند.
دو: این تظاهرات پایان یک حرکت اجتماعی 

نیست. خبرها حاکی است، این خروج اجتماعی 
قرار است با حضور اقشار مردمی جنوب در بصره 
تکرار شــود. همچنین اولین بار است که زنان 
در عراق در چنین وسعتی در خیابان ها حاضر 
شدند و کنشگری سیاسی از خود نشان دادند. 
برپایه گفت وگوی مقامات عراقی از جمله گروه 
های مقاومت حشدالشعبی و جریان صدر و حتی 
گروه های مسیحی، این تظاهرات تا اخراج آخرین 
نظامی آمریکا از عراق ادامه خواهد داشت. این 
بــدان معناست که ظرفیت بازیگران سیاسی 
مخالف دولت آمریکا در بغداد به حدی رسیده که 
باید کاخ سفید در شرایط پیش رو تصمیم جدی 
بگیرد که آیا کاخ سفید می تواند در عراق باقی 
بماند و ریسک هزینه – فایده آن را بپذیرد یا با 
اولین تصمیم برای خروج، رسما مانع از تلفات 
انسانی و مادی فراوان شود. بیانیه مقتدی صدر 
و تمامی گروه های سیاسی عراق حاکی است که 
این گروه ها حضور نیروهای آمریکایی را طبق 
قانون اشغالگری می دانند و اگر دولــت برهم 
صالح تالشی بــرای اخــراج نیروهای پنتاگون 
ــور حتم شــاهــد درگــیــری  صـــورت نــدهــد، بــه ط
مستقیم شهروندان عراقی با نیروهای آمریکایی 
خواهیم بود. از آن جا که بر خالف سال 2003، 
این بار مردم در برابر دولت آمریکا قرار خواهند 
گرفت، نتایج به دست آمده از تلفات و هزینه های 
کاخ سفید غیر قابل تصور اســت، همچنان که 
مقتدی صدر رهبر جریان صدر در هفته گذشته 
دستور احیای گــروه های »جیش المهدی« را 
صادر کرد و خبرها حاکی از آن است که گروه 
های مقاومت نیز آماده پیاده کردن قدرت قانون 
در برابر آمریکایی ها در صورت تبعیت نکردن 
از نظر پارلمان این کشور هستند. البته اولین 
واکنش رسمی دولتی نیز واکنش برهم صالح به 
این حادثه بود. وی بالفاصله پیام همراهی با مردم 
را صادر کرد و از مواضع خود در دیدار با ترامپ در 

حاشیه اجالسیه داووس عقب نشست!
سه: از شاخصه های مهم این تظاهرات و خروش 
اجتماعی عــراق، نبود شعارهای سیاسی علیه 
احزاب داخلی بود. در حقیقت می توان اذعان 
کرد »عراق واحد« را در روز جمعه پس از ده ها 
سال شاهد بودیم. عراقی که آرزوی ابومهدی 
المهندس و بسیاری از شهدای شاخص مقاومت 
ــراز درگــیــری های  ــود. عراقی که خــود را از ت ب
سیاسی داخلی و حزبی به عراق یکپارچه و متحد 
ارتقا دهد و شأن خود را از نزاع های طایفه ای به 
بازیگری پر قدرت در منطقه تبدیل سازد. هرچند 
سازمان های اطالعاتی خارجی از جمله سیا، 
اطالعات  سرویس  و  عربستان  االستخبارات 
خارجی امارات در چند روز گذشته با راهپیمایی 
جوکرها تالش کرد صحنه اعتراضات بغداد را 
تغییر دهد اما حضور میلیونی مردم نشان داد 

عراقی ها در تصمیم برای اخراج آمریکایی ها عزم 
جدی دارند. همان رخ دادی که نه مورد انتظار 
آمریکاست و نه تمایلی از سوی بازیگرانی چون 
رژیــم صهیونیستی و عربستان بــرای آن وجود 
دارد. دقیقا زمانی که عراق در سال 2014 به 
این سمت حرکت می کرد، شاهد شکل گیری 
داعش در این کشور بودیم تا عراق هیچ گاه مرکز 
ثقل حوادث منطقه ای نباشد. ضرب المثلی در 
جهان عرب وجود دارد که می گوید، مصری ها 
می نویسند، لبنانی ها چاپ می کنند و عراقی ها 
می خوانند)اهمیت دانش پذیری و حرکت علمی 
عراقی هــا(. در حقیقت فرهنگ عــراق حرکت 
دهنده فرهنگ های منطقه ای و عربی است. 
رشد عراق می تواند برای کشورهایی که در حال 
بازتولید تمدن عربی با دالرهای نفتی هستند، 
خطرناک باشد. تمدنی که از آن به عنوان یکی از 
اضالع مهم مثلث تمدنی عربی اسالمی یاد می 
کنند. از این منظر تظاهرات و حضور میلیونی 
مردم در روز جمعه یک پیام رسمی برای کسانی 
دارد که نمی خواهند فرهنگ و تمدن عراقی – 
عربی و اسالمی به عنوان یک تمدن مستقل در 
منطقه دیده شود. کشورهایی چون عربستان و 
امارات که با ساخت تفرجگاه های مختلف و خرج 
کردن دالرهای نفتی تالش زیادی از خود نشان 
دادند که ریاض و ابوظبی به عنوان آمال مدینه 
فاضله یک عرب شناخته  شود، اولین کسانی 
هستند که پیام بغداد را دریافتند. در حالی که 
همیشه جهان عرب تشنه مبارزه، ایستادگی و از 
همه مهم تر استقالل خواهی بود. عراق یکپارچه 
در راهپیمایی روز جمعه پاسخی است به مردم 
عرب پس از حوادث فروپاشی عثمانی؛ سیاستی 
که در آن مردم عرب منطقه خواهان استقالل، 

ایستادگی و مقاومت هستند.
چهار: تظاهرات روز جمعه یک پیام دیگر داشت. 
دولت و احزاب سیاسی عراق اگر تصمیم درستی 
بگیرند، به طور حتم مردم عراق از هر گرایشی 
پشت آن ها خواهند بود، همچنان که تشکیل 
نیروهای مدافع عراقی حشدالشعبی به همین 
سبب بــود. حــاال خــروش مردمی در روز جمعه 
دست دولت و مسئوالن عراقی را برای یک تصمیم 
بزرگ باز گذاشته و از سوی دیگر به همه مقامات 
عراقی فهمانده است در صورتی که نخواهند 
در مسیر مــردم و خواست آنــان قــرار بگیرند به 
طور حتم مواجهه مستقیم با اراده ملی است. در 
حقیقت تظاهرات روز جمعه تظاهراتی است با 
دو پیام مهم »اخراج نیروهای آمریکایی« و »دفاع 
ــراق«؛ بدین معنا  از تصمیم درســت پارلمان ع
مشروعیت و مقبولیت ساختار سیاسی این کشور 
هم به نوعی تایید و تثبیت شد و می توان گفت ده 
ها طرح همانند کودتای شکست خورده چند ماه 

پیش امارات در بغداد با خروج مردم، خنثی شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئله مبارزه با فساد 
اقتصادی یک امر راهبردی است که در درون و 
ذات انقالب شکوهمند اسالمی قرار داده شده 
است و ما این مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان 

با مفسدان را تا حصول نتیجه ادامه می دهیم.
به گزارش میزان، رئیسی، پنج شنبه گذشته در 
سفر استانی به یزد، در دیــدار با اقشار مختلف 
ــان فقط  ــم ــای ــزارش ه ــزود: در گ ــ ــردم یــزد اف مـ
نمی گوییم چه کسی به جرم فساد به چه میزان 
محکوم شده است؛ این موضوع اعالم می شود 
اما در کنار آن اعالم می شود چه میزان از پول 
های به یغما برده شده، به بانک ها، خزانه و به 
جایگاه اصلی مسترد شده است. در گزارش های 
اخیر، گزارش بازگشت میلیاردها تومان به بیت 
المال داده شده است. ما قرار است کاری را که 
انجام شده است، بگوییم؛ نه این که کاری را که 
انجام خواهیم داد.وی همچنین با بیان این که 
ــه شده و در سایت ها نیز  ــزارش اقدامات ارائ گ
موجود است، تصریح کرد:  گزارش پرونده ها و 
میزان بازگشت مبالِغ به یغما برده شده، داده 

شده است. اراده جدی ما و همکارانمان به لطف 
و عنایت پروردگار و کمک مردم، به عنوان سرباز 
والیت در این میدان آن است که مال حرام را از 
حلقوم حرام خواران بیرون بکشیم.این سخنان 
رئیس قوه قضاییه  با فریادهای »رئیسی رئیسی 
تشکر تشکر« حاضران همراه شد.رئیس دستگاه 
قضا همچنین گفت: حاشیه سازی ها ما را به خود 
مشغول نخواهد کرد و گرفتار حاشیه ها و حاشیه 
سازی ها نمی شویم؛ چون ماموریت اصلی خود 
را می دانیم و به دنبال تحقق آن مأموریت اصلی 
هستیم که ماموریت اجرای حق و عدالت و مبارزه 
با فساد است. آن چیزی که در مردم امید آفرین 
است، انجام صحیح و قاطع این مأموریت خواهد 
بود و ان شاءا... در این ماموریت نه دچار سستی 
خواهیم شد و نه نکول خواهیم کرد.این سخنان 
نیز با استقبال حضار و شعارهای تاییدآمیز آن 
ها همراه شــد.وی همچنین در جمع قضات و 
کارکنان دادگستری استان یزد با اشاره به پخش 
کلیپی بی پرده و صریح که پیش از آغاز سخنرانی 
وی در این نشست با موضوع نگاه ارباب رجوع 

بــه مجموعه قضایی پخش شــد، گفت: امــروز 
صحبت ها و نگاه ارباب رجوع را شنیدید و دیدید، 
یک روز فیلم های عملکرد همه ما را در درگاه 
االســالم  می گذارند.حجت  نمایش  بــه  الهی 
والمسلمین رئیسی خطاب به  قضات و کارکنان 
دادگستری افزود: وقتی کسی به دادگاه می آید، 
با لحن و ادبیات مناسب با وی سخن بگویید؛ چرا 
که آن فرد در محافل خانوادگی، موضوع و نحوه 
برخورد شما را بیان می کند.وی ادامه داد: بدانید 
همه آن چه مربوط به رفتار هاست باید در آن 
تجدیدنظر جدی شود. خداوند به بهترین خلقش 
نبی مکرم اسالم)ص( این گونه خطاب می کند که 
»ای پیغمبر، اگر بداخالق باشی مردم از اطرافت 
کنار می روند«؛ بنابراین برخورد مناسب با مردم 
و اربــاب رجــوع مهم است و باید راهنمایی ها و 
توضیحات الزم به مراجعه کننده داده شود. 
بحث خالف قانون کردن مطرح نیست بلکه با 
مهربانی برخورد کردن یکی از مهم ترین اصول 
کاری است. شما در این جایگاه ملجأ و پناهگاه 

مردم هستید.

تولیت آستان قدس رضــوی گفت: استکبار از 
ــران هــراس دارد، زیرا  پیشرفت های علمی ای
جامعه ای که دانــا باشد، تواناست. به گزارش 
آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در دیــدار رئیس، اعضای هیئت رئیسه و 
رؤســای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد که برای اولین بار در آستان قدس رضوی 
انجام شد، بر اهمیت استفاده از مبانی و اصول 
علمی در انجام امور تأکید و اظهار کرد: آستان 
قدس رضوی برای خدمت رسانی بهتر به زائران 
در حوزه  های مختلف نیازمند و محتاج کمک 
اهالی  و  دانشگاهیان  دانــشــگــاه،  همراهی  و 
ــزود: رویکرد آستان  علم و دانــش اســت. وی اف
قــدس رضــوی حرکت در یک بعد و تنها پاسخ 
گویی به یک نــوع نیاز انسان و جامعه نیست. 
این آستان مقدس تالش دارد در ابعاد مختلف 
در حد توان و مقدورات فعال باشد و در این راه 
نیازمند همراهی دانشگاهیان و جامعه علمی 

کشور است. حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان این که آستان قدس رضــوی به مسائل 
پزشکی، روانـــی و موضوعاتی کــه بــه سالمت 
جامعه مربوط باشد توجه جدی دارد، تصریح 
بــا روح و  ــرد: در گذشته موضوعات مرتبط  ک
جسم آدمی از یکدیگر جدا نبودند، اما امروزه با 
گسترش و توسعه علوم این دو از یکدیگر تفکیک 
شده اند، از این رو پزشکان را در گذشته »حکیم« 
پرمعناست. بسیار  واژه ای  کــه   می نامیدند 
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به دستاوردها 
و پیشرفت های علم پزشکی در دوران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: جامعه 
پزشکی ایران هم اکنون پاسخ گوی تمام نیازهای 
درمانی کشور بوده که این مهم از برکات انقالب 
اسالمی و هــوش و ذکـــاوت ملت ایـــران است.
وی ضمن اعــالم آمادگی آستان قدس رضوی 
برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
اظهار کرد: آستان قدس رضوی به میزان توان 

و امکانات، وظیفه خود می داند که در خدمت 
دانشگاهیان و دانشمندان باشد زیــرا اعتقاد 
داریم این کار در راستای کمک به رشد، پیشرفت 
و تعالی کشور است.شایان ذکر است، در ابتدای 
این دیــدار دکتر محمدحسین بحرینی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از رؤسای 
دانشکده ها و معاونان این دانشگاه ضمن ارائه 
گزارشی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

رئیس قوه قضاییه: مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان با مفسدان را تا حصول نتیجه ادامه می دهیم 

تولیت آستان قدس رضوی:استکبار از پیشرفت های علمی ایران هراس دارد
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توئیت روز

فراخبر

انقالب دوم عراق و 5 نکته
 حرکت بی نظیر و باورنکردنی مــردم عــراق با شعار »نــه به آمریکا « و 
اشغالگری، عراق را وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود کرده است. در این 
زمینه نکاتی گفتنی است: 1-عنوان اصلی شعار راهپیمایی قیام روز 
جمعه مردم عراق »ثورة العشرین الثانیة2020« است. انقالب 1920 
موجب خروج اشغالگران انگلیسی از عراق شد.درواقع انقالب دوم، با 
هدف اخراج آمریکا از عراق و با دعوت همه گروه های مقاومت عراقی 
و مقتدی صدر صورت گرفته اســت.2 - منطق اصلی» انتقام سخت«، 
اخراج آمریکایی ها از کل منطقه است. صورت عینی و عملی آن، گاهی به 
شکل سیلی موشکی است و گاه در قالب حرکت نرم میلیونی مردم عراق 
و سپس مردم کل منطقه. این فرایند قطعا تکمیل خواهد شد و به زودی 
باید منتظر قیام سایر ملل منطقه نیز باشیم. 3-راهپیمایی دیروز، یک 

وزن کشی خیابانی بین دو جریان آمریکایی و ضدآمریکایی و اشغالگری 
در عراق است. حضور میلیونی مردم عراق نشان داد که جریان آمریکایی 
فاقد پشتوانه واقعی مردمی در این کشور است و ظرفیت آمریکایی ها 
حداکثر همراهی بخشی از مسئوالن عراقی همسو و طیف کوچکی از 
مردم فریب خورده است که موج جدید قیام مردم عراق، آغازی بر حذف این 
جریان آمریکایی در حاکمیت نیز خواهد بود. 4-این راهپیمایی را می توان 
همه پرسی خروج آمریکایی ها از عراق دانست. انتظار می رود حلقه بعدی 
این حرکت و مطالبه عمومی مردمی، حمایت قاطع  مرجعیت باشد.  
5-قیام مردم عراق، ثمرات آغازین خون شهیدان سرافراز اسالم حاج 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس است. تاثیر خون این شهیدان مظلوم 
بر وحدت بخشی، زنده کردن، جهت دادن و بصیرت بخشی مردمی ، 

معادله  ای را خلق کرده است که برای ترامپ هرگز قابل فهم نیست. 

تحلیل روز

رهبران اتحادیه اروپا توافق خروج بریتانیا را امضا کردند 

برگزیت در راه ایستگاه پایانی 
اوروزوال فن درالین و شارل میشل، روسای 
کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا روز جمعه 
توافق برگزیت را امضا کردند. امضای این 
توافق از سوی روسای کمیسیون و شورای 
ــا زمینه را بــرای تصویب آن در  اتحادیه اروپ
پارلمان اروپا فراهم می کند. روز پنج شنبه، 
توافق برگزیت که پیش از این توسط دو مجلس 
عوام و لرد های بریتانیا به تصویب رسیده بود، 
با امضای ملکه الیزابت رسما به قانون تبدیل 
ــا با  ــورای اروپ شــد. شــارل میشل، رئیس ش
انتشار پیامی در توئیتر نوشت: »امروز توافق 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کردیم. 
امور به طور اجتناب ناپذیری تغییر می کنند 
اما دوستی ما باقی می ماند. ما فصل جدیدی 
را با شریکان و متحدان مان آغاز می کنیم.« 
پارلمان اروپــا قــرار است روز 29 ژانویه )9 
بهمن( توافق برگزیت را بررسی کند. مقامات 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از تصویب 
این توافق در پارلمان اروپــا، روز 30 ژانویه 
)10 بهمن( آن را تایید خواهند کرد تا بریتانیا 
بتواند براساس این توافق در روز 31 ژانویه 
)11 بهمن( از اتحادیه اروپا خارج شود. بدین 
ترتیب، برگزیت به 4۶ سال حضور بریتانیا 

در اتحادیه اروپــا پایان می دهد. به گزارش 
بی بی سی، بریتانیا موافقت کرده که در یک 
دوره انتقالی تا پایان سال جاری میالدی از 
قوانین اتحادیه اروپــا پیروی کند اما انتظار 
دارد تا سال 2021 به توافقی درباره روابط 
ــا دست یابد. مقامات  آینده با اتحادیه اروپ
اتحادیه اروپا معتقدند که جدول زمانی تعیین 
شده بسیار فشرده است. اما بوریس جانسون، 
نخست وزیر بریتانیا، اصرار دارد که بریتانیا 
پس از سال ها اختالف نظر بر سر برگزیت، 
اکنون می تواند گامی به جلو در این زمینه 
بردارد. جانسون طی ماه های گذشته، برای 
گرفتن رأی موافق برگزیت از پارلمان مجبور 
شد به انتخابات زودهنگام متوسل شود و 
ترکیب نمایندگان را به نفع حزب خود تغییر 
دهد. حاال این توافق با رای مثبت پارلمان 
اروپا در هفت روز آینده، به چالشی که در پی 
یک همه پرسی در سال 201۶ برای دولت 
های بریتانیا رقم خورد، پایان می دهد. موفق 
نشدن در پیشبرد برنامه خروج از اتحادیه اروپا 
که مردم بریتانیا در سال 201۶ به آن پاسخ 
مثبت داده بودند، باعث شده بود سه نخست 

وزیر از اداره دولت استعفا کنند. 

گروه بین الملل-صدها هزارنفردر بغداد، پایتخت 
عراق گردهم آمده بودند تا با برگزاری تظاهرات 
میلیونی خواستار خــروج آمریکا از کشورشان 
ــروز در نــوع خــود به اعتقاد  شوند.تظاهرات دی
بسیاری از کارشناسان، زلزله ای انسانی بود که 
برخی آن را از نظر جمعیت مشارکت کننده بعد 
از زیــارت اربعین حسینی پرتجمع ترین حضور 
مردمی در عراق دانسته اند. جمعیت معترض 
به حضور آمریکا در عراق حداقل دو میلیون نفر 
تخمین زده شده اند.اعتراض کنندگان از دو زبان 
عربی و انگلیسی برای ابراز انزجار از آمریکا بهره 
گرفته بودند و تعدد دست نوشته ها و بنرها که به 
زبان انگلیسی خواهان خروج نظامیان آمریکایی 
از خاک عراق شده بودند، بی سابقه گزارش شده 
است.برخی از تظاهرات کنندگان نیز شگردهای 
قابل توجهی در نشان دادن خشم و نفرت خود از 
سیاست ها و نظامیان آمریکا ابراز داشتند که از 
جمله آن به دار کشیدن آدمک دونالد ترامپ بود. 
خبرها حاکی است این خروج اجتماعی قرار است 
با حضور قشرهای مردمی جنوب در بصره تکرار 
شود. همچنین اولین بار است که زنان در عراق 
در چنین وسعتی در خیابان ها حاضر شدند و 
کنشگری سیاسی از خود نشان دادند.نکته های 
مهمی در خصوص تظاهرات میلیونی دیروز مردم 
عراق وجود دارد:اول؛ تظاهرات میلیونی ثابت کرد 
که پیامد ترور سرداران مقاومت به خصوص سردار 
سپهبد "قاسم سلیمانی"، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای آمریکا در   

کل منطقه غرب آسیا خواهد بود و صرفًا به واکنش 
جمهوری اسالمی ایران محدود نمی شود.دوم؛ 
این تظاهرات نشان می دهد که گروه های مقاومت 
در عــراق از پشتوانه مردمی باالیی برخوردار 
هستند. تنها در 20 روز اخیر دو بار قدرت مردمی 
گروه های مقاومت در عراق ثابت شد که نخستین 
بار در تشییع پیکر سرداران مقاومت بود و این بار 
نیز در حمایت مردم از فراخوان برگزاری تظاهرات 
میلیونی ضد آمریکایی است.سوم؛ تظاهرات 
دیروز مردم عراق دومین سیلی به آمریکا در 20 
جمهوری  را  سیلی  است.نخستین  اخیر  روز 
اسالمی ایــران روز 8 ژانویه با حمله موشکی به 
پایگاه نظامی آمریکا در "عین االسد" زد و دیروز 

مردم عراق با تظاهرات میلیونی خود که خواستار 
اخراج نظامیان آمریکایی شدند، سیلی دوم را 
زدند.چهارم؛ اثر این سیلی به حدی برای آمریکا 
ــای  سنگین اســت که رسانه هایی که در روزه
گذشته کوچک ترین تحوالت عراق را پوشش می 
دادند، از پوشش تظاهرات میلیونی مردم عراق 
خودداری و این رخداد بزرگ را سانسور کردند. 
پنجم؛ برخی رسانه ها و شخصیت ها تالش کردند 
تظاهرات دیروز را صرفًا به شیعیان محدود کنند، 
اما تظاهرات کنندگان صرفًا از جمعیت شیعه 

نیستند بلکه اهل سنت زیادی نیز حضور دارند.

قدردانی رئیس مجمع علمای اهل تسنن 	 
عراق

در همین باره،شیخ "خالد المال"، رئیس مجمع 
علمای اهل تسنن عراق در حساب کاربری خود در 
توئیتر نوشت: »ای مردم غیور عراق با حضورتان بر 
نقشه های دشمنان خط بطالن کشیدید. با حضور 
میلیونی تان و مسالمت آمیز بودن )راهپیمایی 
ــان( عالقه مندی تــان را به میهن خــود نشان  ت
دادید. شما پرچم عراق را باال بردید تا به حضور 
آمریکا پایان دهید.«مقتدی صدر نیز همزمان با 
تظاهرات میلیونی علیه حضور نظامی آمریکا در 
این کشور، در بیانیه ای از دولت عراق خواست تا 
تمام پایگاه های نظامی آمریکا را ببندد.وی تأکید 
کرد: اگر دولت آمریکا حاضر به خروج از عراق 
نشود، با آن به مثابه یک کشور اشغالگر و متخاصم 
برخورد خواهد شد.مقتدی صدر همچنین از 
دولت بغداد خواست تا تمام قراردادهای امنیتی 
با آمریکا را لغو کند و حریم هوایی این کشور را 
روی عملیات های نظامی آمریکا ببندد.وی در این 
بیانیه تأکید کرد که تمام تالش خود را برای وارد 

نشدن عراق به جنگی دیگر با آمریکا به کار خواهد 
گرفت و از تمام راه های مسالمت آمیز از جمله 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای 
اخراج نیروهای آمریکایی استفاده خواهد کرد. او 
نیروهای آمریکایی را »اشغالگر« توصیف کرد. رهبر 
جریان صدر در ادامه هفت گام مهم را الزمه رسیدن 
به این هدف اعــالم کرد.دبیرکل عصائب اهل 
الحق در توئیتی با قدردانی از حضور با شکوه همه 
قشرهای ملت عراق در تظاهرات بغداد گفت که 
آمریکا اگر به شیوه های قانونی و مسالمت آمیز از 
عراق بیرون نرود، مقاومت اسالمی عراق به خروج 
مجبورش می کنند.»شیخ قیس الخزعلی« خطاب 
به »دونالد ترامپ« گفته است »بعد از این که ملت 
عراق، مخالفت خود را مبنی بر حضور نظامیان 
آمریکا در کشورشان بیان کردند، »ترامپ احمق« 
باید بداند به رغم خواسته اش مجبور به ترک خاک 
عراق خواهد شد.« »هادی العامری« رئیس ائتالف 
فتح نیز، این تظاهرات را میلیونی توصیف کرد 
و از دولت واشنگتن خواست تا به خواسته مردم 
عراق احترام بگذارد. شیخ همام حمودی رئیس 
مجلس اعالی اسالمی نیز  خطاب به آمریكایی ها 
نوشت: كوله هایتان را بدون معطلی  جمع كنید و 
از عراق خارج شوید. عراقی ها سیادت بدون نقص 
مي خواهند. و نکته ششم این که ؛ تظاهرات دیروز 
مردم عراق نشان داد که "دونالد ترامپ" رئیس 
جمهور آمریکا درک درستی از تحوالت منطقه 
غرب آسیا به خصوص گروه های مقاومت ندارد. 
ترامپ همه کشورهای منطقه غرب آسیا را مانند 
عربستان سعودی می داند که آن را »گاو شیرده« 
توصیف کرده اســت.در همین باره، مردم عراق 
دیروز پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن 

نوشته شده بود: »عراق، عربستان نیست.«

تظاهرات میلیونی در بغداد با شعار »نه به آمریکا« برگزار شد 

سیلی تاریخی عراق 

  سیدرضا قزوینی غرابی
international@khorasannews.com

نمای روز

چهره روز 

قاب بین الملل 

توئیت ترامپ: برنی سندرِز احمق، در رقابت 
های مقدماتی دموکرات پیشتاز است، اما 
بیش از پیش به نظر می رسد که دموکرات ها 
هرگز به او اجازه پیروزی نخواهند داد! آیا جو 
بایدِن خواب آلود قادر خواهد بود از خط پایان 

)دور مقدماتی ( عبور کند؟

مــگــوار »چماق  بــا  حضور جالب در تظاهرات 
قیری«  و فاله» ابــزاری برای ماهی گیری«؛ دو 
سالحی که عشایر جنوب عراق با آن علیه استعمار 

انگلیس در سال 1920 حماسه آفریدند.

تصویری متفاوت از آنگال مرکل، صدراعظم آلمان  
که آینه   دربار عثمانی را  از رجب طیب اردوغان، 
آنگال  گرفته است.  هدیه  ترکیه  جمهور  رئیس 
ــان  برای  مرکل بنابه دعــوت رجب طیب اردوغ

انجام یک دیدار کاری دیروز وارد استانبول شد.

دونالد ترامپ در صفحه اینستاگرام خود عکسی 
فکاهی منتشر کرد که نشان می دهد باراک اوباما، 
رئیس جمهور پیشین آمریکا در حال جاسوسی 
از وی در "برج ترامپ" است.اگرچه ترامپ در این 
پست اینستاگرامی هیچ توضیحی نــداده است 
اما در سال 2017 مدعی شد اوباما در جریان 
انتخابات سال پیش از آن ، از "برج ترامپ" شنود 
می کرده است، ادعایی که البته از سوی نهادهای 

اطالعاتی آمریکا رد شد.

برهم صالح بی اطالع بود؟ 

مقتدی  سید  سخنگوی  العبیدی  صــالح  شیخ 
صــدر، یک روز قبل از تظاهرات میلیونی و "بی 
ــروز عــراق که یک همه پرسی مردمی  نظیر " دی
ــدم آمریکایی هــا بـــود، در  در خصوص بقا یــا ع
گفت وگویی تلویزیونی مدعی شد  »همان گونه که 
اتهامات اثبات نشده ای درباره نقش برخی عناصر 
حشد الشعبی در هدف قرار دادن معترضان مطرح 
شده است، در مقابل، اتهامات قوی و مستدلی 
وجود دارد که می گوید تک تیراندازان روزهای 
آغازین اعتراضات اکتبر، ُکــرد بودند و مسئول 
آنان یک شخصیت کرد بسیار نزدیک به مقامات 
آمریکایی و سفارت آمریکا در بغداد و همچنین 
نخست وزیر عراق بوده است.به دلیل نزدیکی 
این فرد به آمریکا، تمایلی به کشف هویت او وجود 
ندارد«.این ادعای خطیر و قابل توجه جریان صدر 
به حمایت آمریکا از فرمانده تک تیراندازانی که 
معترضان را هدف قرار می دادند و سکوت آن ها و 
دیگر گروه های سیاسی مطلع تا این لحظه، جای 
تأمل دارد.عالوه بر این، روشن می شود مقامات 
کاخ سفید که بغداد را به رعایت حقوق بشر در 
برخورد با معترضان دعوت می کردند چگونه با 
دخالت در امور داخلی کشور، رویکرد دو گانه ای 
در برخورد با تحوالت عراق اتخاذ کرده اند.برهم 
صالح که به دلیل دیدار با ترامپ و در اعتراض به 
نقش واشنگتن در نقض تمامیت عراق از طریق 
ترور نایب رئیس هیئت حشد الشعبی مورد انتقاد 
برخی گروه های سیاسی و برخی گروه های حشد 
قرار گرفته است، اکنون در معرض این پرسش 
قرار می گیرد که آیا به عنوان رئیس جمهور از آن 

چه سخنگوی صدر گفته مطلع بوده است یا خیر؟

خبر متفاوت 

گاف ترامپ در دیدار با نچیروان؟ 

وب سایت ُکرد زبان Drawmedia: دونالد ترامپ 
در دیدارش با رئیس اقلیم کردستان عراق، نچیروان 
 SDF بارزانی را با فرمانده کردهای سوریه موسوم به
اشتباه گرفته و بدون این که کلمه ای از اقلیم بگوید 
مدام از شمال سوریه می گوید. رئیس جمهور آمریکا 
گفته »ما نفت داریــم و آن جا از نفت مان محافظت 
می کنیم.«پیش بینی همه از دیدار ترامپ و بارزانی 
این بود که رئیس جمهور آمریکا درباره تصمیم مجلس 
نمایندگان عراق در مکلف کردن دولت به خروج 
نیروهای آمریکا از عراق و مواضع اقلیم کردستان 
در این باره صحبت کند، اما وی فقط درباره سوریه 
و کردهای این کشور حرف زد و حتی یک کلمه در 
خصوص عــراق و اقلیم کردستان صحبت نکرد. 
»درومیدیا« از منبعی آگاه گزارش داد: ترامپ پس 
از پایان اظهارات در حضور خبرنگاران، به نچیروان 
بارزانی اشاره کرده و به هیئت همراه گفته است که 
»آیا وی، ژنرال سوریه ای نیست که قرار بود با وی دیدار 
کنیم«، احتماال منظور ترامپ، مظلوم کوبانی فرمانده 
کل نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه بوده است که 

قبال چند بار با وی گفت وگوی تلفنی داشته است!
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اخبار

اشتری: پلیس در اعتراضات اخیر 
سالح گرم نداشت 

فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که پلیس در 
هیچ کدام از تجمعات یا اعتراضات سالح گرم 
به همراه ندارد، گفت: در اعتراضات اخیر هیچ 
موردی از تیراندازی از طرف ناجا نبوده است. 
سردار حسین اشتری در گفت و گو با فارس با بیان 
این مطلب که تعداد محدود افراد معترض و شعار 
دهنده در مقابل جمعیت ده ها میلیونی که برای 
تشییع سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی در 
اقصی نقاط کشور به میدان آمدند، عددی نبودند؛ 
اظهار امیدواری کرد که مدیران پشت صحنه و 
آن کسانی که این تجمعات را هدایت می کردند 
از شکست خود درس بگیرند و بفهمند که با این 

اقدامات و جریان سازی ها به جایی نمی رسند.
براساس گــزارش فــارس این درحالی است که 
رسانه های بیگانه درپی برخی تجمعاتی که پس 
از حادثه هواپیمای اوکراینی به وقــوع پیوست 
مدعی شده بودند که تعدادی زخمی شده اند. 
فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی 
در خصوص پــروژه کشته ســازی دشمن و مانور 
تبلیغاتی رسانه های بیگانه مبنی بر زخمی شدن 
شهروندان در تجمعات اخیر به دست پلیس اظهار 
کرد: همکاران بنده در این تجمعات سالح گرم 

نداشتند و هیچ تیراندازی از طرف ناجا نبود.

پیام شمخانی به مرجعیت، دولت و 
ملت عراق: 

آمریکا از این پس خود را آماده 
تازیانه مردم منطقه کند 

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با صدور 
پیامی خطاب به مرجعیت عالی، دولت، مجلس 
و ملت سلحشورعراق، ضمن پاسداشت برپایی 
تظاهرات میلیونی و تاریخی مردم این کشور در 
مخالفت با اشغالگری آمریکا و حمایت از استقالل 
و حاکمیت ملی عراق، این اقدام ارزنده را نشانه ای 
از پیشتازی و پرچمداری مردم پرافتخار عراق در 
مسیر اخراج آمریکا از منطقه بیان کرد و گفت: 
آمریکا باید از این پس خود را آماده کند که هرروز 
جلوه ای از تجلی قدرت مردم منطقه را به سان 
تازیانه ای بر پیکر زبون و خوار استکبار خویش 
مشاهده و لمس کند. به گزارش ایسنا، دریابان 
علی شمخانی ترور ناجوانمردانه سرداران پر آوازه 
جبهه مقاومت، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس را خطای راهبردی ترامپ و 
تیم شرور حاکم بر کاخ سفید اعالم و اظهار کرد: 
شمارش معکوس اخراج آمریکا از منطقه از بامداد 
جمعه ۱۳ دی ماه آغاز شده است و پژواک ناقوس 
افول اقتدار پوشالی واشنگتن هر روز با طنین 
بلند تری به گوش می رسد. وی خاطر نشان کرد: 
تظاهرات میلیونی مردم عراق نشان داد که تهدید 
آمریکا مبنی بر تحریم این کشور در صورت اجرای 
قانون اخراج نظامیان واشنگتن، ابزار پوسیده 
ای است که نمی تواند اراده دولت ها و ملت هایی 
را که به دنبال حفظ استقالل و حاکمیت ملی 
خود هستند تحت تاثیر قرار دهد.  دبیر شورای 
عالی امنیت ملی تظاهرات میلیونی مردم آزاده 
وسلطه ستیز عــراق را آغــاز نهضتی فراگیر که 
ملت های زخم خورده از تجاوز آمریکا آن را ادامه 
ــزود: رویکرد واقعی  خواهند داد بیان کرد و اف
مردم منطقه درباره آمریکا در تشییع میلیونی پیکر 
رهبران مقاومت و مراسم  بزرگداشت کم سابقه در 
کشورهای مختلف بروز و ظهور یافت و این واقعیت 
رو به گسترش را نمی توان با شوهای تبلیغاتی و 

فضاسازی های رسانه ای کتمان کرد.

واکنش شورای نگهبان به اظهارنظرها درباره نتایج بررسی صالحیت ها 
 در پی انتشار برخی اظهارنظرها در خصوص دالیل رد صالحیت داوطلبان 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی روابط عمومی شورای 
نگهبان اطالعیه ای صادر کرد. در این اطالعیه آمده است: »طی روز های 
گذشته اخبار و مطالب مختلفی راجع به دالیل عدم تأیید صالحیت داوطلبان 
انتخابات منتشر می شود که عمومًا کذب و بی اساس است. هرچند شورای 
نگهبان بار ها از مسئوالن، فعاالن سیاسی و رسانه ها درخواست کرده است که 
در خصوص نتایج بررسی صالحیت داوطلبان و دالیل عدم تأیید افراد از گمانه 
زنی های غیر مستند خودداری ورزند، اما با این حال شاهد تکرار این ادعا ها در 
فضای عمومی کشور هستیم.« در بخش دیگری از این بیانیه شورای نگهبان 
ضمن »تکذیب و عدم تأیید مطالب منتشرشده« تاکید کرده است: »همچون 
گذشته از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، درخواست می کند از هرگونه 
اظهارنظر و گمانه زنی غیرمستند، انتشار شایعات بی اساس و انتساب مطالب 

دروغ به شورای نگهبان که باعث نگرانی افکار عمومی می شود، خودداری 
کنند و اعالم می کند حق این نهاد در پیگیری قضایی موارد نقض قانون از جمله 
نشر اکاذیب محفوظ است.« همچنین به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان نیز در توئیتی نوشت: »اگر ادعای رد صالحیت یکی 
از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل 
که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صالحیت می شد! شاید همین اطالعات 
غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته 
است.« چهارشنبه گذشته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته 
بود: »گزارش هایی که ما از افرادی که جزو نمایندگان فعلی مجلس محسوب 
می شوند و همچنین آن هایی که نماینده فعلی نیستند دریافت کرده ایم این 
گونه است که برخی از آن ها رفته اند صحبت کردند و به آن ها اعالم شده که 

شما از برجام حمایت یا این که از دولت طرفداری کرده اید.«

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون(  شب گذشته 
در ادامه اعترافات قطره چکانی خود درباره 
تلفات حمالت موشکی ایــران اعــالم کرد: 
به  ۳۴ نیروی آمریکایی درحمله  تاکنون 
پایگاه عین االسد عراق دچار آسیب مغزی 
شده اند.  این درحالی است که رئیس جمهور 
آمریکا و وزیر دفاع این کشور بارها گفته اند 
که آسیب ها به سربازان آمریکایی در نتیجه 
سیلی موشکی سپاه به آمریکا در پایگاه عین 
االسد »چیزی نبوده است«.  به گزارش ایرنا، 
جاناتان هافمن سخنگوی پنتاگون در آخرین 
ــران به  ــزارش تلفات حمالت موشکی ای گ
پایگاه های آمریکا در عراق گفت: این حمالت 
تا کنون ۳۴ زخمی داشته است. وی افزود: 
هشت سربازی که قبال به آلمان برای درمان 
اعزام شده بودند هم اکنون به آمریکا منتقل 
شده   و ۹ سرباز دیگر به آلمان منتقل شده اند 
و همچنان در آن جا تحت درمان قرار دارند. 
سخنگوی پنتاگون در ادامه افزود: یک نفر 
به کویت منتقل شد و در آن جا از خدمات 
درمانی بهره مند و به عراق بازگردانده شد، 
۱۶ سرباز دیگر به علت آسیب های مغزی 
در عراق نگه داشته شدند و همان جا درمان  
و به وزارت دفــاع بازگردانده شدند.  پیش 
از این فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( 
تایید کرده بود که ۱۱ نظامی این کشور در 
حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عین 
االسد عراق دچار مشکل شده  که تعدادی 
از آن هــا به کویت و تعدادی دیگر به آلمان 
منتقل شده اند.  سنتکام همچنین گفته بود 
که مشکل سربازان آسیب دیده، ضربه مغزی 
بوده است. دراین باره سناتور »مورفی« نیز در 
مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت: کسی برای 
سردرد به آلمان اعزام نمی شود. افراد وقتی با 
هواپیما به آلمان اعزام می شوند که به شدت 

صدمه دیده باشند.

پاسخ های مبهم وزیر دفاع آمریکا درباره 	 
مصدومان عین االسد 

با این حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که 
نیروهایش به دستور ترامپ سردار سلیمانی 
و هیئت همراه وی را ترور کرده اند، در پاسخ 
به یکی از خبرنگاران که سواالت پی در پی 
دربـــاره مصدومان آمریکایی پایگاه عین 
االسد مطرح می کرد، پاسخ های مبهم ارائه 
و تالش کرد روی واقعیت سرپوش بگذارد. 
در ایــن گفت و گو خبرنگار از »اسپر« می 
پرسد که »آقای وزیر، چند مورد ضربه مغزی 
بر اثر حمله به عین االسد، تأیید شده اند؟« او 
پاسخ می دهد: »نمی دانم. من از این اعداد 
خبر نــدارم«! خبرنگار می پرسد: »منظورم 
این است که رئیس جمهور گفت که به نظر 
می رسد این جراحت ها خیلی جدی نیستند. 
آیا شما نظری...« و اسپر پاسخ می دهد: »بله، 
فقط من از این ارقام خبر ندارم... این چیزی 
است که می توانیم اطالعاتش را برایتان در 
بیاوریم. این ها نوعًا مسائلی هستند که ما 
درباره آن ها گزارش نمی دهیم. تا حد زیادی 
آن ها بیماران سرپایی هستند. بنابراین، اگر 

واقعًا عالقه دارید می توانیم پیگیری کنیم.«

سردار وحیدی: اطمینان داریم حمله 	 
موشکی به عین االسد حداقل ۷0 کشته 

داشته است 
ــزارش فــارس احمد  ــال بــه گـ در همین ح
وحیدی وزیر دفاع در دولت های نهم و دهم 
گفت: ترامپ در شرایطی پنهان کاری می کند 
که ما اطمینان داریم حمله موشکی به پایگاه 
آمریکایی حداقل ۷۰ کشته و ۲۰۰ زخمی را 

به دنبال داشته است.

شورای سیاست گذاری اصالح طلبان: فعال امکان ارائه فهرست نداریم 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان اعالم 
کــرد که در صــورت عــدم تغییر معنی دار در 
وضعیت نامزدهای اصالح طلب امکانی برای 
ارائــه لیست از طرف اصــالح طلبان در اکثر 
حوزه ها وجود ندارد. این تصمیم درپی بیست 
و نهمین جلسه شورای سیاست گذاری جبهه 
گذشته  شب  چهارشنبه  که  طلبان  ــالح  اص

برگزار شد، اعالم شده است. 
به گــزارش تسنیم در این جلسه که با حضور 
دبیران کل و نمایندگان احزاب برگزار شد، 
گزارشی از روند پیگیری های  صورت گرفته 
در اعتراض به رد صالحیت گسترده اصالح 
ــه شــد.  بــراســاس این  طلبان به نشست ارائ
ــزارش»در ایــن جلسه مطرح شــد، شرایط  گـ
ــورت عــدم تغییر  بــه گــونــه ای اســت کــه در ص
معنی دار در وضعیت نامزدهای اصالح طلب 
ــه لیست از طــرف اصالح  ــرای ارائ امکانی ب
طلبان  در اکثر حوزه ها وجود ندارد و تقریبًا 
نتیجه انتخابات از هم اکنون قابل پیش بینی 
است.« اعضای شورای سیاست گذاری جبهه 
اصــالح طلبان ایـــران اســالمــی بــا اشـــاره به 
بیانات رهبر معظم انقالب در نماز جمعه هفته 

گذشته تصریح کردند، که شرط الزم برای 
این که انتخابات پیش رو بتواند کشور را در 
برابر تهدیدهای فزاینده بیرونی و نامالیمات 
درونی بیمه کند، این است که امکان برگزاری 
انتخابات رقابتی، عادالنه و قانونی به عنوان 
مقدمه برگزاری یک انتخابات پرشور  برای 
همه ایرانیان فراهم شود. اعضای این نشست 

مجدد بر راهبرد مصوب شــورا که در بیانیه 
تفصیلی این شورا به آن پرداخته شده است، 

تاکید کردند.

نامزد 	  کمبود  با  اصالح طلبان  رسولی: 
برای بستن لیست مواجه اند

درایــن باره به گــزارش ایرنا »حسن رسولی« 

رئیس ستاد مرکزی انتخابات جبهه ائتالف 
اصالح طلبان گفت: جریان اصالحات به طرز 
بی سابقه ای در تهران و سراسر کشور با نبود یا 
کمبود نامزد تایید صالحیت شده برای بستن 
لیست انتخاباتی مواجه است؛ براساس اعالم 
وزارت کشور در ۱۵۸ کرسی اساسا رقابتی 
وجــود نــدارد و در بسیاری از استان ها فاقد 
یک نامزد اصالح طلب هستیم. رسولی یادآور 
شد:هر چند فرصت ناکافی است اما امیدوارم 
در فرصت باقی مانده با تجدید نظر شورای 
نگهبان، فضا به گونه ای آماده شود که بتوانیم 
با رویکرد اصالح طلبانه در همه ۲۰۷ حوزه 
انتخابیه سراسر کشور دارای نامزد باشیم و از 
این طریق برای بسیج بدنه اصالحات و شرکت 
ــدام کنیم. وی خاطرنشان  در انتخابات اق
کــرد: اگر خــدای ناکرده این شرایط فراهم 
نشود به احتمال بسیار ناگزیر خواهیم بود که 
فقط در حوزه هایی که دارای نامزد هستیم به 
نشاط سیاسی و انتخاباتی کمک کنیم و در 
حوزه هایی که فاقد نامزد تاییدشده هستیم 
طبیعتا کاری از ما ساخته نیست و تکلیفی هم 

بر عهده خودمان متصور نیستیم.

نماز جمعه

طعنه سنگین ظریف به جبیر ویژه های خراسان  
کشورهای عادی کشتارگاه های شان را به کنسولگری  

مبدل نمی کنند!

پس از ادعــای وزیــر خارجه عربستان مبنی 
بر آمادگی کشورش برای گفت وگو با ایران، 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، 
در توئیتی بر تمایل تهران بــرای مذاکره با 
تاکیدی  ــرد.  ک تأکید  همسایه  کشورهای 
جمهوری  همیشگی  راهبردهای  جــزو  که 
اسالمی بوده و در مواقع مختلف کشورمان 
تاکید کرده که آماده گفت و گو با کشورهای 
همسایه است. هرچند روز گذشته یک مقام 
دیگر سعودی توهینی علیه کشورمان مطرح 
کرد که آن هم با واکنش صریح وزیر خارجه 

کشورمان مواجه شد.
ظریف در توئیتی که به زبــان عربی منتشر 
کــرد، نوشت: »دِر گفت وگو با همسایگان 
از طرف ایــران باز است و ما آمادگی خود را 
بــرای نقش آفرینی در هر کــاری که به نفع 
منطقه باشد اعالم می کنیم...ایران از هر 
اقدامی که امید را به مردم برگرداند و ثبات و 
رفاه را برای آن ها به ارمغان بیاورد استقبال 
می کند.« پیام ظریف پس از آن بود که فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، 
هفته گذشته مدعی شده بود که ریاض آماده 
گفت وگو با جمهوری اسالمی است »اما این 

مسئله به ایــران بستگی دارد.« وی درعین 
حال ادعاهایی علیه کشورمان مطرح کرده 
بود. با این حال هنوز یک روز از این اظهارنظر 
وزیرخارجه سعودی نگذشته بود که عادل 
الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان 
در نشست داووس در اظهارنظری ضد ایرانی 
گفت که »وقتی که ایران به عنوان یک کشور 
عادی عمل کند آن زمان می توانیم اقدام به 
برقراری رابطه با آن کنیم.«در پاسخ به این 
اظهارنظر جبیر که در ماجرای قتل فجیع 
جمال خاشقچی جزو متهمان اصلی قتل و 
مثله کردن این منتقد بن سلمان بود، ظریف 
در توئیتی صریح و قاطع نوشت: »کشورهای 
ــادی و نرمال کشتارگاه هــای شــان را به  ع
کشورهای  کنند.  نمی  مبدل  کنسولگری 
عادی به همسایگان شان حمله نمی کنند و 
باعث بروز بحران انسانی نمی شوند و از گفت 
و گو سرباز نمی زنند.با این حال، ما هیچ پیش 
شرطی را برای گفت وگو تعیین نمی کنیم.« 
عربستان پیشتر نیز ادعاهایی درباره این که 
آمــاده گفت و گو با ایــران است مطرح کرده 
بود اما هربار با اظهارات گستاخانه، آن ها را 

همراه کرده بود.  

 اولین تذکر انتخاباتی 
به مسئوالن اجرایی ابالغ شد

یک نهاد نظارتی در ابالغیه روزهای اخیر خود 
خطاب به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی 
با اشاره به منع قانونی تبلیغ انتخاباتی له یا علیه 
فرد یا گروه ها در ادارات دولتی، به مخاطبان 
متذکر شده با توجه به زمان کوتاه باقی مانده 
تا انتخابات مجلس شــورای اسالمی در اوایل 
اسفندماه امسال، به زیرمجموعه خود دستور 
دهند اکیدا از هرگونه فعالیت در دستگاه های 
اجرایی یا برگزاری مراسمات انتخاباتی تحت هر 
عنوان و شکلی که شائبه تبلیغ را به دنبال داشته 

باشد، جدا خودداری شود.

 شارژ دادن به دولت را 
فراموش نکنید

یک مسئول ارشد اجرایی در ابالغیه جدید خود 
خطاب به استانداری ها و اعضای کابینه، از 
آن ها خواسته است به دستگاه های مستقر در 
شهرستان ها اعالم کنند که در صورت استقرار 
در مجتمع های اداری، موظفند هزینه های 
مشترک یا اصطالحا شارژ مربوط به خود را به 
میزانی که استانداری یا فرمانداری تعیین می 
کنند محاسبه و به حساب مربوط واریز کنند. 
از بودجه  همچنین دستگاه های اجرایی که 
استانی استفاده نمی کنند هم موظفند با عقد 
قرارداد بین خود و استانداری یا فرمانداری، این 

شارژ را پرداخت کنند.

ابوترابی فرد: شهادت حاج قاسم 
 آغازی بر پایان حضورآمریکا 

در منطقه است 

گفت:  تهران  جمعه  -خطیب  اکبری  محمد 
تردید ندارم اگر کارشناسان سیاسی و نظامی 
آمریکا  حوادث پس از شهادت سپهبد سلیمانی 
را  می توانستند تحلیل کنند، هرگز چنین کاری 
نمی کردند؛این اقدام آن ها آغازی بر پایان حضور 

آمریکا در منطقه است. 
به گزارش خراسان حجت االسالم والمسلمین 
سید محمدحسن ابوترابی فرد در خطبه های 
نماز جمعه دیروز تهران اظهارکرد:  امروز ملت 
ــراق، یـــوم ا... دیگری خلق  مقاوم و ایستاده ع
کردند و این مردم در کنار ملت های مسلمان 

منطقه فریاد مرگ بر آمریکا را سر برآوردند.
 وی با بیان این که شعار نه غزه نه لبنان یعنی 
با اقتدار ایران اسالمی سر نزاع داریم تصریح 
کرد: عراق منهای ایران به معنای کاهش قدرت 
این کشور بوده و لبنان بدون عراق هم کاهش 
قدرت بیروت را به همراه داشت. در نتیجه امروز 
اســالم رمــز وحــدت ملل منطقه اســت. خطیب 
جمعه تهران صبر جمعی را یکی از مولفه های 
ایستادگی دربرابر دشمن ذکر و بیان کرد: هنر 
سردار سلیمانی در سه دهه گذشته تالش برای 
خلق صبر جمعی بود. وی یادآورشد: مبادا صبر 
ما از آمریکا و دولــت هــای دست نشانده غرب 
کمتر باشد. ما دغدغه دشواری های ملت های 
جهان را در زیر چکمه های استکبار داریم و نقش 
حاج قاسم سلیمانی در تأمین امنیت اروپا و قاره 

آسیا بر کسی پوشیده نیست.

دعـــوت مـــردم بـــرای حــضــور یکپارچه در 	 
انتخابات

خطیب جمعه تهران همچنین در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشــاره به نزدیکی برگزاری 
انتخابات مجلس یازدهم و دعوت از مردم برای 
حضور یکپارچه در انتخابات گفت: هرگاه نهاد 
قانون گذاری در اندازه ای قرار گرفت که توانست 
با پرهیز از تصویب انبوهی از قوانین که فاقد 
عقبه الزم است در مسیر تحقق سیاست های 
کلی ابالغی قدم بردارد، مطمئن باشید توسعه 
و پیشرفت کشور کلید خورده است و این راه، راه 
دشواری است.ابوترابی فرد گفت: ما باید دست 
به انتخابی آگاهانه بزنیم همچنین نمایندگان 
راهی دشوار در پیش رو دارند زیرا این اهداف 
بلند نیازمند عقالنیت، علم و عزم و اراده است. 
در همین زمینه نگاهی کوتاه و گذرا به عملکرد 
ــرورت ایــن تحول را  ادوار گذشته مجلس، ض

قطعی می کند.

اعتراف جدید پنتاگون به صدمات 
سربازان آمریکایی در عین االسد 

درادامه اعترافات قطره چکانی آمریکا، وزارت دفاع این کشور 
از آسیب مغزی ۳۴ سرباز در حمله موشکی ایران خبرداد



رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

ساالنه ۳۴ میلیارد دالر؛ خسارت مالی تصادفات در کشور
ــور ناجا  رئیس پلیس راه
ــال  ــول س ــ گـــفـــت: در ط
خــســارت مالی ناشی از 
فــوتــی در تصادفات  ــر  ه
میلیارد   5.2 رانندگی، 
ــر  تــــومــــان اســـــت و اگـ
بدو  از  را که  هزینه هایی 

تولد صــرف رشــد و آمــوزش یک فــرد می شود 
 ۳۴ ساالنه  بگوییم  می توانیم  کنیم  بررسی 
میلیارد دالر خسارت مالی ناشی از تصادفات به 
کشور وارد می شود. سردار هادیانفر در سمینار 
حــوادث ترافیکی در شیراز با بیان این که هر 
نیم ساعت یک نفر بر اثر تصادف در کشور فوت 
می کند، افزود: متاسفانه روزانه در کشور ۴5 
تا ۶۰ نفر بر اثر تصادف جان خود را از دست 
می دهند. به گزارش ایسنا،  وی افزود: در ۹ماه 
اول سال ۹۸، حدود ۳۶درصد تصادفات فوتی 
ناشی از تخلف نداشتن توجه به جلو بوده که 
یکی از مصادیق مهم آن، استفاده از تلفن همراه 
است که میزان بروز خطر تصادف را تا چهار برابر 
افزایش می دهد. وی با بیان این که مدیریت، 

قــوانــیــن و مــقــررات، راه 
ــاده، انسان و وسایل  و ج
اصلی  مولفه های  نقلیه، 
در ایمنی ترافیک و تسهیل 
در عبور و مــرور هستند، 
افــزود: ایمن سازی محل 
تصادف، درخواست کمک 
ــدادی، ســازمــان دهــی افــراد و  از نیروهای امـ
تجهیزات به منظور کنترل و روان سازی ترافیک 
و سامان دهی موارد درگیر در تصادف به عهده 
پلیس است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا بیان کرد در ۹ ماه اول امسال حدود ۱۳ 
هزار و ۷۱۱ نفر از شهروندان بر اثر تصادف جان 
خود را از دست داده اند که متاسفانه آمار نشان 
می دهد که این میزان ۱.5 درصــد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. وی 
افزود: بار سوانح ترافیکی کاهش نمی یابد مگر 
این که عوامل خطرساز را به درستی بشناسیم و 
به جامعه معرفی کنیم و با برنامه ریزی مناسب، 
جلب مشارکت عمومی، عــزم ملی و آمــوزش 

همگانی از عوامل خطرساز اجتناب کنیم.

5اجتماعی شنبه 5 بهمن 1۳98
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از میان خبرهااز میان خبرها

پروازهای هواپیمایی KLM هلند در 
آسمان ایران از سرگرفته می شود 

ــه مــوج بازگشت  محمد جــواد رنجبر-در ادام
ایرالین های خارجی به آسمان ایــران، شرکت 
که  کــرد  ــام  اعـ نیز  هلند   KLM هواپیمایی 
پروازهای خود در آسمان  ایران را از سر می گیرد. 
ــای خارجی  ــان، ایــرالیــن ه ــراس ــزارش خ بــه گـ
می دانند که همچنان آسمان ایران امن ترین و 
نزدیک ترین مسیر برای انجام پروازهای آنان 
است و به همین دلیل، دوباره در حال بازگشت 
به آسمان کشورمان هستند.شرکت هواپیمایی 
KLM هلند که یکی از قدیمی ترین ایرالین های 
جهان به شمار می رود، پس از حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی از توقف پروازهای خود در 
آسمان ایران خبر داده بود اما پنج شنبه گذشته 
ــزارش داد که  وب سایت Aviation24.be گ
ــام ایــن ایــرالیــن هلندی، ایمنی  بــراســاس اع
باالترین اولویت در KLM است و KLM از یک 
سیستم مدیریت امنیتی برای تحلیل خطرات 
بهره می گیرد و بنابراین مسیرهای پرواز ایمن را 
تعیین می کند. با تأیید چنین تحلیل هایی، بار 

دیگر پرواز از طریق ایران و عراق بی خطر است.

ستاد دیه: از هر ۴ زندانی غیرعمد 
۳ نفر محکومان چک هستند

ــاره به ایــن که  مدیر عامل ستاد دیــه کشور با اش
محکومان مالی بیشترین طیف زندانیان جرایم 
غیرعمد را شامل می شوند، گفت: در ایــن بین 
بدهکاران اوراق تجاری چک و سفته با بیش از 
۱۱هــزار و 2۰۶ نفر بیشترین جمعیت را دارند. 
به گــزارش روابــط عمومی این ستاد، جوالیی در 
مازندران اظهار کرد: هم اکنون ۱۴هزار و ۶۶۴ 
زندانی جرایم غیرعمد در کشور داریــم که طبق 
تحقیقات به عمل آمده و کسب استعام از نهادهای 
ذی ربط در ناجا و اداره ثبت حدود هفت هزار نفر 
از این افــراد در زمــره محبوسان تک قرار هستند 
که با تشکیل پرونده و احراز ناتوانی مالی امکان 
بهره مندی از تسهیات ستاد دیه را خواهند داشت.

براساس نتایج یک پژوهش اعالم شد

دختران بیش از پسران به دنبال 
دوست یابی در فضای مجازی

 کارشناس فضای مجازی با بیان این که بر اساس 
پژوهش های انجام شده دختران بیش از پسران 
در فضای مجازی به دنبال دوست یابی هستند، 
اظهار کرد: براساس نتایج این پژوهش ها ۶۹ 
درصــد دختران و ۴۹ درصــد از پسران تمایل 
ــد از طــریــق فــضــای مــجــازی دوست یابی  دارنـ
کنند. به گزارش ایسنا، محمد قنبری نیز ضمن 
تشریح دلیل گرایش دختران و پسران نوجوان 
به فضای مجازی، اظهار کرد: وقتی از کودکان و 
نوجوانان سوال می کنیم که چرا زمان خود را در 
فضای مجازی یا با تبلت می گذرانند، نخستین 
پاسخی که از آن ها دریافت می کنیم این است 
که با اعضای خانواده از لحاظ کامی ارتباط 
خوبی برقرار نمی کنند، یعنی با این که در کنار 
هم هستند، اما فرسنگ ها از هم دورنــد. برای 
مثال پدر خانواده به جای هم صحبتی با همسر 
و فرزندش، با دوست خود در یک کشور خارجی 
به  به دلیل همین خــأ، بچه ها  چت می کند. 
استفاده بی رویه از فضای مجازی رو می آورند. 
در گذشته به دلیل گسترده نبودن رسانه، ارتباط 
میان پدر و مادر بیشتر بود و کودکان از آن ها نحوه 

ارتباط را می آموختند.

هشدار درخصوص آسیب دیدگی 
بی خانمان ها با آغازبرودت هوا  

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره 
به آغاز برودت هوا در اغلب مناطق کشور و موج 
سرما درخصوص آسیب دیدگی افراد بی خانمان 
هشدار داد. موسوی چلک با بیان این که به دنبال 
پیش بینی های سازمان هواشناسی در ۱2 سال 
اخیر، در کشور چنین مــوج سرمایی را تجربه 
نکرده ایم، افزود: در چنین شرایطی باید برای 
برخی از گروه ها برنامه ریزی جدی تری شود. 
معموال کارتن خواب ها و بی خانمان ها یکی از 
قشرهای آسیب پذیری هستند که گاهی سرمای 

هوا جان آن ها را می گیرد.

تلف شدن 500 قطعه پرنده 
مهاجر در میانکاله

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از 
5۰۰ قطعه پرنده  جمع آوری الشــه بیش از 
مهاجر تلف شــده در تــاالب میانکاله و خلیج 
گرگان خبر داد.بابایی به مهر گفت: همکاران 
محیط زیست و دام پزشکی الشه بیش از 5۰۰ 
قطعه پرنده مهاجر را که به دالیــل نامعلومی 
تلف شــده انــد، جمع آوری و دفــن بهداشتی 
کرده اند.وی با بیان این که پایش برای دالیل 
ــه دارد، افـــزود: بیشتر  ــرگ پــرنــدگــان ادامـ م
گونه های تلف شده از نوع چنگر معمولی، کشیم 
بزرگ، فامینگو و اردک سرحنایی است. وی 
تصریح کرد: با توجه به وقوع تلفات غیرعادی 
در پرندگان مهاجر آبزی در تاالب بین المللی 
میانکاله و خلیج گرگان، عملیات جمع آوری 
الشه ها، دفن بهداشتی و نمونه گیری برای 
بررسی علت یا علل تلفات با همکاری اداره کل 

دام پزشکی استان در دست اقدام است.

2019 رکورد گرما را زد

ــای ناسا و اداره ملی اقیانوس شناسی و  داده ه
جوی ایاالت متحده نشان داد که سال 2۰۱۹ در 
 بین ۱۴۰ سال گذشته گرم ترین سال بوده است.

به گــزارش ایسکانیوز، از ســال 2۰۱۴ به بعد 
پنج سال گرم آغاز شده است که 2۰۱۹ رکورد 
گرم ترین سال را در بین آن ها شکست. »گاوین 
اشمیت« دانشمند آب و هوا، طی یک کنفرانس 
خبری اعــام کرد که مهم ترین نتیجه گیری از 
داده ها نحوه رتبه بندی این پنج سال نیست بلکه 
ثبات روندهای طوالنی مدت است که شاهد آن 
هستیم.از ژانویه تا دسامبر سال 2۰۱۹، میانگین 
دمای جهانی ۰.۹5 درجه سانتی گراد باالتر از 

میانگین بلند مدت از ۱۹۰۱ تا 2۰۰۰ بود.

گــروه اجتماعی-این روزهـــا غالب رسانه 
های مهم جهان در بخش های خبری خود 
ــروس چینی« صحبت می کنند.  ــاره »وی درب
ــروس چینی که از آن به »کرونای جدید«  وی
ــوک، به  ــازه تــریــن شـ ــود، در تـ ــی ش تعبیر م
عربستان رسیده و یک پرستار هندی را در 
یکی از بیمارستان های این کشور مبتا کرده 
است. وزارت امور خارجه هند پنج شنبه شب 
اعــام کــرد: یک پرستار هندی در عربستان 
 به ویروس ناشناخته چینی مبتا شده است.
شبکه »سی ان ان« عربی، از توئیت »ویامویل 
مــریــداران« وزیــر مشاور در امــور خارجه هند 
ــزارش داد کــه وی نوشته اســـت: ابتای  گـ
ایــن پرستار به بیماری ناشناخته پس از آن 
صــورت می گیرد که ۱۰۰ پرستار شاغل در 
 بیمارستان الحیات عربستان معاینه شدند.
در عین حال سازمان بهداشت جهانی دیروز 
جمعه اعام کرد: هنوز ابعاد کرونا در حدی 
نیست که یک بحران بین المللی محسوب 
شود.بی بی سی ظهر دیروز براساس گزارش  
صبح دیــروز سازمان بهداشت چین نوشت: 
ــن بیماری ویروسی  »شــمــار مبتایان بــه ای
تاکنون  و  یافته  افــزایــش  سرعت  به  تنفسی 
25 نفر از مبتایان جــان خــود را از دست 
داده انــد. طبق آخرین آمار، ۸۳۰ مورد ابتا 

به این بیماری در چین تایید شده و با توجه 
به تعداد مراجعان به مراکز درمانی، انتظار 
می رود این رقم به زودی از مرز هزار نفر عبور 
کند. همچنین این خبر حاکی است، ویروس 
کرونای جدید تاکنون عاوه بر25 استان و 
منطقه خودمختار چین و سرزمین اصلی چین 
در هنگ کنگ، ماکائو، تایوان، آمریکا و ژاپن 
یک مورد، تایلند سه مورد و کره جنوبی هم یک 

مورد مشاهده شده است.
نکته جالب این جاست که چینی ها احداث 
بیمارستانی ویژه مبتایان به  این ویروس را  

آغاز کرده اند.

قرنطینه 19 میلیون چینی       
به گزارش بی اف ام، بعد از شهر »ووهان« با ۱۱ 
میلیون نفر جمعیت که مرکز بیماری مسری 

مرموزی است که از شروع سال میادی جدید، 
گریبان مردم چین را گرفته، شهر »هوان گانگ« 
قرنطینه  وارد  جمعیت،  نفر  میلیون   ۷.5 با 
شد.این شهر در ۷۰ کیلومتری شرق ووهان قرار 

دارد و تا اطاع ثانوی تردد به آن ممنوع است. 

اقدامات ایران برای کرونا       
در همین توئیت وزارت امور خارجه از ایرانیانی 
خواسته  ــد  ــ دارن را  چین  ــه  ب سفر  قصد  ــه  ک
است که قبل از پــرواز به آن کشور، وضعیت 
بهداشتی شهر مقصد خود را بررسی کنند. 
مرکز  رئیس  گویا  همچنین، محمدمهدی 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
از کنترل مسافران ورودی از چین در فرودگاه 
بین المللی امــام خمینی)ره( از نظر عایم 
 ابتا به گونه جدید ویــروس کرونا خبر داد.

به گفته وی، اگر عایمی از بیماری در میان 
مسافران مشاهده شود، اقدامات الزم برای 

مراقبت از این افراد انجام می شود.

 هنوز اطالعات کرونا کامل نیست       
گویا به ایرنا گفته است: هنوز اطاعات درباره 
این بیماری کامل نیست و راه انتقال آن هم به 
طور قطعی مشخص نشده است. آن چه تاکنون 
مشخص شده این است که بیشتر افراد مبتا به 
این ویروس، به یک بازار فروش محصوالت دریایی 
مراجعه کرده اند، اما مشخص شده است که حتی 
این ویروس می تواند از طریق قطرات تنفسی از 
انسان به انسان هم منتقل شــود.دوره نهفتگی 
این بیماری به طور متوسط حدود هفت روز است 
و عایم بیماری پس از گذشت این بازه زمانی در 
بدن فرد مبتا ظاهر می شود. این عایم شامل 
تب، بدن درد، گلو درد، سرفه، درد عضات، 
ــردرد است.برخی دچار  آب ریــزش بینی و س
عایم گوارشی مثل تهوع و اسهال می شوند.وی 
درباره اقدام دیگر مقابله ای در کشور گفت: روش 
تشخیص این بیماری مشخص شده و آلمانی ها 
کیت تشخیص این بیماری را تهیه کرده اند. در 
ایران نیز اقدام کردیم تا کیت تشخیصی را تهیه 
کنیم و آزمایشگاه مرجع سامت از هر نظر برای 

شناسایی ویروس کرونا 2۰۱۹ مجهز است.

کرونا به عربستان رسید

 ویروس مرموزچینی درخط سرعت
 وزارت بهداشت: اقدامات الزم برای مقابله با کرونا پیش بینی شده است

گروه اجتماعی- رئیس پلیس پیشگیری نیروی 
انتظامی گفت: هیچ کس اجازه ندارد با عامت 
و تجهیزات خاص، شخصی را با عنوان بادیگارد 
همراهی کند و این گونه رفتارها غیرقانونی 
و قــابــل پیگرد اســـت.ســـردار شــرفــی دربـــاره 
به  اشخاصی  از  سلبریتی ها  برخی  استفاده 
عنوان بادیگارد و قانونی یا غیرقانونی بودن این 
اقدام، اظهار کرد: براساس قوانین و مقررات، 
موضوعی با عنوان »بادیگارد« به صورت رسمی 
و قانونی تعریف نشده است. بنابر خبر تسنیم، 
شرفی  ادامه داد: هر کسی از این عنوان استفاده 
کند یا رفتارهایی شبیه به بادیگاردها داشته 
باشد، حتمًا مورد مؤاخذه قرار می گیرد و پلیس 
نیز مکلف به برخورد با چنین مــواردی است. 
وی تصریح کرد: نشانی هایی به پلیس اعام و 
گفته شده بود که این دسته افراد در محل های 
خاص، با عنوان بادیگارد آموزش می بینند که 
پیگیری توسط ما صــورت گرفت امــا برایمان 
محرز نشد که مراکزی سازمان یافته عده ای را 
با این عنوان آموزش دهند و به کارگیری کنند. 
ــواردی در مشهد و چند استان کشور  البته م

وجود داشته است که گروه هایی خاص، اقدام 
به همراهی سلبریتی ها کنند و برخورد با آن ها 
صورت گرفته است. در این زمینه، با پلیس فتا 
و امنیت نیز در تعامل هستیم و اگر موردی نیز از 
سوی آن ها اعام شود، به صورت مشترک به آن 

پرونده رسیدگی می کنیم.

شکل و شمایل و دستمزد بادیگاردها       
این خبر حاکی است، پیش از این خراسان 
در گزارشی دربــاره این بادیگاردها نوشت: 
با کت و شلوارهای یک دست،  تنومندانی 
هندزفری به گوش، عینک دودی به چشم و 
قدی بلند که وقتی با آن ها رو به رو می شوی 
انگار دیواری بزرگ جلوی چشمانت را گرفته 
است. درباره دستمزد این افراد باید گفت که 
در کشورهای غربی مثل آمریکا بادیگاردهای 
شخصی به ازای هر ساعت حدود ۱۰۰ دالر 
دستمزد می گیرند. در ایران اما کمی متفاوت 
است.آن ها  به صورت ساعتی، روزانه و ماهانه 
فقط  که   بادیگاردهایی  گیرند.  می  حقوق 
ــد ساعتی ۱۰۰ تا ۱5۰  ــدام تنومند دارن ان

هزار تومان، روزانه ۴۰۰ تا  ۴5۰ هزار تومان 
و ماهانه پنج میلیون تومان اما بادیگاردهای 
حرفه ای و دوره دیده معموال ساعتی 25۰ 

تا ۳۰۰ هزار تومان، روزانه ۸۰۰ هزار تا یک 
میلیون تومان و ماهانه بین ۱۰ تا ۱5 میلیون 

دستمزد می گیرند.

واکنش پلیس به سلبریتی هایی که برای خود محافظ دارند  

بادیگارد ممنوع!
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سینمای جهان

تلویزیون

پیمان معادی با فیلم فرانسوی 
ــی آن  ــردان ــارگ ــه ک »پــلــیــس« ب
فونتن، در جشنواره برلین دیده 
مــی شــود. ایــن فیلم در بخش 
ــژه برلیناله« نمایش داده  »وی

می شود و معادی یکی از نقش های اصلی آن را 
بازی کرده است.

پــژمــان جــمــشــیــدی مشغول 
بازی در فیلم »خط فرضی« اثر 
فرنوش صمدی است و در این 
فیلم با سحر دولتشاهی، آزیتا 
حاجیان و حسن پورشیرازی 

همبازی شــده. او از پرکارترین بازیگران این 
روزهای سینماست.

چهره ها و خبر ها

ــژاد در فیلم  ــ علیرضا داوودنـ
»شنای پروانه« اثر محمد کارت 
ــردان  ــارگ ــن ک ــرده. ای بـــازی کـ
پیش از ایــن در فیلم »کــاس 
ــال 90  ــه سـ هــنــرپــیــشــگــی« ک
ساخته است، در نقش یک کارگردان ایفای نقش 

کرده بود.

مسابقه  در  قلی خانی  شبنم 
»شــــام ایـــرانـــی 2« مــیــزبــان 
شرکت کنندگان خانم مسابقه 
سیما تیرانداز و مــارال فرجاد 
جواد  خمسه،  علیرضا  بــوده. 
هاشمی، مرجانه گلچین و میرطاهر مظلومی نیز 

در مسابقه حضور خواهند داشت.

آزاده زارعی این روزها مشغول 
بـــازی در ســریــال »شــاهــرگ« 
بــه کـــارگـــردانـــی ســیــدجــال 
اشکذری است. قصه این فیلم 
در سال 60 می گذرد و مهدی 
سلوکی، عباس غزالی و نیما رئیسی از بازیگران 

این سریال هستند.

نجمه جودکی به جای شاهین 
ــرای برنامه »در  شــرافــتــی، اجـ
انتهای الوند« را که از شبکه دو 
پخش می شود، برعهده گرفته 
است. جودکی به عنوان مجری 

در برنامه »ترانه باران« در شبکه شما نیز حضور دارد.

رضا عطاران برای بازی در فیلم 
ــن« کـــاری از  ــ غیرکمدی »روش
روح ا... حجازی، جلوی دوربین 
رفته. او اکنون فیلم کمدی »زیر 
نظر« اثر مجید صالحی را روی 
پرده دارد که تقریبا 5.5 میلیارد تومان فروخته است.

مناظره جلیلی و قوچانی زنده نبود

برنامه »شب سینما« پنج شنبه شب برخاف اعام 
قبلی، به صورت تولیدی روی آنتن رفت. این در 
حالی است که روز چهارشنبه، وب سایت رسمی 
شبکه 4 سیما، اعام کرده بود که این برنامه، 
حــاوی مناظره ای میان وحید جلیلی و محمد 
قوچانی با موضوع »40 سال سینمای انقاب« 
زنده پخش خواهد شد. شبکه 4 سیما هنوز در این 

خصوص توضیحی ارائه نداده است.
»شب سینما«، پنج شنبه شب ها ساعت 23 به 
صورت زنــده، با اجــرای دکتر امیرحسن ندایی 
روی آنتن شبکه 4 می رود. هفته گذشته ششمین 
قسمت از سری جدید این برنامه پخش شد که 
مشخص نشد به چه دلیل، برخاف برنامه های 

گذشته به صورت تولیدی به آنتن رسید.

شخصیت واقعی »گرگ وال استریت«  
غرامت 300 میلیون دالری خواست

فردی که زندگی اش دستمایه ساخته شدن فیلم 
»گرگ وال استریت« شده بود، تقاضای غرامت 
300 میلیون دالری از شرکت سازنده فیلم کرد.
به گزارش مهر، »جوردن بلفورت« کاهبرداری 
که سوژه اصلی فیلم »گرگ وال استریت« مارتین 
اسکورسیزی بوده و لئوناردو دی کاپریو نقش وی 
را بازی کرد، گفت که پنج شنبه دادخواستی به 
دادگاه ارائه و در آن اعام کرده تهیه کنندگان 
فیلم، کــاهــبــرداری بــه مــراتــب بــدتــری از وی 
ــد. بلفورت درخــواســت غــرامــت 300  ــرده ان ک
میلیون دالری در دادگـــاه عالی لس آنجلس 
علیه شرکت »ِرد گرانیت پیکچرز« و »رضا عزیز« 
مدیرعامل آن طرح کرده است. وی گفت هیچ 
تصوری نداشته که سرمایه این فیلم با میلیون ها 
دالر ســرقــت شــده از مــالــزی تامین مــی شــود. 
عزیز اکنون به اختاس 24۸ میلیون دالری 
از صندوق توسعه دولتی مالزی متهم شده و با 
اتهام فساد روبه روست. نجیب رزاق ناپدری وی 
به دلیل اتهام سرقت 4.5 میلیارد دالری از این 

صندوق از پست نخست وزیری برکنار شد.
وی ادعا کرده اگر از منابع ناپاک مالی این شرکت 
خبر داشت، هرگز امتیاز استفاده از کتابش را به 

آن ها نمی فروخت.

با شانس اصلی اسکار 2020  آشنا شوید
»1917« با پشت سر گذاشتن آثار مهم سال در روزهای اخیر ،بی رقیب است

درخشش همیشگی حتی در »مانکن«
مریال زارعی در سریال حسین سهیلی زاده چگونه تصویر غالب از خود را  شکسته است؟

مائده کاشیان - سال گذشته مریا زارعی پس از مدت ها دوری 
از بازی در سریال ها، در مجموعه »مانکن« به کارگردانی حسین 
سهیلی زاده ایفای نقش کرد و با این سریال وارد شبکه نمایش 
خانگی شد. او آخرین بار سال 91 با سریال »کاه پهلوی« اثر 

ضیاءالدین دری در تلویزیون دیده شد و پس از آن دیگر 
در هیچ سریال تلویزیونی یا نمایش خانگی ایفای نقش 
نکرد تا این که بازی در سریال »مانکن« را پذیرفت. 
هرچند که این مجموعه به دلیل ضعف هایی که دارد، 

نتوانسته به عنوان اولین تجربه حضور این بازیگر در 
نمایش خانگی، جایگاه هنری و اعتبار او را باال 

ببرد اما فارغ از کیفیت سریال، مریا زارعی 
موفق شده در نقش »کتایون صوفیان« به 

خوبی ظاهر شود.

شکست تصویر غالب با شخصیت 	 
»کتی«

مریا زارعی در طول سال های فعالیت 
خود، معموال در نقش های مثبت ظاهر 

شده است و تصویر غالبی که از او در ذهن 
مخاطب نقش بسته، شخصیت زنان قوی، 
دوست داشتنی یا ستم دیده بوده است، 
سریال  در  صوفیان«  »کتایون  نقش  امــا 

»مانکن«، به اندازه کافی منفور و حتی 
ترحم برانگیز بوده است تا بتواند این 

تصویر غالب را بشکند. »کتی« زن 
سرمایه دار، بدجنس و تنهایی است 

که کینه چندین و چند ساله ای از پسرعمویش دارد، به همین 
دلیل همه تاشش را برای به هم ریختن زندگی او می کند. 
»کتی« در کار قاچاق مدل و مانکن هم دست دارد و یکی از آدم 

های  بد داستان است.

موفق تر از محمدرضا فروتن	  
ــن ســریــال، از بــازی هنرمند  بــازی مریا زارعـــی در ای
باسابقه ای مانند محمدرضا فروتن بسیار سرتر است. 
هرچه محمدرضا فروتن در انتقال احساسات »اخگر« که 
شخصیتی شبیه پدرخوانده دارد، ناموفق است، مانند 
یک روبــات به نظر می رسد و مخاطب را ناامید 
می کند، مریا زارعــی در نقش »کتی« خوب 
ظاهر می شود و تماشاگر را کاما تحت تاثیر 
احساسات خود مانند خشم، کینه و حقارت 
قرار می دهد. در سکانس هایی که عصبانی 
ــورت، لـــرزش دست  مــی شــود، میمیک صـ
ها و زبان بدنش، نمایانگر خشم می شود و 
در لحظاتی که بازی را می بازد و رودست 
می خورد، کاما ترحم برانگیز و ضعیف به 
نظر می آید. او گاهی به تناسب داستان، 
نقابی غیر از آن »کتی« سنگدل و کینه ای را 
به چهره می زند و نقش یک زن عاشق پیشه و 
راضی را هم که پشت ازدواجش با »کاوه« هیچ 
معامله ای نبوده، خیلی خوب بازی می کند. از 
میان بازیگران سریال، تنها مریا زارعی است 
که با بازی بسیار خوب خود، توجه مخاطب را 

جلب می کند.

بازی خوب در آثار بد	 
هرچند که سریال »مانکن« اثر قابل دفاعی در کارنامه مریا 
ــرای او،  زارعـــی نیست، امــا حــداقــل دســتــاورد ایــن ســریــال ب
شخصیت متفاوت »کتی« و ماندگار شدن بازی خوب او در خاطر 
تماشاگران است. به طور کلی مریا زارعی در طول سال های 
فعالیت هنری خود در سینما هم، چنین رویه ای داشته است. 
او در طول این سال ها، در کنار فیلم های خوبی مانند »هیس 
دخترها فریاد نمی زنند«، »شیار 143« و »بادیگارد« در آثار 
ضعیفی هم بازی کرده است، اما اجازه نداده کیفیت پایین آن 
اثر، روی بازی اش تاثیر بگذارد و اغلب استاندارد خود را به عنوان 

بازیگر حفظ کرده است.

مورد استثنای مریال زارعی	 
ساخت سریال شبکه نمایش خانگی با تولید یک فیلم سینمایی 
بسیار متفاوت اســت. در سریال های نمایش خانگی بیشتر 
به جنبه تجاری اثر توجه می شود، چون باید همه 15 یا 20 
قسمت این مجموعه به فروش برود و شرایط تولید هم فشرده 
اســت، بنابراین به طور کلی به انـــدازه ای که ممکن است در 
سینما بازی های متفاوت و درخشان ببینیم در نمایش خانگی 
نمی بینیم و بازی  بازیگران خیلی فوق العاده نیست، در چنین 
شرایطی، بازی مریا زارعی در »مانکن« بیشتر به چشم می آید. 
البته می دانیم که در همین نمایش خانگی با این شرایط، همیشه 
این طور نیست، استثناهایی وجود دارد و خب بازی مریا زارعی 

هم یکی از همین استثناهاست.

مصطفی قاسمیان - دو هفته تا اسکارباقی 
مهم ترین  از  پیش بینی ها  و  اســـت  ــده  ــان  م
مراسم سینمایی ســال، به زمــان تحقق خود 
نزدیک می شود. اگر یک ماه پیش منتقدان 
می خواستند اسکار امسال را پیش بینی کنند، 
روی سه فیلم »روزی روزگــاری در هالیوود«، 
»جوکر« و »مرد ایرلندی« بیشترین حساب را 
باز می کردند، اما یک فیلم جنگی، بی سروصدا 
وارد فصل جوایز شد و به سرعت اوج گرفت: 
»1917«. داســتــان فیلم دربـــاره دو سرباز 
انگلیسی است که در جریان جنگ جهانی 
اول، مأمور رساندن یک پیام فوری به خط مقدم 
می شوند. نقش این دو جــوان را دین چارلز 
چپمن و جورج مک کی بازی می کنند و این 
نخستین نقش آفرینی مهم هردوی  آن هاست.

حضور ناگهانی در فصل جوایز	 
نام فیلم »1917« به کارگردانی سم مندس، 
اولین بار در شب برگزاری مراسم گلدن گلوب، 
به طور جدی مطرح شد؛ زمانی که فیلم هنوز به 
اکران عمومی نرسیده بود. انجمن مطبوعات 
خصوصی  نمایش  در  که  هالیوود  خارجی 
»1917« را تماشا کــرده بودند، به ناگاه با 
اهدای دو جایزه بهترین فیلم درام و بهترین 
کــارگــردانــی ایــن فیلم را در صــدر توجهات 
ــد. سم مندس که  سینمای جهان قــرار دادن
کارگردان گزیده کاری است و در این دهه، تنها 
»اسپکتر« و »اسکای فال« دو فیلم از مجموعه 
آثار جیمز باند را ساخته، با تازه ترین اثر خود 

یعنی »1917« نیز اقبال عمومی را تجربه 
کرد. این فیلم در دو هفته نمایش عمومی خود، 
حدود 150 میلیون دالر فروخته که اکران 
موفقی محسوب می شود. مخاطبان عام در 
ــی به فیلم امتیاز ۸.6 داده انــد و از  آی ام دی ب
نظر منتقدان نیز در سایت متاکریتیک، با نمره 
خوب 7۸ بدرقه شده است. »1917« به تازگی 
جایزه بهترین فیلم انجمن تهیه کنندگان آمریکا 
را دریافت کرده و مسیر بسیار همواری برای 
کسب عنوان بهترین فیلم اسکار دارد. در 12 
سال اخیر، 10 بار جایزه اسکار بهترین فیلم، 
به اثری رسیده که پیشتر جایزه بهترین فیلم 
را از انجمن تهیه کنندگان نیز گرفته و تنها 

»اسپاتایت« در سال 2015 و »مهتاب« در 
سال 2016، استثنا بوده اند.

با حضور استاد راجر دیکینز	 
فیلم »1917« واجــد روایــتــی پرهیجان و 
بــرای جنبه های  و  میخکوب کننده توصیف 
فنی خود به شدت تحسین شده، در حالی که 
بازیگران جوان فیلم چندان مورد توجه قرار 
نگرفته اند. فیلم برای کسب 10 جایزه اسکار 
نامزد شده که شش مورد آن جوایز فنی است. 
یکی از نقاط قوت اصلی فیلم، فیلم برداری 
آن است و راجر دیکینز فیلم بردار اسطوره ای 
سینما، مدیر فیلم برداری »1917« بوده. او 

که با 15 نامزدی اسکار بهترین فیلم برداری، 
از رکــوردداران است، برای »1917« تعداد 
زیادی از جوایز را از نظر منتقدان کسب کرده و 
شانس اصلی کسب جایزه اسکار بهترین فیلم 
بــرداری نیز است. پیش از اکــران »1917«، 
گفته می شد فیلم »سکانس-پان« است یعنی 
در یک برداشت، فیلم برداری شده است، اما 
بعد مشخص شد تکنیک فیلم برداری آن، باعث 
شده است که این گونه به نظر برسد. با این حال 
»1917« برداشت هایی طوالنی دارد و این را 
معجزه دیکینز می دانند. گفته شده بازیگران 
فیلم شش ماه پیش از آغاز تولید، برای بازی در 

این فیلم تمرین کرده اند.
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دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال: کدام پیروزی 
وقتی AFC برایتان تره هم خرد نمی کند!

 AFC: اگه زعفران می آوردن ممکن بود 
براشون خرد کنیم!

انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد به 
رشته های پزشکی لغو شد

همان فرزندان: بازار پزشکی اشباع شده  
انتقال مون بدین مهندسی!

افزایش سود وام افرادی که مسکن مهر خود را تحویل نمی گیرند

بعضی از خریداران: سود بیشتر می دیم ولی 
جرئت نداریم بریم تو اون خونه ها!

رئیس کل بانک مرکزی: من هم نگران بودجه سال آینده هستم 
اما سعی می کنیم آثار منفی آن را به حداقل برسانیم

 دارکوب: برای کم کردن آثار منفی نگرانی تون
 گل گاوزبون بخورین!

تیتر روز

 

متاسفانه مدتی است یک عدد از این ویروس جدیدها در چین شیوع 
یافته که تاکنون موجب مرگ حداقل 17 نفر شده است. ظاهرا هنوز 
اسم قطعی برایش انتخاب نشده و حالت »نیوفولدر« دارد ولی چون 
شبیه ویروس کرونا ست فعال کرونا صدایش می کنند و بعضی هم 
به خاطر این که از شهر »ووهان« شروع شده فامیلی اش را »ووهان« 
گذاشته  اند. راستش ما دوست نداریم هیچ انسانی در هیچ جای جهان 
مریض شود ولی به هرحال خوشحالیم این ویروس هنوز وارد ایران 
نشده. البته همزمان متعجب هم هستیم که در شرایطی که مشکالت  
اقتصادی و گرفتاری ها  و بالیای طبیعی زندگی ما را فراگرفته این یکی 
بال، ما را برای شروع کارش انتخاب نکرده است. حقیقتا از این ویروس 

کمال قدردانی را داریم.
اما درباره منشأ شیوع ویروس هنوز اختالفاتی هست. در این که از حیوان 
به انسان منتقل شده همه اتفاق نظر دارند منتها سر حیوانش اختالف 
وجود دارد. بعضی می گویند از ماهیان منتقل شده، بعضی می گویند 
خفاش و بعضی معتقدند مارها عاملش بوده اند. متاسفانه از آن جایی 
که چینی ها تقریبا هر جنبنده و غیرجنبنده ای را میل می کنند حتی 
اگر تمساح هم ناقل بیماری بود باز چینی ها کله پاچه اش را می خوردند 
و بیماری شیوع می یافت. یعنی اسم خفاش می آید بنده تا دو روز از اشتها 
می افتم اما چینی ها آن را به صورت سوپ می خورند. عکسی از سوپ 
خفاش دیدم که خفاش داشت جیغ می زد و با حالت چهره »قاعدتا نباید 
این طور می شد« می گفت: »من خودم تو آینه خودم را می بینم وحشت 
می کنم چطور من را می خورید؟«. به نظرم بد نیست از این فرصت 
استفاده کنیم و بگوییم کال همه سوپ ها حتی سوپ جو منتقل کننده 

بیماری اند بلکه مامان های ایرانی قبول کنند سوپ غذا نیست.
در نهایت امیدواریم به زودی این ویروس کنترل شود. مسئوالن 
ما هم مراقبت های بیشتری کنند. نه فقط مسئوالن بهداشتی، 

بلکه همه مسئوالن. اصال این جنس بنجل چینی که به وفور 
وارد کشور می شود خــودش ویــروس است و صنعت ما را 
بیمار می کند، الزم است جلویش را بگیرند. عجب پایان 

تاثیرگذاری داشت این مطلب. خودم هم باورم نمی شود!

ویروس ها را جدی بگیریم

شعر روز

ای صاحب فال، اول هفته خوبی برایت 
پیش بینی می کنیم، اگر اتفاق خاصی 
ــروس جدیدا به تورت  نیفته و از این وی

نخوره!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 دارکوب: در طرح اصلی روز چهارشنبه 
2 بهمن، نام وزیر اقتصاد باید آقای »دژپسند« 

نوشته می شد که اشتباه شده بود و ببخشین!
  دارکوب چرا این قدر تقلب در مواد غذایی 
زیاد شده؟ زعفران خریدیم 40 هزار تومان، 
کشاورزی گفت گیاهی شبیه زعفرانه که داخل 
نسرین اباذریان بسته گذاشتند!  

ــوب: این که تقلب نیست، شما وقتی  دارک
میرین داروخونه فالن دارو رو ندارن به جاش 

مشابهش رو میدن بهتون، اینم همونه!
 دارکوب من پشیمونم از این که بازنشسته 
شدم، کاش هنوز سر کار می رفتم تا بتونم خرج 

زندگیم رو بدم.
ــوب: االن جــوری شده که همه نگران  دارک
زمان بازنشستگی مون هستیم که دیگه سر کار 

نمیریم، کارها برعکس شده!
 آق کمال جان، شماره حساب بده تا بِری 
کمک به سیل زده ها و زلزله زده ها برات پول 

بریزم، چون خیلی قبولت درم.
آق کمال: مویم شما ره قبول دُرم ولی به حساب 
نهادهایی که کارشان کمک به حادثه دیده هایه 

پول بریزن که مویم ای وسط مدیون نُشم.

پیامک روز
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سوژه روز

سومی: باالخره جریان میزبانی تیم های کشورمون تو لیگ قهرمانان آسیا و نامردی های 
ای اف سی چی شد؟

دومی: همونی که باید می شد!
اولی: کنفدراسیون آسیا گفت فعال بازی های پلی آف شهرخودرو و استقالل بره تو زمین 
بی طرف و بازی های رفت تو زمین رقیب باشه تا بعدا برای بازی های برگشت بیشتر فکر 

کنیم.
سومی: خب از اول هم همین قرار بود دیگه، پس چرا چهار تا مدیرعامل تیم ها هم پیمان 
شدن و میثاق نامه امضا کردن و دست در دست هم قول دادن ال بشه و بل بشه و این همه 

راه کوبیدن برن اون جا؟
دومی: تازه االن دارن افتخار هم می کنن و میگن پیروز شدیم!

اولی: نه حاال این جوری هم نیست. به هرحال مذاکره هاشون هم بی تاثیر نبوده.
دومی: فکرکنم تاثیرش این بود که قبل از رفتن گفتن اگه AFC شرایط ما رو نپذیره از لیگ 
قهرمانان آسیا انصراف می دیم، ولی بعد از  مذاکره فهمیدن در صورت انصراف  دادن به 
خاطر بی عدالتی ها باید جریمه سنگینی بدن و گفتن اوکی قبوله، هرچی شما بگین و 

منتش رو هم سر هوادارها می ذارن!
سومی: این قدر منفی نباف. مهم اینه که ما هوادارها ناامید نشدیم و خوشحالیم.

اولی: و مهم تر این که تو این اوضاع بی پولی باشگاه ها جریمه ای هم قرار نیست پرداخت 
بشه.

دومی: البته جریمه باشگاه ها مثل مهریه است، کی داده و کی گرفته، تا وقتی وزارت 
ورزش هست و از جیب ما مردم هی جریمه ها رو بذل و بخشش می کنن!

تاج )رئیس سابق فدراسیون فوتبال(: شانس آوردین به انگلیسی حرف نزدن من تو 
AFC گیر ندادین وگرنه معنی جریمه رو بهتر بهتون می فهموندم!

دست شما درد نکنه با این رایزنی کردن تون!

 سخنگوی صنعت برق: مشترکانی که کمتر برق و گاز 
مصرف کنند پاداش دریافت می کنند

دارکوب: یک هفته به مهلت پرداخت 
قبض هامون اضافه  می کنین؟!

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

از اون لحاظ 

خط فقر

می رود باال و باالتر ت...تر
لکنت آورده به جانم بی پ...در!

زیر خط فقر صبح و عصر و شب
تا شود از بیخ و بن دیگر کمر

برف آید الکچری، شنگول و شاد
ما بلرزیدیم از پا تا به سر

عصرتان ماشینی و پر زرق و برق
حال و روز ما چه شد؟ عصر حجر!
قیمت کاال و هر چیزی که هست

 می زند بر گردن جیبم تبر
بنز باشد زیر پاهای شما

خب جهنم... مرکب ما گاو و خ...ر!
جمع دارایی ما اندازه

قالپاقت بلکه رویش هم سپر
از شما ثروت تراوش می کند

 از ژن معمولی ما دردسر
بس بَود دیگر که بیش از این گله

می شود بودار و تلخ و پرخطر!
سحر بهجو  

رئیس جمهور: آن چیزی که ما از دولت الکرتونیک انتظار داریم یک کارت برای همه کار است

کارتون روزتوئیت روز

    محققان یه خرده بیشتر تحقیق کنید ببینید شاید یکی دیگه از عوامل انتقال 
کرونا خورشت بامیه باشه. تو رو خدا یه خرده بیشتر تالش کنید!

  عکس سوپ خفاش رو نشون مامانم دادم می گم این غذا مریضی آورده، 
می گه شبیه دلمه های عمته!

      دانشمندان چینی دارن می گردن ببینن این ویروس جدید چیه و آیا خود 
اون ویروس رو هم میشه به عنوان غذا خورد یا نه!

  ویروس چینی ها  تو چین وقتی می خوان وارد بدن آدم ها بشن می گن: 
»عه... اینو که همین االن آلوده کرده بودیم«!

      من از وقتی سوسیس تخم مرغ رو با اسم »اگ نودل بیف« 1۸ هزارتومن 
خوردم دیگه جمعه ها نرفتم بیرون صبحونه بخورم!

    کاش دوست هام و خــانــواده ام بفهمن که وقتی یه چیزی 
می گیرم که بخورم اون چیز رو فقط واسه خودم خریدم و 
این قدر با نگاه های غم آلود و حسرت برانگیزشون من رو 
توی تصمیمم مبنی بر »هیچی ندادن بهشون« مصمم تر 

نکنن!
     بچه ها سرمای این هفته رو دیدید؟ حاال قبول کنید 

پادشاه فصل ها تابستونه!

انتقاد رئیس ویروس جدیده با سوسیس تخم مرغ!
سازمان غذا 
و دارو از 
تراکم باالی 
داروخانه ها 
در مناطق 
مرفه  

ی
یر

نگ
ها

ج

 به جای کارت ملی، کارت بانک، یارانه، بسته 
حمایتی معیشت، کارت سوخت، بیمه و این 

چیزها، فعال می تونی باهاش فیلم کرایه کنی 
روحیه ات عوض بشه تا کارتش رو تولید کنیم!

رئیس جمهور: آن چیزی که ما از دولت الکرتونیک انتظار داریم یک کارت برای همه کار است

 ما که عمرا 

گذرمون به 

این  طرف شهر 

نمی افته، باز 

خوبه برای گرفتن 

نسخه ات اومدیم 

این جا رو دیدیم!



 رداپی خون آشام 
در ویروس مرموزچیین!
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

محکم کاری!

راهی برای افزایش مطالعه

منوی رستوران های چینی!

قابی از وضعیت فوتبال ایران

  درس بزرگ  پیرمرد برای حفظ بیت المال
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درس بزرگ پیرمرد برای حفظ بیت المال

»کاش همه این گونه وجدان داشتیم«؛ این واکنش مردم 
در برابر روایتی واقعی است که یکی از روزنامه نگاران در 
صفحه شخصی خودش آورده است. این روزنامه نگار در 
صفحه شخصی اش نوشته داشتم وارد اتاقک یک باجه 
خودپرداز می شدم که متوجه شدم پیرمردی کفش هایش 
را پیش از وارد شدن به باجه، از پا درآورد و یاا... گویان 
داخل شد. من گفتم اشکالی ندارد با کفش بیایید داخل. 
اما او گفت من یک نظافتچی هستم. داشتم می آمدم که 
باران گرفت و کفش هایم کثیف شد. حاال اگر با کفش بیایم 
داخل به بیت المال آسیب وارد می شود. این توجه یک 
انسان به حفظ بیت المال باعث واکنش مثبت کاربران شده 
است. کاربری نوشت: »کاش بعضی مسئوالن که به راحتی 
بیت المال رو زیر پا میذارن از این مرد بزرگ درس وجدان 

اخالقی رو فرابگیرن«.
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چاله خوابی زیر برف سنگین اراک

هر ساله در فصل سرد، موضوع بی خانمان ها بیش از 
همیشه به چشم می آید و در شبکه های اجتماعی تصاویر 
و ویدئوهایی از آن ها منتشر می شود. در شهرهای بزرگ 
معموال شهرداری ها برای بی خانمان ها و کارتن خواب ها، 
گرمخانه هایی تدارک می بینند تا آن ها بتوانند شب را 
در آن بگذرانند و در سرما دچار مشکل نشوند. چند روز 
پیش یک ویدئو از فردی بی خانمان که زیر کارتنی درون 
برف رفته بود، منتشر شد و حاال هم ویدئویی از اراک 
منتشر شده و درحالی که روی زمین برف زیادی باریده 
چند نفر داخل یک چاله زندگی می کنند و فردی که هر شب 
برای آن ها غذا می برد، از آن ها فیلم گرفته است. کاربری 
نوشت: »واقعا دمش گرم که غذا می بره. ولی واقعا مسئول 

سامان دهی این افراد و نجات جون اون ها از سرما کیه؟«
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کوالک کولبران در کوالک برف

»واقعا این کولبران کوالک کردن«. از دو روز قبل تصاویر 
و اخباری از گرفتار شدن مردم در کوالک و بوران منطقه 
پیرانشهر منتشر شده است. تصاویری که نشان می داد 
وضع مردم گرفتار وخیم است و برف تا ارتفاع زیادی 
حتی خودروها را پوشانده است. پس از انتشار این خبر، 
گروه های مختلف امدادی، هالل احمر، ارتش و داوطلبان 
مردمی در منطقه حاضر شدند تا به مسافران گرفتار کمک 
کنند. ویدئویی هم از همین منطقه منتشر شده که کولبران 
در حال عبور نیز به کمک مردم شتافته اند و به آن ها مواد 
غذایی و مایحتاج شان را رسانده اند. انتشار این ویدئو با 
واکنش مثبت کاربران زیادی مواجه شد. کاربری نوشت: 
»واقعا به همت این کولبران باید آفرین گفت. با این 
همه مشکلی که خودشون دارند هموطنان خودشون رو 

فراموش نکردن و به موقع در محل حاضر شدن«.
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پشت پا به دیاباته!

»آخه این چه رفتار زشتیه اونم با یه مهمان خارجی!«؛ 
دیروز ویدئویی در فضای مجازی پربازدید شد که در آن 
بازیکن اهل مالی باشگاه استقالل در فرودگاه مهرآباد با 
رفتار زشتی روبه رو می شود. این بازیکن در حال ورود به 
فرودگاه بوده که یک کارگر نظافتچی پای خود را مقابلش 
دراز می کند تا او را زمین بیندازد اما دیاباته زمین 
نمی خورد و فقط چند ثانیه ای با تعجب نگاه می کند. این 
رفتار زشت کارگر فرودگاه مورد سرزنش کاربران قرار 
گرفت و همزمان از حسن رفتار شیخ دیاباته استقبال 
شد. کاربری نوشت: »درحالی که ما نیاز داریم با رفتار 
خوب مون به همه جهان نشون بدیم آدم های مهربان و 
صلح طلبی هستیم، این رفتارها چهره  بدی از ما تو ذهن 
خارجی ها می سازه«. البته ساعاتی بعد خبر رسید که روابط 
عمومی فرودگاه از برخورد با شخص خاطی خبر داده است.
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قصه دلهره آور فرار پرستار ایرانی از دست داعش

مصاحبه ای دیدنی از پرستار ایرانی که مدتی در اسارت 
گروه تروریستی داعش بوده است، برای بسیاری از کاربران 
هیجان انگیز و یادآور بخشی از سریال پایتخت بود. احمد 
محمدی پرستاری که آبان ماه ۹۴، برای مراقبت از مدافعان 
مجروح دفاع از حرم حضرت زینب )س( راهی حلب سوریه 
می شود، در آذر همان سال در خان طومان سوریه در پست 
امداد، به اسارت داعشی ها در می آید. او حاال پس از مدت 
ها درباره ۴10 روز اسارت و نحوه فرارش از دست داعش، 
با خبرنگار صدا و سیما گفت وگو کرده است. او می گوید: 
»خیلی کتک خوردیم، در اتاق های ۴ وجب در 8 وجب در دل 
کوه زندانی بودیم و بعد از ۴10 روز به کمک یک جوان 20 
ساله سوری که داعشی ها را متقاعد کرده بود قرار است 
داعشی شود، فرار کردیم و با خودروی داعشی ها از دژبانی 

هایشان رد شدیم.«
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واردات بیماری با کاالی چینی!

ویدئویی از لحظه افتادن و جان دادن یک بیمار مبتال به 
ویروس کرونا در فضای مجازی منتشر شد که خیلی زود 
میلیون ها بازدید داشــت. در این ویدئو مردی حدود 
50 ساله در حالی که ایستاده، ناگهان به زمین می خورد و 
مامورانی که لباس هایی برای جلوگیری از نفوذ این ویروس 
پوشیده اند، باالی سر او می آیند و او را در پالستیکی 
پیچیده و می برند. کاربری نوشت: » االن که بیماری تو 
چین درحال شیوعه، بدون شک قیمت کاالهاش پایین 
میاد و خب بعضی ها شروع به واردات محصوالت چینی 
میکنن. مسئوالن لطفا مراقب باشن که در کنار واردات 
کاال، واردات ویروس بیماری اتفاق نیفته.« کاربر دیگری 
نوشت: »شنیدم 23 تا ایرانی توی قرنطینه های چین گیر 
کردن، خدا به داد دل خانواده هاشون برسه.« کاربری هم 
نوشت: »با این شیوع سریع بیماری درکشورهای مختلف، 

مسئوالن به فکر پیشگیری از نفوذ باشن.« 

تصویر نشون 
 میده که از بین
 نماینده های 

تیم های ایرانی 
فقط یک نفر 

 داره با  
 نماینده های

 AFCمذاکره 
می کنه و بقیه 

 مشغول 
 کار های 
دیگه ان

این منو 

نیست بلکه 

فهرست 
کاملی از 
حیوونای 

باغ وحشه! 

من موندم 

چینی ها 

جونوری رو 

هست که 
نخورن!

در فرانسه 
دستگاه های 
خودپردازی 
وجود داره که 
برای افزایش 

مطالعه به 
جای استفاده 

از موبایل، 
بهت داستان 
کوتاه میده تا 

بخونی

برای این که 
نشون بده 
واقعا تاریخ 
مصرفش 

تموم نشده 
به روی بسته 
کفایت نکرده 

و روی خود 
محصول هم 

تاریخ زده!

امان از بچه شیطون

اگه با یه بچه 

شیطون رفتید 

رستوران، 
این جوری 

با استفاده از 

یک چنگال یا 

قاشق بچه رو 

روی صندلی 
موندگار 

کنین!

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

ناصر رعیت نواز- » 30 میلیون نفر در قرنطینه قرار دارند.شهر در محاصره نیروهایی که لباس های عجیب و غریبی به 
تن دارند، قرار گرفته و آدم ها به طرز عجیبی نا خواسته روی زمین افتاده و جان می دهند. دیگر آدم ها جرئت ندارند از 
یکدیگر حتی یک گل هدیه بگیرند. خیابان هایی که آدم هایش همگی  ماسک زده اند و هیچ کس حتی چهره دوستانش 
را تشخیص نمی دهد.« در نگاه اول شاید این کلمات انسان را به یاد فیلم های ترسناک و تخیلی  بیندازد اما این یک 
فیلم تخیلی نیست بلکه همه این ها واقعیتی از  چهره  این روز های برخی شهرهای چین است که به دلیل شیوع ویروس 
مرموزی که جان بسیاری از مردم را نه تنها در چین که در برخی کشور های دیگر به مخاطره انداخته، قرنطینه شده اند. 
ویروسی از خانواده کرونا که منشأ حیوانی دارد و به تازگی دانشمندان چینی اعالم کرده اند از طریق انسان به انسان هم 
منتقل می شود. این ویروس نه تنها در چین که در برخی کشورهای دیگر هم دیده و باعث نگرانی در سطح بین المللی 
شده است. امروز سعی کرده ایم در کنار آخرین آمار از مبتالیان، کشته ها و کشورهای آلوده، از دالیل انتشار این گونه 
ویروس ها بنویسیم البته امیدواریم از آن جا که کاالی زیادی از چین وارد می کنیم و همچنین رفت و آمدهای تجاری دو 

کشور زیاد است، مسئوالن برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور تمهیدات الزم را به کار ببندند.

آخرین اخبار از ویروس مرموز

از لحظه شیوع این ویروس  تا کنون حدود 900 نفر به آن 
آلوده شده اند که 26 تن از آن ها تا لحظه نوشتن این مطلب 
جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
دولت چین برای جلوگیری از شیوع این ویــروس ، رفت و 
آمد به 9 شهر و روستا را دست کم در دو استان مرکزی این 
کشور تعلیق کرده است. به این ترتیب 30 میلیون نفر از 
شهروندان این کشور عمال در »قرنطینه« قرار گرفته اند که 
بنا بر ادعای گودن گالئا، نماینده سازمان جهانی بهداشت، 
این محدودیت تاکنون بی سابقه بوده است. با این حال غیر 
از چین، این ویروس در آمریکا، مکزیک، تایلند، کره جنوبی، 
فرانسه، عربستان، هنگ کنگ، ماکائو، تایوان و ژاپن هم 

شناسایی شده است.

منشأ ویروس های ناشناخته

ــاره این ویــروس جدید منتشر  هنوز اطالعات زیــادی درب
نشده است اما بیشتر ویــروس های ناشناخته معموال دو 
منبع انتشار دارند، یکی از طریق حیوانات و یکی هم توسط 
انسان. این نظریه ها درباره این ویروس ناشناخته از خانواده 
کرونا که اولین بار در بازار شهر ووهان چین دیده شده و به 
آن »ویروس ووهان« هم می گویند، می تواند درست باشد. 
باید در این باره اول به این موضوع اشاره کنیم که برخی از 
خطرناک ترین ویروس های ناشناخته از آمریکا و چین وارد 
جهان شده و مردم بسیاری را آلــوده کرده است. پیش از 
این هم در سال 2002 ویروس سارس در چین از حیوان 

ــان منتقل و  ــس ــه ان ب
ــث شــد بــیــش از  ــاع ب
هفت هــزار نفر آلوده 
شوند که 774 نفر از 
آن ها جان خود را از 
ــد. برخی  دست دادن
معتقدند از آن جایی 
ــی  ــدگ ــک زن ــب ــه س کـ
نوعی  ــه  ب ــا  ه چینی 
اســت که هر حشره، 
پرنده و خزنده ای را 
پــخــتــه، خـــام و حتی 
زنده می خورند، این 

احتمال را که ویروس های ناشناخته از طریق حیوانات به 
انسان منتقل شوند، افزایش می دهد. به گفته برخی از 
دانشمندان و پژوهشگران، بیشتر ویروس های ناشناخته 
از طریق خوردن حیوان یا رابطه جنسی انسان با آن ها به 
انسان منتقل می شود. این ویروس هم از این قاعده مستثنا 
نبوده و به اعتقاد تیم پژوهشگر ویروس شناسی در چین، 
ویروس جدید و مرموز و وهان هم از طریق نوعی مار به انسان 
منتقل شده است که این مارها هم به نوبه خود احتماال این 
ویروس را از گونه ای خفاش گرفته اند. به گزارش یورو نیوز، 
پروفسور ِوی ژی و تیم تحقیقاتی اش در دانشگاه پکینگ 
چین، پنج نمونه از این ویروس تازه را با 2۱7 ویروس مشابه 
که در جانوران مختلف یافت و طبقه بندی شده بود، از نظر 
ژنتیکی مقایسه کردند.نتیجه این بررسی نشان می دهد 
که ویروس کرونای اخیر که اختصارا »ان. کوو20۱9« نام 
گرفته، شبیه ویروسی است که پیشتر در خفاش ها یافت 
شده اما بیش از آن، به ویروسی شباهت دارد که در مارهای 
بومی )مار کریت و کبرای چینی( دیده شده است.آقای ژی 
اعالم کرده:  »نتایج آنالیز  نشان می دهد که برای نخستین 
بار احتمال دارد جاندار حامل این ویــروس، مار باشد.« 
شاید جالب باشد که بدانید هردو این جانوران در بازارهای 
چین به فروش می رسند و سوپ خفاش در چین مشتریان 
پروپاقرصی هم دارد. پیش از این هم ویروس »نیپاه« در سال 
۱998 از خفاش به انسان منتقل شده و در عرض یک سال 

بیش از ۱00 نفر را به کام مرگ کشانده است.

عامل انسانی یا بیوتروریسم

جدای از آن چه گفته شد فیلم های زیادی همچون رزیدنت 
اویل، ظهور سیاره میمون ها، قرنطینه، عفونت، وحشت 
در خیابان ها، موج پنجم و ... دربــاره شیوع ویروس های 
آزمایشگاهی به منظور کاهش جمعیت انسان بر روی کره 
زمین و کسب منافع مالی توسط کمپانی های دارویی در 
جهان ساخته و به نمایش گذاشته شده است که می تواند 
فرضیه ساخت ویروس های ناشناخته جدید توسط انسان 
را قوت بخشد. پیش از این هم مجله تایمز لندن  درباره 
ساخت ویــروس ایدز توسط آمریکا برای کنترل جمعیت 
جهان خبر داده بود. گاردین هم از انتشار ویروس آنفلوآنزای 
خــــوکــــی بـــــرای 
واکسن  فروختن 
ــفــلــوآنــزای  ضــد آن
ــط  ــوس ــی ت ــ ــوک ــ خ
ــی  ــ ــت داروی ــرک ش
انـــگـــلـــیـــســـی   -
اسمیت  »گالکسو 
مطلب  ــن«  ــالیـ کـ
نــوشــتــه و مــدعــی 
ــن شرکت  ــده ای ش
پنج میلیارد دالر از 
فروش این واکسن 
ها سود برده است.

 رداپی خون آشام 
در ویروس مرموزچیین!

آیا سبک زندگی چینی ها که هر حشره و حیوانی را می خورند، می تواند دلیل انتشار بیماری های مرموز در این کشور  باشد؟
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سرخط

از میان اخبار

اسارت
دکتر جعفر رشادتی 

صحبت هــای سیمین و مسعود کم کم حالت 
مشاجره به خود می گیرد هر یک بر ادعای خود 
پا می فشارد و دیگری به شدت مخالفت می کند 
سیمین مدعی است هر وقت خواست می تواند 
به خانه پــدرش بــرود و بستگان او هم هر وقت 
بخواهند می توانند به منزل او بیایند مسعود به 
شدت با این تفکر مخالف و معتقد است روابط باید 

روی ضابطه باشد... 
کار کم کم به داد و فریاد می رسد صدای سیمین 
را همسایه ها نیز می شنوند که با تمام توان فریاد 
می زند بی انصاف مگر من زندانی تو هستم مگر 
برده و اسیر تو هستم که مطابق میل تو عمل کنم 
من هر وقت که دلم بخواهد خواهم رفت اصاًل 
حــاال که ایــن طــور شد همین االن می روم و به 
سرعت از منزل خارج شد. ساعتی بعد مسعود 
موضوع را به برادرانش اطالع می دهد آن ها به 
همراه برادرشان به منزل مادر سیمین می روند 
تا درباره مشکالت زندگی برادرشان و همسرش 
و  سیمین  بین  شدید  مشاجره  صحبت کنند 
مسعود در این منزل نیز ادامه می یابد دخالت 
مــادر سیمین نیز دردی را دوا نمی کند برادر 
کوچک سیمین فوری خود را به حوزه انتظامی 
می رساند و تقاضای مساعدت می کند با دخالت 
همسایه ها و حضور ماموران درگیری به پایان 
می رسد همسایه ها قصد رفتن به منزلشان را 
دارنــد که متوجه مادر سیمین می شوند که در 
حیاط نشسته و به گوشه ای زل زده است هر چه 
او را صدا می زنند جوابی نمی دهد. از نگاه خیره 
و سکوت او پیداست که او برای همیشه خاموش 
شده است. دیگر از درگیری خبری نیست همه 
گریه می کنند حتی مسعود و برادران او نیز گریه 

می کنند مادر سیمین سکته کرده بود... 
سیمین در حالی که به شدت گریه می کند نگاهی 
به مسعود می اندازد و می گوید ای کاش همیشه 
زندانی تو بودم ولی مادرم نمی مرد. راستی آیا 
بهتر نبود سیمین و مسعود به صــورت منطقی 
مشکل زندگی خصوصی خود را حل می کردند 
تا شاهد مرگ دیگری نمی شدند. و به نظر شما 
رفت و آمد فامیلی و خانوادگی چگونه باید باشد. 

با ضابطه یا بی حساب و کتاب؟

 مجازات مرگ 
برای آدمکش فریبکار

مــرد کالهبردار پس از رو شــدن دستش برای 
ــوان وی را کشت و نقشه قتل خواهر و  مــرد ج

خواهرزاده وی را نیز طراحی کرد.
محمد 47 ساله بیست و سوم اردیبهشت امسال، 
بعد از کشتن مرد جوانی به نام شاپور وقتی که 
قصد داشت خواهر سالخورده وی به نام شیرین 
و خواهرزاده اش به نام شهاب را نیز سر به نیست 
کند با  فریاد های کمک خواهی زن سالخورده  
در باغی در حاشیه شهرری از سوی همسایه ها 
بازداشت شد و پرده از جنایت فجیع برداشت 
و گفت:به خاطر مسائل مالی و کالهبرداری 
شاپور را کشتم.این مرد اما  در دادگاه اظهارات 
دروغینی را مطرح کرد تا از اتهام قتل تبرئه شود. 
وی گفت به دستور خواهر قربانی که با اجنه در 
ارتباط بوده دست به چنین جنایتی زده و قصد 
کشتن شیرین و پسرش را نیز داشته که ناکام 
مانده است. با پایان اظهارات دروغ این متهم، 
قضات وارد شور شدند و دیروز وی را به قصاص و 

سه سال زندان محکوم کردند.

دو دختر جوان با پوشش لباس پسرانه سوار بر 
موتور دست به سرقت از خودروها می زدند که 
در تعقیب و گریز پلیسی دستگیر شدند.این 
دو دختر جوان هر یک گذشته عجیبی دارند 
و تنهایی و فرار از خانه کافی بود تا آن ها برای 
رسیدن به پول دست به سرقت بزنند.سال 
گذشته بود که ماموران پلیس در جریان سرقت 
های دو پسر جوان که با تخریب شیشه های 
خودرو اقدام به دزدی از لوازم داخل خودروها 
می کردند قرار گرفتند.بدین ترتیب تیمی از 
ماموران پلیس تهران برای دستگیری دو سارق 
حرفه ای وارد عمل شدند و در گام نخست 
تیم پلیسی با حضور در محل های سرقت به 
بررسی دوربین های مداربسته پرداختند.در 
این مرحله تصاویر به دست آمده از صحنه های 
سرقت نشان از آن داشت که دو پسر که کاله به 
سر دارند سوار بر موتور به نزدیکی خودروها 
می روند  و یکی از آن ها پس از تخریب شیشه 
خودرو و بازکردن در خودرو، به سرقت لوازم 
داخل ماشین اقدام می کند و به سرعت پا به 
فرار می گذارند.ماموران در بررسی شماره 
پالک دزدان پی بردند که این موتور چندی 
قبل به سرقت رفته و هیچ سرنخی از دزدان به 
دست نیامد و تیم پلیسی صحنه های سرقت 
را یکی پس از دیگری بررسی کردند و این در 
حالی بود که دزدان به سرقت هایشان ادامه 
می دادند و مشخص شد دزدان با چند موتور 

سرقتی دست به این کار می زنند.
گشت پلیسی	 

با توجه به افزایش این سرقت ها ماموران به 
صورت محسوس و نامحسوس محل هایی را 
که دزدان در آن جا دست به سرقت می زدند 
بررسی کردند تا این که پس از چند روز تیمی 
از ماموران به دو پسر جــوان موتور ســوار که 
ــای بــزرگــی روی ســرشــان داشتند  ــاله ه ک
مشکوک شدند.ماموران به صورت نامحسوس 
دو پسر جوان را تحت نظر قرار دادند و با اعالم 
این وضعیت به تیم های دیگر محدوده های 
مسیر دو جوان موتور سوار تحت نظر تیم های 
ــرار گرفتند تا ایــن که متهمان در  پلیسی ق
کنار یک خودروی پراید توقف کردند.یکی از 
متهمان به سرعت از موتور پیاده شد و آرام به 
کنار خودروی پراید سفید رنگ رفت و با نگاه 
سطحی در خیابان به شکستن شیشه پراید 
اقدام کرد.همین کافی بود تا ماموران برای 
دستگیری دزدان وارد عمل شوند که سارق 

جوان با مشاهده خودروی پلیس سوار بر موتور 
شد و با سرعت پا به فرار گذاشتند.

دختران پسرنما	 
تعقیب  و گریز پلیسی ادامه داشت و با اعالم 
درخواست نیروی کمکی تیم های گشتی 
در مسیر دو جوان موتور سوار قرار گرفتند و 
پس از 15 دقیقه تعقیب و گریز ، ماموران به 
متوقف کردن دزدان موتور سوار موفق شدند 
و آن ها را زمینگیرکردند.ماموران وقتی کاله 
دو پسر جوان را کنار زدند با صحنه عجیبی 
روبه رو شدند، دزدان دو دختر جوان بودند که 
با پوشش مردانه سعی بر پنهان کردن چهره 
واقعی خود داشتند.سمیرا و معصومه دو دختر 
24 ساله هستند که از خانه های شان فرار 
کرده و برای تامین هزینه های زندگی شان 
دست به سرقت از خودروها می زنند.سمیرا 
در همان ابتدا به سرقت های زیادی اعتراف 
کرد و گفت که اگر نیاز به پول نداشتم هیچ 
وقت دنبال سرقت نمی رفتم و معصومه چون 
موتور سوار خوبی بود همیشه پشت فرمان 
می نشست و من هم دزدی می کردم.معصومه 

نیز با تایید حرف های دوستش گفت: چون 
نمی خواستیم دستگیر شویم لباس پسرانه به 
تن می کردیم و کسی فکر نمی کرد ما دختران 

دزدی کنیم.
گفت وگو با دختر موتورسوار	 

معصومه 24 ساله که عاشق موتور سواری 
اســت، می گوید: به خاطر مشکالتی که با 
خــانــواده داشتم از خانه فــرار کــردم و چون 
نمی خواستم بازیچه دست پسران هوسران 

شوم تصمیم به سرقت گرفتم.
سابقه داری؟	 

نه، تا حاال خالف نکرده بودم.
چرا فرار کردی؟	 

چون بچه آخر خانواده بودم و پدر و مادرم با 
من اختالف سنی زیادی دارند و هر روز سر 
پوشش، رفت و آمد، دیر آمدن به خانه، رنگ 
مو و هزار اتفاق دیگر بهانه می گرفتند و با هم 
درگیر می شدیم و تنها حرفی که از مادرم در 
ذهنم است که دوران ما دختر از خانه بیرون 
نمی رفت ولی دنیا تغییر کرده، زمان آن ها 
مــادرم درســن االن من دو بچه داشــت اما ما 

هنوز دنبال درس و منتظر ازدواج هستیم.
بعد از فرار در خطر نبودی؟	 

قبل از این که فرار کنم شروع به جمع کردن 
پول کردم و با یک دختر که به تنهایی زندگی 
می کرد دوست شدم و بعد از آن یک شب از 
خانه خارج شدم و به خانه دوستم رفتم و هیچ 

وقت اجازه ندادم کسی به من نگاه چپ کند.
خانواده ات نگران نبودند؟	 

دیگر برای من مهم نبود، مهم زندگی خودم بود.
االن راضی هستی؟	 

نه، هیچ کسی دوست نداره کنار خانواده اش 
نباشه فقط دوست داشتم یک روز خانواده ام 
را ببینم که در رفتارشان تغییر ایجادشده  است 

وحاضر به پذیرفتن من هستند.
تو چرا تغییر رفتار ندادی؟	 

به خدا کار خالفی نمی کردم و فقط دوست 
ــردش بــروم، حتی  داشتم با دوستانم به گ
دوست پسر هم نداشتم ولی خانواده ام شکاک 

بودند و هر روز بهانه می گرفتند.
چرا دزدی؟	 

خب زندگی خرج داره، از هر پسری هم که 
کمک می خواستیم هزارتا بهانه می آورد و 
بعدش هم پیشنهاد شوم برای پرداخت پول 
می دادنــد که ما اهلش نبودیم بــرای همین 

تصمیم گرفتیم دزدی کنیم.
به دنبال کار نرفتی؟	 

در چند مغازه لباس فروشی مشغول کار شدم 
اما چون تازه کار بودم حقوق کمی می دادند و 

فقط هزینه رفت و آمدم تامین می شد.
فکر نمی کردی دستگیر شوی؟	 

به هیچی فکر نمی کردم، چون چیزی برای از 
دست دادن نداشتم.

ــان 	  ــودت ــه خ ــان ــه خ ــت نــداشــتــی ب ــ دوس
بازگردی؟

دوست داشتم اما دیگر روی بازگشتن نداشتم 
و می ترسیدم.

از چه چیزی می ترسیدی؟	 
این که خانواده ام با من رفتار درستی نکنند و 

تا آخر عمر در زندان خانه بمانم.
آزاد شوی چه کار می کنی؟	 

نمی دانم چه اتفاقی می افتد.
موتور سواری را از کجا یاد گرفتی؟	 

عاشق موتور ســواری بودم و از بــرادر یکی از 
دوستانم موتور سواری را یاد گرفتم.

فرزند طالق	 
سمیرای 24 ساله که فرزند طالق است ادعا 

می کند بعد از جدایی پدر و مادرم هر یک به 
دنبال زندگی خود رفتند و من تنها ماندم و از 
طرف اعضای خانواده ام حمایت نمی شدم که 

دست به دزدی زدم.
چرا تنها زندگی می کنی؟	 

پدر و مادرم از هم جدا شدند و تنها لطفی که 
به من داشتند این بود که یک خانه برای من 

گذاشتند که کارتن خواب نشوم.
معصومه را چطور می شناسی؟	 

با معصومه در دوران مدرسه دوست بودم اما 
مدتی از هم خبر نداشتیم تا این که پس از چند 
سال در فضای مجازی همدیگر را پیدا کردیم 

و دوستی مان دوباره شروع شد.
از پدر و مادرت خبر داری؟	 

ــادرم بعد از جدایی با یک مــرد جوان  نــه، م
ازدواج کرد و پــدرم نیز با عشق قدیمی اش 

زندگی می کند.
چرا دزدی؟	 

سرکار نمی رفتم و زندگی خرج دارد به همین 
دلیل مجبور شدم دزدی کنم.

پیشنهاد دزدی را تو دادی یا معصومه؟	 
یک روز باهم نشسته بودیم و به دنبال یک کار 

بودیم که با همدیگر این تصمیم را گرفتیم.
فکر نمی کردی دستگیر شوی؟	 

ــی پــوشــیــدیــم فکر  ــبــاس پــســرانــه م چـــون ل
نمی کردیم کسی به ما شک کند و قرار نبود 

این دزدی ها ادامه داشته باشد.
قصد داشتی تا کی دزدی کنی؟	 

قــرار بود بعد از این که پول زیــادی به دست 
آوردیــم به کالس های آرایشگری برویم و با 
سرمایه ای که از سرقت جمع کردیم یک سالن 
زیبایی بزنیم اما همه این فکرها یک رویا بود 
چون هر چه به دست می آوردیم هزینه زندگی 

و خوش گذرانی خود می کردیم.
پدر و مادرت حمایتت نمی کردند؟	 

ــادرم پولی به حسابم  ــات پــدر و م بعضی اوق
می ریختند اما کم بود.

حرف آخر؟	 
من و معصومه سارق شدیم چون هر دو از طرف 
خانواده های مان بی مهری و بدرفتاری دیدیم 
و تنها حرفی که می توانم بگویم پشیمانی 
است.بنا بر این گزارش، این دو دختر جوان 
که از سوی دادگاه کیفری دو تهران به 18 ماه 
زندان محکوم شده بودند پس از یک سال و 
پرداخت پول های سرقتی به مال باخته ها، 

روانه زندان شدند.

تحلیل کارشناس	 

دکتر قربانعلی ابراهیمی
جامعه شناس و استاد دانشگاه

سالمت روانی و اجتماعی دختران و پسران نوجوان، 
مسئله ای مهم در هر اجتماعی به شمار می رود که نیاز 
است تا همه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی 
و مؤسسات علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی 
راجع به آن احساس مسئولیت کنند.فرار دختران  و 
پسران نوجوان و جوان از محیط خانواده یک پدیده 
هولناک اجتماعی مهم به شمار می رود که آسیب 
های بی شماری از جمله فحشا و اعتیاد را در جامعه 
رقم می زند. برخی نوجوانان و جوانان از روی نداشتن 
انگیزه در زندگی دچار پریشان فکری می شوند و 
چون شرایط روحی و روانی شان مناسب نیست در 
تصمیمات آنی تصمیم به فرار از خانواده می گیرند 
و وقتی به لحاظ اقتصادی دچار فشار اقتصادی می 

شوند به سرقت و... پناه می برند.افرادی که درگیر 
مشکالت حاد فردی و گروهی، انــزوا و ... هستند 
بیشتر به سمت فرار از خانه و ترک محیط خانواده 
تمایل دارند و اغلب این افراد ابتدا به سوی مصرف 
مواد مخدر گرایش پیدا می کنند و عضو باندهای 
تبهکاری و فساد می شوند تا بتوانند هزینه های 
زندگی مجردی خــارج از خانواده را تامین کنند.
برخی از این افراد از محیط های نامناسب خانوادگی 
به خارج از خانواده پناه می برند و برخی دیگر خانواده 
های بااصالتی دارند اما تحت تاثیر گروه همساالن به 
فکر فرار از خانه و ترک کانون خانوادگی می افتند 
که بعد از دوره ای زندگی سخت پشیمان می شوند 
و به خانواده بازمی گردند اما آسیب هایی که در طول 
این دوران به آن ها تحمیل می شود فراموش نشدنی 
است.سالمت روانی و اجتماعی، مسئله ای کاماًل 
فرابخشی و ملی است که نیاز است تا همه سازمان ها 
و نهادهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات علمی، 
آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دربــاره آن احساس 
ــرای توسعه و ارتــقــای سالمت  مسئولیت کنند. ب

روانی اجتماعی باید آموزش های عمومی و ارتقای 
فرهنگ سالمت به معنی عام و با تمرکز به شبکه های 
اجتماعی مجازی و غیر مجازی و با نقش کلیدی 
مشارکت همه جانبه مردمی و سمن ها انجام شود.اگر 
چه اختالالت و آسیب های روانی و اجتماعی کمتربه 
صورت مستقیم منجر به مرگ و میر افراد می شود 
اما بخش زیادی از بار بیماری ها را به خود اختصاص 
می دهد و می تواند باعث مشکالت حــاد فــردی و 
گروهی، انزوا و حذف اجتماعی افراد شود. با همه این 
ها متأسفانه آسیب های اجتماعی در ایران مغفول 
واقع شده درحالی که  باید در رأس امور و اولویت های 
نظام سالمت کشور قرار گیرد و از آن جایی که درمان 
و مدیریت این آسیب ها فوق العاده سخت، زمانبر و 
در بعضی موارد غیر ممکن است باید رویکرد اصلی 
بر توانمندسازی و پیشگیری سطح یک با تمرکز 
آسیب،  معرض  در  جــوامــع  آسیب پذیر  برمناطق 
رده های سنی حساس و دختران باشد. با توجه به این 
که بیش از نیمی از نیروی جوان کشور به عنوان عامل 
اصلی توسعه را دختران شکل می دهند بنابراین 

ضروری است برای دستیابی به امر توسعه، زنان مانند 
مردان در فرایند توسعه مشارکت داشته باشند.از 
نظر اختالالت روحی و روانی و به دنبال آن اعتیاد، 
دختران درجات شدیدتری از نابه سامانی های روانی 
و اجتماعی را تجربه می کنند. دختران معتاد در 
مقایسه با پسران با احتمال بیشتری دچار بیماری 
های روانــی و روحی هستند و به ویژه اگر از کانون 
خانواده فرار کرده باشند از سوی خانواده و اجتماع 
زودتر طرد می شوند.زنان در مقایسه با مردان پس از 
شروع سوءمصرف مواد سریع تر گرایش به اعتیاد را 
نشان می دهند و خیلی زود عوارض و پیامدهای منفی 
را تجربه می کنند و هنگام درمان و ترک اعتیاد کمتر 
به درمان های رایج و روان درمانی جواب می دهند.
دختران در مقایسه با پسران زودتر فریب فرار از خانه 
را از سوی گروه همساالن خود می خورند و تمایل به 
تجردگرایی دارند و چون روحیه دختران حساس تر 
است توان بازگشت به خانه را ندارند زیرا در جامعه 
ــوان و  نگاه هــای سنتی هنوز به ســوی دخــتــران ج

نوجوان است.

 ضرورت توجه به پدیده 
دختران فراری

زندان فرجام سرقت های2 دختر پسرنما

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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بسيارسخت

جواب ها

تست هوش

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

نباشد.

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

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.

معماعددیابخفن استریپ

معما

ی:
ض

ی ریا
باز

صاویر
ف ت

ال
خت

ا
آیا می توانید تعداد 10  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 

با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

خفن استریپ: راست کردار

معمای فرار از زندان:  بلندترین زندانی باید باالتر از همه باشد زیرا او دست های 
بلندتری دارد و می تواند دست های خود را به پنجره برساند.

معمای ترتیب سن: با توجه به داده های داخل معما اسامی این دوستان به 
ترتیب سن عبارت است از: علیرضا، ناصر، مجید و محمدعلی

هوش منطقی: 60 اگر کمی دقت کنید در ردیف دوم حاصل ضرب ردیف اول 
در 5 قرار گرفته و ردیف آخر حاصل جمع ردیف اول و دوم ضرب در 2 است.

تست هوش: گزینه )2( با کمی دقت متوجه می شوید که از هر سه حالت چرخش 
فلش و از هر سه شکل دایــره، مثلث و مربع در هر ردیف استفاده شده است. هوش منطقی

معمای بستنی میوه ای: 10 بچه، اگر بخواهیم از بین پنج طعم، دو طعم 
انتخاب کنیم، برای انتخاب اول 5 حالت و برای انتخاب دوم 4 حالت، یعنی 
در مجموع 20 حالت امکان دارد. اما چون اهمیت ندارد کدام طعم را اول و 
کدام را بعدا انتخاب کنیم تعداد حالت های قابل قبول 20 تقسیم بر 2 یعنی 

10 است. بنابراین 10 کودک بستنی خریده اند. 

با توجه به روابط اعداد، سعی کنید به جای عالمت 
سؤال، عدد مناسب را جایگزین کنید.

ترتیب سن

سن علیرضا ۳ برابر سن مجید است. سه سال پیش 
مجید یک سال کوچک تر از اکنون محمدعلی بود. 
ناصر دو برابر سن مجید را دارد. حاال با توجه به آن 
چه می دانید، اسم دوستان را به ترتیب سن مرتب 

کنید.

بستنی میوه ای

بستنی فروشی، بستنی میوه ای با پنج طعم مختلف 
می فروشد. گروهی از کودکان آمدند و 

هر کدام از آن ها دو طعم مختلف 
ــد. اگـــر هــیــچ دو  ــردن انــتــخــاب ک

کودکی ترکیب یکسانی از طعم 
ها را انتخاب نکرده باشد و هر 
ترکیب ممکن از دو طعم مختلف 
شده  انتخاب  کودکی  توسط 
بــاشــد، چند کـــودک بستنی 

خریده اند؟ 
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شش رقمی: 

  21۳498 – 5421۳7
895۳12 - 28۳495

سه رقمی: 

  281 – ۳62 – 198
  981 – 51۳ – 769

7۳5 - 426

چهار رقمی:

  8956 – 2۳46
  85۳6 – 6412

4286 - 2۳19

پنج رقمی: 

  89۳65 – 98754
  74596 – 28۳42

2458۳ - 59821
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483921756
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295874613
874136529
631592847

342571986
915836472
867249315
491362857
786154293
253798164
134687529
629415738
578923641

حل جدول شماره  7597 حل جدول شماره  803

سر-از کویرهای ایران 6.نمایه –کنگره 7.دعای چشم 
زخم–کوهی در استان همدان 8.آبــنــوس- ارتعاش- 
درشت وخشن 9. بی مانند–پهلوان– پرنده ای شبیه کبک 
10.نام خداوند متعال در دین یهود- شکاف 11. صدمه 
- زهر هالهل–ستاره قطبی- پیشرو گله 12.غالف- مرکز 

ایالت ورمونت آمریکا

عمودی:

1. نوعی مدل موتور-سفره طعام 2.کاغذ نامرغوب- 
آواشــنــاســی- لقب سالطین پیشدادی ۳.بــازیــگــر اثر 
دردسرهای عظیم 4. بدبختی– کجاست-دیلم 5.ورقه 
نازک آزمایشگاه- محل عبور سیل-جوش خمیر 6. گیاه 
ــالب– نگاه خیره–اتمسفر  ــان 7.ق پرخار–گرما- دودم
زمین 8. مظهر سبکی-پارچه- آلیاژی از آهن 9. قبیح- 
10.دوره نخست زمین  زائــوتــرســان- ماشین نویسی 
شناسی 11. عدد منفی - پایتخت کشور تاجیکستان–

حرف نداری 12. سنگ معدنی آلومینات روی- قاپو

افقی:    1. چوب پنبه مصنوعی- سم 2.از ماه های سریانی- مقابل اسید-قلم فرنگی– 
بخار دهان ۳. کاپ-زکام 4. غروب –حرف صلیب- خاص نیست 5. سیال تنفسی-فرق 

افقی:  1.خداحافظی ژاپنی- آن سوی سقف 2.شیر دریایی- پیاده شطرنج-
هواپیمای عجول ۳.برش سینمایی-عارف 4. حرارت-روز-آبگیر 5.  آب طال-روندی 

که ابتدا ندارد 6. پیروز-حیله 7. نخ بافتنی– رگ اصلی 
 بــدن8.مــرد جوان-ضجه 9. مغازه–پاکیزه–دیوار بلند
10. از مرکبات -سگ گزنده 11. گالبی–نوزاد سگ–

قسمتی از دست12.حرکت غیرارادی عصبی- باتجربه

 عمودی :
1. روشوی- پشیمانی 2.عیب- زشت- سلسله پادشاهی 
کره ۳.کاروان شادی 4. بیماری مهلک– لبه برنده شمشیر- 
اراده 5.سریع االنتقال- حرکت آب دریا 6. مظهر روشنایی–
حرف زیادی-عایق بندی شده 7. طناب–قورباغه–عالمت 
جمع 8.شکلک-معادل فارسی مانیفست 9.دل– شهر 
حضرت عبدالعظیم)ع(- محصول آسیاب 10.زمان سنج 
رکوردگیری 11. کدوتنبل- گیاه بیابانی-مقابل جزر 12. 

دارای حس مسئولیت-نوعی اسلحه گرم
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بازی ریاضی

توضیحات: بر اساس داده های روبه روی 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 اعداد 
 در جای درست قرار دارنــد 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.  
اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 
5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده ها بیابید؛ فقط کافی 
است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای 

مقابل پیدا کنید.

معما

فرار از زندان

سه زندانی سعی کردند که از 
سلولشان فــرار کنند. به این 
منظور آن ها روی شانه های 
همدیگر بلند شدند و خود را 
ــوار سلول  به پنجره بــاالی دی
نزدیک کردند اما نفر آخر نیز 
چند سانتی متری با پنجره 
فاصله داشت. به نظر شما آن 
ها باید چه کار بکنند که بتوانند 

به همین روش فرار کنند؟
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موسیقیادبی

 »شازده کوچولو برای بزرگ ترها« 
به بازار آمد

کتاب »شازده کوچولو برای بزرگ ترها« اثر روبرتو 
لیمانتو، با ترجمه فــروغ کیان زاده منتشر شد. به 
گزارش ایران آرت، »شازده کوچولو« نوشته آنتوان 
دوسنت اگزوپری را می توان پرفروش ترین کتاب 
تاریخ دانست که نویسندگان زیادی را تحت تأثیر قرار 
داده است. روبرتو لیمانتو درباره »شازده کوچولو برای 
بزرگ ترها« در وبالگش این طور نوشته است: »هر قدر 
پیرتر می شوم، می خواهم درس هایی را که زندگی به 
من آموخته است، به نسل جوان منتقل کنم. به همین 
دلیل در دهه 70 تصمیم گرفتم یک نویسنده تمام 
وقت باشم. اولین کتاب من »شازده کوچولو برای 
بزرگ ترها«، بر اساس کتاب معروف »شازده کوچولو« 

دوسنت اگزوپری نوشته شده است«.

کتاب خوان ترین ها شناسایی شدند

وب سایت »ویک« فهرستی از ۱۵ کشوری که مردم 
آن عالقه زیادی به کتاب و کتاب خوانی دارند، منتشر 
کرد. به گزارش ایبنا، محققان دانشگاه ملی استرالیا 
و دانشگاه نوادا در آمریکا، تحقیقاتی را درباره سطح 
کتاب خوانی افراد کشورهای مختلف انجام دادند. 
آن ها این پژوهش را روی افراد بین 2۵ تا 6۵ سال 
در 3۱ کشور مختلف جهان انجام دادند و از آن ها 
درباره تعداد کتاب هایی که در ۱6 سالگی در خانه 
خود داشتند، سوال کردند. نتایج این پژوهش نشان 
داد به طور میانگین مردم استونی در هر خانه، 2۱8 
کتاب داشته اند و یک سوم پاسخ دهندگان استونی 
هم اعالم کرده اند که در ۱6 سالگی، بیش از 3۵0 
کتاب در خانه خود داشته اند. کشورهای نــروژ و 
چک در رتبه های بعدی قرار می گیرند. گفتنی است 
ایرانی ها به طور متوسط در سال 2.۱4 جلد کتاب 
می خرند و در منزل  24 جلد کتاب غیر درسی )به جز 

قرآن و کتاب های دینی( دارند.

تنش در ارکستر سمفونیک تهران

 تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در حالی 
به رهبری منوچهر صهبایی در تاالر وحدت تهران 
برگزار شد که این مجموعه یکی از شب های پرحاشیه 
خود را طی سال های اخیر، برای مخاطبان رقم زد. 
به گزارش مهر، بنیاد رودکی با انتشار اطالعیه ای 
اعالم کرده بود: »با توجه به مشکالت پزشکی و به 
درخواست شهرداد روحانی، رهبر دایم ارکستر 
سمفونیک تهران، تازه ترین کنسرت این ارکستر به 
رهبری منوچهر صهبایی اجرا می شود«. منوچهر 
صهبایی قبل از شروع کنسرت گفت: »گویا رهبر 
ارکستر سمفونیک تهران به دلیل مشکالتی که به 
وجود آمده بود، دو هفته پیش بدون این که با مسئوالن 
بنیاد رودکی صحبتی کرده باشد، از ایران فرار کرده 
اســت! بنابراین، اگر چیز دیگری همچون دالیل 
پزشکی نوشته اند، من قبول ندارم«. بعد از بگومگوی 
صهبایی با یک تماشاگر، نوازندگان ارکستر دو قطعه 
را بدون رهبر ارکستر اجرا کردند. آن چه در این 
شرایط می تواند برای مدیران بنیاد رودکی حائز 
اهمیت باشد، لزوم اطالع رسانی شفاف و صادقانه 
درباره این تغییر بود که اگر طی هفته های اخیر درباره 
دالیل کناره گیری، خروج، انصراف یا غیبت موجه 
شهرداد روحانی اطالع رسانی می شد، می توانست 
شرایط آرام تــری را برای این کنسرت فراهم کند.  
در همین حــال، شهرداد روحانی رهبر ارکستر 
سمفونیک تهران پس از اتفاقات و حاشیه هایی که 
در کنسرت پنج شنبه شب این مجموعه رقم خورد، 
توضیحاتی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر 
کرد: »مخاطبان محترم ارکستر سمفونیک تهران. 
با درود. از آن چه در تاالر وحدت و در میانه اجرای 
ارکستر سمفونیک تهران روی داد، عمیقًا متأسفم. 
امیدوارم فضای موسیقی ما همچون گذشته در مسیر 
صلح و دوستی در حرکت باشد. از نوازندگان محترم 
ارکستر سمفونیک تهران، برای حمایت از مخاطبان 
برنامه و نیز جایگاه رهبر ارکستر سمفونیک تهران 

کمال تشکر را دارم«.
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»گل پسرم رو قربون/ تاج سرم رو قربون/ می خواد بره مدرسه/ 
بخونه حساب و هندسه/ بزرگ بشه زن بگیره/ عروس برای من 
بگیره/ خودش کنارم می شینه/ زنش برام میز می چینه/ آب 
میاره/ نون میاره/ پلو و فسنجون میاره«. پایین ترانه هم توصیه 
شده: »هنگام بازی و نوازِش کودکانه این ترانه را بخوانید«! شاید 
باورتان نشود ولی این سطرها را شاعر مشهور کودک و نوجوان، 
مصطفی رحماندوست سروده است که در آن مادر یا پدری قربان 
صدقه گل پسِر اول دبستانی اش مــی رود! شعری با محتوایی 

جنسیت زده و به شدت زن ستیز که در یکی دو روز گذشته در 
فضای مجازی دست به دست می  شود و انتقادات بسیاری را به 
دنبال داشته است. این که رحماندوست کلیشه ای نخ نما مانند 
رابطه عروس و مادرشوهر را دستمایه یک شعر کودکانه قرار 
می دهد و از تأثیری که این ترانه ها بر ذهن کودکان و ایفای نقِش 
آینده شان در خانواده می گذارد، بی خبر باشد، جای تعجب 
دارد. شعر مذکور در مجموعه ترانه هایی مشابه در کتابی با نام 
ــوازش« از سوی کانون پــرورش فکری کودکان و  »ترانه های ن

نوجوانان در سال 8۵ منتشر شده و به 
تازگی در فضای مجازی انتشار یافته 
است. کاربری در واکنش به این ترانه 
ــت: »یــه زمانی فقط نشانه  نوشته اس
کانون پــرورش فکری، ضامن کیفیت 

کتاب کودک بود. حاال شعری چاپ کرده که از نظر فرم مزخرفه و 
محتواش هم درباره پسر ساالری و خدمت عروس به مادرشوهره. 

دست مریزاد با این بچه تربیت کردنتون«!

ماجرای شعر مصطفی رحماندوست که با استفاده از کلیشه نخ نمای عروس و مادرشوهر سروده شده است

جنجال یک ترانه کودکانه

درباره رقابت خواننده ها و ترانه سرایان در تیتراژهای نمایش خانگی

سبقت علی زند وکیلی با »خواب زده«
گروه ادب و هنر- این روزها بازار سریال های شبکه نمایش خانگی داِغ داغ است و هنوز یکی از راه نرسیده، آن یکی مجوز پخش می گیرد. هم اکنون چهار 
مجموعه در این شبکه به مخاطبان عرضه می شود که عبارتند از: سریال های »مانکن«، »دل«، »کرگدن« و »خواب زده«. سازندگان آثار نمایشی معمواًل سعی 
می کنند با استفاده از تمام امکانات و جذابیت های بصری و شنیداری، مخاطب بیشتری را به خود جذب کنند. یکی از عوامل جذابیت هر اثری هم ،تیتراژ 
آن است و به همین دلیل انتخاب ترانه و خواننده آن از اهمیت باالیی برخوردار است. در ادامه به بررسی تیتراژ چهار سریاِل حاضر در شبکه نمایش خانگی و 

اجرای خواننده های آن ها می پردازیم.

کرگدن- خوانندگِی بازیگران	 

تیتراژ انتهایی سریال »کرگدن« مانند خود سریال 
که ساختاری متفاوت دارد، به سبکی متفاوت 
اجرا شده است و حداقل مشابه آن را به ویژه در 
سال های اخیر کمتر شنیده ایم. مجموع بازیگران 
اصلی سریال از پوریا رحیمی، کاظم سیاحی، 
بانیپال شومون، مهدی کوشکی، سارا بهرامی، 
پانته آ پناهی ها و...  خواننده های این قطعه 
هستند که با موسیقی سبک راِک علی شهبازی، 

ترانه خاص آن را اجرا کرده اند و می توان گفت 
از پسش برآمده اند. اجــرای متفاوت تیتراژ 
کرگدن با چند خواننده آقا و خانم، نمادی از 

کل این سریال پیچیده و پربازیگر هم 
هست؛ خواننده-بازیگرهایی که 

یک روح در چند بدن هستند و 
پوستشان مثل کرگدن کلفت 

است! 

مانکن- فرزاد فرزین	 
ــاه اولــیــن قسمت »مــانــکــن« به  دوم شهریور م
کارگردانی حسین سهیلی زاده در شبکه نمایش 
خانگی عرضه شد. خواننده، ترانه سرا و آهنگ 
ساز تیتراژ ابتدایی فرزاد فرزین است. ترانه این 
قطعه به سبک و سیاق ترانه هایی است که فرزین 
پیش از این سروده است؛ حاوی واژه ها، ترکیب ها 
و فعل های خاص خودش: »اون مِث مانکن بود، 
ــه با من بــود، حالتاش تغییر  همه ا ش توی زاوی
نمی کرد، تکلیف عشقمون روشن بود...«. تیتراژ 
انتهایی سریال اما ترانه نسبتًا پخته و محکم تری 
دارد که روزبــه بمانی ســروده است و باید گفت 
فرزاد فرزین هم آن را قوی تر از قطعه ابتدایی اجرا 
کــرده اســت: »لحظه ای که تو رو راهی 
کردم/ می دونستم چه گناهی کردم/ 
که عذابش جونمو می گیره/ دوری تو 

از خــودم دورم کــرد/ این جدایی 
بی تو مجبورم کــرد...«. در کل 

فــرزاد فرزیِن خواننده 
سریال مانکن همان 
خواننده همیشگِی 

سبِک خودش است.

دل- بهرام و مظفری	 
سریال عاشقانه »دل« به کارگردانی منوچهر 
هادی از ۱3 آذر راهی شبکه نمایش خانگی شد 
و متناسب با درونمایه  اش، دو تیتراژ ابتدایی و 
انتهایی با صدای رضا بهرام و شهاب مظفری، هر 
دو از خواننده های نوظهور پاپ در ایران، دارد. 
آهنگ ساز هر دو قطعه هم بابک زرین است که 
پیش از این هم موسیقی سریال »عاشقانه« منوچهر 
هادی را ساخته بود. با این که ترانه دو تیتراژ از نظر 
ساختار و محتوا چندان برتری نسبت به یکدیگر 
ندارنداما می توان گفت شهاب مظفری در تیتراژ 
انتهایی اجرای روان تری نسبت به رضا بهرام در 
تیتراژ ابتدایی دارد. در عین 
حال، هر دو قطعه فضای 
مــلــودرام مجموعه را 
برای مخاطب تشدید 

می کنند.

 خواب زده- علی زندوکیلی	 
سریال  خانگی،  نمایش  مجموعه  تــازه تــریــن 
»خواب زده« به کارگردانی سیروس مقدم است که 
از نخستین روز بهمن ماه عرضه شد. تیتراژ انتهایی 
با ترانه سرایی حسین غیاثی، آهنگ سازی علیرضا 
افکاری و خوانندگی علی زند وکیلی، فضا و حال 
و هوایی ایرانی دارد و یادآور تصنیف های قدیمی 
است. »خواب زده« درونمایه ای عاشقانه و ماورایی 
دارد و تقابل انسان و شیطان را روایت می کند و 
ترانه تیتراژ به خوبی این درونمایه را در بردارد: 
»بهشتم گم شده، بر باد رفته، صدام کن اسم من، از 
یاد رفته/ صدام کن، بی صدات از دست میرم، نذار 
از ترس تنهایی بمیرم/ دلم آواز کولی وار  می خواد، 
دلم آغوش گندم زار می خواد/ من از دلبستگی ها 
زخم خوردم، دلم یه عشق بی آزار می خواد/ خواب 

دیدم آسمون از چشم ماه افتاده 
بود... «. موسیقی، سبک اجرا و 
ترانه این قطعه، آن را با اختالف، 
مجموعه های  تیتراِژ  بهترین 

شبکه  پخش  ــال  ح در 
نمایش خانگی کرده 

است.
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خط قرمز! 
از دبیر سرویسی روزنامه های مشهور و معتبر 
تهران به کارگری در یکی از مشاغل کاذب 
شهری سقوط کرده بودم. مواد مخدر و الکل 
تار و پود وجودم را از هم گسسته بود به گونه ای 
که دیگر حتی تزریق آن هم نیازم را پاسخ 

نمی داد.
ــان هم  ــت احــســاس کـــردم حتی بـــرای  دوس
بساطی ام خط قرمز شده ام این بود که روزی 
همه جنس های مصرفی ام را درون سرویس 

بهداشتی ریختم و ...
عضو انجمن الکلی های گمنام با بیان این 
جمالت به تشریح سرگذشت خود پرداخت و 
ادامه داد: سال ها قبل زمانی که از دانشگاه 
دانش آموخته شدم در جست وجوی شغلی 
مناسب و طی کردن پله های ترقی به تهران 

رفتم. 
درســت در یک شب سرد زمستانی که جغد 
شوم مرگ بر شانه های خسته و رنجور کارتن 
خواب های شهر نشسته و آواز می خواند من 
هم از کنار آن ها عبور کــردم و در اتــاق نمور 
و قدیمی یکی از دوستانم در منطقه جنوب 
غربی پایتخت پای بساط مواد مخدر نشستم 
و با اولین بار مصرف مواد همه چیز را فراموش 
ــردم حتی حیرانی و سرگردانی ام را در  ک
تهران از یاد بردم جسارتی یافته بودم که گویی 
فرمانده ای اسطوره ای هستم که رویــاروی 
هزاران دشمن قرار گرفته ام تا همه آن ها را 

نابود کنم!
از آن روز به بعد آن اتاق تاریک و نمور پناهگاه 
عاشقانه ام بود و هر از گاهی نزد دوست قدیمی 
ام می رفتم و در حالی به مصرف مواد ادامه می 
دادم که یک اتفاق مرا که در رشته علوم انسانی 
تحصیل کرده بودم به خبرنگاری در مطبوعات 
کشاند و مشغول کار شدم. در همین روزها 
بود که نیمه گمشده دیگر زندگی ام را نیز 
پیدا کردم و عاشق دختر زیبایی شدم که قلب 

مهربانش سراسر وجودم را می لرزاند.
 او هم دل باخته من بود به گونه ای که احساس 
می کردم ماجرای شیرین و فرهاد و لیلی و 
مجنون دوباره تکرار می شود. از آن روز به بعد 
چنان جمالت ادیبانه ای در نوشته هایم به 
کار می بردم که حتی داستان های عاشقانه 
شکسپیر را هم به تمسخر می گرفتم. خالصه 
طولی نکشید که راه پیشرفتم باز شد و پله های 
مدیریتی را نیز طی کردم تا به  دبیر سرویسی 
یکی دو تا از روزنامه های مشهور و معتبر تهران 

رسیدم.
 این درحالی بود که هر روز بر میزان مصرفم 
افزوده می شد. تصورم بر این بود که با مصرف 
الکل و مواد یخ افکارم باز می شود و مطالبی 
را می نویسم که حتی داوران جشنواره های 

مطبوعاتی هم در حیرت بمانند.
در واقع مصرف می کردم تا کار کنم و کار می 
کردم تا مصرف کنم! ولی دیری نگذشت که 

دیگر کار را فراموش کردم و تنها به مصرف 
ادامه می دادم.خیلی زود از نوک قله به عمق 
دره سقوط کــردم و زندگی ام رو به تباهی 

گذاشت. 
همسرم که تازه پی به عمق فاجعه هولناک 
زندگی اش برده بود با خود می اندیشید که 
یا رویــاهــای گذشته اش اشتباه بــوده یا من 
اشتباهی وارد آرزوهایش شده ام! تالش های 
عاشقانه او بــرای بیرون کشیدن من از این 
منجالب هیچ نتیجه ای نداشت و او مایوس و 
ناامید درحالی به زندگی با من ادامه می داد 
که شاید روزی خداوند دستم را بگیرد و روزنه 
ای برای رهایی من از گرداب مواد افیونی و 

الکل سوسو بزند.
در این شرایط بود که دیگر وقتی برای نوشتن 
نداشتم و بیشتر اوقاتم را پای بساط مواد مخدر 
می گذراندم. به پیشنهاد همسرم قرار شد به 
مشهد بیاییم تا شاید گره مشکالت در شهر 
خودمان باز شود. باالخره عازم مشهد شدیم 
امــا من زمانی به خــود آمــدم که دیگر به یک 
معتاد تزریقی تبدیل شده بودم و نای کارکردن 
ــاورم نمی شد از مدیریت اجرایی  نداشتم ب
و نویسندگی در روزنامه های کثیراالنتشار 
کشور به کارگری در مشاغل کــاذب سقوط 

کرده باشم! 
دیگر توان اداره زندگی که هیچ، حتی توان 
تامین مخارج خودم را هم نداشتم. همسرم 
مات و مبهوت به آینده فرزندش می  اندیشید 
کــه نــاخــودآگــاه قــد مــی کشید و شاهد تیره 

بختی های من و مادرش بود.
همسرم اگرچه هنوز هم به نجات من امیدوار 
بود ولی با خودش فکر می کرد ازدواج با من 
تاوان کدام گناه کبیره ای است که خودش از 
آن خبر ندارد! خالصه به وضعیت اسفناکی 
رسیده بــودم که حــدود سه سال قبل روزی 
برای انجام یک کار عازم تهران شدم و به سراغ 
دوستم رفتم تا در همان اتاق نمور و تاریک 
مواد مصرف کنم ولی دوستم تغییر کرده بود 
با کلمات و رفتارهایش به من فهماند که عالقه 
ای به دیدارم ندارد. در واقع من خط قرمزی 
ــودم. دوستم می گفت: با ورود به  بــرای او ب
انجمن الکلی های گمنام راه  نجات را یافته 
است و دیگر دوست ندارد به روزهای جهنمی 
گذشته بازگردد. حرف های او مانند خوره 
به جانم افتاده بود نمی دانم چه اتفاقی افتاد 
که بعد از بازگشت به مشهد، همه مواد مخدر 
همراهم را درون سرویس بهداشتی ریختم و 
در حالی که به پایان خط رسیده بودم با ترس و 
تردید وارد انجمن الکلی های گمنام شدم. آن 
جا آدم های شکست خورده ای از جنس خودم 
را دیدم که در برابر این هیوالی افیونی اظهار 
عجز می کردند اما دست در دست یکدیگر 
داده بودند تا ... اکنون که سه سال از آن روزها 

می گذرد آرامشی یافته ام که ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری انجمن الکلی های گمنام 

سجادپور- اعضای یک باند سه نفره که پزشک 
عمومی را برای اخاذی 200 سکه طال در مشهد 
ربودند، پس از 9 روز تالش شبانه روزی کارآگاهان 
پلیس آگــاهــی خــراســان رضـــوی و بــا همکاری 
صمیمانه سربازان گمنام امام زمان)عج( اداره کل 
اطالعات خراسان رضوی در حالی دستگیر شدند 
که پزشک گروگان را درون یک آلونک پالستیکی و 

با قفل و زنجیر به ستون فلزی بسته بودند!
فرمانده انتظامی خراسان رضوی پنج شنبه گذشته 
و ساعاتی بعد از عملیات ضربتی رهایی گروگان 
در تشریح ماجرای این پرونده به خراسان گفت: 
حدود ساعت 9:30 بیست و سوم دی، یک پزشک 
متخصص زنان و زایمان در حالی که به شدت نگران 
بود با پلیس تماس گرفت و مدعی شد »همسرم 
که پزشک عمومی است با گوشی تلفن همراهش 
با من تماس گرفته و گفته که در چنگ آدم ربایان 
اسیر شده ام و من باید 200 سکه طال برای آزادی 
او فراهم کنم!« ولی در همین هنگام ناگهان مرد 
دیگری گوشی را از دست همسرم گرفت و از آن 
سوی خط گفت: »شوهرت را ربوده ایم فقط 200 

سکه طال جور کن تا بعد تماس بگیریم!«
سردار محمدکاظم تقوی افزود: به دنبال اظهارات 
این پزشک متخصص، بالفاصله نیروهای کالنتری 
شهید رجایی وارد عمل شدند و به تحقیق مقدماتی 
پرداختند اما با توجه به اهمیت و حساسیت این 
گونه جرایم، ماجرای آدم ربایی به دیگر یگان های 
اطالعاتی و امنیتی نیز گزارش شد و پرونده مذکور 
ــرای پیگیری تخصصی و حرفه ای در اختیار  ب
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 

رضوی قرار گرفت.
وی اضــافــه کـــرد: بــی درنـــگ گـــروه زبـــده ای از 
کارآگاهان مامور رسیدگی به ماجرای آدم ربایی 
شدند و در همان نیمه شب جلسات تجزیه و تحلیل 
های اطالعاتی و کارشناسی را با حضور رئیس 

پلیس آگاهی و رئیس اداره جنایی تشکیل دادند.
رئیس پلیس سرزمین خورشید ادامه داد: در حالی 
که عملیات ردیابی و رصدهای اطالعاتی برای 
شناسایی آدم ربایان آغاز شده بود، همزمان آموزش 
های الزم به خانواده پزشک گروگان نیز ارائه شد تا 
هنگام تماس با گروگان گیران خونسردی خود را 
حفظ کنند و در آرامش به تماس ها پاسخ بدهند 
چرا که پلیس در کنار آن ها خواهد بود و برای آن که 
آسیبی به فرد گروگان نرسد، به طور شبانه روزی و 

غیرمحسوس این پرونده را پیگیری خواهد کرد. 
سردار تقوی با تاکید بر این که حفظ جان گروگان 
مهم تر از سرعت عمل پلیس در این ماجرا بود، 
ــرد: همه شیوه هــای اطالعاتی برای  تصریح ک
شناسایی مخفیگاه آدم ربایان با همکاری بی شائبه 
سربازان گمنام امام زمان)عج( به کار گرفته شد و 
گروه ورزیده کارآگاهان در چند شاخه اطالعاتی- 
عملیاتی وارد عمل شدند و در اولین مرحله از 
عملیات نامحسوس به محل مطب گروگان در 
منطقه شهرک شهید رجایی مشهد عزیمت کردند 
چرا که محل ربایش طعمه آدم ربایان مشخص نبود!
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی با ابراز تاسف 
از این که بعضی متصدیان مشاغل خاص ، گاهی 
توصیه های دلسوزانه پلیس را جدی نمی گیرند، 
ادامه داد: در تحقیقات میدانی مشخص شد که 
پزشک مذکور در شیفت بعدازظهر معالجه بیماران، 
منشی نداشته و به تنهایی در مطب مشغول مداوای 
بیمارانش می شد. از سوی دیگر نیز هیچ گونه 
دوربین مداربسته ای در آن محل وجود نداشت 

که همین موضوع بر روند تحقیقات کارآگاهان 
تاثیرگذار بود و از طرف دیگر ادامه بررسی ها نشان 
داد پزشک یاد شده با استفاده از اتوبوس و مترو 
به منزلش واقع در خیابان کوهسنگی رفت و آمد 
می کرد که با پیگیری مسیر رفت و آمد وی، محل 
جغرافیایی آدم ربایی مشخص شد و به این ترتیب 
رصدهای اطالعاتی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی به کمربند سبز مشهد 
کشید جایی که ردیابی های کارآگاهان از حضور 

آدم ربایان در آن بزرگراه حکایت داشت.
سردار تقوی که با توجه به اهمیت این گونه جرایم 
شخصا بر عملیات های انتظامی نظارت می کند 

در ادامه افزود: از سوی دیگر گروهی از کارآگاهان 
به تحقیق گسترده درباره آشنایان و افراد مشکوکی 
پرداختند که به مطب پزشک رفت و آمد داشتند یا 

وضعیت زندگی او را به طور نسبی می دانستند.
وی یادآور شد: نتیجه این تحقیقات میدانی گسترده 
اطالعاتی بیانگر آن بود که پسر مردی که قبال به 
عنوان راننده، پزشک را از مطب به محل سکونتش 
می رساند، نه تنها بیکار است بلکه از وضعیت 
اجتماعی و اخالقی مناسبی نیز برخوردار نیست! 
به همین دلیل بخشی از تحقیقات کارآگاهان نیز 
درباره »رضا« )فرزند مرد راننده( متمرکز شد که در 
همان منطقه شهرک شهید رجایی سکونت داشت.
سردار سرتیپ دوم محمد کاظم تقوی خاطرنشان 
کــرد: تجزیه و تحلیل اطالعات به دســت آمده 
نیز نشان داد کــه آدم ربــایــان از یــک دستگاه 
پراید بــرای ارتکاب جرم استفاده کــرده اند که 
بررسی های میدانی مشخص کرد خواهر »رضا« 
با  بنابراین  دارد  مذکور  مشخصات  با  پرایدی 
هماهنگی  قاضی عندلیب ) معاون دادستان مرکز 

خراسان رضــوی(  و همچنین دستورات قاضی 
امیری )بازپرس پرونده در شعبه 410 مجتمع 
قضایی شهید بهشتی مشهد( ،  عملیات ضربتی 
کارآگاهان پس از شناسایی مخفیگاه آدم ربایان 
در خیابان شهید بسکابادی آغاز شد و کارآگاهان 
دایره مبارزه با آدم ربایی درحالی نیمه شب وارد 
یک ساختمان دو طبقه در حال احداث شدند که 
دو عضو باند در طبقه پایین ساختمان و عضو دیگر 
نیز که متاهل بود در همان نزدیکی و در منزلش 

به دام افتادند.
کلیددار »امنیت« سرزمین خورشید ادامه داد: با 
دستگیری متهمان، بالفاصله کارآگاهان به طبقه 

دوم ساختمان در حال احداث رفتند و گروگان 
را که در شرایط اسفباری با دست و پاهای بسته 
نگهداری می شد در حالی رها کردند که او با دیدن 

کارآگاهان اشک در چشمانش حلقه زد.
سردار تقوی اضافه کرد: آدم ربایان پاهای گروگان 
را با قفل و زنجیر به ستون بسته بودند و داخل آلونک 
پالستیکی فقط یک هیتر برقی وجود داشت. وی 
با اشاره به این که عملیات کارآگاهان نیمه شب 
دوم بهمن با رهایی گروگان و دستگیری آدم ربایان 
به پایان رسید، تصریح کرد: اعضای باند گوشی 
گروگان را کنار گاردریل های بزرگراه معروف به 
کمربند سبز مشهد مخفی کرده بودند و هر بار از 
همان منطقه تماس می گرفتند که گوشی مذکور 

نیز کشف شد.
فرمانده حافظان امنیت استان خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: ادامه بررسی های کارآگاهان 
پلیس آگاهی بیانگر آن بود که »رضا« جوان 36 
ساله بیکار و مجرد به دلیل آن که پدرش قبال به 
عنوان راننده، پزشک مذکور را به محل سکونتش 
می رساند، از وضعیت مالی  او اطالع یافته بود 
چرا که برخی اوقات نیز رضا در نبود پدرش این 
پزشک را با خودرو به محل زندگی اش در خیابان 
کوهسنگی می رساند که دچــار وسوسه های 
شیطانی برای اخاذی از وی شده بود اما به خاطر 
این که پزشک یاد شده او را نشناسد با همدستی 
دو نفر از دوستانش به نام های علی 30 ساله و 
عماد 31 ساله و در حالی که نقاب به چهره داشتند 
ــل پراید  او را از منطقه کوهسنگی به زور داخ
انداخته و به ساختمان در حال احداث متعلق به 

مادر علی انتقال داده بودند.
ســردار محمد کاظم تقوی ضمن قــدردانــی از 
سربازان گمنام امام زمان )عج( ، کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی و همچنین مقامات قضایی 
تصریح کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف زوایای 

این پرونده همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به دستگیری اعضای باند آدم ربا تشریح کرد:

ــا ضــربــات چماق  ســجــادپــور- جــوانــی کــه ب
مهاجمان در روستای آبروان مشهد، مجروح 
شده بود، پس از انتقال به مرکز درمانی جان 
سپرد و به این ترتیب پرونده جنایی دیگری روی 

میز قاضی ویژه قتل عمد گشوده شد.
به گـــزارش خــراســان، ایــن حادثه تلخ ساعت 

2بامداد روز گذشته زمانی رخ داد که حدود هفت 
مهاجم با چوب و چماق به جوانی حدود 35 ساله 
حمله ور شدند و او را در حوزه استحفاظی پاسگاه 

انتظامی آبــروان به قتل رساندند. با گــزارش 
وقوع این جنایت به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، 
بالفاصله قاضی کاظم میرزایی، شبانه به محل 

وقوع درگیری عزیمت کرد و به تحقیق در این 
باره پرداخت. بررسی های مقدماتی حکایت 
از اختالفات قبلی در این نزاع مرگبار دارد اما 
تحقیقات بیشتر با صدور دستورات ویژه قضایی 
توسط کارآگاهان اداره جنایی بــرای ردیابی 

متهمان فراری آغاز شده است.

تصاویر متهمان به گروگان گیری دقایقی بعد از دستگیری

رهایی پزشک گروگان از شکنجه گاه مخوف!

قتل مرد جوان با ضربات چماق!
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شاخص

رکوردداران گرانی یک ساله 
 عمده کاالهایی که در دی ماه، رشــد قیمت 
یک ســاله )تورم نقطه به نقطــه( بیش از 30 
درصد داشته اند، در گروه خوراک و پوشاک 
قرار می گیرند. گروه حمل و نقل هم با 51.7 
درصــد رکــورددار اســت. رد پــای افزایــش 
 قیمت بنزین در اوج گیری تورم این کاالها را 

می توان مشاهده کرد.

بازار خبر

»کرونا« نفس بازارها را بند آورد 
افت 4 دالری قیمت نفت 

انتشار ویروس کرونا نه تنها جان برخی از 
انسان ها را گرفته، نفس بازارهای جهانی را 
هم بند آورد. بیش از همه، بازار نفت از تبعات 
انتشار ایــن ویــروس که کاهش مسافرت 
چینی ها و نیز افــت تقاضای نفت در این 
کشور اســت، متاثر شد. به گونه ای که در 
ــای گذشته هر بشکه نفت در حدود  روزه
سه تا چهار دالر افت ارزش پیدا کرده است.

به گزارش خراسان، چند روزی هست که 
ویروس کرونای جدید در چین، زنگ آماده 
باش در این کشور را به صدا درآورده و حاال 
به تدریج بازارهای جهانی را نیز درگیر خود 
کرده است. بر این اساس، قیمت نفت از سه 
شنبه هفته قبل تا دیروز بیش از چهار دالر 
کاهش یافته است. بازارهای نفت وابسته به 
تقاضای چین برای نفتی هستند که از خارج 
وارد می کند. از آن جایی که »کرونا« بر میزان 
سفرها، مسافرت هــای هوایی و زمینی، 
تاثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است به 
تعطیلی نهادهای مرتبط با اقتصاد این کشور 
منجر شود، بنابراین کاهش مصرف نفت، 
قابل پیش بینی بوده و این موضوع، بر قیمت 
نفت در جهت نزولی اثر گذاشته است. به 
گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، گسترش 
ویروس کرونا در چین که هم اکنون تهدید 
بزرگ بین المللی به حساب می آید، توانسته 
است تقاضای جهانی نفت را 260 هزار 
بشکه در روز کاهش دهد و مفهوم آن این 

است که قیمت نفت در بازارهای جهانی، 
امکان کاهش حدود سه دالری را دارد. در 
این شرایط که انتظار می رفت قیمت طال 
تحت تاثیر ویروس جدید و تبعات اقتصادی 
آن، باال رود، این اتفاق روی نداد و قیمت 
طال پس از یک جهش مقطعی در دو روز 
قبل، افت کرد. خبرگزاری فارس به نقل 
از رویترز، دلیل این مسئله را خــودداری 
سازمان بهداشت جهانی از اعــالم حالت 
فوق العاده بین المللی اعالم کرده است. 
بر این اســاس، قیمت طال دیــروز نسبت به 
سه شنبه هفته گذشته، دو دالر نیز کاهشی 
شد و به 1560 دالر در هر اونس رسید. در 
این حال، گزارش خبرگزاری ایسنا حاکی از 
این است که  بازارهای آسیایی و به خصوص 
چین که در پی شیوع بیماری کرونا نزولی 
شده بودند، پس از اقدامات چین با هدف 
جلوگیری از انتشار بیماری، اندکی بهبود 

یافتند.

 »گام« 50 هزار میلیاردی

 بانک مرکزی برای حمایت از تولید 
برنامه جدید بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای 

تولیدی از این هفته اجرایی می شود 

رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی طرحی 
جدید برای تامین سرمایه در گردش واحدهای 
اقتصادی با ظرفیت 50 هزار میلیارد تومان از 
هفته جاری خبر داد. طبق این طرح بنگاه های 
اقتصادی، به جای دریافت تسهیالت و پرداخت 
به فروشندگان مواد اولیه، می توانند از بانک 
"تضمین گواهی اعتبار مولد" دریافت کنند و 
به فروشنده مواد اولیه بدهند. فروشنده می 
تواند این اوراق بهادار تضمین شده را بفروشد 
یا تا سررسید نگه دارد و از سود آن استفاده 
کند. طبق گفته همتی، این اوراق در بازار پول 

و سرمایه قابل معامله هستند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی، 
در روزهای پایانی هفته قبل، در یادداشتی در 
این خصوص نوشت: همان گونه که پیشتر گفته 
بودم،طرح گواهی اعتبار مولد »گام« به مرحله 
اجرایی رسید و به حول و قوه الهی، هفته آینده 
و در آستانه دهه مبارک فجر انقالب اسالمی، 
با ظرفیت اولیه 50 هزار میلیارد تومان تأمین 
اعتبار، به تدریج از طریق تعدادی از بانک 
های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای 

تولیدی فعال کشور قرار می گیرد.
همتی تاکید کرد: طرح»گام«، یکی از برنامه 
های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور 
است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تالش 

خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در 
گردش مورد نیاز زنجیره تولید را به خصوص 
ــرای واحــدهــای کوچک و متوسط، فراهم  ب
سازد. گواهی اعتبار مولد »گام«، به عنوان یک 
ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال، در 
بازارهای پول و سرمایه، تسهیالت جدیدی را 
برای تأمین اعتبار بنگاه های تولیدی فراهم 

می سازد.
همتی دربــاره فرایند اجرایی ایــن طــرح نیز 
نوشت: در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای 
فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل 
درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد 
در سررسید می کنند و به بنگاه فروشنده مواد 
اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی 
را تا سررسید نگه دارد یا می تواند به فروشنده 
مواد اولیه خود تحویل دهد یا این که در بازار 

سرمایه تنزیل کند.

صدور بیش از هزار مجوز استخراج رمز ارز 
عضو کمیسیون بالکچین سازمان نظام صنفی 
رایانه ای گفت: وزارت صمت بیش از هزار مجوز 
استخراج رمز ارز در کشور را صادر کرده است.
به گزارش ایبنا، امیر حسین سعیدی با اشاره 
به قوانین فعالیت ماینرها در کشور گفت: برای 
بهره برداری از مزارع استخراج رمز ارز، فعاالن 
ماینینگ باید به دریافت مجوز از سوی وزارت 
صمت اقدام کنند که تا به امروز بیش از هزار 
مجوز در سراسر کشور صادر شده و چند نمونه 
مزرعه ماینینگ بزرگ و صنعتی راه اندازی شده 

است.وی با بیان این که صنعت ماینینگ قابلیت 
کمک به اقتصاد را دارد، افزود: اگر این صنعت 
با تمام ظرفیت فعال شود، با توجه به گسترش 
سریع بازار رمز ارزها، در نهایت اقتصادی 8.5 
میلیارد دالری را در کشور از این بستر ایجاد 
خواهد کرد.عضو کمیسیون بالکچین سازمان 
نظام صنفی رایانه ای قوانین اعالم شده از سوی 
نهادهای حاکمیتی برای  استخراج ارزهای 
رمزنگاری شده در مقایسه با دیگر صنایع در 

کشور را بسیار سخت گیرانه بیان کرد.

نزول 8 پله ای ایران در »رتبه جهانی  ادراک فساد« 
سازمان شفافیت بین الملل تازه ترین گزارش 
خود درباره شاخص فساد  اداری و اقتصادی در 
کشورهای مختلف جهان را بر مبنای داده های 
سال 2019 میالدی منتشر کرد. این گزارش 
هر ساله بر اساس نظرسنجی هایی از کارشناسان 
و فعاالن اقتصادی هر کشور درباره میزان فساد 
بخش دولتی آن کشور منتشر می شود. بر این 
اساس و بر اساس داده های سال 2019، ایران 
در بین 180 کشور دنیا در رده 146 قرار گرفت که 
نسبت به سال گذشته، هشت پله تنزل پیدا کرده 

است.به گزارش فارس، در سال جاری میالدی 
موضوع اصلی نظرسنجی این سازمان، شفافیت 
سیاسی، رابطه بین سیاست، پول و فساد، از جمله 
تاثیر قوانین سرمایه گذاری تبلیغات انتخاباتی 
بر قدرت سیاسی و انتخابات تعیین شده است.
طبق این رده بندی، دانمارک، نیوزیلند، فنالند، 
سنگاپور، سوئد، سوئیس، نروژ، هلند، آلمان و 
لوکزامبورگ شفاف ترین کشورها و سومالی، 
سودان جنوبی، سوریه، یمن و ونزوئال غیر شفاف 

ترین کشورها شناخته شده اند.

پرداخت پاداش به مشترکان 
خوش مصرف برق و گاز

ایسنا- سخنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش 
توسط شرکت های برق و گاز به مشترکانی که مصرف 
را کاهش داده اند خبر داد. رجبی مشهدی تاکید 
کرد: مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
مصرف بــرق و گــاز خــود را کاهش دهند مشمول 

پرداخت پاداش خوش مصرفی می شوند.

احتمال افت فشار گاز به دلیل 
شکستن رکورد مصرف

تسنیم- با کاهش دمــای هوا و در صــورت عبور 
مصرف گاز بخش خانگی از مرز 600 میلیون 
مترمکعب در روز، احتمال افت فشار یا قطعی گاز 

در برخی از نقاط کشور وجود دارد.

سهام بوئینگ ۶ درصد سقوط کرد

مهر- اخبار طوالنی تر شدن زمان زمین گیر شدن 
737 مکس، ارزش سهام بوئینگ را تا 6 درصد 

کاهش دادوبه پایین ترین سطح یک ساله رساند.

یادداشت 

  حسین بردبار 
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اقتصاد و صبر جمعی 
نماز جمعه دیروز تهران با تذکری دلنشین از سوی 
خطیب موقت تهران همراه بود که می تواند چاره ساز 
بسیاری از مشکالت سیاست و اقتصاد کشور باشد. 
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد ،خطیب 
جمعه دیروز تهران با اشاره به آیه انتهایی سوره آل 
عمران )یا ایها الذین آمنوا اصبرو و صابرو و رابطو واتقو 
ا... لعلکم تفلحون ( به موضوع صبر جمعی اشاره 
کرد، موضوعی که درصورت جا افتادن آن در ادبیات 
سیاست و اقتصاد کشور چه در نهاد قانون گذاری 
و چه در اجرا و نظارت می تواند چاره ساز بسیاری 
از مشکالت باشد. همان گونه که خطیب جمعه 
نیز متذکر شد در این آیه شریفه ، دوبار و با دو واژه به 
موضوع صبر کردن تاکید شده است ، یکی»اصبرو « 
و دیگری » صابرو« ، تفاوت امر ابتدایی با امر دوم در 
آن است که اصبرو به صبر فردی هریک از مخاطبان 
وحی الهی و افراد جامعه اسالمی باز می گردد اما 
صابرو به صبر جمعی یا به عبارتی سفارش کردن 
یکدیگر به صبر کردن و تالش جمعی برای تحقق این 
موضوع بازمی گردد که البته بی ارتباط با امر پس از آن 
با عنوان »رابطو« هم نیست، چرا که برای تحقق صبر 
جمعی و سفارش یکدیگر به صبر باید ارتباطی درست 
و قوی و همه جانبه در میان آحاد جامعه شکل بگیرد 
و تعامالت میان افراد به خوبی تداوم داشته باشد و از 
کمیت و کیفیت خوبی برخوردار شود.البته خطیب 
جمعه در ادامــه سخنانش به چند اشکال اساسی 
به نحوه قانون گذاری در کشور نیز پرداخت که بی 
ارتباط با سابقه خود وی به عنوان نماینده چند دوره 
مجلس و نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نبود و 
با بیان این که 80 درصد از قوانین مصوب مجلس از 
نوع اصالحیه یا استفساریه است، خواهان تصویب 
قوانینی شد که متقن باشند و با درنظر گرفتن همه 

الزامات دیگر نیاز به تفسیر یا اصالح نداشته باشند.
شرایط کنونی اقتصادی ایران به دلیل تحریم های بی 
سابقه و قطع درآمدهای نفتی در بودجه کشور اکنون 
نیازمند توجه بیشتری به موضوع صبر به ویژه دربعد 
جمعی آن است، البته در تعالیم اسالمی هیچ گاه صبر 
به معنای توقف و نشستن و نظاره گری صرف مسائل 
نبوده است ، بلکه به معنای عجله نکردن و دیدن تمام 
زوایای امر و تالش هدفمند درجهت دست یابی به 

اهداف واالی انسانی و الهی است.



انا هلل و انا الیه راجعون
بااندوه فراوان و غمی بی پایان ، ارتحال

 بانو سیده زهرا وزیرپور یزدی
 را به اطالع اقوام،دوستان،همسایگان و عموم مردم عزیز می رسانیم.

مراسم گرامیداشت و ترحیم آن مرحومه روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ 
صبح از ساعت ۹ الی ۱۱ و بعدازظهر از ساعت ۲ الی ۴ در 

مسجدالزهرا واقع در خیابان احمدآباد بین سی متری اول و دوم منعقد می باشد.

 خانواده های : دانش خواه، یحیی زاده، وزیرپور یزدی ،اورعی زارع، بلوریان، عبدی
ابریشمی ،فرحبد، قنادیان، طاهری، نادری نسب و سایر خانواده های وابسته
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 تا همین چندسال پیش چه کسی فکر می کرد 
فیلم و سریال های نمایش خانگی این قدر جا 
بیفتد که توان رقابت با تلویزیون را داشته باشد؟ 
اولین بار که پیمان قاسم خانی مجموعه طنز 
»فضانوردان می آیند « را روانه نمایش خانگی کرد، 
باید سال ها منتظر می ماندیم تا دوباره کارگردانی 
به ساخت مجموعه ای بــرای مخاطبان نمایش 
خانگی فکر کند. اما حاال، عصر »کامینگ سون« 
هاست. هرروز پوستری از یک فیلم یا سریال در 
شبکه های اجتماعی منتشر می شود که قرار 
است به زودی به نمایش خانگی بیاید؛ فیلم و 
سریال هایی که با انواع و اقسام روش ها مخاطب 

را به سمت خود جذب می کنند. یکی  با عشق و 
عاشقی های افراطی، دیگری با خانه و زندگی 
های الکچری و... اما این وسط خوانند گان پاپ 
هم بیکار نیستند وهرجور شــده با تیتراژهای 
جذابی ذوق زده مان می کنند تا حداقل اولین 
قسمت از فیلمی را بخریم، ببینیم و بشنویم. حاال 
در تازه ترین سریال، خواب زده، اثری از سیروس 
مقدم به بازار آمده که تیتراژ آن را علی زندوکیلی 
خوانده است. به همین بهانه مــروری کردیم بر 
تیتراژ سریال های سرزبان این روزهایمان. این 
که کدام خواننده بازنده است و کدام برنده؟ مطلب 

صفحه ادب و هنر را بخوانید.

 »گل پسرم رو قربون/ تاج سرم رو قربون.... 
/ بــزرگ بشه زن بگیره/ عــروس بــرای من 
بگیره و....!« ؛شعری که منتقدان  آن  را دارای 
محتوایی جنسیت زده و به شدت زن ستیز 
می دانند و در یکی دو روز گذشته در فضای 
مجازی دست به دست می  شود و حسابی سر 
و صدا کرده است. اما این که چنین شعری را 
مصطفی رحماندوست بسراید عجیب است. 
البته این شعر خیلی هم تازه نیست. چون 
به سال ۸5 مربوط می شود اما چرا اکنون 
مطرح شده اســت؟ گزارشی بــرای جنجال 
این روزهای مصطفی رحماندوست نوشتیم. 

صفحه ادب و هنر )۱۱(را بخوانید.
 پیروزی بزرگ در دیپلماسی ورزشی کشور 
یا توافق بد؟ بعد از چند روز که همه مان منتظر 
بودیم تا ببینیم قصه لغو میزبانی مان از بازی 
های قهرمانی آسیا به کجا می رسد، پنج شنبه 
ــای تیم های آسیایی با کنفدراسیون  روس
آسیا دیدار کردند و از یک پیروزی بزرگ در 
ورزش کشورمان خبر دادند.این که در مرحله 
برگشت گروهی میزبان رقبایمان باشیم اما 
پلی آف را در کشور ثالث برگزار کنیم. حاال 
واقعا ما پیروز این مذاکرات هستیم؟ صفحات 

خراسان ورزشی را بخوانید.

AFC سبقت زندوکیلی، جنجال رحماندوست و توافق مبهم با
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ــران - محمدرضا باهنر در گفت وگو با این  • ای
روزنامه گفته است : زمزمه ثبت نام نکردن الریجانی 
از 3-4 ماه پیش در محافل خصوصی مطرح شده 
بود. یک دلیل این بود که ایشان در ریاست مجلس 
بعد از انقالب اسالمی رکورد زد؛ آقای الریجانی 
طوالنی ترین دوره ریاست در مجلس را داشت. 
کسانی که در مجلس نبودند، شاید درک نکنند 
 اما تکرار حضور در مجلس خسته کننده است .
نکته دوم این بود که آقای الریجانی در سه دوره 
قبلی از قم رأی آورده بودند و االن هم تغییر حوزه 
انتخابیه برایشان مصلحت نبود و نمی خواستند به 
تهران بیایند و از نظر اخالقی هم خوب نبود. در قم 
جریان های اصولگرایی چند گروه شدند و یک گروه 
قبل از ثبت نام ها با هم ائتالف کردند و لیست دادند 
یک سری جریان های اصولگرای قم معترض بودند؛ 

چون این ها خودسرانه تصمیم گرفته بودند.
 جــوان - رئیس جمهور از وحــدت و آشتی ملی  •

می گوید. این سخنان البته ظاهر زیبایی دارد، 
اما مرور مواضع رئیس جمهور در همین ماه های 
اخیر چندان رنگ و بوی آشتی ندارد و حتی بیشتر 
به چاشنی های انفجاری می ماند! روحــانــی در 
شش سال گذشته، بار ها و بار ها از لزوم وحدت و 
همدلی حرف زده اما در عمل طوری پیش رفته که جز 
ایجاد تنش نتیجه ای در برنداشته است، بعضًا حتی 
همچون همین سخنرانی چهارشنبه در نقد سخن 
تنش زا گفته، ولی چند دقیقه بعد سراغ طعنه زدن به 

دیگران رفته است.
 آرمان ملی - شهاب حسینی با انتشار نامه ای در  •

اینستاگرام از حسن روحانی درخواست کرد با رفع 
ممنوعیت حضور بهروز وثوقی در سینمای ایران، 
دستور نمایش نسخه اصلی »آشغال های دوست 
داشتنی« با حضور این بازیگر در جشنواره فجر را 

صادر کند. 

اصالحات پرس مدعی شد: رئیس جمهور و  •
رئیس دولت اصالحات روز پنج شنبه با هم دیدار 
کرده اند و در این جلسه چهره های دیگری چون 
ناطق نوری، حسن خمینی و اسحاق جهانگیری نیز 
حضور داشته اند. دلیل برگزاری این جلسه بحث و 
تبادل نظر درباره اتفاقات اخیر کشور بوده است.با این 
حال علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهوری در توئیتی ضمن تاکید بر تالش 
رئیس جمهور  بــرای متقاعد ساختن همه ارکان 
برای شرکت در انتخاباتی پرشور؛ برگزاری جلسه 
انتخاباتی روحانی با اصالح طلبان را تکذیب کرد. 
وی افزود : رئیس جمهور نه امروز صبح و نه هیچ زمان 

دیگری، جلسه انتخاباتی نداشته و نخواهد داشت.
انتخاب نوشت : آیت ا... یزدی رئیس شورای  •

عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دشمن 
امروز روی تخریب مساجد و روحانیون سرمایه گذاری 
کرده و پول، زن و مقام ابزاری است که دشمنان برای 
تخریب افراد شاخص انقالب از آن استفاده می کنند 
تا پایه های انقالب را تضعیف کنند؛ نباید به این دام 
های دشمنان افتاد. او اضافه کرد: ما روحانیون باید 
زندگی ساده داشته باشیم تا بتوانیم تاثیرگذار باشیم، 
اما این که از خارج از کشور به ما پیغام می فرستند 
که برخی از روحانیون دچار تشریفات شده اند مایه 
تاسف است؛ برخی از روحانیون در سال های نخست 
انقالب با دلسوزی کار می کردند اما امروز زندگی 

پرتجملی را به هم زده اند.
انصاف نیوز مدعی شد  : یک روحانی به نام شیخ  •

عباس تبریزیان  که  از مدعیان طب اسالمی است، 
در فیلمی که از او منتشر شده کتاب طب هاریسون 
را آتش می زند. او در فیلم  برای » تمام شدن طب 

شیمیایی در کل جهان« ابراز امیدواری می کند!
تابناک نوشت : مهدی حاجتی عضو شورای شهر  •

شیراز از زندان آزاد شد. وی که از 12 خرداد امسال 
با اتهام فعالیت  تبلیغی علیه نظام به زندان رفته بود، 
روز پنج شنبه از زندان آزاد شد. مهدی حاجتی عضو 
شورای شهر شیراز در پی شکایت مدعی العموم به یک 
سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده بود که این 
حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده بود. به گفته 
زهره رستگاری،  همسر مهدی حاجتی با قبول اعاده 
دادرسی از سوی دیوان عالی کشور ، اجرای حکم وی 

تا رسیدگی مجدد متوقف شده است.

ــا در اقــدامــی  ــک ــری دولــــت آم
گستاخانه و در ادامــه سیاست 
های تروریستی خود علیه ایران، 
فرمانده جدید نیروی قدس سپاه 
را به ترور تهدید کرد. تهدید مقام 
رسمی نظامی یک کشور به ترور 
از سوی آمریکا کم سابقه است. 
پیش از این رژیم صهیونیستی 
ــرور مقامات رسمی  دســت به ت
برخی کشورهای مخالف خود 
زده بــود و مخالفانش را رسما 
ــرد امــا  ــی کـ ــرور م ــ ــه ت تــهــدیــد ب
آمریکایی هــا، تــا پیش از تــرور 
چنین  سلیمانی،  قاسم  ــاج  ح

اقداماتی را به صورت مخفیانه 
یا از طریق برخی متحدانشان 
ــاخ سفید  ــد. ک انــجــام مــی دادنـ
ــس از جنایت  ــه هفته پ امـــا س
تروریستی ارتــش آمریکا علیه 
ــدس سپاه،  فــرمــانــده نــیــروی ق
تهدیدهای مشابهی را دربــاره 
سردار اسماعیل قاآنی آغاز کرده 
است. به گزارش تسنیم به نقل از 
رویترز، روزنامه الشرق االوسط 
نوشت: برایان هوک فرستاده 
ویژه آمریکا در امور ایران گفته 
ــردار  ــ ــه جــانــشــیــن س ــت کـ ــ اس
همان  ــا  ب سلیمانی  احــتــمــاال 
ــه رو خواهد شد  سرنوشت روب
اگر بخواهد مسیر مشابه کشتار 

آمریکایی ها را در پیش بگیرد.

واکنش وزارت خارجه به 	 
گستاخی آمریکا

به گزارش تسنیم، سیدعباس 
موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان در واکنش به 
اظهارات تهدیدآمیز یک مقام 
آمریکایی علیه فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب 
ــه این  ــالم کــرد ک ــی اعـ ــالم اس
اظهارات در واقع علنی سازی 
دولتی  و  هدفمند  تــروریــســم 
آمریکاست. وی افزود: اینک، 
صهیونیستی،  ــم  رژیـ از  ــس  پ
آمریکا دومین رژیمی است که 
رسما اعــالم می کند امکانات 
دولت و نیروهای مسلح خود را 
برای اقدامات تروریستی به کار 
ــه  گرفته و در آیــنــده نیز ادام
خواهد داد. موسوی روی آوری 
ــا بـــه اقـــدامـــات  ــک ــری رژیــــم آم
ضعف،  نشانه  را  تروریستی 
استیصال و سردرگمی مقامات 
ایــن رژیــم دانست و با محکوم 
ــردن اظــهــارات وقیحانه و  کـ
ــی  ــتـ ــسـ ــروریـ اقــــــدامــــــات تـ
سردمداران این رژیم، از اعضای 
جامعه بین المللی خواست این 
اقدامات و تشویق به تروریسم 
دولتی را محکوم کنند؛ چرا که 
ــا زود  ــداوم ایـــن رونـــد دیـــر ی ــ ت

گریبانگیر همگان خواهد شد.

واکنش روسیه به تهدید 	 
آمریکا

درهمین حال »ماریا زاخارووا« 
سخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه تهدید علنی مقام دولتی 
آمریکا علیه ســـردار »قــاآنــی« 
فرمانده جدید نیروهای قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران را غیرقابل قبول و خارج از 
ــوب قـــانـــون و حــقــوق  ــارچـ چـ
بین الملل دانست و گفت: »من 
یک بار دیگر تاکید می کنم که 
بـــرای مــا )چنین اظــهــاراتــی( 
غیرقابل قبول است. از دیدگاه 
ما این ها سخنانی هستند که در 
الملل  بین  حقوق  چــارچــوب 
نمی گنجند و کاماًل غیرقانونی 
ــان  ــدگ ــن ــای ــم ــه ن ــ ــد ک ــن ــت ــس ه
کشورهای جهان حق ندارند به 
سادگی چنین اظهاراتی را علیه 
بیان  کشورها  سایر  مقامات 
کنند. چنین برخوردی غیرقابل 
ــت.« هفته گذشته  قــبــول اسـ
شبکه الــجــزیــره در گــزارشــی 
سپاه  جدید  فرمانده  ــاره  دربـ
قــدس به نقل از کارشناسان 
ــه او ســیــاســت هــای  ــت ک ــوش ن
ســردار سلیمانی را احتمااًل با 
»انرژی بیشتر و بی کم و کاست« 
پیگیری خواهد کــرد. ســردار 
اسماعیل قاآنی در آیین معارفه 

قدس  نیروی  جدید  فرمانده 
سپاه گفته بود: آمریکایی ها مرد 
مــیــدان جنگ نــبــودنــد کــه در 
میدان با حاج قاسم درگیر شوند  
ــردار  در اوج نــاجــوانــمــردی س
عــالــی مــقــام مــا را بــه شهادت 
رساندند اما به لطف الهی و به 
همت همه آزاد مردانی که در 
ــواه او  ــخ ــون ســرتــاســر عــالــم خ
هستند، جوانمردانه دشمن او 

را خواهیم زد.

اعتراف پمپئو به نقش 	 
داشتن در ترور سردار سلیمانی

به گزارش ایرنا، درهمین حال 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
در  سخنرانی  یــک  در  آمریکا 
ایالت فلوریدای آمریکا تصمیم 
ــد ترامپ  ــال داعـــش گــونــه دون
رئیس جمهور این کشور برای 
تــــرور ســـــردار شــهــیــد قــاســم 
سلیمانی را »شجاعانه« توصیف 
و اعتراف کرد که او نیز در این 
تصمیم نقش داشته است. وزیر 
امــور خارجه آمریکا از ابتدا تا 
ــای ایـــن ســخــنــرانــی به  ــه ــت ان
خارجی  سیاست  بزرگنمایی 
ــپ و مــوجــه جــلــوه دادن  ــرام ت
دخالت های واشنگتن در امور 
داخلی دیگر کشورها از جمله 

ونزوئال مشغول بود.

تروریسم دولتی آمریکا، فرمانده جدید نیروی قدس سپاه را به ترور تهدید کرد 

واکنش ایران و روسیه به تهدید آمریکا علیه سردار قاآنی 
 کویت مشارکت پایگاه السالم 

در ترور شهید سلیمانی را رد کرد 

وزارت خارجه کویت، با احضار سفیر کشورمان، 
مدعی شد که پایگاه هــای نظامی ایــن کشور 
هیچ مشارکتی در عملیات تــرور ســردار شهید 
قاسم سلیمانی نداشته اند. براساس گزارش 
فارس، وزارت خارجه کویت روز گذشته »محمد 
ایرانی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت را 
فراخواند و مراتب اعتراض به دلیل آن چه سخنان 
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران اعالم شده، به 
وی ابالغ شد. به نوشته خبرگزاری رسمی کویت، 
ــر خارجه کویت،  »خالد الــجــاراهلل« معاون وزی
اعتراض دولت این کشور را به سخنان فرمانده 
هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
خصوص این که پایگاه »علی السالم« در کویت، 
در عملیات ]ترور سردار شهید قاسم سلیمانی[ 
در نزدیکی فــرودگــاه بغداد، مشارکت داشته 
ــرد. الــجــاراهلل، با تکذیب پــرواز  ــالغ ک ــت، اب اس
السالم«،  »علی  پایگاه  از  هواپیمایی  هرگونه 
گفت که پیش از این فرماندهی ستاد کل ارتش 
کویت نیز در بیانیه ای مشارکت هرکدام از پایگاه 
های نظامی این کشور در عملیات ]ترور سردار 
شهید سلیمانی[ را رد کرده بود. او در ادامه از 
سفیر ایران خواست تا مسئوالن ایرانی سخنانی 
را که به روابــط دو کشور ضربه می زند، به زبان 
نیاورند. هفته گذشته سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفت و گویی در 
خصوص جزئیات لحظه ترور شهید سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی از سوی نیروهای تروریستی 
آمریکا، گفته بود: برای ما عجیب بود چرا که در 
حال رصد کردن بودیم و تعداد زیادی هواپیما با 
مهمات سنگین بلند شد اما نمی دانستیم برنامه 
شان چیست، دیدیم که هواپیماها بعد از بلند 
شدن شروع به سوخت گیری کردند و هواپیمای 
بدون سرنشین و MQ-9  باالی منطقه بود که 

عمدتا از علی السالم کویت بلند شده بودند.

عقب نشینی موقت اروپا 
از مکانیسم ماشه 

پس از آن که ایران تهدید کرد در صورت ارجاع 
 پرونده هسته ای به شورای امنیت، از پیمان 

»ان.پی.تی« خارج خواهد شد، اتحادیه اروپا از 
تمدید مهلت زمانی مکانیسم ماشه خبرداد 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تمدید بازه زمانی 
مکانیسم حل اختالف در برجام موسوم به مکانیسم ماشه 
خبر داد. هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیرخارجه 
کشورمان  در هشداری آشکار به اروپایی ها تاکید کرده 
بود که اگر پرونده کشورمان را به شورای امنیت ببرند، 
ایران پس از 51 سال از پیمان منع گسترش تسلیحات 
هسته ای  )ان.پــی.تــی( خــارج خواهد شد.  براساس 
گزارش فارس به نقل از وبگاه اطالع رسانی اتحادیه اروپا، 
»جوزپ بورل« با صدور بیانیه ای بعد از انجام مشورت 
با تروئیکای اروپایی حاضر در برجام، گفت: »در تاریخ 
چهاردهم ژانویه)24 دی(، نامه ای از وزرای خارجه 
آلمان، فرانسه و انگلیس دریافت کردم، مبنی بر ارجاع 
دادن نگرانی خود از اجرای تعهدات برجامی ایران به 
کمیسیون مشترک که به تبع آن مکانیسم حل اختالف 
فعال شــد...بــه  رغــم اختالف نظر بر سر شــرایــط، این 
توافق وجود دارد که زمان بیشتری برای ]مکانیسم حل 
اختالف[ به دلیل پیچیدگی مسائل موجود، نیاز است. 
به همین دلیل زمان بندی تمدید شد.« در این بیانیه به 
این که این زمان چقدر تمدید شده، اشاره ای نشده است. 
بورل همچنین گفت: »همگی توافق کردند تا مباحثات 
را در سطح کارشناسی برای رفع نگرانی ها حول اجرای 
]تعهدات[ هسته ای و همچنین آثار گسترده تر خروج 
آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها... ادامه دهند«. 
وی همچنین خبر داد که کمیسیون مشترک برجام 
نشست بعدی خود را در ماه فوریه برگزار می کند. »بورل« 
هفته گذشته با اذعان به این که »ایران از منافع اقتصادی 
برجام بهره مند نشده است« به نشریه آلمانی اشپیگل 
گفته بود: »ایران پس از خروج یکجانبه آمریکایی ها از 
توافق هسته ای، خیلی صبوری کرد اما در نهایت، پاداش 

این شکیبایی اش را دریافت نکرد.«
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امـــروز،  یعنی  بهمن  پنجم 
ــروع ســال نو چینی است.  ش
البته تاریخ دقیق آغاز سال نو 
چینی هر سال متفاوت از سال 
قبل است ، عالوه بر این تغییر در تاریخ که دلیل 
جالب و تا حدودی عجیب آن را در ادامه خواهید 
خواند، سال نو چینی و جشن های آن که به آن 
جشن بهاره هم می گویند )هر چند خیلی وقت 
ها مقارن با فصل بهار هم نیست(، ریشه در سنت 
چین دارد و بخش هایی از آن سال هاست که ثابت 
مانده است. برای این جشن شهرها و خانه ها در 
چین با وسایلی به رنگ های قرمز و طالیی تزیین 
و افراد برای جشن گرفتن این مناسبت در کنار 
خانواده، آماده می شوند. هر چند این روزها چین 
به خاطر شیوع ویروسی عجیب توجه دنیا را به 
خود جلب کرده، در پرونده امروز زندگی سالم 
به برخی رسوم و سنت ها در این جشن باستانی 
پرداخته ایم. سنت هایی که بخشی از آن ها را در 
جشن های سنتی خودمان نیز می توانیم ببینیم 
و شباهت های قابل تاملی در این باره وجود دارد.
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 با شروع سال نو چینی  از سبک زندگی مردم این کشور در این روز گفته ایم که با تزیینات قرمز، آتش بازی فراوان 
و صرف وقت در کنار خانواده گره خورده است

 سال نو چینی
 رسمی خانواده محور با خانه تکانی
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 شایع ترین اشتباهات 
و آسیب ها در بدن سازی

5 فوبیای جدید انسان ها

 عاقبت بی توجهی خانواده ها 
به قانون زمان طالیی

چرا دختران بیش از پسران به دنبال دوست یابی 
 در فضای مجازی هستند و نقش والدین 

در این زمینه چیست؟

 فرفره| قصه آدم برفی آب شده 
برای کودکان
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آغاز سالی که هر سال 
روزش عوض می شود!

شــروع سال نو چینی برخالف سال نو در 
تقویم ما یا تقویم میالدی روز یکسانی نیست. 
تقویم چینی از جمله تقویم هایی است که بر 
مبنای حرکت ماه تنظیم شده است. بر این 
اساس حد فاصل اول بهمن)21 ژانویه( 
تا اول اسفند)20 فوریه( هر زمان که ماه 
قمری آغاز شود، روز اول سال نو چینی نیز 
در همان روز قرار می گیرد. همان طور که 
می دانید ماه های قمری 29 روزه هستند و 
طول یک سال در این تقویم 354 روز است. 
پس برای این که آغاز سال نو چینی در طول 
سال به گردش در نیاید و در همان محدوده 
بماند، تقویم چینی هر سه سال یک بار، به 
جای 12 ماه، 13 ماه دارد! با توجه به این 
نکات هر سال اگر می خواهید بدانید سال 
نو چینی چه زمانی است، راحت ترین کار 
جست وجو در اینترنت است چراکه تنها 
چند ماه قبل از این روز، روز دقیق آغاز سال 
نو چینی مشخص می شود! جشنی که قرار 
است بیش از یک میلیارد نفر برای برپایی 

آن آماده شوند.

رکورد داران آتش بازی در جهان
یکی از سنت های قدیمی برای شب سال نو در بین چینی ها، 
آتش بازی است. البته عالوه بر نیمه شب، در صبح روز اول 
سال جدید نیز به منظور خوشامدگویی به سال جدید و 
آرزوی بهترین ها، مراسم آتش بازی دوباره برگزار می شود. 
حجم آتش بازی در این شب و روز به اندازه ای زیاد است که 
رکورد استفاده از وسایل آتش بازی در جهان، مختص همین 
تاریخ است. این موضوع در حالی است که به خاطر مسائل ایمنی و البته آلودگی هوا، انجام آتش بازی در برخی 
شهرهای چین ممنوع است و در حدود 500 شهر دیگر نیز محدودیت هایی برای برگزاری آتش بازی وجود دارد.

طوالنی ترین تعطیالت در چین
تعطیالت سال نو چینی یا جشن بهاره، طوالنی ترین تعطیالت چین محسوب 
می شود و 15 روز طول می کشد. چند روز ابتدایی این تعطیالت)تا روز پنجم( 
مختص خانواده است و افراد از روز پنجم به بعد می توانند برنامه های دیگری 
برای خود ترتیب دهند. در روزهای ابتدایی اغلب مغازه ها و مراکز خرید نیز 
تعطیل هستند. البته این طوالنی بودن تعطیالت، انگیزه خوبی است تا افرادی 
که دور از خانواده زندگی می کنند، برای دیدار با خانواده سفر کنند و به شهرشان 
بروند. سفر به شهر خود آن قدر در این ایام رایج است که از این ایام به عنوان زمانی 

که بیشترین جمعیت در جهان جابه جا می شوند، نام برده می شود.

راهی عجیب برای خالصی از سواالت بی جا!
بازگشت به شهر خود و دیدار با خانواده، برای همه جوانان چینی خوشایند نیست. 
به خصوص اگر جوانی مجرد باشد که اطرافیان منتظر ازدواج او هستند. داستان 
چرا ازدواج نکرده ای و سواالتی از این قبیل، ظاهرا در چین هم مسئله ساز است 
آن قدر که برخی گزارش ها حاکی از ارائه خدمات اجاره کردن همسر برای زمان 
تعطیالت است! برای این منظور افراد به فرد دیگری پولی پرداخت می کنند تا در 
طول تعطیالت با او همراه شود و نقش همسر را برای این زمان بازی کند تا بلکه به 
این وسیله فرد از دست سواالت مربوط به ازدواج و دغدغه دیر شدن آن و ... خالص 

شود. موضوعی که هر سال مورد توجه شبکه های اجتماعی دنیا قرار می گیرد.

اختراع اصطالحی به نام »مهاجرت بهاره«!
طبق سنت های چینی، سال نو، زمان پیوستن اعضای خانواده به هم و صرف وقت با یکدیگر است. با توجه به این که 
امروزه بخش زیادی از جمعیت جوان چین برای کار از مناطق روستایی به شهر رفته اند، در این زمان بازار سفر بسیار 
داغ است. این موضوع آن  قدر پررنگ است که خود چینی ها اصطالحی برای آن دارند: »مهاجرت بهاره«. از آن جا 
که معموال افراد برای سفر به مقصدشان از حدود 60 روز قبل از آغاز تعطیالت می توانند بلیت تهیه کنند، بعد از باز 
شدن سیستم، ترافیک سیستم های فروش بلیت بسیار باالست تا آن جا که گفته می شود گاهی در یک ثانیه بیش از 

هزار بلیت به فروش می رود. در کل تعطیالت مربوط به 
جشن بهاره و هنگام رفتن افراد به شهر خود و بازگشت 
به محل کار، برآورد می شود که درمجموع 3 میلیارد 
سفر در چین انجام شود. البته بخشی از بزرگ بودن 
این رقم به این موضوع بر می گردد که چین وسعت 
زیادی دارد و گاهی افراد برای رسیدن به خانواده ناچار 

از انجام چند سفر با هواپیما، قطار یا اتوبوس هستند.

رسم شیرین خانه تکانی، 
چیزی شبیه ما!

روز پیش از سال نو چینی، روز نظافت است. در این روز، 
رسمی شبیه خانه تکانی پیش از نوروز وجود دارد که 
طی آن چینی ها به منظور دور کردن شر و بدی، خانه را 
تمیز می کنند و تمام زباله ها را از خانه بیرون می برند. 
اما از روز اول سال جدید تا روز پنجم جارو کردن خانه، 
بیرون بردن زباله و حتی حمام کردن ممنوع است زیرا 
تصور سنتی آن است که اگر شما چیزی را از خانه بیرون 
ببرید یا دور بریزید، ممکن است در کنار دورریختی ها 
بخت و اقبال خود را هم دور بریزید! البته موضوع 
محافظت از بخت و اقبال در فرهنگ چینی جایگاه 
خاصی دارد و برای این منظور برخی از فعالیت های 
دیگر هم در روزهای ابتدایی سال نو ممنوع است. از 
این فعالیت های ممنوع در ابتدای سال جدید می توان 
به کوتاه کردن مو، استفاده از قیچی، چاقو و دیگر وسایل 
تیز، بگو مگو با همدیگر، شکستن وسایل و البته استفاده 
از واژه هایی که بار منفی دارند مانند بیماری، اشاره کرد. 
مرحله بعد از خانه تکانی تزیین خانه است که این کار باید 

با وسایل قرمزرنگ انجام  شود.

رسوم عجیب عیدی دادن به کودکان و البته بزرگ ساالن
عیدی یکی از رســوم جدی در سال نو چینی اســت. نکته جالب آن کــه در چین 
افرادی که نان آور خانواده محسوب می شوند هم به فرزندان خود عیدی می دهند 
و هم به والدین خود و اگر پدربزرگ و مادربزرگ زنده باشند، به آن ها نیز باید عیدی 

بدهند. البته جدای از محیط های خانوادگی 
در محیط های کاری نیز رسم عیدی دادن 
رایج است. یکی از رایج ترین روش ها برای 

دادن عیدی چه در خانواده و چه محیط کار، 
پرداخت پول است. این پول به صورت سنتی در 

پاکت های قرمز گذاشته و با توجه به برخی نکات 
ظریف به افراد داده می شود. جالب است بدانید 

یکی از نکات مربوط به دادن پول به عنوان عیدی، 
رقم آن است! این رقم باید خوش اقبالی به همراه 

خود بیاورد. در مناطق شمالی چین، رقم های زوج و 
ُرند مانند 100، 200، 500 و ... بیشتر مورد استقبال 

قرار می گیرد اما در جنوب چین، رقم های خوش اقبال 

تعریف دیگری دارند. در این بخش، از اعدادی که رقم هایشان مانند هم باشد، بیشتر 
استقبال می شود، رقم هایی مانند 88، 666، 999 و ... .  در چین هم مثل ایران 
بهتر است برای دادن عیدی از اسکناس های نو و تانخورده استفاده شود. این پول ها 
همان طور که اشاره شد در پاکت قرمز قرار داده 
می شوند زیرا رنگ قرمز در فرهنگ باستانی 
چین، رنگی است که می تواند نیروهای 
اهریمنی را بترساند و آن ها را دور سازد. نکته 
دیگر درباره زمان دادن این عیدی است. به 
صورت معمول زمانی که افراد برای مهمانی به 
خانه اشخاص می روند، عیدی می دهند و البته 
بهتر است به ویژه عیدی بچه ها همان ابتدای 
زمان رسیدن عید داده شود. نکته آخر آن که در 
چین باز کردن پاکت یا هدیه جلوی فردی که آن را 

به شما داده است، نشانه بی ادبی است.

 غذاهای سال نو چینی ها، از نودل های بلند 
تا ماهی کامل!

چینی ها درباره غذاهایی که بهتر است در روزهای ابتدای سال خورده شود، 
رسوم خاص خود را دارند. غذاهای سنتی این ایام هر کدام معنایی دارند. برخی 

غذاهای سنتی این روزها در چین عبارت اند از:
ماهی کامل: ماهی در این ایام برای جذب سعادت خورده می شود. 

البته در روش خوردن ماهی به این منظور نکات ظریف زیادی وجود 
دارد، مانند این که ماهی باید کامل پخته و سر سفره آورده شود. سر 
ماهی بر سر سفره باید به سمت فرد بزرگ خانواده باشد و بعد از آغاز 
خوردن توسط بزرگ خانواده، بقیه اجازه خوردن خواهند داشت.

دامپلینگ: دامپلینگ برای جذب ثروت خورده می شود. یکی از 
دالیلی که این غذا وارد غذاهای محبوب سال نو شده است، شکل آن 
است که ظاهرا به سکه های چینی قدیمی شباهت دارد. چیدمان 
دامپلینگ از نکات مهم است. این غذا باید به صورت ردیفی چیده 
شود. چیده شدن به شکل دایره ای خوش یمن نیست و تصور بر 
این است که باعث می شود افراد در زندگی خود به نوعی دور خود 

بچرخند و به جایی نرسند.
نودل های بلند: نودل از دیگر غذاهای خاص 

این روزهاست که البته بیشتر در شمال چین طرفدار دارد. نودل به 
منظور دستیابی به شادی و طول عمر خورده می شود. این نودل ها 

البته از حالت عادی بلندترند.
میوه های کروی و طالیی رنگ: از دیگر موادغذایی محبوب سال 

نو در چین میوه است. البته میوه های این روزها باید 
دو ویژگی داشته باشند؛ کروی شکل باشند و رنگ شان به طالیی 
نزدیک باشد. با توجه به این دو ویژگی به صورت معمول نارنگی 
و پرتقال محبوبیتی ویژه در این روزها دارند و برای کامل شدن و 

کسب ثروت خورده می شوند.
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خرید هدیه برای فرزندان، 
والدین و پدربزرگ و مادربزرگ

تزیین خانه و آتش بازی

 خرید هدیه برای اقوام 
و دوستان

برای جشن گرفتن و مهمانی ها

پرداخت پول به عنوان هدیه

خرید لباس و وسایل جدید

هزینه بلیت و حمل و نقل

هزینه های سفر

شام شب سال نو

هزینه های اصلی برای جشن سال نو در چین کدام هاست؟
درصد مردمی که طی جشن بهاره برای هر کدام از این گزینه ها پول خرج می کنند
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اگر اهل پرداختــن به تمرینات بدنســازی هســتید، برای این 

که دچــار دردهــای فلج کننــده نشــوید، بایــد بدانیــد دقیقا 

چطور به این تمرین ها بپردازید. در ادامه با اشــتباهات رایج 

در حرکات بدنســازی، آســیب ها و شیوه درســت انجام آن ها 

آشنا می شوید.

ورزش
یاسمین مشرف  |مترجم

  رعایت نکردن اصول انجام تمرین ها، آسیب های مختلفی از کشیدگی شانه 

تا جابه جایی مهره های کمر را به همراه خواهد داشت

 شایع ترین اشتباهات و آسیب ها 
در بدنسازی

بایدها و نبایدهای 
 مراقبت های پوستی 

در دوران بارداری

زنان به محض باخبر شــدن از 
بــارداری، همه تــاش خود را 

می کنند تا باید و نبایدهای این دوران را در هر 
زمینه ای رعایت کنند اما اغلب دوری از برخی 
لوازم آرایشی و بهداشتی را از قلم می اندازند. 
مــادران نیاز بــه آرایش کــردن را بــه دلیل رفع 
نشانه های خستگی و بی رمقی بارداری بیشتر 
از هــر وقت دیگــری احســاس می کننــد اما به 
دلیل برخی ترکیبات شــیمیایی خطرناک در 
این مواد و جذب آن توسط پوست، چاره ای جز 

ترک آن به طور موقتی ندارند. 
از آن جا که میزان سمی بودن مواد شیمیایی در 
برخی محصوالت موجود در بازار مبهم است، 
بهتر است در استفاده از آن ها محتاط بود یا در 
صورت امکان مصــرف آن را بــرای مدتی کنار 

گذاشت. 
حتــی توصیــه می شــود بــا پزشــک متخصص 
پوست مشــورت شــود تا جایگزین کم خطرتر و 
مناســبی را معرفی کند. در این مطلب شما را 
با برخی از ممنوعه های بهداشــتی و آرایشــی 

آشنا می کنیم.
 ضد آفتاب ها

به علت تغییرات هورمونی ایــن دوران و تابش 
نور آفتــاب، احتماال لکه های تیــره رنگی روی 

پوست ظاهر می شود.
استفاده از کرم های ضد آفتاب برای جلوگیری 
از ایجــاد ایــن لکه هــا توصیــه می شــود امــا به 
دلیل وجود برخــی ترکیبات شــیمیایی مانند 
اکســی بنزون یــا آووبنــزون، اســتفاده از ایــن 
کرم در دفعات و میزان زیاد می تواند در رشــد 

سیستم عصبی کودک اختال ایجاد کند.
 البته دلیل قطعــی درخصوص خطرات جذب 
مواد موجــود در ایــن کرم ها و تهدید ســامت 
جنین گزارش نشده اســت. برای محافظت از 
آفتاب، به جای کرم های ضد آفتاب شیمیایی از 
محافظ جسمی یا طبیعی در برابر آفتاب یا ضد 

آفتاب هایی با SPF 15 استفاده شود.
 کرم های مرطوب کننده

 رتینوئیدهــا و ویتامین آ، ترکیبی اســت برای 
جوان ســازی و کاهــش چیــن و چــروک کــه 
در اغلــب کرم هــای پوســت از جملــه مرطوب 
کننده ها وجــود دارد. ایــن ترکیب بازســازی 
پوســت را تســریع و از تجزیه کاژن جلوگیری 

می کند. 
مصرف مقــدار زیــاد ویتامین A یــا رتینوئیدها 
در دوران بــارداری بــرای جنیــن مضر اســت. 
اگرچه با قطعیــت نمی توان گفــت که مصرف 
موضعی این مــواد و جذب آن از طریق پوســت 
نیز می تواند روی جنین تأثیرگذار باشد با این 
حال اغلب پزشــکان احتیــاط در مصرف آن را 
توصیه می کنند.                                                                                           
womenscare، babygaga، momjunction :منبع

بیشتر بدانیم

بانوان

دختری که دردی حس نمی کند

 یک دختر 9 ساله انگلیســی به نام اولیویا فارنزورث 
زندگی خودش را بدون این که نیاز به خواب داشته 
باشد یا احساس گرســنگی یا درد کند می گذراند! 
طبق گفته مادرش، اولیویا انگار که دختری از جنس 
فوالد اســت. این دختربچه از یــک اختال عجیب 
رنج می برد کــه می تواند پنج یا شــش روز بدون غذا 
خوردن و خوابیدن زنده بماند و جدا از این احساس 
درد هم نمی کند. او از معدود انسان هایی است که 
این اختال را دارد  و مشــکل او نداشتن کروموزوم 

شماره ۶ است.
 زندگی بدون کروموزوم شماره ۶

به دلیل وجود یک بیماری مادرزادی گاهی هنگام 
تقسیم ســلول ها یک کروموزوم حذف می شود. هر 
کــدام از کروموزوم ها مســئول یــک عملکرد خاص 
در بدن انســان هســتند. تحقیقات و آزمایش هایی 
که روی این دختربچه انجام شــده است، نشان می 
دهد اولیویا کروموزوم شــماره ۶ را ندارد.در ســال 
۲۰۱۶ وقتی اولیویا شش ساله بود همراه مادرش 
به خیابان می رود که ناگهان از مادرش جدا می شود 
و به شــدت با یک خودرو تصــادف می کند و چندین 
متر به جلو پرتاب می شود اما هیچ آسیبی نمی بیند 
و بافاصله بعد از تصادف از جایش بلند می شود و به 
ســمت مادرش می رود و فقط کمی شوکه می شود 
که چه اتفاقی افتاده است. با توجه به شدت تصادف 
همه انتظار داشتند که او صدمه زیادی ببیند اما تنها 
آســیب او در این تصادف کمی زخم روی بدنش بود. 
چند سال بعد یک بار اولیویا به شدت با صورت زمین 
می خورد و لبش پاره می شــود اما با وجود پارگی لب 
و خون ریــزی هیچ دردی را احســاس نمی کنــد و در 
نهایت  با کمک جراحی پاستیک لب شکافته شده به 
حالت عادی برمی گردد.بعد از این اتفاق ها پزشکان 
بررســی روی اولیویا را آغاز کردند تا کشف کنند چه 
چیزی مانع از احساس درد در بدن او می شود. مادر 
اولیویا بیان می کند: اولین نشانه های این اختال از 
چند ماهگی اولیویا شروع شــد،  وقتی او شش ماهه 
بود از خوردن غذا خودداری می کرد زیرا اصا گرسنه 
نمی شد. تقریبا به مدت یک سال گاهی فقط ساندویچ 

نان و کره می خورد.
  آیا اولیویا یک ابر انسان است؟

تحقیقات نشــان می دهد که او یک انســان معمولی 
اســت اما فقط با دیگران کمــی تفــاوت دارد. در دنیا 
فقط ۱۰۰ انسان وجود دارند که کروموزوم ۶ ندارند 
اما اولیویا تنها موردی است که سه نشانه نداشتن این 
کروموزوم یعنی »نداشتن نیاز به خواب«، » احساس 

نکردن گرسنگی« و» نداشتن درد« را با هم دارد.
https://mysteriousfacts.com/olivia- :منبع
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 حرکت اسکوات با هالتر از پشت - آسیب به پشت
در یک حرکت اســکوات ایده آل، ران ها پایین تــر از زانوها قرار 
می گیرند و موازی با زمین هستند. در این صورت اضافه شدن 
وزن باعــث تقویــت بیشــتر ماهیچه ها می شــود. معمــوال گفته 
می شود پاها به اندازه عرض لگن و به حالت مستقیم روی زمین 
قرار بگیرند اما این حالت، درســت نیســت زیــرا در این حالت، 
ران ها و پشــت ممکن اســت به یک طــرف منحرف شــوند و این 
شــرایط برای کمر مشــکل ایجاد می کند، هرچند ممکن است 
بافاصله درد ایجاد نشــود. اگر به عنوان مثال ران ها به سمت 
چپ متمایل شوند اما پشت به این ســمت حرکت نکند یا حتی 
در بدترین حالت، پشــت به ســمت راســت بچرخــد، رباط ها و 
دیسک های کمر جابه جا می شوند. توجه داشته باشید که  پاها 
به میزان بیشتری باز شــود و انگشــتان پا کمی به سمت بیرون 
متمایل باشد. دراین حالت ران ها و به ویژه قسمت لگن فضای 
کافی برای پایین آمدن دارند، بدون این که به یک طرف منحرف 

شوند.

 حرکت پارویی رو به باال- آسیب به شانه
هرچند این حرکت برای تقویت ماهیچه های شــانه مفید است 
اما حرکت نادرست می تواند به رباط های شانه آسیب برساند. 
حرکت پارویی رو به باال، معموال با یک میله انجام  می شود. وقتی 
شما میله را باال می آورید از آن جایی که دست های تان وضعیت 
ثابتی دارند ممکن است با مفصل شانه، به ویژه به تاندون کتف 

که در آن ناحیه امتداد دارد، برخورد کنند.
استفاده از دو دمبل و انجام حرکت پارویی به شکلی که مفصل 
شانه ها بتوانند حرکت کنند، جایگزین خوبی برای این حرکت 

است و انعطاف پذیری بهتری ایجاد می کند.

 حرکت پارویی یک بازو- آسیب به پشت
اگر این حرکت، درست انجام شود، تقویت کننده پشت است. 
اما انجام اشتباه آن باعث می شود فشار زیادی به کمر وارد شود. 
وقتی پاها بســیار نزدیک به نیمکت قرار بگیرند، درواقع شــما 
هنگام انجام حرکت، ران تــان را حرکت می دهیــد و درنتیجه 
فشــار زیادی به کمرتان وارد می کنید. ســعی کنیــد در حالت 
خوب و استواری قرار بگیرید و پایی را که روی زمین قرار دارد به 
سمت انتهای نیمکت ببرید تا حالت  اهرمی به خود بگیرد. در 
این حالت پشت تان صاف است، ران ها حالت مستقیم دارند و 

شما روی حرکت پارویی متمرکز هستید.

حرکت درست 
پاهای باز

نوک انگشتان به سمت بیرون

حرکت نادرست 
فاصله کم پاها-پاها مستقیم رو به جلو

چرخش پشت

اشتباه: فاصله کم پاها و رو به جلو بودن انگشتان می تواند باعث چرخش پشت شود.
درست: بازکردن زیاد پاها و چرخش انگشتان به سمت بیرون، از آسیب دیدن پشت جلوگیری  و به پایین آمدن 

کامل بدن کمک می کند.

حرکت درست 
پشت صاف

مفصل ران راست

حرکت نادرست 
پا نزدیک به نیمکت-پشت خمیده

 چرخش مفصل ران

اشتباه: اگر پا نزدیک به نیمکت قرار بگیرد، می تواند باعث چرخش مفصل ران شود.
درست: دورتر قرار دادن پا از نیمکت، به صاف نگه داشتن ران ها کمک می کند.

حرکت درست 
وقتی از دمبل استفاده می شود

 دست ها انعطاف پذیری بیشتری دارند

اشتباه: وقتی دست ها روی میله بسیار نزدیک به هم باشند، امکان حرکت کمتری برای شانه ها ایجاد می شود.
درست:  استفاده از دمبل، انعطاف پذیری ایجاد می کند.

حرکت نادرست 
دست ها هنگام برداشتن میله بسیار 

نزدیک به هم هستند

آشپزی من آشپزی من

 تخم مــرغ هــا را داخل کاســه ای بشــکنید 
و با چنــگال بزنیــد تا یک دســت شــود.  آرد 
ســوخاری و آرد ســفید را داخــل کاســه های 
جداگانــه بریزید. کدو ســبزها را بشــویید و به 
صورت حلقه ای خــرد کنیــد. داخل ماهی 
تابه روغن بریزید و روی حرارت متوســط قرار 
دهید تا داغ شود. کدوهای حلقه شده را ابتدا 
داخل آرد سفید بزنید سپس داخل ظرف تخم 
مرغ قرار دهید و پس از این که کاما با تخم مرغ 
پوشش داده شد، داخل آرد سوخاری بغلتانید.

 حلقه های کدو را در روغن قرار دهید تا سرخ 
شود ) برای هر طرف حدود 3 دقیقه زمان الزم 
اســت (. پس از این که یک طرف طایی شــد، 
برگردانید تا طرف دیگر هم  طایی شود سپس 

روی دستمال کاغذی قرار دهید تا روغن اضافه 
اش گرفته شود.ســس مایونز ، سیرهای رنده 
شــده ، آب لیمو ، نمک و فلفل را داخل کاســه 
ای بریزید و با قاشق مخلوط کنید تا یک دست 
شود.  اسنک های کدو را داخل ظرف بریزید 
و همراه با ســس ســیر ، بــرش های لیمــو و... 

تزیین و سرو کنید.
 خواص

بهبود سامت چشم ها
این میوه سرشار از لوتئین و گزانتین است که 
هر دوی آن ها آنتی اکسیدان هایی هستند که 
از ایجاد لکه های زرد مربوط به پیری جلوگیری 
می کنند.همچنین، منبع خوبــی از ویتامین 

A است که سامت چشم را افزایش می دهد.

 مواد الزم برای 2 نفر 

 کدو سبز- 4 عدد
 تخم مرغ - ۲ عدد

 آرد سوخاری  -یک لیوان
 آرد سفید  - نصف لیوان

 سس مایونز – یک سوم   لیوان
 سیر- 3 حبه

 آب لیمو - یک قاشق چای خوری
 نمک و فلفل  - به مقدار الزم

 اسنک کدو سبز
 با سس سیر

پیش غذا

پرسش و پاسخ

دانستنی ها

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر امین ا... نیک اقبالی
متخصص چشم پزشکی

نکاتی درباره  استفاده از عینک برای کودکان

  پسرم باید از عینک اســتفاده  کند  اما اصال 
دوست ندارد عینک به چشــم بزند . لطفا من را 
راهنمایی کنید چگونه او را قانع کنم عینک زدن 

برایش ضروری است ؟
هیچ گاه راجع به عینک فرزندتان از خود ناشکیبایی 
نشــان ندهید. اگر کودکتان به انــدازه کافی بزرگ 
است که بتواند خودش عینکش را بردارد و بگذارد، 
اجــازه دهیــد، خــودش ایــن کار را بکند.زمانی که 
کودک تان عینک به چشم دارد، درخصوص عینک و 
ظاهر او عکس العمل خوب نشان دهید. توصیه های 
عینک ساز را نیز درخصوص فریم )اندازه و راحتی( 
بپذیرید. معموال در سنین کودکی این موضوع مهم 
تــر از زیبایی ظاهــری فریم اســت.اگر کودک شــما 
شــیرخوار بوده و تازه راه افتاده اســت، پــس از زدن 
عینک، او را از راه رفتن منصــرف نکنید. اگر کودک 
عینک را برمی دارد، دوباره به چشــمش بزنید. اگر 
دوبــاره برداشــت، لحظاتــی آن را دور از دســترس 
بگذارید، ســپس دوبــاره بزنیــد. با کــودکان خیلی 
کوچک برای این موضوع وارد جنگ و جدل نشوید. 
اگر سوالی دارید یا عینک به چشم بچه راحت نیست، 
حتما به عینک ســاز خود مراجعــه کنید.اگر کودک 
هنوز هم آن را دایم از چشــمش برمی دارد، به چشم 
پزشک مراجعه کنید و ببینید چه دستوری می دهد. 
چشم پزشک برای شما تعیین می کند چه زمانی از 
روز، او باید عینک داشته باشد و چه اوقاتی می تواند 
عینکش را نزند. ســعی کنید بفهمید چرا کودکتان 
باید عینک بزند و اگر نزند چه نتایجی خواهد داشت.
همچنین باید به کودک تان آموزش دهید هنگام در 
آوردن عینکش، از دو دست استفاده کند تا از فرسوده 

شدن دسته ها جلوگیری شود . 

فرنگیس یاقوتی
مترجم

منبع:  دیلی میل



 

از ابتدای تولــد افراد، ترس 
با آن ها زاده می شود چراکه 
همین ترس باعث گوش به 

زنگی مداوم آن ها می شــود تا 
خود را برای مقابله با خطرات احتمالی آماده نگه 
دارند ، به همین دلیل نوزاد بشر با یک ترس ذاتی 
از تاریکی، ارتفاع و حیوانات وحشی پا به این دنیا 
می گذارد اما زندگی مدرن، قرار گرفتن در معرض 
انواع اخبار و اطالعات، به ترس های بشر تنوع داده 
و انسان مدرن با ترس هایی روبه رو است که شاید 
برای نسل قدیم بی معنا باشد. در این مطلب به 
پنج نوع ترس جدید می پردازیم و آن ها را تک 

به تک بررسی می کنیم.

ره 
شاو

 و م
واده

خان
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* چرا در پرونده زندگی سالم از ویروس آنفلوآنزا، چیزی 
ننوشتید؟ من سه ماهه که مریض شدم و هنوز خوب نشدم. 
این ویروس، یکهو نمی کشه ولی ذره ذره، نابودت می کنه. 
* درباره پرونده عبرت آموز »مرگبار و کشــنده مثل کرونا 
و ابوال«، واقعا انســان چرا این قدر مغروره، وقتی نمی تونه 
جلوی یــک ویــروس رو که به راحتــی می تونــه از خواب و 

خوراک بندازش، بگیره؟ ببینید شرایط دنیا رو.
* ویروس هایــی که زندگی ســالم معرفی کــرده و میزان 
مرگ و میرشــون رو ببینیــد. وای بــر مایــی که بنــده دنیا 
کربالیی علی شده ایم.  
* مطلب »رمز و راز 500 انسان موفق« که در کاناپه چاپ 
شده، به درد جوان های ایرانی نمی خوره. تا از ما حمایت 

نشه، سخت کوشی کمکی به پیشرفت مون نمی کنه.
* درباره مینی پرونده زندگی سالم با موضوع خرید سیگار 
از طریق اینترنت، این جوری که بهتره تازه. حداقل بسته 
ســیگار میاد خونه و همه می فهمیــم. از مغــازه بگیره که 

هیچ کس نمی فهمه.
* نویسنده ستون کمیک با موضوع »ریزه کاری های ارتباط 
با بعضی مامان ها« که در صفحه نوجوان چاپ می شــود، 
عوض شــده؟ قبلی هاش خیلی بامزه تر بود. این گریه آور 
سهیل، 14 ساله بود بیشتر تا خنده آور.  
* متاســفانه قانون ممنوعیت فروش ســیگار بــه زیر 18 
ساله ها در هیچ سوپرمارکتی اجرا نمی شود و هیچ فردی 
هم به فکر آن نیست. فقط همه غر می زنیم که وای، چرا این 

قدر نوجوانان سیگاری زیاد شدند.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
شنبه 
    5 بهمن  1398   
شماره 1523 

 با توجه به دو نوع رفتاری که 
بیان کردید به نظر می رسد 
که وضعیت روحی و روانی 
همســرتان خیلــی خــوب 
نیســت و نیاز به ارزیابی های بیشــتری در این 
خصوص احساس می شود. به طور معمول وقتی 
یک فرد تمرکز مناســبی نداشته باشد، بیشتر 
دچار فراموشی می شود و از طرف دیگر اهمیت 

ندادن به وضعیت ظاهری می تواند از نشانه های 
بی حوصلگی و بی انگیزه بودن باشد.

   خانم تان به تازگی این طور شده یا نه؟
البته این که همســرتان از ابتدا این گونه بوده یا 
بعدا دچار این وضعیــت شــده  و دارای اهمیت 
اســت و مخصوصــا اگــر بــه تازگی متوجــه این 
موضــوع شــده اید، الزم اســت بــرای ارزیابــی 
وضعیت روانی خانم تان مبنی بر وجود مشکل 
یا عالیم افســردگی حتما مراجعــه حضوری به 

روان شــناس داشــته باشــند. با این حال، چند 
توصیه به شما دارم تا شرایط زندگی مشترک تان 
را بهبود ببخشید.اگر وضعیت روانی خانم تان 
مناسب تشخیص داده نشد، بهتر است به دنبال 
دالیل و علت های آن باشید و شایسته است که در 
این فرایند ابتدا به نقش و سهم خودتان نیز توجه 
داشته باشید تا اگر احیانا در خصوص انتظارات 
همسرتان تاکنون موردی وجود داشته، بتوانید 

آن را مرتفع کنید.

   همسرتان را تحت فشار نگذارید
یادتان باشــد که وقتــی یک فــرد حالش خوب 
نیســت حتی اگــر بخواهد خــوب رفتــار کند، 
ممکن است قادر نباشــد. ناامیدی، بی انگیزه 
بودن و حوصله نداشتن باعث ضعف در عملکرد 
افراد می شود. در این اوضاع هر گونه سرزنش، 
گالیه مندی و تحت فشار قرار دادن همسرتان 
شرایط را وخیم تر می کند. بنابراین سعی کنید 

به جای ابــراز ناراحتی و ســرزنش کردن کمی 
با وی همدلی و به گونه ای رفتار کنید که شــما 
را حامی خــود ببینــد. فکر می کنــم در چنین 
شرایطی، همسرتان قبل از هر چیزی به حمایت 

توام با احترام نیاز دارد.

   به همسرتان پیشنهاد بدهید
در یــک زمــان مناســب کــه حــال همســرتان 
خوب اســت، در کمــال آرامــش و از طریق یک 
گفت وگوی صمیمانه عالیق خود را به ایشــان 
بگویید و توجه داشته باشید در فرایند گفت و گو 
فقط از ضعف هایــش صحبت نکنید بلکه ابتدا 
ویژگی های مثبــت و توانایی هایــش را بازگو و 
سپس شرایط مطلوب خود را با ادبیاتی مناسب 
و دالیل منطقی و حتی در قالب پیشنهاد بیان 
کنید. اجازه بدهید همســرتان خودش به این 
تصمیم برسد که تغییراتی را ایجاد کند نه این که 

مجبور به انجام آن ها باشد.

  کنار هم اما فرسنگ ها دور از هم!
 وقتــی از نوجوانــان ســوال می کنیــم که چــرا زمــان خــود را در 
فضای مجازی می گذرانند، نخستین پاسخ شان این است که با 
اعضای خانواده از لحــاظ کالمی ارتباط خوبی برقرار نمی کنند 
یعنی با وجــود این کــه در کنار هم هســتند اما فرســنگ ها از هم 
دورند. برای مثال، وقتی پدر یا مادر  به جای هم صحبتی با همسر و 
فرزندش، بیشتروقت اش را با دوست یا همکار خود چت می کند، 

بچه ها هم به استفاده بی رویه از فضای مجازی رو می آورند. 

  قانون زمان طالیی در خانواده بگذارید
در خصوص راهکارهای کاهش چنین آسیب هایی، باید یک قانون 
زمان طالیی در خانواده داشته باشیم. باید نیم ساعت یا ۴5 دقیقه 

تمام رسانه ها از جمله مودم، تلویزیون، رادیو، تلفن ثابت و همراه 
در خانه قطع شود و همه اعضای خانواده در کنار هم بنشینند و با 
یکدیگر گفت وگو کنند و اگر حرفی برای گفتن ندارند، یک موضوع 
ســرگرم کننده را مطرح و در خصوص آن صحبت کنند. این کار 
سبب می شود روابط عاطفی به هم گره بخورد و الفت میان اعضای 

خانواده، خطرات فضای مجازی را کاهش دهد.

  نیازی که توسط دختران به درستی رفع نمی شود
همان طور که شنیده اید دختران و زنان از راه گوش و کلمات عاشق 
می شــوند. افراد معموال در شــبکه های اجتماعی، خودشان را 
خیلی خوب جلوه می دهند، به خوبی با کلمات و جمالت عاشقانه 
بازی می کنند و همچنین امکان ویرایش چندباره  گفته هایشان 

را دارند! بنابراین و در این بین، متاسفانه دختران به دنبال رفع 
نیازهای عاطفی شان رو به این کار می آورند. نوجوانان به خصوص 
دخترها باید بدانند چنین ارتباطاتی، پیامدهای نامطلوب زیادی 
دارند از جمله وابستگی نامناسب به یک فرد و به دنبال آن موجب 
خشونت، افسردگی، پرخاشــگری،  بی حوصلگی، خأل هویتی 
و... خواهد شــد و این پیامدها برای تمام نوجوانانی که به دنبال 
دوست یابی در شبکه های اجتماعی هستند، زنگ هشدار است.

  اگر درگیر چنین موضوعی شدید
اگر درگیر چنین ارتباط هایی شــدید، قبل از هــر چیز نباید 
احساساتی شوید و تا جای ممکن، سریع تر جریان را علنی و 
خانواده ها را مطلع کنید.  در هر شــرایطی از ارائه اطالعات 
شخصی مثل ارسال فیلم و عکس به شدت بپرهیزید چراکه 
ممکن اســت در آینده از آن سوء استفاده شــود. توصیه آخر 
هم این که به دنبال جایگزین های مناســب بــرای گذراندن 
اوقات فراغت خود باشید و مهارت های بین فردی خود را در 

تعامالت رودرروی خانوادگی ارتقا دهید.

روز کم کردن شعله بخاری 

در روزهای پایانی هفته گذشته، رکورد مصرف گاز 
در کشور زده شد. درسته که هوا سرده اما میشه 
با پوشیدن کمی لباس بیشــتر و عایق بندی در و 

پنجره ها، شعله بخاری ها رو کمتر کرد تا در 
مصرف گاز صرفه 
جویــی بشــه، 

لطفا،  پس 
کمــش 
کنین ...    

قرار و مدار

تربیت کودک همدل، چرا و چگونه؟
3 نکته ای که به مادرها کمک می کند با رعایت انصاف و عدالت به رفتار با فرزندان شان بپردازند

اگر تا حاال از خودتان پرســیده اید که چرا توان همدلی و فداکاری تان ضعیف است و چرا در 
روابط دوستانه، زن و شوهری و حتی والد و فرزندی شاهد رفتارهای خودمحورانه هستید باید 
بدانید که این عارضه یک باره ظاهر نمی شود بلکه  این سبک زندگی است که از کودکی با آن 
بزرگ شده اید. رفتاری که روی کودک تان هم تاثیرگذار خواهد بود. در ادامه به دالیل این که 

چرا فرزندی همراه و همدل ندارید، اشاره می کنیم.

بانوان

  تــرس از نــه گفتــن، زمانــی کــه در نقــش 
مــادر ظاهــر می شــویم: معمــوال مــا بــه دلیل 
آن که شــیوه های مخالفت کردن و نــه گفتن به 
کودک مــان را نمی دانیــم از نــه گفتن بــه آن ها 
هراسان هستیم. چه به خاطر دلسوزی و افراط 
در رساندن فرزندان مان به خواسته هایشان و چه 
به علت بگو مگو و گریــه و ناراحتی که در صورت 

مخالفت پیش خواهد آمد.
  زمــان کافی بــرای آمــوزش نگذاشــتیم: ما 
معموال در عجله هســتیم، دیدن ایــن صحنه که 
کودک چهارساله ام برای بســتن کفش اش که 
در نهایــت 50 ثانیه وقت می بــرد 5 دقیقه وقت 
می گذارد برای ما قابل پذیرش نیســت. ما چند 
دفعه به کودک دو ســاله خود اجازه باز یا بســته 
کردن زیپ لباسش را دادیم؟ بهتر است بدانیم 
زمانی که امروز بــرای آموزش صــرف می کنیم 
ذخیره ای غنی برای آینده است و آن را برداشت 

می کنیم.
  بــاور داریــم کــه راحت تــر اســت خودمان 
انجامش بدهیــم: یک دلیل عمــده بروز چنین 
مشــکلی صبور نبــودن اســت. در صــورت بروز 
خطا )شکســتن، ریختن، تلف شدن( کم تحمل 
هستیم و همچنین در سرانجام کار)قطعا انجام 
کار توســط فرزندمــان در دفعــات اول دلخــواه 
نخواهد بود(. اگر نتوانیم در سال های ابتدایی 
این نقص هــا را بپذیریــم و جلوتر از آن هــا کار را 
تمام  نکنیم، ســرزنش یا بــرای انجــام کار آن ها 
قدردانی نکنیم، نمی توانیم شاهد شکل گیری 

یک شخصیت مسئولیت پذیر در آنان باشیم.
  راه حل چیست؟

شــناخت ســه اصل زیر که به ســه اصــل آدلری 
معروف هستند به  ما کمک  می کند که با رعایت 

انصاف و عدالت به رفتار با فرزندمان بپردازیم.
اصل اول| احساس تعلق و مهم بودن: کودک 
احساس تعلق می کند که خود را با دیگر اعضای 
خانواده مرتبــط ببیند اما زمانی احســاس مهم 
بــودن می کند که نقــش معنــاداری در خانواده 
داشته باشد. پس کودک نه تنها از مسئولیت)با 
در نظر گرفتن تــوان و محدودیت های کودک( 
داشتن بدش نمی آید بلکه نفود و کنترل امور به 

او حس مهم بودن را می دهد.
اصــل دوم| هر رفتاری هدفــی دارد: بدخلقی 
کودک در راه به دست آوردن یک شکالت، الزاما 
به خاطر شکالت نیســت. اگر کودک شما برای 
رســیدن به خواسته هایش دســت به رفتارهای 
منفی می زند، رفتار او به شــما خبر از مشــکلی 
عمیق تر می دهد: »کســب احساس تعلق و مهم 

بودن.«
اصل ســوم| دانســتن این که کودک بدرفتار 
یعنی کودک دلسرد: کودکان در حالت کلی 
موجوداتــی ســازگار و اجتماعــی هســتند. اگر 
کودکی کج خلقی است و قشقرق می کند قصد 
دارد یک پیام به شما بدهد و آن این که احساس 
درماندگــی می کنم و به کمک شــما نیــاز دارم. 
این کج خلقی وســیله ای برای کســب نیازهای 

عاطفی است.
نکته: بــا در نظر گرفتن این ســه اصــل می توان 
همزمان با توجه به نیازهــای ذاتی یک کودک، 
او را در محدودیت هــا و کاســتی های زندگــی 
همدالنه شــریک  و بــه عبــارت دیگــر، فرزندی 

همدل تربیت کرد.
برای نوشتن این مطلب از کتاب »آموزش 

مسئولیت به کودکان« نوشته دکتر »هریس 

ِکلِمز« استفاده شده است.

دکترحسینمحرابی| روانشناس
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محوری

5 فوبیای جدید 
انسان ها

زندگی مدرن به فوبیاهای بشر تنوع داده، ترس از امتحان کردن غذاهای جدید،

 ترس از فجایع زیست محیطی، ترس از قضاوت شدن 

در شبکه های اجتماعی و ...

راضیهقلیزاده

 نئوفوبیای غذایی   ترس از امتحان کردن غذاهای جدید

این نوع ترس به هــراس از امتحان کــردن غذاهای جدید و  ناآشنا گفته می شود که شــیوع روزافزونی در میان افراد به 1
خصــوص کــودکان دارد. البتــه باید اشــاره کرد که شــکل 
افراطی این موضوع در افرادی که مبتال به وسواس یا اوتیسم هستند، 
بیشــتر دیده می شــود به طوری که فرد عالیق غذایی کامال محدودی 
دارد و هر گونه اصرار بر خوردن غذای جدید باعث بروز قشقرق و خشم 
در او می شود. در این موارد، ما روان شناس ها توصیه می کنیم امتحان 
غذاهای جدید در حجم بســیار کم و به صورت محدود شــروع شــود تا 
فرد)به خصوص کودک( کم کم بتواند با طعم های جدید کنار بیاید. در 
گام اول فقط غذای مد نظر را بو کند، ســپس فقط بجود و بدون قورت 
دادن غذا را تف کند و در گام آخر مقدار بسیار کمی را قورت دهد. بعد 
از عــادت کــردن بــه ایــن مراحــل 
انتظــار  فــرد  از  می تــوان 
داشت که حجم 
معقولــی از آن 
بــدون  را  غــذا 

ناراحتی بخورد.

 ادیتیوولتا فوبیا   ترس از قضاوت شدن در شبکه های اجتماعی

از منظر روان شناختی، این هراس به معنی ترس از قضاوت  شدن یا تحت نظارت های موشــکافانه دیگران قرار گرفتن 2
است. دنیای مدرن به افراد این امکان را می دهد که از طریق 
فضای مجازی به راحتــی نظر خود را درباره دیگران بــه زبان بیاورند و 
همین باعث می شود تا افراد احساس کنند مانند سابق حریم شخصی 
ندارند و مدام در حال ارزیابی توسط دیگران هستند. در نتیجه ممکن 

پایــه  بــر  را  خــود  زندگــی  اســت 
استانداردهای تعریف شده توسط 

دیگــران بنــا کننــد و هــر روز 
بیشــتر از عالیق شــخصی 

بگیرنــد.  فاصلــه  خــود 
از  اصولــی  اســتفاده 
شــبکه های اجتماعــی و 

بــا  آگاهانــه  برخــورد 
دیگــران،  اظهارنظرهــای 

یکــی از راه هــای مدیریــت این 
فوبیاست.

 کربوفوبیا   هراس از مصرف کربوهیدرات ها

افزایش رژیم های غذایی مختلف و زودگذر و  فشــار اجتماعی زیاد در یافتــن راهی برای 4
تناسب اندام، موجب شده برخی افراد تمامی 
کربوهیدرات ها را برای تناســب اندام مضــر بدانند و برای 

خوردن هرگونه کربوهیدرات 
باشــند.  داشــته  هــراس 
ســیب زمینی، آجیل، موز، نان و ... 

منابع سرشاری از کربوهیدرات ها هستند.  
رژیم هــای ســخت باعــث ایجــاد اختالل هــای 
تغذیه ای مانند بی اشتهایی روانی می شود و کار تا جایی 

پیش می رود که بر اثــر دریافت نکردن مــواد غذایی 
ضروری حیات فرد به خطر می افتد.

 اکواضطراب   ترس از فجایع زیست محیطی

ایــن تــرس از عواقــب ناشــی 
از تغییــرات اقلیمــی اســت کــه 

بیشتر در نســل جوان مشاهده شــده و حتی به حمالت 
پانیک)وحشت زدگی( از فکر گرمایش کره زمین و پایان یافتن 
منابع طبیعی آن منجر می شود. در گذشته افراد با این حجم از 
اطالعات زیست محیطی از اقصی نقاط دنیا مواجه نبوده اند 
و در نتیجه حتی به فکرشان خطور نمی کرده که شاید روزی 
منابع کره زمین رو به اتمام باشند اما این روزها افرادی که 
مضطرب هستند و حتی ترس از مرگ دارند، با شنیدن 
این قبیل اخبار به شدت بدحال می شوند. نشانه هایی که 

از عالیم ابتال به یک فوبیای جدید خبر می دهند.

 نوموفوبیا   ترس از جدایی از تلفن همراه

بسیاری از افراد در صورت به همراه نداشتن تلفن  شان به دلیل خراب شدن، جا  گذاشــتن در خانه و ... دچار اضطراب و پریشــانی بیش از حدی می شوند که 5
اســترس زیادی را به آن ها تحمیل می کند. در صورتی که شــما هم در چنین 
مواقعی با نگرانی زیاد به تماس ها و پیام های از دست رفته خود فکر می کنید، ممکن است 
دچار نوموفوبیا باشید. این نوع هراس را می توان از دو منظر بررســی کرد. در درجه اول 
ممکن است اضطراب به این دلیل باشد که فرد تصور می کند به زودی و در جایی احتیاج به 
کمک خواهد داشت و بدون گوشی نمی تواند از کســی کمک بخواهد و در نتیجه دچار 

مشکل می شود. همین باعث می شود گوشی تلفن همراه خود 
را همواره در کنار خود داشــته  باشــدتا در مواقع ضروری و 
بیماری بتواند با اطرافیان خود به سرعت ارتباط برقرار کند! 
ترسی که همیشه و برای همه افراد منطقی نیست. در گام 

بعدی ممکن است ترس دور بودن از گوشی به این دلیل باشد 
که فرد احســاس می کند، به زودی خبر مهمی را از دست 
خواهد داد و از سیل اتفاقات و اخبار دور خواهد ماند که این 

موضوع هم به تمایل ذاتی انســان ها برای شــنیدن اخبار و 
گوش به زنگــی بــرای رویدادهای منفــی و دفــاع از خود بر 

می گردد و باید مدیریت شود.

3

توصیه می شود اگر هر 
یک از هراس های این 

مطلب را در خود، خانواده 
یا اطرافیان می بینید به 
سادگی از کنارشان 

گذر نکنید و بدانید که 
چنین نشانه هایی، دال بر 
یک اضطراب یا اختالل 
زیربنایی است که باید 
به کمک روان شناس 

حل و فصل شوند

هرچیزی به خانمم می گویم، یادش می رود!

خانمم 38 ساله است. 1- خیلی فراموشکار است و هر چیزی را به او می گویم یا 
می خواهم که انجام بدهد، می گوید یادم رفت. 2- به وضع ظاهری اش در خانه 

اهمیت نمی دهد و همیشه یک لباس می پوشد.

این خبر که یک کارشناس فضای  مجازی گفته است، بر اساس پژوهش های انجام شده، دختران بیش از 
پسران در فضای مجازی به دنبال دوست یابی هستند، بازنشر زیادی در شبکه های اجتماعی چند روز اخیر 
داشته است. به گزارش ایسنا، محمد قنبری گفته،  براساس نتایج این پژوهش ها، ۶۹ درصد دختران و ۴۹ 
درصد پسران تمایل دارند از طریق فضای مجازی دوست یابی کنند. حاال سوال این است که اوال چرا نوجوانان 

به سمت دوست یابی در فضای مجازی می روند و ثانیا  چرا دخترها در این زمینه مشتاق تر هستند؟

صدیقهمعدنی| کارشناسارشدروانشناسی

 سوژه 
روز

عاقبت بی توجهی خانواده ها به قانون زمان طالیی
 چرا دختران بیش از پسران به دنبال دوست یابی در فضای مجازی هستند و نقش والدین 

در این زمینه چیست؟
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 سالم کودکانه

 تشکر را فراموش نکنیم

شهرقصه 

 آدم برفی آب شده

شعر 

کفاش کوچولو

داشت کفاش جوان
لنگه کفشی توی دست

کفشدوزک پیش او
مثل شاگردی نشست

صبح با نام خدا
کار او آغاز شد

باز اطرافش پر از
کفش های ناز شد

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشی های 
شماست ویژه نقاشی های قشنگ شما سروده 
شده. امیدواریم که خوشتون بیاد. اگه شما هم 
دوست دارین برای نقاشی  های قشنگتون شعر 
گفته بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام 

به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶  بفرستین.

محمد صدرا رنجبر - ۶ ساله
خورشید با مهربونی

نور می پاشه به هر جا
به ماشین بابا جون
به ساحل و به دریا

روشنک کریمی  - ۷  ساله
بادکنک قشنگم

باال میره، می خندم
می خوام پیشم بمونه

با نخ اونو می بندم

شایلی الهامی  - ۶  ساله 
من می کشم با دایره
یه خرس ناز و تپلی

وقتی که رنگش می زنم
میشه چه خرس خوشگلی

خورشید داشت می تابید. آدم برفی گرمش شده بود 
و شر و شر عرق می ریخت. آدم برفی اما نه فقط 

از گرما که از موضوع دیگری هم عصبانی بود. 
آخر دماغ او سر جایش نبود!

آدم برفی از روی تپه سر خورد و پایین آمد. 
با عصبانیت به روباه گفت : »تو دماغ منو 
برداشــتی؟« روباه دماغش را باال گرفت 
و گفت: »آخه من با ایــن دندونای تیزم 

میام هویج بخورم؟«
خورشید داشــت آدم برفی را بیشتر آب 
می کرد. او با خود فکر کــرد باید زودتر 
دماغم را پیدا کنم. پس روی برف ها ُسر 

خورد تا به موشه رسید. 
از موشه پرسید: »تو دماغ منو ندیدی؟« 

موشــه گفت: »دماغ چیــه؟ مگه دماغ 
می تونه نباشــه؟« آدم برفــی جواب داد: 

»خب دماغ من یک هویج  بود«. 
موشه که گرســنه بود دندان هایش را به هم 

دوستان گلم به این پسر کوچولو کمک کنید تا بتواند 
توپش را بردارد و با آن بازی کند.

سرگرمی

مارپیچ 

شاعر :عفت زینلی
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غذایم را که خوردم از سر سفره بلند شدم تا بروم بقیه  تکالیفم را انجام بدهم. 
بابا پرسید: »چیزی رو فراموش نکردی؟« گفتم: 
»نه« بابا گفت: »اشتباه می کنی، فراموش 
کردی.« کمی فکر کردم و گفتم: »آهان 
فراموش کردم از مامان تشــکر کنم.« 
بعد به مامان گفتــم: »ممنون مامان. 
خیلی خوشــمزه بود.« مامــان لبخند 
زد و گفت: »نوش جان«. بابا 
گفت: »آفرین. اما هنوز یک 
چیز مهم تر مونده.« بیشتر 
که فکر کردم یــادم آمد چه 
چیزی را فراموش کــردم، گفتم: 
»خدایا شــکرت. ممنون که این 
همه چیزای خــوب رو آفریدی.« 
بابا خندید و گفت: »حاال درست 

شد.«  

کوآالهــا حیوانــات با مزه ای 
هســتند که به خــوردن و 
خوابیدن و آویزان بودن از 
درخت معــروف اند. آن ها 

تقریبــا 20 ســاعت در روز 
می خوابند و خیلــی کم حرکت 

می کننــد. آن هــا فقــط در جنگل های 
اکالیپتوس اســترالیا زندگــی می کنند و 

گاهی برای خنک شــدن درخت اکالیپتوس را بغــل می کنند. بچه 
کواالها در زمان تولد، نابینا هستند، کامال بی مو و خیلی کوچک اند 

)تقریبا اندازه  یک لوبیا(.
 آن ها چند ماه اول زندگی خود که هیچ کاری انجام نمی دهند، فقط 
درون کیسه مادرشــان مخفی می شــوند و غذا می خورند تا بزرگ 

شوند و آماده بیرون آمدن از کیسه مادرشان شوند. 
معنی کلمه  »کوآال«، »جانوری که آب نمی نوشد« است. کوآال خیلی 
کم آب می خورد و غذای اصلی اش، برگ های اکالیپتوس است و از 
طریق همین برگ ها آب مورد نیــاز بدنش را تامین می کند. 600 نوع 
مختلف برگ اکالیپتوس وجود دارد اما کوآالها فقط سه یا چهار نوع 

از آن ها را می  خورند.
 آن ها به کمک بینی بزرگ  و حس بویایی قوی که دارند، تفاوت بین 
برگ های اکالیپتوس را تشخیص می  دهند و برگ مناسب را انتخاب 
می کنند. گاهی آن ها مقداری از برگ ها را در گوشــه  لپ هایشــان 

ذخیره می کنند تا بعدا به عنوان میان وعده استفاده کنند.

دنیای حیوانات

کوآالهای خواب آلود

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹        

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

نویسنده:آرزو مصطفی

معرفی کتاب

خوشبختانه شیر

او به کفاش جوان
خوب دقت کرد و دید

تا بدوزد مثل او
کفش زیبا و جدید

زد و گفت: »اگه دماغت رو پیــدا کردی، یک گاز از اون به من 
میدی؟« آدم برفی از این حرف خوشش نیامد.

او که داشــت کوچک و کوچک تر می شد باز ُسر 
خورد تا به النه  خانم خرگوشه رسید. دم خانه 
خانم خرگوشــه آدم برفی دیگر آب آب شده 

بود.
 آن قــدر کــه روی زمین مثــل یک جوی 
کوچک و باریک به حرکــت در آمد و به 
داخل النه  خانم خرگوشــه رفت. داخل 
النه خانم خرگوشه اما آدم برفی چیزی 
را دید که باعث شــد خیلی خوشــحال 

شود.
بچه خرگوش هــا خیلی گرســنه بودند و 
همگی داشتند با اشتها هویج می خوردند. 
آدم برفی کمی به آن ها نــگاه کرد. او خیلی 
خوشحال شد و کنار پنجه  بچه خرگوش ها 

به زمین فرو رفت. 

بچه ها کتابی که امروز می خواهیم به شــما معرفــی کنیم، کتاب 
»خوشبختانه شیر« نوشته »نیل گیمن« است که واحد کودک نشر 
افق آن را با ترجمه »پرناز نیری« ویژه شــما دوســتان 6 تا 12 سال 

منتشر کرده است.
 این کتاب پرماجرا، داســتان خانواده ای اســت که در آن، مامان 
خانواده برای ارائه مقاله ای درباره مارمولک ها چند روزی به سفر 
می رود و قرار می شود تا برگشــتن او بابا از خانه و بچه ها مواظبت 

کند.
می شــود و پــدر مجبــور  دقیقــا صبــح روز اول شــیر تمام 
می شود برای خریدن شیر از خانه 
خارج شود و این، شروع داستانی 
هیجان انگیز با  شــخصیت های 

فوق العاده است.

               برشی از کتاب

هنوز پایــم را از مغازه بیرون 
نگذاشته بودم که یکهو صدای 
عجیبی شــنیدم. احساس 
کــردم صــدا از باال ســرم 
می آید. یک همچین صدایی 

بــود: ت اپ ت اپ ت اپ ت اپ. ســرم را که 
بلند کردم دیدم یک سفینه  عظیم نقره ای باال سر خیابان مارشال 
تو آسمان چرخ می زند. به خودم گفتم: »بَه بَه. آدم هر روز از این 

چیزها نمی بیند و بعد اتفاق عجیبی افتاد...«
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شروع دوباره ليگ برتر

 حمله سپاهان به صدر جدول
د�دارهــا� هفته هفدهــم ليگ برتر 
امروز بــا انجــام ٤ مســابقه پيگير� 
خواهد شد و سپاهان در تبر�ز به دنبال صدرنشين! 
موقت اســت. اولين مســابقه از هفته هفدهم ليگ 
تيــم شــاهين شــهردار� بوشــهر و  بيــن ٢  برتــر 
شــهر خودرو مشــهد جمعــه ٢٧ د� برگزار شــد و 
مسابقه اســتقالل و فوالد خوزســتان هم به تعو�ق 
افتاد. در ادامه هفته هفدهم و در واقع آغاز نيم فصل 
دوم ليگ برتر ٤ مسابقه در شهرها� مختلB برگزار 
م! شــود. در مهم تر�ن بــاز� ســپاهان در تبر�ز به 
مصاف ماشين ساز� خواهد رفت. ماشين ساز� در 
نيم فصــل اول دچــار تغييــر و تحول شــد و رســول 
خطيبــ! از ا�ــن تيم جدا شــد و به تيم دســته اول! 
آلومينيوم اراK رفت. اJنون هدا�ت ماشين سازان 
را احد شيخ الر� برعهده گرفته و Jار سخت! مقابل 

تيم مدع! سپاهان دارد. زرد پوشان اصفهان! Jه به 
دنبال قهرمان! در ليگ برتر هستند، اJنون با ٣١ 
امتيــاز در رده دوم جــدول قــرار دارنــد و در صورت 
 Bپيروز� مقابل ماشين ساز� به طور موقت به لط
تفاضل گل صدرنشــين موقت ليگ خواهند شــد. 
باز� هــا� ا�ن هفتــه رقابت ها� ليگ برتــر فردا با 

برگزار� ٢ باز� د�گر پيگير� م! شود.
 امروز

 ماشين ساز� تبر�ز- سپاهان
 پيWان تهران – نساج! مازندران 

 گل گهرسيرجان – سا�پا تهران 
 ذوب آهن اصفهان – پارس جنوب! جم

 فردا
 نفت مسجدسليمان – صنعت نفت آبادان

 پرسپوليس تهران – تراJتورساز� تبر�ز

آغاز "ار نما�ندگان ا�ران در پل� آف ليگ قهرمانان
اولين تجربه آسيایی مجيدى

 و شهـر خـودرو 
ناعادالنــه  تصميــم  از  بعــد   
Jنفدراسيون فوتبال آسيا مبن! بر 
محروميــت تيم هــا� ا�ران! از ميزبانــ! در ليگ 
قهرمانــان آســيا، ا� اف ســ! بــا توجه بــه اتخاذ 
مواضــع باشــگاه ها� ا�ران! دچار چالش شــد و 
درنها�ت تصميم بر ا�ن شد Jه مسابقات پل! آف 
خارج از Jشــور برگزار شــود اما تيم ها در مرحله 
گروه! در داخل Jشــورمان از حر�فان ميزبان! 
Jننــد. اســتقالل بعــد از �ــ^ هفتــه بالتWليف! 
باالخــره راهــ! امارات شــد تــا امروز از ســاعت 
١٧:٥٠ مقابل الWو�ت قرار بگيرد. حر�J Bو�ت! 
برا� رسيدن به ا�ن مرحله تيم الفيصل! اردن را 
شWســت داده است. الWو�ت حر�B آسان! برا� 
آب! پوشــان نخواهــد بــود. بخصــوص ا�ن Jه در 
بيــرون از ا�ران و ورزشــگاه آزاد� بــاز� خواهد 
Jــرد. اما آب! ها� ا�ــران از تقابل با نما�نده ها� 
Jو�ت خاطره بســيار خوب! دارنــد. اولين تقابل 
چهارچــوب  در  و   ١٣٥٠ ســال  در  اســتقالل 
مسابقات آسيا�! بود Jه آن ها برابر العرب! Jو�ت 
با نتيجه تســاو� بدون گل متوقB شدند و بعد از 
آن با شWســت نما�نده Jره جنوب! به مقام ســوم 
مسابقات رسيدند. دومين تقابل استقالل با تيم 
Jو�تــ! نيز باز هم در جام باشــگاه ها� آســيا رخ 
داد. در سال ١٣٨١ Jه الWو�ت به ا�ران آمد و در 
ورزشگاه آزاد� برابر استقالل قرار گرفت. آب! ها 
در آن د�ــدار بــا ٢ گل فــراز فاطمــ! و تــ^ گل 
عليرضا اJبرپــور حر�B خود را شWســت دادند. 
سومين تقابل ا�ن ٢ تيم نيز م! توانست در سال 
٢٠٠٧ شWل بگيرد. استقالل با الWو�ت در �^ 
گروه قرار داشتند Jه آب! ها به علت د�ر فرستادن 
مــدارK خود از حضور در آســيا محروم شــدند و 
حاال با�د بعد از ١٧ سال برابر ا�ن تيم Jو�ت! قرار 
بگيرند. ا�ن مســابقه اولين باز� رســم! فرهاد 
مجيد� به عنوان سرمرب! آب! پوشان ا�ران است 
و همــه فوتبال دوســتان ا�رانــ! اميدوارنــد Jــه 
اســتقالل از ســد ا�ن حر�J Bو�ت! عبــور Jند. 
شــهر خودرو ا�ران هــم در اولين آزمون آســيا�! 
خود بــه مصاف تيم الرفاع بحر�ــن خواهد رفت. 
شــهر خودرو Jــه با �حيــ! گل محمد� به آســيا 
رســيده، بدون او اولين باز� اش را در قاره Jهن 
انجــام م! دهد و مجتب! سرآســياب! جانشــين 
گل محمد� شده است. او نيز اولين مربيگر� اش 
در آســيا را تجربه م! Jند. همه فوتبال ا�ران روز 
شــنبه اميدوارنــد بــا نتا�ــج خــوب و مطلوب! Jه 
اســتقالل و شــهر خودرو در پلــ! آف م! گيرند، 
پاسخ! دندان شWن به حاشيه سازان بين الملل! 

فوتبال ا�ران بدهند.

تجليل سوریان از اميد نوروزى در جام تختی
در جر�ان برگزار� چهلمين دوره مسابقات بين الملل! جام تخت! شيراز به پاس سال ها افتخارآفر�ن! 
و خدمات ارزنده از محمد بنا ســرمرب! تيم مل! Jشــت! فرنگ!، حسن رنگرز مد�رفن! تيم مل! Jشت! 
فرنگ!، قاسم رضا�! و اميد نوروز� قهرمانان جهان و المپي^ تجليل شد. مراسم تجليل با حضور حميد 
ســور�ان دارنده ٧ طال� جهان و المپي^ انجام شــد. همچنين بازوبند پهلوان! اســتان فارس به اميد 

نوروز� Jشت! گير شيراز� سابق تيم مل! و دارنده مدال ها� طال� جهان و المپي^ اهدا شد.

اینجا هندبال است نه فوتبال 
بی کيفيت ميلياردى!

 حمله سپاهان  و قلعه نویی 
به صدر جدول

شروع دوباره ليگ برتر از امروزاز دست رفتن سهميه جهان� هندبال تنها در ٩ ثانيه

پاسخ منف� دروازه بان مل� پوش به پيشنهاد بلژ�.� ها

سرخابی در بين ١٠ تيم برتر 
باشگاهی آسيا

فدراسيون مذاکره با 
دبياسی را تکذیب کرد

توافــق مبهـم!
برداشت ها5 متناقض از توافق تيم ها5 ا�ران� با ا5 اف س�

بيرانوند در پرسپوليس ماندنی شد

عذرخواهی فرودگاه 
مهرآباد از دیاباته

اولین تجربه آسیایى مجیدى  و شهر خودرو
آغاز کار نمایندگان ایران در پلى آف لیگ قهرمانان

عل� نژاد: نشان داد�م حاضر نيستيم از حقمان بگذر�معل� نژاد: نشان داد�م حاضر نيستيم از حقمان بگذر�م
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 ليگ برتر انگليس
ولورهمپتون 
	 - ليورپول ٢

 اف ا� �اپ
 	
ترنمر 
	 - واتفورد 

(در وقت اضافه ترنمر ٢-
	 برنده شد.)
 �وپا دل ر�

	
ابرو صفر - لگانس 
	
ميرانداس ٢ - سلتاو
گو 

	
باداجوز ٣ - ا
بار 
	
لئونسا ٢ - اتلتي1ومادر
د 

را
ووا
1انو ٢ - بتيس ٢
 ٤-٢ را
ووا
1انــو  پنالتــ6  ضربــات  (در 

برنده شد.)

 اف ا� �اپ
برنتفورد – لسترسيت6؛ ١٦:١٥

برنل6 – نورو
چ؛ ١٨:٣٠
ميلوال – شفيلد
ونا
تد؛ ١٨:٣٠

نيوAاسل – آAسفورد
ونا
تد؛ ١٨:٣٠
ساوتهمپتون – تاتنهام؛ ١٨:٣٠

وستهام - وست بروم؛ ١٨:٣٠
هال سيت6 – چلس6؛ ٢١

 بوندس ليگا
مونشن گالدباخ – ما
نز؛ ١٨
فران1فورت – ال
پز
ش؛ ١٨
فرا
بورگ – پادربورن؛ ١٨


ونيون برلين – آگزبورگ؛ ١٨
ولفسبورگ – هرتابرلين؛ ١٨

با
رن مونيخ – شال1ه؛ ٢١
 سر� آ

اسپال – بولونيا؛ ١٧:٣٠
فيورنتينا – جنوا؛ ٢٠:٣٠

تور
نو – آتاالنتا؛ ٢٣:١٥
 الليگا

اسپانيول – اتلتي	 بيلبائو؛ ١٥:٣٠
والنسيا – بارسلونا؛ ١٨:٣٠

د
پورتيووآالوس – و
ارئال؛ ٢١
سو
ا – گرانادا؛ ٢٣:٣٠

 لوشامپيونا
مارس6 – انگرس؛ ٢٠

موناAو – استراسبورگ؛ ٢٢:٣٠
مون پليه – د
ژون؛ ٢٢:٣٠

سنت اتين – نيمس؛ ٢٢:٣٠

اسکوربورد

برنامه

بــزرگ   Tربرنامه  هــا
مد
دليــل  بــه  فوتبــال   Tدنيــا
قوانيــن ســختگيرانه اA Tــه فدراســيون 
جهانــ6 فوتبــال عليــه آن ها وضــع Aرده 
قصد ش1ا
ت از ا
ن نهاد ورزش6 را دارند. 
جمعــ6 از قدرتمندتر
ــن و مشــهورتر
ن 
مد
ربرنامه هاT باز
1نان فوتبال سه شنبه 
هفته گذشــته براT صرف شــام در لندن 
بــا 
1د
گــر د
ــدار Aردنــد. ژرژ منــدس 
و مينــو را
ــوال در Aنــار جاناتــان بارنــت 
و د
و
ــد ماناســه در ا
ــن مراســم حضــور 
داشــتند. ا
ــن ٤ نفــر Aــه در مــاه ژانو
ــه 
سرشان بسيار شلوغ بوده، از مشهورتر
ن 
مد
ربرنامه هاT دنياT فوتبال هستند Aه 
بــه دعوت منــدس و را
وال گــرد هم جمع 
شــده و در حال پيگيرT درگيرT قانون6 
 Tمه براAبا فيفا بر ســر تصميم هيئت حا
محــدود Aــردن نقــش مد
ربرنامه هــا در 
رونــد انتقــال باز
1نــان هســتند. برا
ان 
سوانسون، خبرنگار ارشد اس1اT اسپورت 
 Tربرنامه هــا
بعــد از جلســه انجمــن مد
فوتبال(AFA) با برخــ6 از قدرتمندتر
ن 
افــراد حاضــر در پشــت پــرده فوتبــال به 

گفت وگو پرداخته است. 
 مسئله چيست؟

سال گذشته فيفا اعالم Aرد قصد محدود 
Aردن اختصاص بودجــه مد
ربرنامه ها از 
هز
نه نقل وانتقــاالت باز
1نــان حداAثر 
تــا ١٠درصــد دارد و همچنيــن در
افــت 
٣درصــد از باز
1نان. ا
ــن امر به واAنش 
بــا  نما
نــدگان  از  برخــ6  خشــمگينانه 
نفــوذ ا
ــن انجمن منجر شــده؛ Aســان6 
ا
ن Aــه  از  قبــل  فيفــا  م6 خواهنــد  Aــه 
پيشــنهاداتش را به آ
ين نامه تبد
ل Aند، 

گفت وگوهــاT بيشــترT انجــام دهند تا 
مانع از انجام ا
ن اتفاق شوند. مل ستين، 

61 از روساAFA T گفت: «ما قصد دار
م 
با انجام 
	 روند مشــاوره رسم6، در ا
ن 
مورد 
	 دعوت نامه براT فيفا بفرســتيم 
تــا در جا
ــA 6ه همــه طرفيــن م6 توانند 
پيشنهادات خود را به ميان بياورند با آن ها 

د
دار Aنيم.»
 مد(ربرنامه ها چه احساس& دارند؟

به بيان ســاده مد
ربرنامه هــا از ا
ن اقدام 
فيفا بسيار تحر
	 شده اند. جاناتان بارنت 
Aــه نما
نــده باز
1نانــ6 مثل گــرت بيل، 
لوo شاو و جردن پي1فورد است، توضيح 
 Tداد: «مــا عدالــت م6 خواهيــم. مــا برا
باز
1نان عمــل مA 6نيم، براT فيفا عمل 
نمA  6نيم. افراد در فيفا فقط ف1ر مA 6نند 
 TارA ربرنامه ها چه
Aه باخبر هستند مد
انجــام م6  دهند، در حالــA 6ه آن ها هيچ 
سر نخ6 ندارند. آن ها به درست6 مشورت 
نمA  6نند و به طــرز معنادارT با ما درگير 
نم6  شــوند.» مينــو را
وال Aــه مد
ربرنامه 

باز
1نانــ6 از جمله زالتان ا
براهيموو
چ، 
پــل پوگبــا، مو
زه Aيــن و ارلينــگ هالند 
 	
است، به اس1اT اسپورت گفت: «ا
ن 
د
دار بســيار مهم بود. اگر به تار
خ جهان 

نگاه Aنيد، هميشه عدالت پيروز شده.»
 آ(ا حقوق ا(جنت  ها �اف& نيست؟

ســال  ا
جنت هــا  Aــه  م6 گو
ــد  فيفــا 
گذشــته نزد
ــ	 بــه ٥٠٠ميليــون پوند 
(٦٥٣ميليون دالر) درآمد داشــته اند؛ ٤ 
برابر بيشتر از سال ٢٠١٥. اما نما
ندگان 
 Tفيفــا برا Tمعتقدنــد درصد پيشــنهاد
آن ها عادالنه نيست چراAه فعاليت آن ها 
همانند ســا
ر صنا
ع و مشــاغل نيســت. 
را
ــوال گفت: «ف1ر نمA  6نم هــواداران بر 
ا
ن باور باشند Aه مد
ربرنامه ها به اندازه 
Aافــ6 پــول در
افــت مA 6نند. بــه نظرم 
هواداران هوشمند نيز درo مA 6نند Aه 

	 جنگ رسانه اT عليه ا
جنت ها وجود 
دارد. چــرا به ا
جنت هــا حمله مA 6نيد؟ 
فيفا همه ســاله پــول بليت خــود را جمع 
مA 6ند. چرا فيفا همه پول نقل وانتقاالت 

خــود را در بانــ	 فيفــا م6 خواهــد؟ ا
ن 
جنگ قــدرت اســت و آن هــا م6 خواهند 

فقط به پيروزT برسند.»
 آ(ا ا(جنت ها واقعــا از فيفا به دادگاه 

ش7ا(ت م& �نند؟
بارنــت پاســخ جالبــ6 بــراT ا
ن ســوال 
 Tدارد: «بله و به طور بالقوه؛ در دادگاه ها
مختلــu در سراســر جهان. مــا در اقليت 
هســتيم و دوســت دار
م با آن ها صحبت 
Aنيــم امــا ف1ــر نمA  6نــم فيفــا ما
ــل به 
صحبت Aردن در ا
ن باره باشد. ما با فيفا 
همه چيــز را امتحان خواهيم Aــرد اما در 
صورت لزوم به هر دادگاه در ا
ن سرزمين 


ا سراسر جهان خواهيم رفت.»
 فيفا چگونه پاسخ داده است؟

پاسخ فيفا در ا
ن خصوص مح1م و قاطع 
اســت. آن ها به چند
ن جلسه مشاوره از 
جملــه بحث Aارگروه در آگوســت ســال 
٢٠١٨ در دفتــر مرAزT فيفــا در زور
خ 
با حضــور مد
ربرنامه ها
6 مانند بارنت، 
راب جانســن و دAتــر ارAــوت ســوگوت 
اشــاره خواهند Aرد. فيفا گفته است Aه 
پيشــنهاد آن هــا بابــت بهبود شــفافيت، 
تقو
ــت  باز
1نــان،  رفــاه  از  محافظــت 
 Tــش معيارها
پا
ــدارT قــرارداد و افزا
اخالق6 و حرفه اT خواهد بود. به عبارت 
د
گــر، از بيــن بــردن 
ا حداقــل Aاهش 
Aــه   Tــاده رو
ز و  سوءاســتفاده  مــوارد 
متاســفانه در فوتبال وجود داشته است. 
حــال با
ــد د
د جنــگ فيفا بــا صاحبان 
شــغلA 6ــه زمانــ6 اهميــت چندان6 در 
دنيــاT فوتبــال نداشــتند ولــ6 امــروزه 
سرنوشــت تيم هــا را در سراســر جهــان 

تعيين مA 6نند به Aجا خواهد رسيد.

فیفا از درآمد زیاد مدیربرنامه ها 
جنگ فيفا و ایجنت هاى فوتبالنگران شده است

در چارچوب د
دارهاT جام حذف6 اسپانيا(Aوپا 

	 شــگفت6 رخ داد و اتلتي1ومادر
د با  (Tدل ر
ش1ست ٢-
	 برابر لئونسا حذف شد. از سال 
٢٠١١ ا
ن اولين ش1ســت تيــم اتلتي1ومادر
د 
برابــر 
	 تيم دســته ســوم6 بوده اســت. د
گو 
سيمئونه، سرمرب6 اتلتي1ومادر
د بعد از حذف 

تيمــش از رقابت هــاA Tوپــا دل رT گفــت: «به 
تيــم حر
u و ســرمرب6 آن تبر
ــ	 م6 گو
م. ما 
نتوانســتيم از موقعيت هاT مان اســتفاده Aنيم 
و بــه گل برســيم. وقت6 گل نزنيــد، حر
u را در 
 u
آستانه پيروزT قرار م6 دهيد. دروازه بان حر
در ا
ن د
دار، شــب فوق العاده اT داشت. Aامال 

مســئوليت ا
ن ش1ســت را بر عهــده م6 گيرم. 
من ترAيــب و باز
1نان خوبــ6 در اختيار دارم و 
ا
ن باخت چيزT را تغييــر نخواهد داد و با تمام 
توان تالش مA 6نيم تا بتوانيم در ادامه فصل در 
الليــگا و ليگ قهرمانان نتيجه بهترT به دســت 

بياور
م.»

ترنت الکســاندر آرنولد با ثبت پاس گل مقابل ولورهمپتون به 
اولين مدافع تاریخ ليگ برتر تبدیل شد که حداقل در ٢ فصل، 
بيش از ١٠ پاس گل ارســال کرده اســت. او از فصل گذشته تا 
به حال بيش از هــر بازیکن دیگرى در ليگ برتر پاس گل داده؛ 

یعنی ٢٢ پاس گل.

دیــروز تولد یکی از بهترین وینگرهــاى تاریخ فوتبال هلند یعنی 
آرین روبن بود؛ بازیکنی که پایان فصل گذشــته از دنياى فوتبال 
خداحافظــی کرد و البتــه یکی از مهمتریــن ارکان هاى موفقيت 

بایرن مونيخ در دهه گذشته بود.

لویيس هميلتون، قهرمان مسابقات فرمول یک که به سبک زندگی 
الکچرى هم عالقه بسيارى دارد با انتشار عکسی به همراه پدرش 
در بورلی هيلز آمریکا تمام موفقيت هاى خود در زندگی را مدیون 

او دانست.

ادامه روزها� ادامه روزها� 
تيره اتلتي7و تيره اتلتي7و 

با حذف از با حذف از 
�وپا دل ر��وپا دل ر�
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

 آفر�ــن، درود، خســته نباشــ� و خداقــوت بــه باســتان� �اران و 
 ��شت� گيران پهلوان� �شورمان �ه در بجنورد در ٢ رشته ورزش ها

باستان� و �شت� پهلوان� خوش درخشيدند و قهرمان جهان شدند!
 در جواب اون دوســت� �ه گفته خراســان ورزشــ� استقالليه، بگم 
ما ترجيح ميد�م همه روزنامه ها قرمز باشه فقط وز�ر ب� طرف داشته 

باشيم.
 بنــده �ــA پرسپوليســ� ام و از بــودن آقــا� اســتيل� بــه عنــوان 
 �پرسپوليس� سابق و پيشEسوت شرمسارم چون ا�شون از هر حربه ا
برا� رســيدن به هدفش اســتفاده م� �ند و متاســفانه هــر چه گند 

م� زنه دست بردار نيست.

بازگشت تصویرجهان پهلوان به بنر جام تختی!

رقابت هــا� بين المللــ� �شــت� فرنگ� جــام تختــ� در حال� 
پنج شــنبه به ميزبان� شــيراز آغاز شــد و د�ــروز به پا�ان رســيد 
�ه عــدم انتشــار تصو�ــر جهان پهلــوان غالمرضا تختــ� در بنر 
چهلميــن دوره ا�ن رقابت ها با برخ� انتقادات از ســو� اهال� 
�شت� روبه رو شده بود اما با آغاز ا�ن مسابقات تصو�ر غالمرضا 
تختــ� رو� بنــر مســابقات منتشــر شــد. در طــرح ابتدا�� بنر 
رســم� مســابقات جام تختــ�، تصو�ــر اميد نــوروز�، قهرمان 
شيراز� المپيA ٢٠١٢ در حال مبارزه منتشر شده بود �ه در 

طرح جد�د تصو�ر تخت� جا�گز�ن شد.

زاویه نگاه شما از دست رفتن سهميه جهانی هندبال تنها در ٩ ثانيه

تيــم ملــ� هندبال ا�ــران با �A حســرت 
بــزرگ �و�ــت را ترT �ــرد؛ آن هــم بعد 
از تســاو� مقابــل �ره جنوب�. ا�ــران در 
سرنوشت ســاز تر�ن  و  آخر�ــن  در  حالــ� 
باز� مرحله دوم مسابقات قهرمان� آسيا 
 �و انتخابــ� جهان� مقابل �ره به تســاو
 �٢٤-٢٤ رســيد �ــه تنهــا ٩ ثانيــه برا
جبران مافات زمان داشت اما ا�ن ٩ ثانيه 
هرگز به ســود هندبال ا�ران سپر� نشد 
تا با توجه به تفاضل گل بهتر �ره جنوب�، 
تيم  ا�ران از صعود به نيمه نها�� بازبماند 
جهــان  قهرمانــ�  مســابقات  ســهميه  و 
٢٠٢١ از دســت بــرود. بــه ا�ــن ترتيــب 
قطــر، �ره جنوبــ�، بحر�ــن و ژاپن عالوه 
بر صعود به مرحله نيمه نها�� مســابقات، 
را   ٢٠٢١ جهــان  قهرمانــ�  ســهميه 
گرفتند. اما ا�ن �ه چه شــد �ه شاگردان 
حبيبــ� باوجــود شا�ستگ� ها�شــان باز 
هــم جهان� نشــدند ســوال� اســت �ه به 
 �گفته �ارشناســان در چند جمله �ليد
م� تــوان دال�ل آن را جســت وجو �رد؛ از 
ممانعت حبيب� برا� داشتن �مA مرب� 
گرفته تا مشEل در تعو�ض ها، �م نEردن 

اختــالف گل بــا قطــر و در نظــر نگرفتــن 
احتمــال تســاو� بــا �ره جنوبــ�. ماجرا 
 ،�Eهرچه بود اما باعث شــد ا...�رم است
 ��اپيتــان تيــم ملــ� و ��E از ســتاره ها
هندبــال ا�ــران �ــه مدت� اســت در اروپا 
تــوپ م� زند، پــس از ا�ن مســابقه از تيم 
ملــ� خداحافظ� �ند چرا�ــه او پيش تر 
اعالم �ــرده بــود در صورت عدم �ســب 
ســهميه جهان� از تيم ملــ� خداحافظ� 
م� �ند. البته �ار به همين جا ختم نشــد 

تا سجاد اســت�E، برادر ا...�رم با انتشار 
پست� در صفحه ا�نستاگرامش از شرا�ط 
بد هندبال و �م توجه� به ا�ن رشــته گله 
�نــد و از هــواداران ا�ــن رشــته بخواهــد 
قبــل از هــر توهينــ� در خصــوص نتا�ج 
تيــم مل� توجه داشــته باشــند �ــه ا�نجا 
هندبــال اســت نــه فوتبال� �ه بــرا� آن 
ميليارد� هز�نه م� شود: «ا�نجا هندبال 
اســت نه فوتبــال، ا�نجا همــه چيز خراب 
اســت، ا�نجــا امEاناتش در حــد تيم مل� 

نيســت. ا�نجــا هندبال اســت نــه فوتبال 
�ــه وقت� بــاز� را بــرد� ١٠هــزار دالر 
پــاداش بدهنــد، ا�نجا حتــ� نم�  توانند 
فراهــم  خــوب  تدار�اتــ�   �اردو  Aــ�
�ننــد. ا�نجــا هندبــال اســت نــه فوتبال 
�ــه ميليــارد� خرجــش �ننــد و نتيجــه 
هــم نگيرد.» پيش از ا�ن هم مل� پوشــان 
د�گر� خواســتار توجه بيشتر به هندبال 
شــده بودند. ا...�ــرم اســت�E، �اپيتان 
تيم مل� قبل از مســابقات قهرمان� آسيا 
ا�ن خواســته را مطرح �رد و گفت: «مگر 
ميلياردها تومان خــرج فوتبال نم�  �نند 
و �ــA مــدال هــم نم�  گيرند؟ اگــر واقعا 
ورزش را دوســت دار�ــد با�د بــه هندبال 
هــم توجه �نيــد. اصــال وضعيــت خوب� 
نيســت.» ا�ن صحبت هــا در حال� مطرح 
شــد �ه هيــچ مقــام مســئول� در ورزش 
نســبت به گال�ه ها� مل� پوشان هندبال 
وا�نش نشــان نداد. به هر حال تيم مل� 
هندبــال ا�ــران پــس از، از دســت دادن 
ســهميه جهان� امروز از ســاعت ١٦ با�د 
بــرا� �ســب جا�ــگاه پنجم� بــه مصاف 

امارات برود.

اینجا هندبال است نه فوتبال بی کيفيت ميلياردى! درگيرى در جام تختی
رقابت ها� بين الملل� �شــت� فرنگ� جام 
تختــ� در حال� د�شــب به ميزبان� شــيراز 
به پا�ان رســيد �ــه در جر�ان ا�ــن رقابت ها 
شEســت  از  پــس  داد.  رخ  تلخــ�  حاشــيه 
 �محمدرضــا گرا�ــ�، �شــت� گير شــيراز
تيم ملــ� مقابل امين �او�ان� نــژاد، مرب� و 
��E از بــرادران ا�ن �شــت� گير با اعتراض 
بــه را� داور� رو� تشــA �شــت� آمدند و 
ضمــن درگيــر شــدن، اعتراض شــد�د� به 
داوران داشتند �ه در ادامه موضوع به بيرون 
تشA �شيده شــد. برخ� از عالقه مندان و 
مســئوالن شــيراز� نيز برا� آرام �ردن جو 
سالن تالش �ردند و درنها�ت با راه� �ردن 
برادران گرا�� و وابســتگان ا�ن �شت� گير 
به بيــرون ســالن غائله ختم شــد. ا�ن اتفاق 
 �درحال� افتاد �ه حسن رنگرز، مد�ر تيم ها
مل� تا�يد �رد با خاطيان ا�ن اتفاق به شدت 
برخورد خواهد شد. تمام ا�ن درگير� ها در 
حضور محمد بنا، سرمرب� تيم مل�، نما�نده 
اتحاد�ــه جهانــ� �شــت� و نما�نــده �ميته 

انضباط� فدراسيون صورت گرفت.

حدادى مهمان ویژه ليگ بسکتبال
هفتــه بيســت و�Eم ليــگ برتــر بســEتبال 
پنج شنبه برگزار شد و در حساس تر�ن د�دار 
تيم مدع� مهرام در خانه با نتيجه ٦٤-٦١ 
مقابل مهمان خود پتروشيم�، د�گر مدع� 
ليگ شEست خورد. ا�ن د�دار �A مهمان 
و�ــژه داشــت و حامد حداد� تماشــگر ا�ن 
باز� حســاس بــود. نتا�ج ســا�ر باز� ها به 
ا�ن شــرح اســت: رعد پدافند ٥٩-پاال�ش 
 ،٧٦ ٧٩-توفارقــان  مــس   ،٧٢ نفــت 
ذوب آهن ٥٤-آو�ژه صنعت ٨٣، شــيميدر 
 �٨٦-نيرو� زمين� ٧٢، شــورا و شهردار
قزو�ن ٦٢-شهردار� گرگان ٩٢، ا�سون 

٧٠–شهردار� بندرعباس ٦٧.

پينگ پنگ ایران سهميه تيمی المپيک 
را از دست داد

مســابقات تنيس رو� ميز تيمــ� انتخاب� 
المپيA به ميزبان� پرتغال برگزار شد و تيم 
ا�ران در نخســتين گام به مصاف اسلوون� 
رفــت اما بــاز� را بــا نتيجه ٣-�ــA واگذار 
�ــرد تا نتواند به دور بعــد صعود �ند. با ا�ن 
شEســت ا�ران، ســهميه تيم� المپيA را 
از دســت داد. تنهــا پيروز� ا�ران را نوشــاد 
عالميان به دســت آورد. به ا�ن ترتيب ا�ران 
 �با�ــد بــه دنبــال گرفتن ســهميه انفــراد

المپيA باشد. 

سوژه

عکس نوشت

بين المللــ�  مســابقات  دوره  ســومين 
ورزش ها� زورخانه ا� و �شــت� پهلوان� 
در حالــ� بــا قهرمانــ� ا�ــران در بخــش زورخانه ا� به 
ميزبان� بجنورد به پا�ان رســيد �ه تيم مل� �شورمان 
در بخــش پهلوانــ� دســتش بــه مــدال طــال نرســيد و 
ورزشــEاران ا�ران در ا�ن بخش با �ــA مدال نقره و ٢ 
برنــز به �ار خــود پا�ان دادند. در مجمــوع اما ا�ران در 
 �بخــش تيم� بــا �ســب ٥ طــال، ٢ نقــره و ٣ برنز رو
ســEو� قهرمانــ� رفت. نEتــه ا� �ه در ا�ــن بين حائز 
اهميــت بــود رفتــار خــارج از مــرام پهلوانــ� چاناتــان 
موو�نگــ�، �شــت� گير اهــل ز�مبابــوه بــود. او پس از 
 Aوب� در تشــEو پا� �برتر� برابر حر�{ خود به شــاد
�شــت� پرداخت؛ حر�ت� �ه ســوژه رســانه ها شد و با 
 �انتشــار فيلم ا�ن رفتــار در فضا� مجاز� عــده  ز�اد
از �ارشناســان ا�ن اقدام �شت� گير ز�مبابوه را تقبيح 
�ردند و معتقــد بودند او با آن رقص پا� آفر�قا�� و باال 

و پا�يــن پر�دن هــا� ب� مــورد، ارزش ورزش پهلوانــ� 
و زورخانــه ا� ا�ران را ز�ر ســوال برده. البتــه او بعد از 
شــاد� عجيــب و غر�بش در ا�ــن رقابت هــا قبول �رد 
�ه رفتارش مناســب منش پهلوان� نبوده. اما ا�ن ابراز 
پشيمان� از نظر عليرضا حيدر� �اف� نبود. او با انتقاد 
تند از مسئوالن برگزار�ننده مسابقات با انتشار متن� 
بلندبــاال در صفحه ا�نســتاگرامش نوشــت: «�ك ســال 
است كه ما كنار نشستيم و نظاره كرد�م تا ببينيم دليل 
ادعا� شــما كه داعيه وال�ت بر كشــت� دار�د چيست. 
١٤ ســال از حضور غيرمسئوالنه شــما مي گذرد و اوج 
تجل� برنامه ر�ز� تالش و مد�ر�ت شما را در مسابقات 
بجنورد د�د�م كه كشت� پهلوان� را كه از شاهنامه و از 
تار�خ كهن و از مردان دلير ا�ران زمين رستم و سهراب 
و بابــك خرمد�ــن و كاوه و پور�ــا� ولــ� و تختــ� به ما 
رسيده چنان مسخره و ذليل نمود�د كه باعث خجالت 
شــد. جناب آقــا� صالح� امير�، جناب ســلطان� فر 

 �كشــت� باســتان� كه د�گر فوتبال اميد نيست كه برا
كســب تجربه به كار خــود ا�نگونه ادامــه دهد؟ �ادتان 
هست كه عرض شــد فقط �ك نامه حما�ت� شما باعث 
مي شود تالش ها� فدراسيون جهان� كشت� پهلوان� 
در المپيــك اروپا�ــ� به بار بنشــيند و ا�ن كشــت� وارد 
المپيــك اروپا�� شــود و افتخار بزرگــ� نصيب ورزش 
آبــا و اجدادي مــان شــود اما پشــت گــوش افتــاد از آن 
طرف تالش ها� دوســتان در ا�ن سو باعث ا�ن صحنه 
خنده دار شــد كه باعث خجالت جامعه كشــتي اســت. 
حاصل تالش آقا�ان ط� ١٤ ســال دور ر�ختن بودجه 
بيت المال بــود كه حت� �ك آجــر روي آجر� ننهادند. 
راست� آقاي استاندار خراســان شمالي در ا�ن بحران 
اقتصادي آ�ا تمام مســائل استان شــما حل شده كه به 
جــاي هز�نه ها�ــ� واقعي در اســتان محرومتــان براي 
دوســتانتان ا�ونت برگزار كنيد كــه آن هم باعث خنده 

حضار شود!» 

حمله تند عليرضا حيدرى به عامالن ذليل کردن کشتی پهلوانی!حمله تند عليرضا حيدرى به عامالن ذليل کردن کشتی پهلوانی! از قهرمان# بدون طال تا به سخره 
گرفتن ورزش باستان#

تاماش آیان به اتهام فساد تعليق شد
تاماش آ�ان  رئيس فدراســيون جهان� وزنه بــردار� به دليل اتهامات 
شــد�د به و� مبن� بر فساد و دوپينگ گسترده در ا�ن رشته ورزش�، 
٩٠ روز تعليــق شــد. حEم تعليــق آ�ان تنها چند هفته بعد از مســتند 
افشــاگرانه شــبEه تلو�ز�ون� آلمان� ا� آرد� صادر شــده؛ ا�ن برنامه 
مدع� شده بود �ه وزنه برداران برجسته به ندرت هدف تست دوپينگ 
هســتند و در ســو� مقابل برخ� از ماموران �نترل �ننده دوپينگ با 
 �در�افــت پول نقد و رشــوه نمونه ها� ادرار ورزشــEاران را دســتEار
م� �نند. ا�ن مســتند با اشــاره به اســناد� مدع� شــد �ه دست �م 
٥ميليــون دالر از بودجــه �ميتــه بين الملل� المپيA به فدراســيون 
جهان� وزنه بردار� به ٢ حساب بان�E در سو�يس منتقل شده است.
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جلسه کادرفنی استقالل در فرودگاه!
اعضا� تيم فوتبال اســتقالل �ه پنج شــنبه موفق نشدند از 
فرودگاه مهرآباد راه, �شــور امارات شــوند، د%روز (جمعه) 
 �ساعت ١١:٣٠ تهران را به مقصد دب, تر4  �ردند. اعضا
�ادرفنــ, تيم فوتبال اســتقالل زمان, �ه در فــرودگاه امام 
حضور داشــتند از فرصت اســتفاده �رده و جلسه فن, را در 

فرودگاه برگزار و فيلم باز� ها� الBو%ت را د%دند.
٢ خارجی با استقالل به توافق رسيدند

مســئوالن باشــگاه اســتقالل با توجه به درخواســت فرهاد 
مجيــد� را%زن, هــا� ز%اد� انجــام داده اند تا بــا ٢ باز%Bن 
خارجــ, بــه توافــق رســيده و قــرارداد امضا �ننــد. آخر%ن 
پيگير� هــا نشــان م, دهــد، ا%ــن توافقــات حاصل شــده و 
شــنيده م, شــود قرار اســت هر ٢ باز%Bن به زود� به ا%ران 

بيا%ند و در تست ها� پزشB, استقالل شر�ت �نند. 
سرمربی حریف پرسپوليس مشخص شد

باشگاه الدحيل قطر رســما الر�را�, سرمرب, مرا�ش, را 
به عنوان سرمرب, تيم خود معرف, �رد. ا%ن سرمرب, پيش 
از ا%ن هدا%ت تيم فوتبال الفتح مرا�ش را برعهده داشــت و 
موفق شد با ا%ن تيم قهرمان, ليگ مرا�ش را به دست آورد. 
و� جا%گز%ن رو� فار%ا شــده  �ه به دال%ل, چند روز پيش از 
هدا%ت الدحيل استعفا �رده بود. الدحيل در مرحله گروه, 

ليگ قهرمانان آسيا هم گروه پرسپوليس ا%ران است.
مجوز مهاجم جدید تراکتور صادر شد

با پيگير� ها� انجام شده از سو� مد%ر%ت باشگاه ترا�تور، 
ITC حمزاو� او�اچا صادر شــد. بد%ــن ترتيب، ا%ن باز%Bن 
الجزا%ــر� در صــورت صالحد%د �ادر فن,، مشــBل, بابت 
باز� در د%دار پيش رو� تيمش مقابل پرســپوليس نخواهد 
داشــت. ترا�تــور در چارچــوب هفته هفدهم ليــگ برتر، از 
 �ســاعت ١٥:١٥ روز %\ شنبه (٦ بهمن) در ورزشگاه آزاد

تهران به مصاف پرسپوليس م, رود.
غيبت مهاجم سپاهان مقابل ماشين سازى

 �باشــگاه ســپاهان اصفهان چند روز پيش با عقــد قرارداد
 �محســن الغســان,، مهاجم مل, پوش عمان, را با قرارداد
%\ و نيم ساله رسما به خدمت گرفت. تيم سپاهان قرار است 
امروز (شــنبه) در اولين باز� نيم فصــل دوم خود به مصاف 
تيم ماشين ساز� در تبر%ز برود. با ا%ن حال، اما الغسان, به 
دليل صادر نشــدن �ارت باز� نم,  تواند سپاهان, ها را در 

ا%ن باز� همراه, �ند.
انتقال بشار رسن به اسپانيول تکذیب شد

  برخ, رســانه ها� منطقه در روزهــا� اخير خبر دادند 
بشــار رســن در مســير پيوســتن به تيــم اســپانيول قرار 
گرفته، اما ا%ن خبر توســط  عمر قحطان  خبرنگار عراق, 
شــبBه  الBاس   قطر تBذ%ب شــد. ا%ن خبرنگار در تو%يتر 
خود عنــوان �رد چنين پيشــنهاد� برا� رســن در �ار 

نبوده و �ذب است.

معوقه هاى استقالل، دغدغه بزرگ سازمان ليگ
حــاال �ه نما%نــدگان ا%ران بعد از جلســه مد%ران شــان با 
دبير �ل �نفدراســيون فوتبال آســيا قبــول �ردند �ه در 
رقابت ها� ليگ قهرمانان شــر�ت �نند، ســازمان ليگ 
فوتبال �ار سخت تر� برا� برنامه ر%ز� مسابقات خواهد 
داشــت. مهم تر%ن موضوع, �ه برا� سازمان ليگ وجود 
دارد برنامه ر%ــز� بــرا� ٢ د%دار معوقه اســتقالل در جام 
حذف, و ليگ برتر اســت. د%دار با سپاهان در %\ چهارم 
نها%, جام حذف, و د%ــدار با فوالد در هفته هفدهم ليگ 
برتر �ه هنــوز اســتقالل, ها برگزار نBرده اند و مشــخص 
نيست چه زمان, ا%ن ٢ مسابقه انجام م, شود. با توجه به 
 �پر بودن تقو%م مسابقات فوتبال داخل, سازمان ليگ برا
ا%ن �ه ٢ مسابقه مذ�ور را در البه ال� باز� ها بگنجاند به 

مشBل خورده است.

سرخابی در بين ١٠ تيم برتر باشگاهی آسيا
رقابت هــا� مرحله پل, آف ليگ قهرمانان آســيا در حال 
برگــزار� اســت و چهره تيم هــا� مرحلــه گروه, ليگ 
قهرمانان آسيا برا� فصل ٢٠٢٠ در حال تBميل شدن 
است. در همين  رابطه رده بند� تيم ها� باشگاه, ليگ 
قهرمانان آسيا بر مبنا� اطالعات Footy Rankings به 
دســت آمده  و بر ا%ن اساس تيم �اشيما� ژاپن در صدر 
تيم ها� باشــگاه, در فوتبال آسيا قرار گرفته است. در 
بين تيم هــا� ا%ران, پرســپوليس بــا ٨٥.١٤ امتياز در 
رده ششــم قرار دارد، استقالل با ٧٣.٦٤ امتياز در رده 
دهم اســت و ذوب آهن با ٦٧.٦٤ امتياز در رده %ازدهم 

ا%ستاده است.

عذرخواهی فرودگاه مهرآباد از دیاباته
 پنج شــنبه اعضــا� تيــم فوتبال اســتقالل در فــرودگاه 
مهرآباد حضور داشتند تا با پرواز اختصاص, راه, د ب, 
شــوند. زمان, �ه اعضــا� تيم در CIP حضور داشــتند، 
شــيخ د%اباته مهاجم اهل مال, اســتقالل د%رتر از سا%ر 
باز%Bنــان بــه فــرودگاه رســيد. در زمــان ورود مهاجــم 
اســتقالل به فــرودگاه %Bــ, از �ار�نان فــرودگاه رفتار 
ناپســند� بــا د%اباته انجــام داد �ه فيلم ا%ــن حر�ت در 
صفحات مجاز� پخش شــده است. با توجه به اتفاق رخ 
داده، مســئوالن اســتقالل خيل, زود دست به �ار شده 
و فيلم رفتار فرد خاط, را به حراســت فرودگاه مهر آباد 
تحو%ــل داده اند تا برخورد الزم صورت بگيرد. در نها%ت 
روز گذشته نيز روابط عموم, فرودگاه مهرآباد با انتشار 
بيانيه رســم, از د%اباته، باشــگاه اســتقالل و هواداران 

ا%ن تيم عذرخواه, �رد.

%\ رسانه ا%تاليا%, از پيشــنهاد ٣٠ ماهه فدراسيون فوتبال ا%ران به  جيان, 
دبياســ,  ســرمرب, ســابق تيم آلبان, و نزد%\ بودن ا%ن گز%نــه ا%تاليا%, به 
نيمBت تيم مل, �شــورمان خبر داد. ســا%ت  اسBا� اســپورت  ا%تاليا درباره 
پيشــنهاد فدراســيون فوتبال ا%ران به جيان, دبياس, نوشت: «بعد از سال ها 
حضور رو� نيمBت آلبان, با صعود تار%خ, به مسابقات %ورو ٢٠١٦، جيان, 
دبياســ, آماده شــروع �ار در %\ تيم مل, د%گر اســت. توافق با ا%ران با %\ 
قرارداد ٣٠ ماهه و صعود به جام جهان, نزد%\ اســت. جيان, دبياس, آماده 
ماجراجو%, جد%د خود به عنوان ســرمرب, %\ تيم مل, د%گر اســت.» بعد از 
انتشار ا%ن خبر سا%ت رسم, فدراسيون در بيانيه ا� هرگونه مذا�ره با مرب, 

ا%تاليا%, را تBذ%ب �رد.

عليرضا بيرانوند �ه از ســو� ٢ تيم بلژ%B, پيشــنهاد رسم, و جد� داشت، 
در نها%ــت تصميــم گرفــت در پرســپوليس بمانــد. ا%ــن باز%Bــن �ــه در حال 
برگزار� جلســه با مسئوالن باشــگاه هم بود، با وجود� �ه م, توانست طبق 
بنــد قراردادش از جمع سرخ پوشــان جدا شــود، در نها%ت تصميــم گرفت تا 
پا%ان فصل در پرســپوليس بماند. ا%ن باز%Bــن به احتمال ز%اد در پا%ان فصل 
از پرســپوليس جــدا م, شــود و راهــ, اروپا خواهد شــد. در ا%ــن مقطع, �ه 
سرخ پوشان هستند بيرانوند تصميم گرفت تا ا%ن تيم را تر4 نBند و حضور او 
در تمر%ن د%روز هم بيانگر همين موضوع است. باشگاه ها� بلژ%B, خواهان 
بيرانونــد حاضر بودند ٧٠٠ هزار دالر بابت رضا%ت نامه به او بدهند و شــماره 

%\ تيم مل, �شورمان را به خدمت بگيرند. 

بيرانوند در پرسپوليس ماندن� شدفدراسيون مذا�ره با دبياس� را ت�ذ�ب �رد

انتقاد تند داد�ان از مد�ران ورزش�
اى اف سی براى شما تره هم خورد 

نمی  کند!
بــه گزارش  مهــر، محمــد داد�ان بــا انتقاد 
معــاون  و  ا%رانــ,   �باشــگاه ها مد%ــران  از 
وز%ــر ورزش بــه خاطر صحبت ها%شــان بعد 
از ســفر بــه مالز� بــه  راد%ــو تهــران  گفت: 
زميــن  چيــز  دو  را  مملBتــ,  و  قــوم  «هــر 
م, زنــد؛ دروغ و افــراد ناال%ق. شــما ببينيد 
ما بــا دروغ ســازگار%م %ا راســت, ها. ا%ن �ه 
بخواهيم «ماله بBشــيم» در واقــع جامعه را 
از بيــن م, بر%م. مد%ران ما تا چند روز پيش 
م, گفتنــد شــرافت و حيثيــت ملــ,، ولــ, 
امــروز م, گو%نــد پيــروز شــد%م. - در بحث 
ميزبان, باشــگاه ها� ا%ران,- مــردم را چه 
فــرض �رده ا%ــد؟ جلســه شــما بــا دبير �ل 
 AFC بوده است. من خودم هنوز عضو AFC
هســتم و در جر%ان اخبارش قرار م, گيرم. 
مگــر دبيــر �ل م, تواند �ار� �نــد؟ پيروز 
چه شــده ا%د؟ باز� ها� شما خارج از ا%ران 
است. جلسه مد%ران باشگاه ها با AFC هيچ 
دســتاورد� برا� ما نداشته است. بگذار%د 
%ــ\ نفر حرف بزنــد. جامعه ا� رو به فســاد 
م, رود �ه فBر م, �نند آدم ها� فاســدش 
ز%اد شــده اند، در حال, �ه آدم ها� خوبش 
حرف نم,  زنند. اجازه بدهيد �ارشناســان 
حرف بزنند. شما فيلم ها و صحبت ها%شان 
را مقا%ســه �نيد و ببينيد قبــال  چه گفته اند 
و االن چــه م, گو%ند. �نفدراســيون آســيا 
بر اســاس حرف ها� ما ا%ن تصميم - سلب 
ميزبانــ, از نما%نــدگان ا%ــران- را گرفتــه 
اســت. وز%ــر ورزش قبال  مصاحبــه �رد و ٥ 
هفته ليــگ را با فدراســيون فوتبال متوق� 
�ردند چون م, گفتند امنيت در �شورمان 
شــد.  تعطيــل  ليــگ   �باز� هــا و  نيســت 
مسئوالن �نفدراسيون آســيا تمام اخبار را 
م, دانند. شما ناامن, را اعالم �رد%د. شما 
با%د جوابگو باشــيد نه AFC. همه چيز را در 
خفــا و دروغ پيش نبر%ــم. صحبت ها� وز%ر 
�ــه گفت امنيت ندار%م و باز� پرســپوليس 
 �و ترا�تــور را بــه تعو%ــق انداختنــد را بــرا
مردم منتشر �نيد. ما امسال ٣٨ دوپينگ, 
ورزش  در  پناهنــده  نفــر   ٢٠ از  بيــش  و 
داشــته ا%م. هميشــه بگو%يم ا%ن هــا مهاجر 
هســتند و برونــد و فقــط شــما بمان,؟ حق 
را بــه جــوان ٢٠ ســاله بدهيد. راهشــان را 
هموار �نيد �ــه بمانند. همــه بروند و فقط 

تو بمان,؟»

توافق مبهم!
برداشت ها$ متناقض از توافق تيم ها$ ا�ران� با ا$ اف س�

پنـــج شنبــــــــه نگــــاه همـــــــه 
فوتبال دوســتان ا%ران, به مقر 
�نفدراســيون فوتبــال آســيا در مالز� بود؛ 
جا%, �ه قرار بــود نما%ندگان فوتبال ا%ران 
از حــق خود بــرا� پس گرفتــن ميزبان, در 
رقابت ها� ليگ قهرمانان آسيا دفاع �نند. 
بعد از موافقت �نفدراســيون فوتبال آسيا با 
برگــزار� %ــ\ جلســه فــور�، مد%ــران ٣ 
باشگاه پرسپوليس، استقالل و شهر خودرو 
به همــراه سرپرســت دبير�ل, فدراســيون 
 �فوتبــال و معاون وزارت ورزش راه, مالز
شــدند و نشســت و%ژه ا� با و%ندسور جان، 
دبير�ل ا� اف س, برگزار �ردند �ه نتيجه 
ليــگ  بــه  ا%ــران  نما%نــدگان  بازگشــت  آن 
قهرمانــان آســيا بــود. بعــد از ا%ــن جلســه 
مد%ران نما%ندگان ا%ران در ليگ قهرمانان 
و مد%ران و مســئوالن فدراســيون فوتبال و 
در  بــزرگ   �پيــروز %ــ\  از  ورزش  وزارت 
 �د%پلماس, ورزش, صحبت �ردند اما برا
پاســخ به ا%ن ســوال �ه ا%ن ادعــا تا چه حد 
صحــت دارد، با%ــد بــا نــگاه دقيق تــر� بــه 

اتفاقات چند روز اخير نگاه �رد.
 ابهام در بيانيه رســم� �نفدراســيون 

فوتبال آسيا
چند ساعت بعد از اتمام جلسه بود �ه سا%ت 
 �رســم, �نفدراسيون فوتبال آسيا بيانيه ا

را منتشــر �ــرد. در بيانيه ا� اف ســ, آمده 
اســت: «توافق شــده  �ه باز� هــا� خانگ, 
باشــگاه ها� ا%ران در هفته هــا� اول، دوم 
و ســوم مرحله گروه, ليگ قهرمانان تغيير 
%افته و به عنوان بــاز� خارج از خانه برگزار 
 شــود، درحالــ, �ــه باز� هــا� خانگ, هم 
در هفته هــا� چهارم، پنجم و ششــم برگزار 
خواهــد شــد.» بعــد از انتشــار ا%ــن بيانيــه 
رســم, مد%ران ورزشــ, �شــور با قاطعيت 
اعــالم �ردند �ــه نما%ندگان ا%ــران در دور 
برگشــت مرحلــه گروهــ, قطعــا در خانــه 
پذ%ــرا� رقبــا� خــود خواهنــد بــود اما در 
بيانيــه رســم, �نفدراســيون فوتبال آســيا 
فقــط عنــوان شــده �ــه باز� هــا� خانگ, 
چهــارم،   �هفته هــا در  ا%رانــ,   �تيم هــا
پنجم و ششــم برگــزار خواهد شــد اما هيچ 
اشــاره ا� به محــل برگزار� باز� ها نشــده 
اســت. البته نما%ندگان ا%ران, �ه در جلسه 
متفق القــول  داشــته اند  حضــور  پنج شــنبه 
اعــالم �رده انــد �ه بــرا� ميزبانــ, در دور 
آســيا  فوتبــال  �نفدراســيون  از  برگشــت 
تضمين گرفته اند اما عدم اشاره مستقيم به 
محل برگزار� باز� ها در بيانيه  ا� اف س, 

ابهامات, را به دنبال دارد!
 پل� آف در �شور ثالث

اولين خبر� �ه از ا%ن نشســت مخابره شد، 

حضور باشــگاه ها� اســتقالل و شهر خودرو 
در باز� هــا� پل, آف در �شــور امارات بود. 
مســلما حداقل در ا%ن بخش نم,  توان دم از 
پيروز� ورزش ا%ران در مقابل �نفدراسيون 
فوتبــال آســيا زد. گرفتــن حــق ميزبانــ, از 
تيم هــا� ا%رانــ, در مرحله پلــ, آف، همان 
چيز� بود �ه  ا� اف ســ, از قبــل هم اعالم 
�رده بود و درنها%ت هم عمل, شــد. نشست  
 نما%ندگان ا%ــران در �نفدراســيون فوتبال 
آســيا و نتيجــه حاصل شــده، هرچنــد منجر 
بــه ا%ن شــده تــا ميزبان, دور برگشــت ليگ 
قهرمانان به تيم ها� ا%ران, ســپرده شــود و 
در ا%ن مســير دبير�ل  ا� اف س, در ا%ميل, 
به باشگاه ها ا%ن ضمانت را داده، اما حقيقت 
 \% �ماجرا ا%ن اســت �ــه وقت, حت, بــرا
%ا ٢ بــاز�  ا� اف ســ, تيم ها� اســتقالل و 
شهرخودرو را مجبور �رده با وجود حق, �ه 
برا� ميزبان, داشتند به �شور ثالث بروند، 

%\ شBست به حساب م, آ%د. 
 انصــراف از ليــگ قهرمانان چــه تبعات� 

داشت؟
خبــر  در خصــوص  نBتــه  مهم تر%ــن  شــا%د 
ا%ــران  فوتبــال   �روزهــا ا%ــن  جنجالــ, 
جر%مه هــا� ســنگين, بــود �ــه در صورت 
 ٤ گر%بــان  ا%ــران  نما%نــدگان  انصــراف 
باشــگاه ليــگ برتــر� �شــور را م, گرفت. 

انصــراف از ليــگ قهرمانــان آســيا، تبعات, 
چــون محروميــت ٢ ســاله، پرداخــت چند 
 �بــرا را  و...  مالــ,  جر%مــه  دالر  ميليــون 
فوتبال ا%ران در پ, داشــت و مســلما همين 
مســئله نقش بســزا%, در تصميم مشــتر4 
ا%ــن  در  حضــور   �بــرا ا%ــران  نما%نــدگان 
رقابت ها داشــته اســت. تيم ها� ا%ران, در 
صورت انصراف از حضور در ليگ قهرمانان 
انضباطــ,  آ%ين نامــه   ٦ بنــد  شــامل  آســيا 
�نفدر اســيون فوتبال آســيا م, شــدند. در 
ا%ن بند آمده اســت: «انصراف تبعات بسيار 
ســنگين, برا� باشــگاه ها خواهد داشــت. 
تمام باز� هــا� ا%ن تيم در ليــگ قهرمانان 
احتســاب نخواهــد شــد، ٢ ســال بعــد� را 
نيــز تيم مذ�ــور محروم خواهد بــود و از ٢٠ 
تا ١٠٠ هــزار دالر نيز جر%مــه وجود خواهد 
داشــت؛ در موضوع انصراف، اسپانســرها، 
مجر� حق پخش و تيم هــا� حر%� نيز ا%ن 
حــق را خواهنــد داشــت تا با طرح شــBا%ت 

درخواســت غرامــت �ننــد.» الزم بــه ذ�ــر 
اســت �ــه نما%نــدگان آســيا%, �شــورمان 
تصميــم بــه انصراف �لــ, (هــر ٤ نما%نده) 
را داشــتند �ــه طبيعتــا م, توانســت عالوه 
 �محروميت هــا ســاله،   ٢ محروميــت  بــر 
بيشــتر� را هم از ســو� �ميته انضباط, و 
اخالق در پ, داشــته باشد. همچنين عالوه 
بر اعمال جر%مه١٠٠ هزار دالر�، احتماال 
دالر  ميليــون  حــدود٢٠  در  جر%مه ها%ــ, 
هم بــرا� پرداخــت غرامت به اسپانســرها، 
تعييــن  رقيــب   �تيم هــا و  پخــش   �مجــر
م, شــد. امــا نBتــه مهم تــر جا%, اســت �ه 
 �ا� اف ســ, ا%ــن اختيــار را داشــت تــا برا
باز� هــا� ملــ, نيــز هر قــرار مشــخص, را 
صادر �نــد و برا� فدراســيون هم جرا%م, 
را در نظــر بگيرد؛ خصوصا ا%ن �ه جلســات 
نما%ندگان ا%ران, در ســاختمان فدراسيون 
و با حضــور نما%ندگان وزارت ورزش برگزار 

م, شد. 

 �سيد مهد� رحمت, توانست ا%ن فصل با نما%ش ها%, درخشان، ضامن موفقيت ها
شهر خودرو شده و با �لين شيت ها� متوال, در زمره دروازه بان ها� برتر ليگ تلق, 
شــود تا در آســتانه چهل ســالگ, نشــان بدهد �ه چقدر آماده اســت. او در نيم فصل 
نخست ليگ نوزدهم توانست ر�ورد بيشتر%ن باز� در ليگ برتر را هم بشBند تا ا%ن 
ر�ورد دســت نيافتن, هم بــه آلبوم افتخارات و ر�وردها� او اضافه شــود. همچنين 
شــهر خودرو در آســيا حضور دارد و البته برا� رســيدن به مرحله گروه,، با%د از دو 
آوردگاه ســخت عبــور �ند . با حضور شــهر خودرو در ليگ قهرمانان آســيا، حت, اگر 
در همــان مرحله نخســت پلــ, آف از گردونه رقابت حذف شــود، مهــد� رحمت, به 
%ــ\ ر�ورد جد%د در فوتبــال ا%ران م, رســد؛ باز%Bن, �ه از فصــل ٢٠٠٤ در ليگ 
قهرمانــان با فرمت جد%د حاضر اســت. ر�ورد د%گر رحمت, در آســيا �ه با ثبت ٢٣ 
�لين شــيت به دســت آمده، باعث شــده تا او باالتر از چنگ زنگ، هوا %ونگ شــين و 
ا%گنات, نســتروف به عنوان ر�ورددار �لين شيت ليگ قهرمانان آسيا به شمار برود. 
رحمتــ, همچنين در �ارنامه خود حضور در جام در جام باشــگاه ها� آســيا با لباس 
فجر سپاس, را هم دارد؛ او توانسته در فرمت جد%د ليگ قهرمانان ٥٨ بار (پل, آف و 
گروه,) به ميدان برود �ه ر�ورد� جالب توجه است و با توجه به آمار �لين شيتش، 
نشــان داده �ــه بــه طور ميانگيــن و تقر%بــ,،  از هر ٣ مســابقه %\ بار موفــق به ثبت 

�لين شيت شده است!

تيم هــا� %حي, باوجود نما%ش ها� چشــم نواز در حمله، همواره از نظم و اســتحBام 
قابل توجهــ, در دفاع بهره برده اند و حاال پرسپوليســ, ها انتظــار دارند �ه باتوجه به 
حضور مدافعان شــاخص، ا%ن شــرا%ط بهتر هم شود. سيدجالل حسين, �ه در ليگ 
دوازدهــم شــاگرد گل محمد� بود، %Bــ, از مدافعان اصل, پرســپوليس به حســاب 
م, آ%د. او در سال ها� اخير به همراه شجاع خليل زاده، زوج خط دفاع, پرسپوليس 
 ،�را تشــBيل داد و عملBــرد خوبــ, را نيز از خود به جا� گذاشــت امــا در فصل جار
�نعانــ, زادگان در چند باز� جــا� او را گرفت. با ا%ن حال، به نظر م, رســد حضور 
ســرمرب, جد%د سبب شــده تا زوج هميشگ, سرخ ها در دفاع تشــBيل شود. فارغ از 
ا%ن �ه شجاع و سيدجالل در باز� دوستانه با نفت مسجدسليمان نيز در �نار %Bد%گر 
به ميدان رفتند، تصاو%ر منتشر شده از تمر%نات پرسپوليس نيز نشان م, دهد �ه ا%ن 
زوج در تيم اصل, به ميدان م, روند و احتماال در باز� با ترا�تور فيBس خواهند بود. 
د%دار با ترا�تور نخســتين باز� قرمزها در نيم فصل دوم است. هواداران پرسپوليس 
و البتــه �ادرفن, ا%ن تيم اميدوارند �ه شــجاع و ســيدجالل در ا%ن باز� بدرخشــند 
تا در ٤ باز� د%گر بهمن ماه نيز خيالشــان از خط دفاع, راحت باشــد. صنعت نفت، 
اســتقالل، الدحيل و الشارجه حر%فان بعد� تيم گل محمد� هستند. اما گام اولين 
شــا%د مهم تر%ن قســمت ماجرا باشــد؛ جا%, �ه %\ شــروع خوب با %\ �لين شــيت 

م, تواند اوضاع را به نفع %حي, و شاگردانش �ند.

رکوردى تازه از آقاى رکوردها  استارت یحيی با زوج شجاع - سيدجالل؟چهره روز سوال روز

مهد� عل, نژاد سرپرســت معاونت قهرمان, وزارت ورزش 
 �دربــاره ســفرش به مالــز� به همــراه مد%ران باشــگاه ها
فوتبــال و جلســه با مســئوالن �نفدراســيون فوتبال آســيا 
گفت: «جلســه ما ٢ ساعت طول �شــيد. در ابتدا� جلسه 
همــان موضع اول را گرفتيم و گفتيم �ه ا%ران امن اســت و 
شــاهد و مدر�, بر دال%ل ا� اف ســ, نيســت. به مسئوالن 
�نفدراســيون آســيا گفتيم �ه ما با پرواز به مالز� آمده ا%م 
نــه با �شــت,. گفتيم تظاهراتــ, در ا%ران ندار%م و مشــBل 
امنيت, وجود ندارد. دبير�ل ا� اف س, گفت ما م, توانيم 
٤ باشگاه د%گر را جا%گز%ن تيم ها� ا%ران و جرا%م را اعمال 
�نيم �ه شــامل ٢ ســال محروميت بجز امســال م, شــود. 
جر%مــه ٢٠ هــزار دالر� حداقــل جر%مــه اســت و خيلــ, 

باالتــر از ا%ن م, شــود. و%ندســور جــان به ما گفت از شــما 
م, خواهم ٢ باز� پل, آف خارج از خانه باشــيد و ان شا ا... 
بــاز� مرحلــه گروه, درســت م, شــود. گفتيم نــه ما قبال  
تجربه ا� در باز� با تيم ها� عربســتان, داشتيم. پيشنهاد 
مــا به مســئوالن ا� اف ســ, ا%ن بود �ه شــما اگــر بپذ%ر%د 
باز� هــا� برگشــت در ا%ــران انجــام م, شــود، م, توانيم 
درباره پل, آف (برگزار� باز� استقالل و شهر خودرو خارج 
از خانــه) فBر �نيم. و%ندســور جــان گفــت نم,  توانيم ا%ن 
تصميــم را بگير%ــم. آقا%ــ, مصاحبه �رده (محمــد داد�ان 
 �رئيس پيشــين فدراســيون) و گفته  و%ندســور جان �اره ا
نيســت �ه بــا او مذا�ــره �رده انــد. بله، او نم, توانســت به 
تنها%, تصميم بگيرد و نيم ســاعت درخواست تنفس �رد. 

و%ندسور جان با افراد مرتبط تماس گرفت. در همان زمان 
�م، تماس ها� متعدد� وجود داشــت. بعد از نيم ســاعت 
و� گفــت شــرط شــما را م, پذ%ر%م %عن, باز� هــا در خانه 
شــما (ا%ــران) و بدون پيش شــرط برگزار شــود. ا%ن توافق 
بســيار مهم بود. با ا%ن توافق نشان داد%م حاضر نيستيم از 
حقمان بگذر%ــم. حقمان بود در ا%ران ميزبان باشــيم. ا%ن 
مهم تر%ن دســتاورد ما ســت. هواداران و مــردم دقت �نند. 
حــرف ما ا%ــن بــود از حقمــان نم,  گذر%م و بــرا� ميزبان, 
تضميــن م, خواهيم �ه ا%ن اتفاق افتاد. ٢ تا پل, آف داد%م 
و ١٢ ميزبان, برگرداند%م. منافع ما ا%ن بود �ه ميزبان, در 
ا%ران برگزار شود و نشان بدهيم �شور امن, هستيم. آن ها 

پذ%رفتند ا%ران امن است و صراحتا آن را عنوان �ردند.»

ا$ اف س� قبول �رد �ه ا�ران امن است

عل� نژاد: نشان داد�م حاضر نيستيم از حقمان بگذر�م
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