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ــای ظریف مــی گذاشتی کفن ســردار  • آق
سلیمانی خشک بشه، بعد از مذاکره با آمریکا 
حرف می زدی. آمریکا به شما و رئیس تان 
چه وعده ای داده که این طور سنگ آن را به 

سینه می زنید؟
آقایان مــدام بــرای هم شعار می دهند و  •

خط و نشان می کشند. یک روز این جناح 
برای آن جناح شانه باال می اندازد. یک روز 
هــردو جناح بــرای دشمن شاخ و شانه می 
کشند و... این وسط فقط ما مردم هستیم 
که ضرر می کنیم. چه کسی دلش برای ما 

می سوزد؟
دولتی که نتونه جلوی چند تا دالل رو بگیره  •

که یک روز سیب زمینی رو گران می کنند 
یک روز پیاز رو واقعا به چه دردی می خوره؟!

مالیاتی که از اصناف می گیرند به قیمت  •
کاالها اضافه می شــود. به عبارتی، اصناف 
مالیات نمی دهند و این مبلغ در تالطم و هیجان 
بــازار عید، بیشترین فشار را بر قشر کارمند 
وارد می کند. چــون کارمندان هم از فیش 
حقوقی شان مالیات کسر می شود و هم از طریق 
کارت خوان موجود در اصناف ، لذا از کارمندان 

در هر ماه چندین بار مالیات کسر می شود.
درود بر شرف اصفهانی ها که نگذاشتند  •

مربی شهرشان برود و ما چه ساده بودیم که 
دست روی دست گذاشتیم تا یحیی را ببرند!

سه  • ام،  کارگزینی  حکم  و  حقوقی  فیش 
میلیون و 400 هزار تومان است. وقتی برای 
واریز نشدن کمک معیشتی اعتراض کردم، 
در جواب نوشته اند که شما چهارمیلیون و 
400 هزار تومان حقوق می گیرید و در مهر 
و شهریور و مرداد بیش از 60 میلیون درآمد 
داشته اید! مِن بازنشسته از کجا می خواستم 
چنین پولی بیاورم، خدا می داند. شما هم 

پیدا کنید پرتقال فروش را.
خانه  • قهوه  آوری  جمع  دستور  که  کسی 

ها رو داده اصــال در ایــن فکر هست که در 
ایــن وضعیت سخت 6500 نفر در مشهد 
بیکار میشن؟ مثال خود من که بیکار شدم و 

صاحبخانه اثاثیه خانه ام رو ریخت بیرون!

 قوه قضاییه از سهمیه بندی طالق در دفاتر  •
ازدواج و طالق چه هدفی داره ؟ می خواد 
میزان طالق کاهش پیدا کنه؟ یعنی با تحت 
فشار قرار دادن زوج ها، زندگی شیرین می 
شود؟ به نظرم دنیا باید از راه حل های این 

عزیزان سرمشق بگیره!
سنگر  • در  ظــریــف  آقـــای  برجسته  نــقــش 

دیپلماسی بر اکثر مردم ایران به اثبات رسیده. 
به طور حتم ایشان مرد سیاست است و در این 
زمــان خاص و پرتنش اگر پیشنهاد مذاکره 
با آمریکا را مطرح کرده حکمت و مصلحتی 
بوده است. ما مردم عادی بهتر است که با این 

موضوع احساسی برخورد نکنیم.
 به جای زیر سؤال بردن ماهی تن که همه  •

مجوزهای الزم و استاندارد را هم دارد، گران 
فروشان را زیر سؤال ببرید! این چه خط ضد 
مردمی است که گاهی دنبال می کنید؟ به 
نفع مردم باشید نه به ضررشان! آن تن ماهی 
ها شناسه نظارت، سیب سالمت استانداردو 
همه چیز دارد! در خانه یا کنار جاده که تولید 

نشده! حاال ارزان فروشی شده جرم؟!
بــا پست پیشتاز، نــامــه ای فــرســتــادم به  •

سیستان و بلوچستان. این جا گفتند دو یا 
سه روزه می رسد. آن جا می گویند یک هفته 
بعد دســت ما می رســد. پس ایــن چه پست 
سریعی است که هم هزینه زیادی می گیرد و 
هم دیر می رسد؟ معنی خدمات الکترونیک 
را هم فهمیدیم. خودمان با اتوبوس می رفتیم 

روز بعد آن جا بودیم!
ــرداری و ادارات ذی ربط  • ــه لطفا بــه ش

بفرمایید اول اتوبوس ها و کامیون هایشان را 
برای معاینه فنی ببرند و اگزوز خودروهایشان 
تا ببینند وضــع چطوریه؟  را بررسی کنند 
احتماال نمی دونن هر اتوبوس دودزا برابر 
چند خودروی سواری هوا را آلوده می کند؟!

درباره مصاحبه با طالبان جالبه که اگر به  •
نفع تون باشه حتی با نتانیاهو هم صحبت 

می کنید!
چطوریه که باید مالیات رو از همه بگیرند  •

ولی به جای آن، یک عده اصال مالیات نمی 

دهند. در حالی که یارانه و کمک معیشتی رو 
که پول نفت و حق مسلم هر ایرانی هست به 
مردم نمی دهند. اگه این ظلم و ستم نیست 

پس چیه؟!
 متأسفانه زنان نسل جدید آن قدر ضعیف  •

و بی مهارت و بی هنرو بی اخالق شده اند 
که با افکار مادی گرایانه فکر می کنند تنها 
پشتوانه شان مهریه است و هیچ بهایی برای 
شوهران شان ندارند وگرنه  این قدر برای 

قوانین جدید مهریه غر نمی زدند.
 چرا خودروهای میلیاردی برای دریافت  •

معاینه فنی در صــف هــای طــوالنــی مراکز 
معاینه فنی تاکنون اصال با چشم مشاهده 

نشده و نمی شود؟
 برای آقای موسوی الری واقعا متاسفم که  •

بعد از هفت سال باز هم تمام بی عملی و بی 
تدبیری و بی مدیریتی اصالح طلبان و شخص 
آقای روحانی را به پای رئیس جمهور قبلی 
می گذارد. کسی نیست به این ها بگوید شما 
اصالح طلبان برای ما مردم تمام شده هستید 

و حنایتان دیگر رنگی ندارد؟
ــاع اجتماعی کــه کــال نشاط  • ــن اوضـ بــا ای

ازجامعه ما رفته، این سریال های غمگین 
مثل نمک روی زخم مردم هستند؛ ملکاوان، 

وارش و...
بعضی  • ببخشیدمتاسفانه  شما  خراسان 

ها مثل بنده ازسیاست چیزی سرشان نمی 
باشند  داده  پیامی  خواهند  می  شودفقط 
چی  هــر  کشند  نمی  خجالت  هــا  یابعضی 
دوست دارند، می نویسند مثل آن هموطنی 
که دولت را در مقابل دولت های دیگر موش 
فرض کرده است! واقعا خجالت هم خوب 

چیزی است.
ــدی و  • ــق ــای ن ــک ه ــم ــده کــه ک ــ ــری آم ــب خ

غیرنقدی کاندیداهای مجلس، خرید رأی و 
جرم محسوب می شود.  چه بد. یعنی  دیگه 

چلوکباب نمیدن؟
واقعا وزیر امور خارجه خجالت نمی کشه که  •

این قدر دو پهلو صحبت می کنه؟ چرا کاری 
می کنه که ترامپ دیوانه هم خوشش بیاد؟

خطر تداوم معافیت مالیاتی نجومی 

 معاون وزیر اقتصاد از ارسال الیحه اصالح قانون 
مالیات ها به دولت خبر داد. به این ترتیب بخشی 
از اصالحات مالیاتی برای مواجهه با تحریم ها 
یک گام به پیش رفته و از ایستگاه وزارت اقتصاد 
به ایستگاه دولت رسیده است تا پس از تصویب 
ــی مجلس و بعد از طی مراحل  ــت راه در دول
ــالغ شود.اقتصاد ایــران  ــرا اب ــرای اج قانونی ب
هم اکنون از ناحیه بودجه به شدت تحت فشار 
تحریم هاست و با کاهش میزان صادرات نفت، 
اگرچه بخشی از کاهش فروش نفت با افزایش 
نرخ ارز جبران شده است اما بخش عمده ای از 
این مسئله باید از مسیر درآمدهای جایگزین در 
بودجه جبران شود. روشن است که بودجه در 
سمت هزینه های آن چندان قابل تغییر نیست 
چرا که حــدود 70 درصــد بودجه کشور صرف 
پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 
می شود و این پرداختی باید متناسب با تورم نیز 
افزایش یابد. بنابراین همزمان با تالش برای 
صرفه جویی و حذف هزینه های زاید، راهبرد 
اصلی باید بر درآمدهای جایگزین در بودجه 
باشد و مهم ترین منبع درآمدهای جایگزین نفت 
در بودجه، درآمدهای مالیاتی است.این مسئله 
از آن جهت اهمیت دارد که ظرفیت درآمدزایی 
از محل مالیات به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی 
اســت. به صــورت مشخص، براساس آمارهای 
رئیس سازمان امــور مالیاتی، سهم مالیات از 
تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۸ درصد 
و در کشورهای توسعه یافته ۲5 تا ۳0 درصد 

است.همچنین براساس اعالم رئیس سازمان 
مالیاتی نیمی از اقتصاد کشور، معاف از مالیات 
است. عالوه بر این محاسبات کارشناسی نشان 
می دهد که فقط در بخش مشاغل تخصصی و 
اصناف، حداقل 70 هــزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی وجود دارد و رقم کل فرار مالیاتی حدود 
100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. میزان 
معافیت مالیاتی نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران 
حدود 1۳0 هزار میلیارد تومان تخمین زده می 
شــود. به این ترتیب حــدود 1۳0 هــزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی از محل کاهش فرار مالیاتی 
و حذف معافیت های مالیاتی رانت زا قابل دست 
یابی است.بخشی از این معافیت ها به درآمدهای 
باال و بدون زحمت در اقتصاد کشور بر می گردد. 
یکی از مصداق های این درآمدها، درآمد سود 
سپرده بانکی است. هم اکنون برآوردها نشان می 
دهد که نظام بانکی طی سال گذشته حدود ۲50 
هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده 
است. این در حالی است که بخش عمده سپرده 
های بانکی در اختیار بخش اندکی از سپرده 
گذاران ثروتمند است، به گونه ای که براساس 
اعالم چندی پیش یک مقام مرکز پژوهش های 
مجلس، ۸5 درصــد سپرده ها مربوط به 1.5 
درصــد سپرده گــذاران اســت و به طــور طبیعی 
بخش عمده این درآمد هنگفت و معاف از مالیات 
به جیب ثروتمندان می رود. آن هم درآمــدی 
که از محل خلق نقدینگی بانک ها و ایجاد تورم 
رقم می خورد و بانک ها با پرداخت سود سپرده 
باال و رقابت مخرب بر سر پرداخت سود باالتر 
به سپرده ها یکی از مقصران اصلی نرخ تورم 
باال در اقتصاد ایران هستند.در چنین شرایطی 
همواره حساسیت غیرمعمولی در جامعه بر سر 
مالیات بر سود سپرده های بانکی مطرح بوده 
است. البته که واضح است افــرادی که سپرده 
های خرد مثال کمتر از 100 میلیون تومان دارند 
و با سود دریافتی از سپرده های اندک خویش 
ــرار معاش می کنند، نگران چنین مالیاتی  ام

باشند ولی باید دقت کرد که در همه طرح ها و 
پیشنهادهای کارشناسی برای دریافت مالیات 
از سود سپرده، این مالیات، صرفا بر سپرده های 
کالن شامل سپرده های بیش از چند صد میلیون 
یا یک میلیارد تومان به باال پیشنهاد شده است. 
اگر همان ۸5 درصــد سپرده هایی که متعلق 
ــذاران ثروتمند است،  به 1.5 درصــد سپرده گ
مشمول مالیات شود، در عمل می توان با فرض 
نرخ مالیاتی 10 درصد از سود این سپرده ها، 
در سال بیش از ۲0 هزار میلیارد تومان مالیات 
از این محل دریافت کرد.با این حال، بازنمایی 
خبرهای مربوط به سود سپرده همواره به گونه 
ای بوده که سپرده گذاران خرد را نگران کرده 
است. این جاست که عزم ناکافی مسئوالن برای 
اصالحات مالیاتی و زبان نارسای کارشناسان 
برای فهماندن این مسئله واضح می شود و می 
بینیم در شرایطی که بخش عمده ای از سپرده 
گذاران به طور قطع مشمول چنین مالیاتی نمی 
شوند، سعی می شود همین افراد نگران شوند و 
در برابر چنین اقدامی که هیچ هزینه ای را متوجه 
آن ها نمی کند، موضع بگیرند. شاید بتوان ردپای 
مالکان سپرده های کالن را در این فضاسازی دید 
که برای منافع خود، ترس موهومی برای دیگر 
سپرده گــذاران ایجاد می کنند.در هر صورت 
به نظر می رسد که در شرایط فشار تحریمی و 
جنگ اقتصادی و مشخص شدن این که طرف 
مقابل ترور و تحریم را جایگزین مذاکره کرده 
است، عزم جدی تری برای اصالحات ساختاری 
ــد فــروش نفت  اقتصاد و جایگزین کــردن درآم
الزم است. وزارت اقتصاد با تدوین الیحه اصالح 
قانون مالیات های مستقیم و ارسال آن به دولت 
و گنجاندن مالیات بر مجموع درآمــد و عایدی 
ــالک، گــام نخست را برداشته اســت امــا این  ام
گام باید با اضافه شدن مالیات بر سود سپرده 
های بانکی کالن و میلیاردی و حتی سود سهام 
کالن و میلیاردی و حذف برخی معافیت های 

غیرضروری، تکمیل شود.

رحیم پور-آمریکا این بار از طالبان افغانستان 
ضربه محکمی خورد . سرنگونی هواپیمای حامل 
افسران ارشد سازمان جاسوسی آمریکادر غزنی 
افغانستان، اتفاق منحصر به فردی است. این که  
چندین  افسر نظامی و اطالعاتی - واحتماال چند 
فرمانده یا مقام ارشد- در سرنگونی هواپیمای 
نظامی  آمریکا )از نوع E-11A( به هالکت برسند، 
کم سابقه است.»ذبیح ا... مجاهد« سخنگوی 
طالبان با تایید سقوط هواپیمای ارتش آمریکا 
در غزنی، آن را جزئی از عملیات این گروه علیه 
آمریکا در افغانستان خواند.به گفته مجاهد ،همه 
سرنشینان این هواپیما از جمله افسران مهم 
طالبان  شدند.سخنگوی  کشته  سیا  سازمان 
همچنین تصریح کرد که طالبان در دیگر مناطق از 
جمله هلمند، بلخ و برخی مناطق دیگر افغانستان 
نیز تعدادی از هواپیماها و بالگردهای نیروهای 
آمریکایی و افغانستانی را ساقط کــرده است.
عالوه بر این یک خبرنگار افغانستانی اعالم کرد 
که یک بالگرد نظامی آمریکایی نیز در مرکز والیت 
پکتیکای افغانستان ساقط شــده اســت و همه 
سرنشینان آن  کشته شده اند. طالبان مسئولیت 
این اقدام را نیز بر عهده گرفته است.اما با گذشت 
ساعت ها از سقوط هواپیمای آمریکایی در غزنی 
افغانستان و انتشار تصاویر آن، »بت ریــوردان« 
سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریست 
آمریکا در منطقه غــرب آسیا )سنتکام( اعالم 
کرده بود که هنوز نمی داند هواپیما متعلق به چه 
کسی است!این درحالی است که خبرگزاری 
رویترز به نقل از یک منبع نظامی گــزارش داد 

هواپیما متعلق به ارتش آمریکا و حامل افسران 
ارشد سیا بوده است.فاکس نیوز هم به نقل از 
یک منبع خبری در پنتاگون گزارش داد، دست 
کم پنج سرنشین هواپیما کشته شده اند، با این 
حال،اخبار تایید نشده حاکی است این هواپیما 
از نوع جت E-11 A بمباردیر بوده که می تواند 
۳5 سرنشین را حمل کند.حتی  برخی کاربران 
فضای مجازی  مدعی احتمال کشته شدن مایکل 
دی آندریا معروف به آیــت ا... مایک، مسئول 
پرونده ایــران در سازمان جاسوسی سیا در پی 
ساقط شدن هواپیمای آمریکایی در افغانستان 
شدند.  دی آندریا طراح عملیات های ضد ایرانی 
در طول سالیان متمادی بوده است. هواپیمایی 
که دیروزسرنگون شد، متعلق به نیروی هوایی 
آمریکا و حامل سیستم الکترونیکBACN )یک 
دروازه ارتباطی ارتفاع باال با قابلیت رله صدا ، فیلم 
، تصویر و داده در کوهستان که هماهنگ با پهپاد 
RQ-4B گلوبال هاوک، پشتیبانی ارتباطات بین 
نیروهای عملیاتی و فرماندهان را به صورت مداوم 
حفظ می کند( است .به گفته برخی رسانه ها، 
طالبان با استفاده از موشک دوش پرتاب "استرال 
۲” این هواپیمارا سرنگون کرده اند.این سالح 
دوش پرتاب ساخت شوروی سابق است.این در 
حالی است که  سخنگوی طالبان به خبرنگار 
بی بی سی در کابل گفته است که افراد این گروه 
این هواپیما را “به گونه تاکتیکی” ساقط کرده اند.
به هر حال، سقوط هواپیمای پیشرفته آمریکایی 
تحولی بسیار مهم و مهم ترین عملیات طالبان در 
سالیان اخیر به شمار می رود و هم بدترین خبر 

برای دونالد ترامپ در روزی است که خود را برای 
ــاده می کند.ترامپ  رونمایی از معامله قرن آم
همچنین در برابر دردسری بزرگ و این پرسش 
مهم قرار خواهد گرفت که این گروه  چگونه به 
چنین سالحی بــرای سرنگونی هواپیما دست 
یافته است و همین خود می تواند دامنه حادثه و 
پیام های آن را فراتر از جنگ میان طالبان و آمریکا 
ببرد.  در کنار آن، پیامد سریع این حادثه توقف 
گفت وگوهای صلح میان طالبان و دولت آمریکا 
در قطر خواهد بود که با وجــود پیشرفت هایی 
در یک ماه اخیر، اما در روزهای گذشته به دلیل 
اختالف بر سر شکل آتــش بس به کندی پیش 
می رفت وحاال نیز »سیداکبرآغا« رئیس شورای 
عالی راه نجات افغانستان و از فرماندهان سابق 
طالبان گفته اســت که گفت وگــو بین آمریکا و 
طالبان فعال  متوقف شده است. این نکته در جایی 
اهمیت می یابد که طالبان به تازگی احساس 
کرده اند که مذاکرات با آمریکا به بن بست رسیده 
است و آمریکایی ها به دنبال مطرح کردن شرایط 
جدیدی هستند.سرنگونی هواپیما توسط طالبان 
پیام استراتژیکی نیز برای آمریکا خواهد داشت. 
طالبان مجدد به عصر استفاده از موشک های ضد 
هواپیما بازگشته است. این بار نیروهای طالبان 
نه به دنبال هدف قرار دادن سربازان پایه بلکه به 
دنبال شکار مهره های امنیتی – جاسوسی آمریکا 
در افغانستان هستند. طالبان می داند ضربه این 
گروه به آمریکا باید به گونه ای باشد که با هدف قرار 
دادن مهره های باارزش آمریکایی، این کشور را 

وادار به ترک افغانستان کند.

شکارسیا درغزنی 
طالبان :هواپیمای حامل افسران ارشد سازمان جاسوسی آمریکا را ساقط کردیم 

محمد آگاهی-۳5 میلیارد تومان اوراق خزانه 
اسالمی به محور بجنورد- گلستان تزریق شد 
و به زودی از 10 کیلومتر از باند دوم این محور 
بهره برداری می شود.مدیرکل راه و شهرسازی 
خراسان شمالی از اعطای ۳5 میلیارد تومان 
اعتبار خزانه اسالمی به پیمانکاران این محور 
خبر داد و با اشاره به جلسات و بازدیدهای مختلف 
مسئوالن کشوری و استانی از این پروژه طی یک 

ماه اخیر اظهار امیدواری کرد: وعده رئیس جمهور 
و وزیر راه و شهرسازی برای بهره برداری از این 
پروژه در سال آینده محقق شود.»نژاد صفوی« 
که عصر یک شنبه بــرای ششمین بــار طی یک 
ماه گذشته از این پروژه بازدید کرد درباره بهره 
برداری از 10 کیلومتر از این پروژه در محدوده 
روستای مهمانک تا روستای زمــان صوفی به 
خبرنگار ما گفت: نصب نیوجرسی این قطعه در 

حال انجام است و با مساعد شدن هوا خط کشی 
باند دوم این محور همراه با نصب تابلو و عالیم نیز 
انجام می شود تا بتوانیم در دهه فجر شاهد بهره 
برداری از این قطعه باشیم.وی همچنین از تسریع 
پروژه در دیگر قطعات با وجود برودت هوا خبر داد 
و اظهار کرد: در قسمت هایی که قرار است باند 
دوم به صورت بتن ریزی احداث شود پیمانکار با 

استفاده از تزریق بخار مشغول به کار است.

تزریق 35 میلیاردی به محور بجنورد- گلستان

رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال 
۹۹ گفت که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق 
یک میلیون و 100 هزار کارمند در سال آینده تا ۸0 
درصد افزایش پیدا خواهد کرد.تاج گردون به ایسنا، 
گفت: در بودجه سال آینده، مهم ترین موضوع در 
بحث افزایش حقوق، تناسب آن با رشد نرخ تورم بود. 
در سال 1۳۹۸ طبق آمار رسمی نرخ تورم حدود 40 
درصد است و در شرایط تورم 40 درصدی هم عمال 

نمی شود با رویه سابق عمل کرد.وی افزود: ما برای 
درآمدهای پایین ابتدا نرخ معافیت مالیاتی را سه 
میلیون تومان در نظر گرفتیم، یعنی کسانی که تا سه 
میلیون تومان حقوق می گیرند هیچ مالیاتی پرداخت 

نمی کنند. این به این معناست که حدود یک میلیون و 
100 هزار نفر حقوق شان تا ۸0 درصد افزایش پیدا 
می کند که البته این مصوبه با تامین منابع 5000 تا 

6000 میلیاردی به تصویب رسید.

تاج گردون: حقوق 1.1میلیون کارمند در سال آینده 80 درصد افزایش می یابد 

رئیس شورای هماهنگی اصالح طلبان خراسان رضوی:

درصورت تغییردر رد صالحیت  ها با رای  خود نقش آفرینی می کنیم

ــده روحــیــان -رئیس شـــورای هماهنگی  زن
اصالح طلبان خراسان رضوی گفت: در صورتی 
اصالح  حضور  زمینه  و  کند  تغییر  شرایط  که 
طلبان در انتخابات فراهم شود، ما تحریم کننده 
نیستیم و اگر رد صالحیت ها تایید صالحیت 
شوند با رای خود نقش آفرینی می کنیم.به 
گــزارش خراسان، جــوادی حصار  در نشست 
خبری شورای هماهنگی اصالح طلبان استان 
با انتقاد از رد صالحیت های گسترده اظهار 
کرد: ما به عنوان اصالح طلب به عرصه انتخابات 
آمدیم تا قطعا موثر باشیم و نمی گذاریم جریان  
ــن جــریــان نفع  ــذف ای مقابل اصــالحــات از ح
ببرند، اگر توانستیم با لیست و حضور خود و 
اگر نشد با رایمان نقش خود را انجام می دهیم و 
نمی گذاریم عده ای به راحتی به قدرت برسند.

وی افزود: ما می خواهیم از حقوق مردم دفاع 
ــازی نیستیم و به  ب کنیم و قطعا برهم زننده 
هرشکل نقش خود را بازی می کنیم.وی افزود 
که   امیدواریم مراجع تصمیم گیر و تصمیم 
ساز تجدید نظر کنند و ناامیدی هایی که پس 
از رد صالحیت ها در کشور اتفاق افتاد کنترل 
کنند و در فرصت باقی مانده کاری کنند که 
بتوان  بخشی از یاس و ناامیدی را از بین برد 
 و جامعه را به آینده انتخابات امــیــدوار کرد.
جــوادی حصار با اشــاره به رد صالحیت های 
ــوی از  هیئت نظارت گفت: در خــراســان رض
در  موجود  طلب  ــالح  اص نمایندگان  تمامی 
استان تنها دو نماینده تایید صالحیت شده و 
بقیه آنان رد صالحیت شده اند.وی همچنین با 
تقدیر از عملکرد هیئت اجرایی انتخابات اظهار 

امیدواری کرد: از عملکرد این هیئت ممنونیم، 
ــزاری  ــرگ ــرای ب ــه نــظــرمــان تــالش خــود را بـ ب
انتخابات سالم انجام داده و در مرحله نظارت 
ــرادی که امــروز رد صالحیت  آنــان اکثریت اف
شده اند تایید شده بودند و شخص فرماندار 
نیز کامال با تالش به دنبال برگزاری انتخابات 

سالم است.
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کارتون روز 

چهره روز  تحلیل روز

مارتین اس. ایندیک که فرستاده ویژه دولت  
اسرائیل-فلسطینیان  مذاکرات  در   اوباما 
ــرح معامله قــرن به نظر  ــود، می گوید: »ط ب
نمی رسد اصال یک طرح صلح باشد؛ چون اول 
آن که االن در میانه راه )دور سوم( انتخابات 
اسرائیل هستیم. دوم؛ هیچ فلسطینی در 
آن شرکت نــدارد. ســوم؛ هیچ یک از طرف 
ــرح قصد پیگیری آن را  ــای حاضر در ط ه

ــد.« او می  ــ ــدارن ــ ن
افــزایــد:» ایــن طرح 
انتهایش  تا  اول  از 
یک نمایش مضحک 
اســت.« حاال سوال 
ــه  ایـــــــن اســـــــت ک
فــلــســطــیــن بـــرای 
مقابله با ایــن طرح 

که قرار است امروز رونمایی شود، چه گزینه 
هایی دارد؟ به نظر می رسد مهم ترین گزینه، 
مقاومت است. گروه های فلسطینی از مارس 
2018 تاکنون با برگزاری تظاهرات موسوم 
به حق بازگشت نشان دادند که با این طرح 
نژادپرستانه نه تنها موافقت نمی کنند، بلکه 
در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. گزینه دیگر 
فلسطینی ها، خروج از »توافق صلح اسلو« 
میان فلسطینی ها و اسرائیل، در سال های 
1۹۹۳ و 1۹۹۵ است. پیمان اسلو تشکیل 
حکومت خودگردان فلسطین را به عنوان یک 
نهاد اداری موقت مقرر کرد. قرار بر این بود 

که این پیمان فقط برای یک دوره پنج ساله 
اعتبار داشته باشد و سپس جای خود را به یک 
توافق دایمی بدهد. مسائلی چون وضعیت 
بیت المقدس، آوارگان و تعیین مرزها باید در 
توافق دایمی حل وفصل می شدند. »ساف« 
در پیمان اسلو دولت اسرائیل را به رسمیت 
شناخت و کاربرد خشونت را محکوم کرد. 
اسرائیل نیز ساف را به عنوان نماینده قانونی 
به  فلسطین  ــردم  مـ
و  شناخت  رسمیت 
یاسر عــرفــات اجــازه 
فلسطین  به  تا  یافت 
ــردد. حـــاال،  ــ ــازگـ ــ بـ
فلسطینی  مقامات 
تهدید کرده اند که با 
اعــالم طــرح ادعایی 
ترک  را  اسلو  نامه  توافق  خاورمیانه،  صلح 
خواهند کرد. صائب عریقات، مذاکره  کننده 
ارشد فلسطینی، گفته است: سازمان آزادی 
بخش فلسطین »حق خروج از توافق موقت« 
را برای خود محفوظ می  داند. با این حال، 
فلسطینی ها باید بدانند که نباید به حمایت 
ببندند.  چشم  ها  آن  از  عربی  کشورهای 
فروردین ماه ۹7 بود که محمد بن سلمان در 
مصاحبه با مجله آمریکایی آتالنتیک گفت: 
»اعتقاد دارم که فلسطینی ها و اسرائیلی ها 
ــد سرزمین خــودشــان را داشته  حــق دارنـ

باشند!« 

سخنگوی نظامی »عصائب اهل الحق« با اعالم 
این که قبال تأکید شده که گروه های مقاومت به 
مراکز دیپلماتیک تعرضی نمی کنند، گفت: حمله 
راکتی به »سفارت شّر«  آمریکا، کار گروه های 
مقاومت نیست. »جواد الطلیباوی« در توئیترش 
نوشت که هیچ کدام از گروه های مقاومت الحشد 

الشعبی در شلیک راکت 
به سمت سفارت آمریکا در 
منطقه دخالت نداشته اند 
و اصــوال الحشد الشعبی 
استفاده  که  مدت هاست 
ــالح را پشت سر  ــن س از ای
گذاشته است.این فرمانده 

عصائب اهل الحق گفت: »پیش از این تأکید کرده 
بودیم که گروه های مقاومت سفارتخانه ها و اماکن 
دیپلماتیک در عــراق را هدف قــرار نمی دهند 
و راکــت هــای استفاده شــده از نوعی اســت که 
گروه های مقاومت سال هاست از آن بی نیاز 
شده اند«.الطلیباوی تأکید کرد: »پیش از این 
اعالم کرده بودیم که پاسخ ما به ترور ابومهدی 
المهندس، در سطح پایین تر از پاسخ جمهوری 

اسالمی به ترور حاج قاسم سلیمانی نخواهد بود«.
او پیش از این گفته بود: »این شرم آور است که 
این چنین پاسخ یا ضرباتی به گروه های مقاومت 
نسبت داده شــود؛ گروه های مقاومت دیگر از 
راکت های کاتیوشا استفاده نمی کنند و این 
راکت ها حتی در ساده ترین عملیات ها هم به 
درد نمی خورد«. »هادی 
العامری« رئیس »ائتالف 
الفتح« نیز حمله راکتی 
ــارت آمــریــکــا در  ــف ــه س ب
بغداد را مشکوک خواند 
و گفت که این کار با هدف 
قــرار  بهانه  و  خطرناک 
دادن آن به منظور جلوگیری از خروج نیروهای 
آمریکایی از عراق انجام شده است.عصر یک 
شنبه پنج راکت کاتیوشا به سمت منطقه امنیتی 
سبز در مرکز بغداد شلیک شد که یکی از آن ها در 
سفارت آمریکا فرود آمد.یک مقام نظامی آمریکا 
اعالم کرد : راکت به ساختمان غذاخوری سفارت 
اصابت کرده که در پی آن پنج نظامی آمریکایی 

زخمی شده اند.

 

جمهوری خواهان با طرح و تصویب طرح هایی 
برای نحوه احضار شهود به دادگاه استیضاح، 

خود را به آب و آتش زدند تا جان بولتون، مشاور 
سابق امنیت ملی و چند تن دیگر، پایشان به 

کنگره نرسد. حاال دست نوشته های افشاگرانه 
انتشار رسمی کتاب  از  بولتون، پیش  جــان 
جدیدش به دست نیویورک تایمز رسیده تا 
پوزخندی باشد بر سرپوش گذاشتن میچ  مک 
کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواهان سنا بر 
خطاهای دونالد ترامپ. جان بولتون مشاور 
پیشین امنیت ملی کاخ سفید که دموکرات 
ــدت خــواســتــار شــهــادت دادن او در  هــا بــه ش
محاکمه  دونالد  ترامپ هستند، در این کتاب 
که بخش هایی از آن به دست نیویورک تایمز 
رسیده، نوشته است: ترامپ در ماه آگوست 
ــود کــه کمک نظامی  201۹ بــه وی گفته ب
۳۹1 میلیون دالری به  اوکــرایــن را متوقف 
می کند.  بولتون نوشته که ترامپ علت این 
کار را مجبور کردن مقام های اوکراینی برای 
انجام تحقیقات علیه دموکرات های آمریکایی 
از جمله جو  بایدن نامزد حــزب دمــوکــرات و 
جدی ترین رقیب ترامپ در انتخابات 2020 
می داند. این بخش از کتاب بولتون در دست 
نوشته هایی بوده که او میان دوستان نزدیک 

خود منتشر کرده و نسخه ای نیز به کاخ سفید 
بــرای بازبینی فرستاده اســت. جان بولتون 
در ماه سپتامبر 201۹ و تنها چند ماه پس از 
ماجرای اوکراین از سوی دونالد ترامپ اخراج 
شد. این در حالی بود که بولتون مدعی شده 
بود خود از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
استعفا کرده است. انتشار این جزئیات و تایید 
جان بولتون درباره آن چه میان ترامپ و دولت 
اوکــرایــن گذشته اســت، می تواند در فرایند 
استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در مجلس 
حزب  نماینده  شیف،  آدام  باشد.  موثر  سنا 
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی 
نوشت: »بولتون نشان داده که نوع دفاع ترامپ 
در مسئله استیضاح کامال دروغ است.« دادگاه 
استیضاح رئیس جمهور آمریکا از دیروز مجدد 
از سر گرفته شد. انتشار بخشی از کتاب بولتون 
در حالی است که یک شنبه نیز، یک ویدئو از 
ترامپ منتشر شده است که در آن وی دستور 
برکناری سفیر ایاالت متحده از اوکراین را در 

سال 2018 می د هد.

عطوان: اسرائیلی ها امروز در 
لباس گردشگر و فردا به شکل 
گسیل  عربستان  بــه  اشغالگر 
خواهند شد.تحلیل گر معروف 
ــا انــتــقــاد شــدیــد از لغو  عـــرب ب

عربستان  به  ها  صهیونیست  سفر  ممنوعیت 
در روزنامه رای الیوم  افــزود: این رویکرد ملت 
عربستان نیست، بلکه آنان که در رأس قدرت قرار 
دارند و ثروت ها و وجهه عربستان را بر باد داده اند، 
چنین تصمیمی گرفته اند، اما اگر اسرائیلی ها 
امروز در لباس تاجر و گردشگر به عربستان سفر 
می کنند فردا در هیئت صاحبان حق و اشغالگر 
به این کشور گسیل خواهند شد. فکر می کردم 
عربستان و دیگر کشورهای عربی بر اساس موضع 
گیری سیاسی، عقیدتی و اخالقی به سبب اشغال 
قــدس،  سرزمین ها و اماکن مقدس عرب ها و 
مسلمانان و به احترام خون شهدایی که در جنگ 
برای آزادسازی آن به شهادت رسیدند، مانع از 
ورود اسرائیلی ها به خاک خود شوند اما امضای 
آریه درعی وزیر امور داخلی اسرائیل پای مصوبه 
ای که به شهروندانش اجازه می دهد برای حضور 
در مراسم عبادی یا امور تجاری به عربستان بروند 

نشان داد روابط دو طرف بهبود یافته است.

سعودی ها به تازگی نسخه ای عبری از قرآن کریم 
را منتشر کرده اند که برخی آیات مطابق با روایت 
صهیونیست ها ترجمه شده است.»عالءالدین احمد« 
پژوهشگر مسائل صهیونیستی بیش از ۳00 اشتباه 
را در نسخه عبری پیدا کرده است.او می گوید، مترجم 
در جدول اسامی پیامبران نام پیامبر اسالم )ص( و 

حضرت اسماعیل )ع( را نیز ذکر نکرده است.

تبدیل گــاوآهــن بــه شمشیر، توئیت بــه بمب؟ 
 Pflugscharen zu Schwertern, Tweets(
با رســم این  zu Bomben؟( تاگس اشپیگل 
کارتون و جمالت کنایه آمیز، از اقدامات اخیر 
ترامپ   انتقاد کرد. این اصطالح کنایه آمیز )که 
این جا برعکس استفاده شده( در حقیقت از کتاب 
مقدس برگرفته شده و در ادبیات عامه برای ایجاد 
صلح از آن استفاده می شود.  در بخشی از این 
کتاب آمده: آنان شمشیرهای شان را به گاوآهن 
و نیزه های شان را به داس َهَرس تبدیل خواهند 
کرد:  هیچ ملتی بر ملت دیگر شمشیر نخواهد 

کشید و دیگر جنگ را نخواهند آموخت. 

ــی ســنــدرز  ــرنـ بـ
پــیــشــتــازی خــود 
نظرسنجی  در 
ــووا را در  ها در آی
اینستاگرام خود 
منتشر کرد. ایالت 
ــووا« به عنوان  »آی
اولین ایالتی که 

مجمع انتخابات درون حزبی دموکرات ها در آن 
برگزار می شود، همواره برای نامزدها از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار بوده و در اغلب مواقع نتیجه 
این ایالت روند کل رقابت های درون حزبی را مشخص 
کرده است.به نوشته نیویورک تایمز : »پیروزی سندرز 
در آیووا، یعنی جایی که او چهار سال پیش رقابت را با 
اختالف ناچیزی به "هیالری کلینتون" واگذار کرد، 
بازگشتی قابل توجه برای این نامزد 78 ساله است 
که حمله قلبی ماه اکتبرش نامزدی اش را در معرض 

نابودی قرار داده بود«.

شورش نئو کان ها علیه ترامپ؟ 

دکتر حامد رحیم پور-از همان زمان کناره گیری 
جان بولتون، گزارش هایی درباره قصد وی برای 
افشاگری دربــاره ترامپ و دولت وی منتشرشد. 
اکنون این مسئله، آن هم در بحبوحه استیضاح 
ترامپ در سنا تحقق یافته است.حاال می توان پیش 
بینی کرد که فشارها برای وادار کردن ترامپ و 
جمهوری خواهان به منظور حضور مقامات مربوط 
به پرونده اوکراین گیت در جلسات محاکمه ترامپ 
در سنا افزایش یابد،هر چند که جمهوری خواهان 
مصمم هستند تا به هر نحو ممکن مانع از رسیدگی 
صحیح به اتهام های ترامپ در سنا شوند اما اکنون 
این کار دشوار شده و آن ها صرفا در زمینه مصالح 
حزبی تالش خواهند کرد تا این افشاگری ها را 
ناچیز و بی اهمیت جلوه دهند،در مقابل، دموکرات 
ها تالش خواهند کرد از این امر برای وادار کردن 
جمهوری خواهان به منظور ادای شهادت  توسط 
مقامات کلیدی مرتبط با اوکــرایــن گیت، بهره 
ببرند. بدین ترتیب سناتورهای جمهوری خواه در 
سنا، به دلیل نادیده گرفتن سوء استفاده آشکار 
ترامپ از قدرت تحت فشار شدید افکار عمومی 
قرار خواهند گرفت.به نظر می رسد تمایل بولتون 
برای ادای شهادت علیه ترامپ و انتشار بخش های 
جنجالی کتاب وی در روزنامه نیویورک تایمز نشان 
می دهد جناح تندروی حاضر در میان سیاست 
گــذاران آمریکایی موسوم به نئوکان ها که جان 
بولتون از چهره های برجسته آن محسوب می شود 
به نوعی علیه ترامپ شــورش کرده اند.تا امروز 
بعید به نظر می رسید که سناتورهای جمهوری 
خواه در رأی گیری برای استیضاح ترامپ به نفع 
دموکرات ها رأی دهند اما آیا کتاب جان بولتون و 
شهادت احتمالی وی می تواند  موجب تغییر نظر 

آن ها شود؟

نمای روز 

قاب بین الملل 

دموکرات ها خواستار شهادت دادن بولتون، همزمان با انتشار دست نوشته های مرد 
سبیلو در تایید »اوکراین گیت« در کتاب جدیدش شدند 

بولتون به ترامپ شلیک می کند؟

سخنگوی عصائب: حمله راکتی به سفارت آمریکا »کار گروه های مقاومت نیست« 

راکت پرانی مشکوک در بغداد 
طرح موسوم به »معامله قرن« امروز در کاخ سفید رونمایی می شود 

گزینه های فلسطین علیه خیانت قرن

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

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

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله



رئیس جمهور ، دوم اسفندماه و زمان برگزاری 
شــورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات 
اسالمی را یوم ا... خواند و خطاب به مردم با تاکید 
بر این که »نباید با صندوق قهر کرد و امروز روزی 
است که باید پای صندوق رای رفت«، گفت: من 
هم نامه های الزم را نوشته ام اما همه باید تالش 

کنیم رقابتی بودن انتخابات را درست کنیم. 
این  برگزارکنندگان  همه  از  همچنین  وی 
انتخابات خواست تمام تالش خود را بر برگزاری 
انتخاباتی رقابتی و پرشور متمرکز کنند و اجازه 
داده نشود صف های رای دهندگان خلوت شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 
)president.ir(، حجت االسالم و المسلمین 
دکتر حسن روحانی روز گذشته در همایش 
استانداران و فرمانداران سراسر کشور با بیان این 
که مردم باید مطمئن شوند رای آن ها کم و زیاد 
نمی شود و مشارکت، نظارت، سالمت و امنیت 
انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه یک وظیفه 
همگانی است، اظهارکرد: اگر می گویند مجلس 
بعدی صددرصد مال آن هاست، بگذارند حداقل 
یک رقابت شکل بگیرد و مشارکت باشد، مجلس 

هم مال آن ها و نوش جان شان.

بعضی از کلمه رفراندوم خوش شان نمی آید	 
وی با بیان این که شرایط امــروز ما با همیشه 
متفاوت است افــزود: االن ما در آستانه سی و 
هفتمین انتخابات ملی هستیم. از آن انتخابات 
اولی که در فروردین سال 58 با  رفراندوم )همه 
پرسی( شروع شد چون بعضی از کلمه رفراندوم 
خوش شان نمی آید. پایه انتخابات ما از رفراندوم 
و از همه پرسی شروع شده است.  پایه اصلی نظام 
ما روی رفراندوم است. آن همه پرسی اول بود 
که تعیین کرد، نظام ما جمهوری اسالمی است 
و همان همه پرسی اول بود که به ما گفت دو چیز 
را تا پایان این نظام مد نظر قرار دهید؛ اسالمیت 
ــد به جمهوری  و جمهوریت و مــردم رأی دادن
اسالمی. وی تاکید کرد: همه  ما باید پاسدار 
اسالم و جمهوریت باشیم. یعنی پاسدار رضایت 
عامه، پاسدار نظر مردم و پاسدار خواست مردم. 

به همین رأی دادیم.

بـــزرگ تــریــن خطر بـــرای دمــوکــراســی و 	 
حاکمیت ملی آن روزی است که انتخابات، 

تشریفات شود
وی همچنین گفت: به تازگی بعضی ها به این 
کلمه همه پرسی حساسیت پیدا کــرده اند و 
بعضی حساسیت ها نه به اندازه کرونا خطرناک 
است و آدم باید مواظب باشد که این بیماری 
سرایت نکند و یک اصل مهم و اساسی را که در 
کشور ما و در قانون اساسی ماست ، نظر دیگری 
درباره آن پیدا نکنیم. روحانی با بیان این که 
بزرگ ترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت 
ملی آن روزی است که انتخابات تشریفات شود 

افــزود: جای دیگری انتصاب بفرمایند و بعد 
مردم پای صندوق بروند بخواهند تشریفات 
انتخابات را انجام دهند. خدا نکند یک همچون 

روزی برای کشور ما پیش بیاید.

اگر یک جنس بیشتر نیست، یک مارک هم 	 
بیشتر نیست، دیگر انتخاب الزم نیست

وی افـــزود: حــاال اگــر می خواهیم برویم پای 
صندوق، رأی بدهیم. به شما می گویند بروید 
وارد یک فروشگاه بــزرگ شوید و یک جنسی 
را انتخاب کنید، اگر یک جنس بیشتر نیست، 
یک مارک هم بیشتر نیست، دیگر انتخاب الزم 
نیست، دیگر بزرگ خانواده الزم نیست برود 
فروشگاه ، یک بچه هم بــرود، یک مارک است 
دیگر می گویند این جنس را برداریم، پول را بده 
و بیا. دیگر نیازی نیست. وی با اشاره به سالیق 
سیاسی در کشور گفت:  فرض کنید کشوری 
داریــم که در آن سه تا سلیقه وجــود دارد، یک 
سلیقه، سلیقه اصولگرا، یک سلیقه اصالح طلب 
و یک سلیقه اعتدالگراست. گفتم مثال می زنم، 
ممکن است 4 یا 5 گــروه باشد. اگر روی این 
فرض، جامعه ما سه نوع سلیقه داشت،  آن وقت 
توی انتخابات، یک سلیقه فراوان و  یکی دیگر یک 
دانه را باید با ذره بین و تلسکوپ در آسمان هفتم 
پیدایش کرد  و یک سلیقه هم که اصال نیست و 
وجود ندارد. البته گفتم مثال می زنم ان شاءا... 

که این جا این طور نیست. 
وی افزود: ما 22 بهمن را در پیش داریم آیا همه 

ملت یا یک جناح خاص را دعوت می کنیم؟
رئیس جمهور تاکید کــرد: مجری انتخابات 
و مجری قانون ، وزارت کشور، استانداران و 
فــرمــانــداران هستند. حــاال قانون اساسی ما 
احتیاط کرده و گفته است یک دستگاهی هم از 
کنار نظارت کند یعنی یک عده ای را گفتند شما 
این جا این باال بایستید، نگاه کنید ببینید این ها 
یک وقت خالف نکنند – همین - نظارت یادمان 
نــرود. یک دستگاه در کشور مجری انتخابات 
است و بار انتخابات بر دوش اوست، اعتماد مردم 
باید به این گروه باشد. یک گروه هم آن باال نظارت 
می کنند که خالف یک وقتی واقع نشود و اگر 
یک جایی هم خالف بود بگویند حــواس شما 
باشد که این جا دارد خالف می شود. وی افزود: 
حاال برعکس شد، ناظر شد مجری، مجری شد 

لجستیک. روحانی اضافه کرد:  کلمه جمهوری 
در قانون اساسی ما هست  اما می ترسم یک 

روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم شود.

ترامپ اول برجام را ترور می کند، بعد سردار 	 
عزیز ما سپهبد سلیمانی را

وی با بیان این که اسرائیل و ترامپ  با کمک 
عربستان ، دست به دست هم دادند که برجام 
ــزود: ترامپ اول برجام را ترور  را تــرور کنند اف
می کند، بعد ســردار عزیز ما سپهبد سلیمانی 
را ترور می کند، بعد می خواهد رفاه و وحدت و 
آسایش مردم و انسجام ملی ما را ترور کند. این ها 
همه یک مسیر است.  این ها می خواهند به دنیا 
بگویند که ایران یک جزیره تنها و منزوی است و 
می خواهند دور ایران را  دیوار همیشگی بکشند 
و ما نباید بگذاریم این کار بشود. این ها می خواهند 
ما را از دنیا جدا کنند. روحانی درباره برخی لوایح 
نیز گفت: نمی شود یک قانون و مقرراتی که 
دولت آن را تصویب کرده، به عنوان الیحه داده 
به مجلس و مجلس به عنوان نماینده ملت ، آن را 
تصویب کرده ، بین زمین و آسمان بماند و روابط 
 ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی 
می شود و مگر می شود روابط بانکی ایران با دنیا 
قطع شود و بهم بریزد.چه کسی در این کشور 
تصمیم گیر است؟ دولت به صورت الیحه تصویب 
کرده، مجلس تصویب کرده و رهبری  هم که به 
صراحت می گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. 
حال چطور می شود؟ این ها باید پاسخ گو باشند و 
نمی شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی 
یا حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی 
را زیر پا گذاشت.  روحانی گفت: بیایید به مردم 
اعتماد دهیم و به مردم بگوییم که نظام ما، نظام 
تک حزبی نیست، ما نظام کمونیستی نیستیم، 
ما نظام شاه نیستیم  و ما فقط حزب رستاخیز 

و کمونیسم نداریم. تک حزبی نیستیم  و نظام 
چند حزبی هستیم و احزاب در این کشور آزاد 
هستند. وی افزود: در انتخابات اگر هم دیدیم 
ــت، خواهش می کنم روز  نقص و ایـــرادی اس
انتخابات، 2 اسفند یک روز تاریخی و یوم ا... 
برای ماست، کاری نکنیم که صف های ما خلوت 
باشد، همه ما بیاییم پــای صندوق هــای آرا، 
البته از حاال تا آن زمان به آقای وزیر کشور، همه 
مسئوالن و استانداران و فرمانداران می گویم 
شما با هیئت های نظارت رابطه و گاهی دوستی 
و رفت و آمد دارید و این ها را می شناسید. آن 
هایی که مسئوالن باالتر را می شناسند، خود 
من هم اقدامات را انجام دادم و نامه های الزم را 
نوشتم و مصلحت ندیدم برخی از نامه ها را منتشر 
کنم، همه ما باید تالش کنیم و این رقابتی بودن 
را درست کنیم. رئیس جمهور درباره مشارکت 
در انتخابات نیز گفت: مشارکت های ما معموال 
این طور بوده که هر چه بیشتر ، بهتر، مثال بین 50 
درصد چرخش کرده تا 70 درصد، چنین چیزی 
در مجلس ، حاال در ریاست جمهوری یک کم 
بیشتر بوده، نگذاریم حداقل شود، نگذاریم خدای 

ناکرده حداقل آرا باشد، باید  حداکثر آرا باشد.

انتقاد سخنگوی دولت از عدم پخش زنده 	 
سخنرانی رئیس جمهور 

سخنگوی دولت از صدا و سیما بابت خودداری از 
پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور انتقاد کرد.  
به گزارش ایرنا، علی ربیعی با اشاره به نزدیک 
بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی و اهمیت 
سخنرانی رئیس جمهور در همایش استانداران و 
فرمانداران کل کشور گفت: شایسته نبود صدا و 
سیما در چنین شرایطی از پخش سخنرانی دکتر 
روحانی که در راستای هرچه باشکوه تر برگزار 

شدن انتخابات بود، امتناع کند. 
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اخبار

خبر مرتبط 
   

انتقاد تند 20:30و برخی کاربران از  سخنان روحانی  

 سخنان روحانی درباره انتخابات و همچنین 
ــه در آن از هشتگ  تــوئــیــت بــعــدی وی ک
انتخابات تشریفاتی استفاده کــرده بود به 
سرعت با واکنش هایی مواجه شد . بخش 
20:30تلویزیون در گزارشی تند از این 
انتخابات  از  هشتگ   و استفاده  سخنان 
تشریفاتی انتقاد کرد و با اشاره به  استقبال 
شبکه های فارسی زبان و کاربران مخالف 
انقالب و نظام از این سخنان و هشتگ ، آن را  
نوعی بازی در زمین آن ها  دانست .واکنش ها 
به همین جا محدود نماند و بسیاری از کاربران 
فضای مجازی  به ویژه کاربران اصولگرا هم 
در مقابل این سخنان موضع گرفتند. سید 
نظام الدین موسوی فعال سیاسی و رسانه ای 
اصولگرا در توئیتی نوشت :آقای روحانی در 
واکنش به اعمال نظارت شورای نگهبان در 
انتخابات مجلس یازدهم، این انتخابات را 

تشریفاتی خوانده است.در انتخابات ریاست 
ــورای نگهبان  جمهوری همین نظارت ش
اعمال شد، برخی چهره های مشهور رد 
شدند و آقای روحانی به رغم همه شبهات 
تایید شد.چرا آن زمان انتخابات را تشریفاتی 
نخواند؟ کاربر دیگری نیز نوشت :هشتگ 
انتخابات تشریفاتی روحانی در واقع گرا دادن 
به دشمن برای ایجاد موج ها و جریان هایی 
است که می تواند منجر به دو قطبی سازی 
ــود!   به عبارتی هیزم به  در داخــل کشور ش
ــت!  یکی دیگر از  اجــاق دشمن ریختن اس
کاربران هم نوشت :در زمانی که باید اعتماد 
عمومی ایجاد شود،فتنه های انتخاباتی کلید 
خورد...اگر انتخابات امکان تشریفاتی شدن 
داشــت جناب عالی خود فاقد مشروعیت 
هستی چرا که از فرایند همین انتخابات 

رئیس جمهور شدید!

ویژه های خراسان  

چهره ها و گفته ها 

راه ورود اختالسگرها به کارخانجات 
خصوصی شده بسته شد

طبق پیشنهاد یک نهاد اقتصادی دولتی و موافقت 
تعدادی از مسئوالن اجرایی، مقرر شده از این پس 
در زمان انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
شرکت هایی که قصد خرید شرکت ها و کارخانجات 
دولتی را دارند، موضوعاتی چون نداشتن سابقه 
کالهبرداری، اختالس، خیانت در امانت، سرقت، 
جعل یا پول شویی و پرداخت رشوه به صورت رسمی 
و قانونی استعالم شود و بدهکاران بانکی نیز با 
بررسی بدهی های سررسید شده آن ها، امکان 

ورود به این عرصه را داشته باشند.

دستور ویژه دولتی برای ایجاد 
شهرک های خاص

با توجه به تاکیدات قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه به دولت برای ایجاد شهرک های دانش 
سالمت در نقاط مختلف کشور، یک مسئول مهم 
دولتی در نامه جدید خود به تعدادی از اعضای 
کابینه از آن ها خواسته است آیین نامه اجرایی 
مربوط به ایجاد این شهرک ها را با توجه به ضرورت 
حمایت از بخش خصوصی و تعاونی تهیه و در 
چارچوب قوانین و بودجه سنواتی تقدیم هیئت 
وزیران کنند تا تصویب و ابالغ رسمی آن انجام شود.

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور بیان شد

اظهارات صریح رئیس جمهور درباره  انتخابات 
می ترسم یک روزی این کلمه جمهوری هم جرم شود 

ارتش آماده برای حراست 

اجرایی  معاون  محمودی  محمد  سرتیپ  امیر 
ارتــش با تاکید بر نقش بازدارندگی ارتــش در 
کرد:  نشان  خاطر  دشمنان  تهدیدات  مقابل 

ارتش با تمام وجود همواره در 
آمادگی کامل برای حراست 
از مرزهای هوایی، زمینی و 

دریایی کشور است./
باشگاه خبرنگاران

پکن آماده تقویت همکاری ها

ــگ یــی وزیــرخــارجــه چین در پیامی خطاب  وان
ــاده اســت در راستای  به ظریف نوشت: چین آم

راهبردی  جامع  مشارکت 
همکاری های  کــشــور،  دو 
دوستانه با ایــران را در همه 

زمینه ها تقویت کند./ایلنا

دیداری برای 1400

علی صوفی فعال سیاسی اصالح طلب درباره  
دیدار روحانی،خاتمی و ناطق نوری  گفت: این 

نشست قطعا تأثیرش را بر انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1400 
خواهد گذاشت.  این نشست می 

تواند فاصله ها را کم کند . /
نامه نیوز

نامزدهای شورای اصولگرایان در 
1۵0 حوزه انتخابیه مشخص شدند 

معاون استان های شورای ائتالف نیروهای انقالب 
با اعالم خبر مشخص شدن نامزدهای این شورا 
در 150 حوزه انتخابیه گفت: در صورتی که نتایج 
نظرسنجی بقیه حوزه ها نیز تا 12 بهمن مشخص 
شود تا اواسط هفته آینده اسامی نامزدهای نهایی 

شورای ائتالف را اعالم می کنیم.
به گزارش تسنیم، نورالدین قدیمی با اشاره به 
آغاز فرایند نظرسنجی در 202 حوزه انتخابیه 
کشور گفت: از هر حوزه انتخابیه اسامی 3 تا 5 
نفر پیشنهادشده از طرف مجامع عمومی  برای 
فرایند نظر سنجی ارســال شد. وی ادامــه داد: 
تا این لحظه اسامی نامزدهای 150 حــوزه  با 
حدود 165 نماینده مشخص شده  است و نتایج 
نظرسنجی ها به خود مراکز استان ها ارسال 
خواهد شد و در کمیته استان ها با حضور نامزد 
پاکت های حاوی نتایج نظرسنجی ها باز و قرائت 
خواهد شد. قدیمی با بیان این که نامزدها در روند 
اعالم نتایج باید متعهد به دستورالعمل شورای 
ائتالف  باشند، تأکید کرد: انتظار از  نامزدهایی 
که در نظرسنجی ها از اقبال کمتری برخوردار 

بودند، این است که  طبق تعهد داده شده ، از 
ادامه حضور در انتخابات انصراف دهند  و برای 
رای آوری نامزدهای نهایی ائتالف تالش کنند. 
ــم نتایج  قدیمی با تأکید بر ایــن که تــالش داری
نظر سنجی همه استان ها را تا آخر وقت اداری 
سه شنبه 8 بهمن ماه به دفاتر استانی ائتالف 
ارسال کنیم، گفت: تا این لحظه از حوزه انتخابیه 
شهرستان های استان تهران: 5 حوزه، اصفهان: 
8 حــوزه، ایالم : 2 حــوزه، آذربایجان شرقی:8 
ــوزه، آذربایجان غربی: 8 حــوزه ، بوشهر: 5  ح
حوزه، چهارمحال و بختیاری: 3 حوزه، خراسان 
ــوزه و  ــوی: 7ح ــوزه، خراسان رض جنوبی: 2 ح
خراسان شمالی: 3 حوزه، خوزستان: 8 حوزه، 
زنجان: 4 حــوزه، سمنان: 4 حــوزه، سیستان و 
بلوچستان: 5 حــوزه، فــارس: 8حــوزه، قزوین: 
2 حوزه، کردستان: 5 حوزه، کرمان:8 حوزه، 
بویراحمد:  و  کهگیلویه  حــوزه،   6 کرمانشاه: 
3 حــوزه، گلستان: 5 حــوزه، گیالن: 8 حوزه، 
لرستان: 6حوزه، مازندران: 7 حوزه، مرکزی: 
4 حوزه، هرمزگان: 3 حوزه، همدان: 4 حوزه و 
یزد: 3 حوزه ، نتایج نظرسنجی ها مشخص شده 
است و سایر حوزه های انتخابیه نیز تا دو روز آینده 

مشخص و ارسال خواهد شد.
معاون استان های شــورای ائتالف با بیان این 
که مجامع شهرستانی در معرفی نامزدها دقت 
نظر مناسبی داشته اند اعــالم کرد : بر اساس 
نتایج نظرسنجی هایی که تا کنون اعالم شده، 
بیش از 70 درصــد نامزدهای معرفی شده ما 
به نظرسنجی، جزو نفراتی هستند که احتمال 

رای آوری آن ها باالست.
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جامعهاز میان خبرها

 تلفات پرندگان مهاجر میانکاله
 به 5 هزار الشه رسید

 گروه اجتماعی -در چهارمین روز از پایش تاالب 
بین المللی میانکاله بیش از چهار هزار الشه انواع 
پرندگان مهاجر جمع آوری و دفن بهداشتی شد. 
براساس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست 
مازندران عمده الشه کشف شده پرندگان مهاجر 
که بیشترین آن ها از نوع چنگر، فالمینگو و اردک 
نوک  پهن هستند در سواحل گلوگاه و روستای 
قلعه پایان از توابع بهشهر بوده که در حال جمع آوری 
است. گزارش خراسان حاکی است، برخی منابع 
این عدد را تا پنج هزار پرنده تلف شده اعالم کردند 
که منابع رسمی همچنان شیوع بیماری  را برای 
علت مرگ این پرندگان منتفی می دانند. طبق خبر 
ایسنا تا عصر روز گذشته نتیجه نهایی علت تلفات 
پرندگان مهاجر هنوز از سوی سازمان دام پزشکی 
اعــالم نشده و در دست بررسی اســت. خراسان 
روز گذشته به نقل از منابع محلی نوشت: احتمال 
عمدی بودن علت مرگ این پرندگان وجود دارد. 
برخی اعالم می کنند احتمال دارد این پرندگان با 
سم و توسط شکارچیان غیر مجاز تلف شده باشند. 
این خبر می افزاید، دیروز مدیرکل دفتر مدیریت 
حیات  وحش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن 
اشــاره به این که کلیه مجوزهای شکار پرنده در 
میانکاله و شرق استان مازندران باطل شده است، 
تاکید کرد: مردم منطقه از خرید و مصرف گوشت 

الشه هرگونه پرنده خودداری کنند.

 جریمه و نمره منفی به نام مالک
 یا راننده خودرو ثبت می شود؟

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در خصوص 
جزئیات تخصیص جریمه و نمره منفی در صورتی که 
مالک و راننده خودرو متفاوت باشند، توضیح داد. 
سرهنگ احمد کرمی اسد  اظهار کرد: برای 20 
تخلف حادثه ساز هم نمره منفی و هم جریمه ارسال 
می شود؛ وقتی پلیس تخلف رانندگی را مشاهده 
کرده و راننده متخلف حضور دارد اعمال قانون به 
صورت تسلیمی است؛ در این صورت نمره منفی 
برای راننده درج شده و جریمه را برای پالک خودرو 
ثبت می کنند. وی تصریح کرد: اگر تخلفات وسیله 
نقلیه به واسطه دوربین هوشمند کنترل شود هم 
جریمه و هم نمره منفی به پالک خودرو یعنی مالک 
خودرو تعلق می گیرد.وی گفت: در بحث نمره منفی 
برای تخلفاتی که به صورت تسلیمی توسط پلیس 
کنترل می شود در واقع قبض جریمه به راننده خودرو 
تحویل داده می شود؛ در این صورت نمره منفی قطعا 
در سوابق راننده درج خواهد شد زیرا مشخصات 

راننده وسیله نقلیه در قبض پلیس ثبت می شود.

 وزارت بهداشت:
کیت های تشخیص ویروس کرونا 

در کشور موجود است

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت از موجود بــودن کیت های تشخیصی 
ویــروس کرونا در کشور خبر داد و گفت: تعداد 
بیشتری کیت تشخیصی در روزهای آینده برای 
ذخیره استراتژیک وارد کشور می شود. کیانوش 
جهانپور درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود 
کیت های تشخیصی ویروس کرونا به ایرنا بیان 
کرد: این کیت های تشخیصی برای کنترل ویروس 
کرونا از آلمان وارد شده و اکنون در کشور وجود 
دارد. وی در پاسخ به این سوال که اگر شخصی 
عالیم ابتال به ویروس کرونا را دارد، به کجا باید 
ــراد می توانند به مراکز  مراجعه کند؟ گفت: اف
بهداشتی و درمانی مراجعه کنند تا اقدامات الزم 
بــرای آن ها انجام شــود. در صــورت نیاز، فرد به 
بیمارستان معین شهرستان ارجاع داده می شود. 
وی  ادامه داد: اکنون بیمارستان شهدای یافت آباد 
تهران به عنوان بیمارستان معین برای ویروس 
کرونا در نظر گرفته شده است. جهانپور اظهار کرد: 
آزمایش در مراکز بهداشتی و درمانی از افراد اخذ 
و نمونه ها برای بررسی به آزمایشگاه ملی آنفلوآنزا 
ارسال می شود. اکنون هیچ آزمایش مثبتی مبنی 

بر وجود ویروس کرونا مشاهده نشده است.

تکذیب بازداشت عباس تبریزیان

در پی انتشار خبر بازداشت عباس تبریزیان در 
فضای مجازی، دادستانی ویژه روحانیت اعالم کرد 
که مطلب منتشر شده از اساس کذب است و حسب 
اطالع واصله، مشارالیه در خارج از کشور )شهر 
نجف اشــرف( ساکن است. به گــزارش فارس در 
روزهای گذشته تصویری از عباس تبریزیان چهره 
جنجالی طب سنتی منتشر شد که وی در حال 
سوزاندن کتاب اصول طب داخلی هاریسون است.

محمد جواد رنجبر- موسسات کمک آموزشی 
و کنکور که اقــدام به انتشار کتاب های کمک 
آموزشی و کنکور می کنند و بعضی درآمدهای 
ــد و تاکنون مالیات پرداخت  میلیاردی دارن
نمی کردند، با مصوبه دیروز مجلس موظف به 
پرداخت مالیات شدند.به گزارش خراسان، در 
حالی که کارمندان و کارگران قبل از دریافت 
حقوق، مالیات خــود را پــرداخــت می کنند، 
هستند برخی مشاغل یا فعالیت ها که در عین 
درآمدهای باال، تاکنون معاف از مالیات بوده اند.

در همین زمینه، چندی است که بحث معافیت 
های مالیاتی در فضای مجازی میان کارشناسان 
ــاره هنرمندان و  ــت؛ بــه خصوص دربـ داغ اس
سلبریتی ها که با درآمــدهــای میلیاردی، از 
تعجب  هستند.شاید  معاف  مالیات  پرداخت 
کنید که موسسات کمک آموزشی و کنکور که 
اقــدام به انتشار کتاب های کمک آموزشی و 
کنکور می کنند و برخی از آن ها درآمدهای 
میلیاردی نیز دارند، تاکنون از پرداخت مالیات 
معاف بودند و فعالیت آن ها فرهنگی تلقی می 
شد! و البته که اگر دانش آموز پشت کنکور داشته 
باشید می دانید که باید چقدر در دوره متوسطه 
دوم برای خرید همین کتاب ها که عموما نکته و 

تست هستند هزینه کنید!
ــالس اول دبستان هم  ــر کــودک ک حتی اگ
داشته باشید حتما از هزینه خرید کتاب های 
کمک درسی فرزندانتان در طول سال اطالع 
دارید! کتاب هایی که از اساس قرار نبوده بار 
مالی اش بر شما تحمیل شود چرا که قرار بوده 
کتاب های درسی، نیاز شما را برآورده کند.
حال در کنار حوزه کتاب های درسی، بازار 
کتاب های کمک درسی و کنکوری درست 

شده است، برخی از آن ها هزینه ای که برای 
تبلیغات می کنند، نشان می دهد که بازار 
خوبی هم درست شده، نگاه به کیفیت این 

کتاب ها هم حکایت دیگری است.

مصوبه ای برای موسسات کمک آموزشی        
و کنکور

حاال نمایندگان دیروز در نشست علنی مجلس 
شورای اسالمی هنگام بررسی الیحه مالیات 
بر ارزش افزوده، با پرداخت مالیات و عوارض 
های  کتاب  کننده  منتشر  موسسات  توسط 

کمک آموزشی و کنکور  موافقت کردند.
ــروز در ایــن بــاره نوشت: نماینده  ایبنا هم دی
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
که از موافقان این طرح بود، با منفک دانستن 
انتشارات موسسات آموزشی و کنکور، گفت: 

چرا باید موسسات کمک آموزشی و کنکور 
از مالیات معاف باشند؟ چه کسی گفته این 
مافیای حاکم بر کنکور و این موسسات آموزشی 
که هر دم یک جور تبلیغات می کنند، از پرداخت 
مالیات معاف باشند؟ صداوسیمای بیچاره هم 
به خاطر این که بودجه اش نارساست، مجبور 
است در همه شبکه ها آن ها را تبلیغ  کند. اصال 
فرهنگ آموزشگاه، تعلیم و تربیت را از بین 

برده ایم. چرا؟ چه کسانی پشت این قضیه اند؟
سید محمدجواد ابطحی با انتقاد از سیستم 
آموزشی در کشور افزود: دستور گرفته ایم و به 
آموزش وپرورش گفته ایم این ها را قدغن کن، 
نگذار این کتاب ها را در مدارس و دبیرستان ها 
تبلیغ کنند. آن دبیر و معلمی که این کتاب ها را 
تبلیغ و دانش آموزان را به گرفتن آن ها تشویق 
هیئت های  و  انضباطی  کمیته  بــه  می کند 

رسیدگی به تخلفات معرفی کنید.
ــردن ایــن موسسات  ــه، معاف ک وی در ادامـ
را مغایر با  وظایف آموزشی دانست و اظهار 
کرد: »حال کار به جایی رسیده که ما با دست 
خودمان آوانس می دهیم که آفرین؛ کار خوبی 
کردید، باز هم از این کارها بکنید! به موسسات 
آموزشی بها بدهید که این کتاب ها را بیشتر 
چاپ کنند، فرهنگ جامعه را از بین ببرید... 
من تعجب می کنم بر چه مبنایی دوستان ما در 

کمیسیون این موضوع را استثنا کردند.«
وی خاطرنشان کرد: حرف و درخواست ما این 
اســت که موسسات کمک آموزشی و کنکور 
از مالیات بر ارزش افــزوده معاف نباشند. به 
عقیده من این حرف درستی است. این قدر با 
این کارها بر گرده طبقات محروم فشار وارد 
نکنید. من فکر نمی کنم که کسی هم با این 
قضیه مخالفتی داشته باشد. در ادامه اظهارات 
ابطحی، با اعالم موافقت دولت و کمیسیون 
آموزش و تحقیقات، این پیشنهاد با حضور ۱۹۷ 

نفر از نمایندگان مجلس به رای گذاشته شد.
بر این اساس نمایندگان با جزء 3 بند )ب( ماده 
۹ الیحه مالیات بر ارزش افــزوده با ۱43 رأی 
موافق، ۱4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 

۱۹4 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۹ این الیحه؛ عرضه خدمات زیر 

از پرداخت مالیات و عوارض معاف است:
براساس جزء 3 بند )ب( ماده ۹ الیحه مذکور؛ 
خدمات زینک، چاپ و انتشار، روزنامه اعم از 
کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه  و 
خدمات نشر و توزیع آن ها و هرگونه تبلیغات 
در روزنامه ها و نشریات به استثنای موسسات 

کمک آموزشی و کنکور.

نور افکن مالیات در تاریکخانه موسسات کنکوری 
چاپ کتاب  و  روزنامه و  تبلیغات در نشریات از پرداخت مالیات معاف شد و کتاب های کمک آموزشی و کنکور مشمول مالیات شدند

روز  از   ۹۹ ــال  س کارشناسی  کنکور  ثبت نام 
آغــاز می شود همچنین  ۱۶ بهمن  چهارشنبه 
۸ بهمن« دفترچه راهنمای  ــروز »سه شنبه  ام
رشته های بــدون آزمــون منتشر خواهد شد.به 
گزارش تسنیم، ثبت نام برای شرکت در آزمون  
سراسری سال ۹۹ برای پذیرش در رشته های 
باآزمون در دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه (، 

نیمه حضوری، مــجــازی، پردیس خــودگــردان 
دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی، دانشگاه  
پیام  نور، مؤسسات  آموزش  عالی غیرانتفاعی و 
غیردولتی و رشته های تحصیلی باآزمون دانشگاه 
آزاد اسالمی از روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸ 

از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 
به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود 
و در روز پنج شنبه 24 بهمن به پایان می رسد. 
دفترچه راهنما به همراه اطالعیه تکمیلی ثبت نام 
در آزمون همزمان با شروع ثبت نام از طریق پایگاه 

اطالع رسانی سازمان سنجش قابل دسترس 
خواهد بود؛ آزمون سراسری سال ۹۹ در تاریخ  ۱2 
و ۱3 تیر برگزار خواهد شد.داوطلبانی که تمایل 
به شرکت در پذیرش این رشته ها دارند می توانند 
20 اسفند ۹۸ با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش و مطالعه رشته های مد نظر برای 

ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

پیش بینی کاهش واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده

معاون توسعه وزارت بهداشت از افزایش ۱۱ 
ــدی بودجه ایــن وزارتخانه در ســال آینده  درص
خبر داد و گفت: پیش بینی ما این است سال 
آینده واردات دارو و تجهیزات پزشکی به 2.5 
میلیارد تومان کاهش یابد.به گزارش ایسنا، دکتر 
تقوی نژاد در حاشیه یکصد و دهمین اجالس 
رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
در جمع خبرنگاران با بیان این که ما صرفه جویی 

منابع در سال آینده را مدنظر قرار دادیــم؛ چرا 
که قیمت تمام شده بستری و سرپایی باید مورد 
ــزود: ۷ میلیون و ۶ هزار  ارزیابی قــرار گیرد، اف
بستری در سال داریم و هزینه بستری هر بیمار به 
طور متوسط ساالنه به جز دارو حدود دو میلیون و 
۹00 هزار تومان بوده و هزینه بستری دارو حدود 
400 هزار تومان است که در نهایت سه میلیون و 
300 هزار تومان هزینه بستری هر بیمار می شود.

ثبت نام کنکور 99 از 16بهمن
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ــی و  ــی در سـ ــح ــال مــجــیــد ص
هشتمین جشنواره تئاتر فجر، 
به عنوان داور در بخش مسابقه 
دارد.  حضور  خیابانی  تئاتر 
عــاوه بر او، علیرضا استادی 

و حسین مسافر آستانه هم داوری این بخش را 
برعهده دارند.

چهره ها و خبر ها

محمدحسین لطیفی در سریال 
»آقازاده« به کارگردانی بهرنگ 
توفیقی و تهیه کنندگی حامد 
عنقا بازی کرده. او و حامد عنقا 
پیشتر در سریال های »تنهایی 
لیا«، »نردبام آسمان« و »قلب یخی« همکاری 

کرده بودند.

لیا اوتــادی به جمع بازیگران 
ــن  ــش ــاریـــخـــی »ج ــال تـ ــ ــری ــ س
ــرون« ســاخــتــه مجتبی  ــربـ سـ
راعــی اضافه شــد. ایــن سریال 
که در سه فصل تولید خواهد 
ــاه و پــیــروزی  ــد،  بــه دوران مظفرالدین ش ش

مشروطه خواهان می پردازد.

ــه جمع  ــداوردی ب ــ ســپــیــده خـ
بــازیــگــران ســریــال »شـــاه رگ« 
ساخته جال اشکذری اضافه 
شده. او در سریال »بیگانه ای با 
من است« کاری از احمد امینی 
هم بازی کرده که اکنون در مرحله تصویربرداری 

است.

ــارا رســـــــول زاده در فیلم  ــ س
»هفت« به کارگردانی فرشاد 
ــدی، ایـــفـــای نقش  ــی ــف ــل س گ
خــواهــد کــرد و در ایــن فیلم با 
علی نصیریان و بابک کریمی 

همبازی می شود. قرار است فیلم برداری این اثر 
بهار سال آینده آغاز شود.

فـــرزاد فــرزیــن بــرای حضور در 
فصل دوم سریال »عاشقانه 2« اثر 
منوچهر هادی، مذاکراتی داشته 
است. محمدرضا گلزار بازیگر 
اصلی فصل اول، مدتی پیش از 

حضورش در فصل 2 این مجموعه خبر داده بود.

ــاه آیــنــده با  پــرویــز پرستویی م
سریال »هم گناه« به کارگردانی 
نمایش  بــه  کیایی،  مصطفی 
خانگی می آید. او اکنون فیلم 
»مطرب« را روی پــرده سینما 
دارد که با فروش 35 میلیاردی، در صدر جدول 

فروش است.

سینمای ایران

آخرین آمار از تعداد سینماهای 
کشور

آمار تازه ای از شمار سالن های سینما در ایران 
اعام شد.

به گزارش مهر، حسین انتظامی رئیس سازمان 
سینمایی در مراسم رونمایی از سالن های جدید 
پردیس ملت گفت: »از مدیریت شهری برای 
توجه به توسعه زیرساخت های فرهنگی تشکر 
ایــن توجه دغدغه مدیریت  می کنم و معتقدم 
شهری است که می توان آن را عاوه بر یک نهاد 
خدماتی به یک نهاد فرهنگی اجتماعی تبدیل 

کرد.«
 وی تاکید کـــرد: »هــرچــقــدر زیرساخت های 
فرهنگی را توسعه دهیم، آسیب های اجتماعی 
و بسیاری از مشکات فرهنگی نیز کم می شود.«

رئیس سازمان سینمایی در بخش دیگری از 
صحبت های خود درباره ساخت وساز سالن های 
سینمایی بیان کــرد: »در پایان سال ۱3۹۷، 
32۸ سینما و 5۸۱ سالن در کشور داشتیم 
که این تعداد تا پایان سال ۹۸ به 353 سینما 
افزایش یافت، که خود  ۶5۴ سالن سینما  و 
موفقیت قابل توجهی است. باید به خاطر داشته 
باشیم هر چقدر بتوانیم فرهنگ با خانواده سینما 
رفتن را گسترش دهیم به کنترل آسیب های 

اجتماعی کمک کرده ایم.«

تولید فیلم از مالیات معاف شد

نمایندگان مجلس شورای اسامی کلیه مراحل 
و  سریال  فیلم،  پخش  و  تولید  تهیه،  خدمات 
از پرداخت مالیات معاف  را  تئاتر  و  موسیقی 

کردند.
بــه گـــزارش مهر، نمایندگان مجلس شــورای 
اســامــی در جلسه علنی دیـــروز و در جریان 
ــزوده، بخش  بررسی الیحه مالیات بر ارزش اف
خدمات معاف از مالیات را تعیین کردند. کلیه 
عرضه  و  پخش  تولید،  تهیه،  خدمات  مراحل 
فیلم، سریال، موسیقی و تئاتر از پرداخت مالیات 

معاف شدند.
ایــن در حالی اســت کــه چندی پیش جنجال 
مالیاتی  معافیت  نشدن  حــذف  سر  بر  بزرگی 
فعالیت های فرهنگی و هنری از بودجه سال ۹۹ 
ایجاد شد و منتقدان، سازمان برنامه و بودجه را 

مقصر این اتفاق می دانستند.

 اکران »23 نفر« در شهرهای 
فاقد سینما

اکران فیلم سینمایی »23 نفر« به کارگردانی 
مهدی جعفری در شهرهای فاقد سینما آغاز 

می شود.
به گــزارش فــارس، اکــران  فیلم سینمایی »23 
ــی مــهــدی جعفری و تهیه  ــردان ــارگ نــفــر« بــه ک
ــرآورده از امـــروز، توسط  ــ کنندگی مجتبی ف
عماریار در شهرهای فاقد سینما آغاز می شود. 
فیلم سینمایی »23 نفر« دومین ساخته مهدی 
جعفری محصول سازمان هنری رسانه ای اوج، 
روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است 
که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱3۶۱ 
به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. قسمت های 
اول این فیلم، سکانس های جنگی دارد و بعد از 
آن ماجرای اسارت شخصیت های اصلی داستان 
به تصویر کشیده می شود. از جمله بازیگران فیلم 
سینمایی »23 نفر« می تــوان به مجید پتکی، 
سعید آلبوعبادی، رضا نوری و عبدالحلیم تقلبی 

اشاره کرد.
مخاطبان و عاقه مندان می توانند در شهرهای 
بــدون سینما و مناطقی که امکان پخش فیلم  
ــود نـــدارد بــا ثبت  ــل مختلف وج در آن بــه دالی
سفارش در سایت www.ammaryar.ir یا 
و   ۴2۷۹5۹۱۰ تلفن های  شماره  با  تماس 

۴2۷۹5۶2۰ درخواست خود را ثبت کنند.

»1917«همچنانموفقدرگیشه
فــروش فیلمی که شانس اصلی بــردن جوایز 
اصلی اسکار است، تا کنون از 2۰۰ میلیون دالر 

بیشتر شده و همچنان در حال افزایش است.
به گزارش خبرآناین، فیلم سینمایی »۱۹۱۷« 
که مهم ترین جوایز سینمایی را از گلدن گلوب 
انجمن  و  تهیه کنندگان  انجمن  جــایــزه  تــا 
ــت، فروش  ــرده اس کــارگــردانــان از آن خــود ک
خوبی را پس از چند هفته اکران تجربه می کند. 
»۱۹۱۷« از پنج هفته پیش در آمریکا روی 
پرده رفته است و تا پس از اهدای جوایز اسکار 
همچنان چشم به گیشه خواهد داشت. سهم 
گیشه آمریکای شمالی از فروش 2۰۰ میلیون 
دالری این فیلم تا این جای کار ۱۰3 میلیون 

دالر بوده است.
یکی از مهم ترین اخبار گیشه سینمای جهان در 

هفته گذشته رکود عظیم در دومین بازار بزرگ 
سینمای جهان در پی شیوع ویروس کرونا بود. 
در چین که عنوان دومین بازار بزرگ سینمای 
جهان پس از آمریکای شمالی را یدک می کشد، 
تعداد زیادی از سالن های سینما تعطیل شده و 
همین موضوع بر فروش فیلم های در حال اکران 

تاثیری منفی گذاشته است.
هفته پیش پرفروش ترین فیلم روی پرده »پسران 
بد: برای یک عمر« با بازی ویل اسمیت بود. 
این دنباله سینمایی در حالی در صدر جدول 
پرفروش ها ایستاد که فیلمی تازه و پربازیگر 
نیز در همین زمان روی پرده رفته بود. فروش 
جهانی فیلم به 2۱5 میلیون دالر رسیده است.
ــا بـــازی متیو  ــاره ب ــت ــرس ــان« فیلمی پ ــایـ »آقـ
به  گــرانــت  هیو  و  فـــارل  کالین  مک کانهی، 
کارگردانی گای ریچی است. این فیلم با وجود 
این همه ستاره و داستان پرطرفدارش نتوانست 
ــور که باید و شاید بدرخشد و در نهایت  آن ط
به فــروش جهانی 33 میلیون دالری رسید. 
»آقایان« در نخستین هفته اکــران، چهارمین 

فیلم جدول پرفروش ها بود.

امیرجدیدی
روز صفر

امیر جدیدی پس از یک سال غیبت در جشنواره 
فجر، امسال با دست پر در این رقابت حضور 
دارد. او در فیلم »روز صفر« ساخته سعید ملکان 
نقش یک مامور اطاعاتی را بازی کرده. فرصت 
بازی در چنین نقش جذابی، اتفاقی نیست که 
در کارنامه هر بازیگری بیفتد و با دیگر نقش هایی 
که تا به حال از او دیده ایم متفاوت است. امیر 
جدیدی در آخرین حضور خــود در جشنواره 
سی وششم، در فیلم »عرق سرد« ساخته سهیل 
بیرقی نقش یک مجری ریاکار تلویزیون را بازی 
کرد. بازی او در این فیلم بسیار مورد توجه همه 
قرار گرفت و برای این فیلم و »تنگه ابوقریب«، 

سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد را گرفت.

امیرآقایی
شنای پروانه

بی شک یکی از متفاوت ترین نقش هایی که در 
جشنواره امسال خواهیم دید، متعلق به امیر 
آقایی در فیلم »شنای پروانه« اثر محمد کارت 
است. این بازیگر معموال در نقش  کاراکترهای 
موجه و متشخص دیده شده است و این نقش ها 
با شخصیتی که او در دنیای واقعی از خود نشان 
داده بیگانه نبوده اند، اما او در »شنای پروانه« از 
آن تشخص به کل فاصله گرفته و نقش شخصیتی 
ــاش است  را که یــادآور دارودســتــه اراذل و اوب
بازی کرده است. امیر آقایی سال ۹5، در سی و 
پنجمین جشنواره فجر برای بازی در فیلم »بدون 
تاریخ بدون امضا« ساخته وحید جلیلوند، نامزد 

دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

پیمانمعادی
درخت گردو

با توجه به تصویر پیمان معادی روی پوستر فیلم 
ــردو« به کارگردانی محمدحسین  ــت گ »درخ
مهدویان، احتمااًل او در این فیلم نقش شخصیتی 
از طبقه فرودست جامعه را بازی کرده است. عاوه 
بر این، موضوع فیلم بی ارتباط با واقعه بمباران 
شیمیایی سردشت نیست و به احتمال فراوان، 
او یکی از افرادی  است که زندگی اش تحت تأثیر 
آن اتفاق قرار گرفته. معادی در این فیلم از لحاظ 
ظاهری هم گریم بسیار متفاوتی داشته. این بازیگر 
سال گذشته در فیلم »متری شیش ونیم« اثر سعید 
روستایی در نقش مأمور پلیس دیده شد و نامزد 
دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد اما 

در رقابت با هوتن شکیبا از او جا ماند.

پانتهآپناهیها
خروج

پانته آ پناهی ها در فیلم »خروج« نقش زنی را بازی 
کرده است که حداقل 3۰ سال از سن واقعی 
خودش بزرگ تر است. البته او قبا امتحان خود 
را درباره ایفای نقش یک زن مسن در فیلم »نفس« 
به خوبی پس داده و در »خروج« یک بار دیگر این 
چالش را تجربه کرده است. بازی فوق العاده او در 
فیلم »نفس« سال ۹5، جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول جشنواره بین المللی فجر را برای او به ارمغان 
آورد. عاوه بر این،چالشی که این بازیگر را بیشتر 
زیر ذره بین می برد،این است که  پانته آ پناهی ها 
و گیتی قاسمی تنها بازیگران خانم فیلم »خروج« 
هستند، بنابراین دور از ذهن نیست که بازی او در 

این فیلم حسابی به چشم بیاید.

8 چالش  متفاوت در فجر 38
 از ترکی حرف زدن جواد عزتی تا چالش سن پانته آ پناهی ها
 و حضور امیر آقایی در نقش یک گنده الت

  مائده کاشــیان  - کمتر از یک هفته به آغاز رقابت سی وهشــتمین جشنواره فیلم فجر، 
باقی مانده و در روزهای گذشــته، تبلیغات فیلم هــای حاضر در این دوره از جشــنواره 
آغاز شده است. بعضی از فیلم هایی که در ســکوت خبری ساخته شدند، کم و بیش این 
سکوت را در تبلیغات  حفظ کرده اند و تعدادی دیگر از آثار هم از تصاویر، تیزر و لوگوی 
خود رونمایی کرده اند. باتوجه به آن چه در تبلیغات فیلم ها دیده می شود و اخباری که 
تا به حال منتشر شــده است امسال 8 بازیگر ســینما، بازی در نقش های چالشی تری را 

تجربه کرده اند.

جوادعزتی
آتابای

جواد عزتی امسال با پنج فیلم در جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد و احتمااًل در این پنج فیلم، 
نقش های مختلفی را تجربه کــرده اســت، اما 
کنجکاوکننده ترین فیلم عزتی، »آتابای« اثر نیکی 
کریمی است. او در این فیلم به زبان ترکی صحبت 
کرده و تجربه سخت و متفاوتی را از سر گذرانده 
است. دشوار از آن نظر که به طور کلی زبان ترکی 
زبان ساده ای نیست و متفاوت از این نظر که او تا 
به حال در هیچ کدام از فیلم هایش، نه تنها به زبان 
ترکی بلکه با لهجه خاصی صحبت نکرده است. 
جواد عزتی تا به حال برای بازی در بسیاری از 
فیلم هایش مورد تحسین بوده اما هنوز شانس 

دریافت سیمرغ را نداشته است.

سعیدآقاخانی
خون شد

اخباری که درباره فیلم »خون شد« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی منتشر شده، حاکی از این است 
که سعید آقاخانی در این فیلم به نوعی در شمایل 
قهرمان معروف کیمیایی یعنی »قیصر« ظاهر 
شده و به نوعی حکم آن شخصیت را دارد. کار 
سخت سعید آقاخانی در »خون شد« این است 
که بتواند حال وهوای قهرمانان آثار کیمیایی را 
تداعی کند. او در سی وسومین جشنواره فیلم 
فجر، برای بازی در فیلم »خداحافظی طوالنی« 
اثر فرزاد موتمن، موفق شد جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را از آن خود کند. باید صبر کرد 
و دید بازی در فیلم »خون شد« چه اتفاقی را در 

کارنامه هنری او رقم زده است.

ساعدسهیلی
روز صفر

ساعد سهیلی در فیلم »روز صفر« متفاوت ترین 
و مهم ترین نقش در کارنامه هنری خود را تجربه 
کرده و در این فیلم در نقش »عبدالمالک ریگی« 
ظاهر شده است. این شخصیت در دنیای خارج از 
فیلم و قصه وجود دارد و مردم درباره او و جنایاتش 
اطاعاتی دارند، بنابراین چالش ساعد سهیلی 
نزدیک شدن به شخصیت او و بــازی  باورپذیر 
بوده است. سهیلی تا به حال برای فیلم های »رخ 
دیوانه« و »گشت ارشــاد«، نامزد دریافت جایزه 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فجر 
شده است اما هنوز نتوانسته سیمرغ را با خود به 
خانه ببرد. نتیجه کار او در »روز صفر« می تواند 

تحول مهمی در کارنامه اش  ایجاد کند.

نداجبرئیلی
مردن در آب مطهر

ندا جبرئیلی در سینما بیشتر با فیلم »ماهی 
و گربه« و در تلویزیون با اولین سریالش یعنی 
»برادر جان« شناخته می شود. او امسال با ایفای 
نقش در فیلم »مردن در آب مطهر« به کارگردانی 
نوید محمودی، شانس بازی در نقش یک مهاجر 
افغان  را دارد و در این فیلم با لهجه افغانستانی 
صحبت می کند. با توجه به این که این بازیگر 
ایرانی است، برای یاد گرفتن این لهجه مراحل 
سختی را گذرانده. سابقه حضور این بازیگر در 
جشنواره فجر به دوره سی ویکم می رسد او در 
این دوره برای بازی در فیلم »قاعده تصادف« به 
کارگردانی بهنام بهزادی، نامزد دریافت جایزه 

بهترین بازیگر نقش مکمل زن بود.



7دانستنی ها سه شنبه 8 بهمن 1398
2 جمادی الثانی 1441.شماره 20305

 معروف ترین
 آمسان خراش های جهان

 نگاهی به مدرن ترین ساختمان ها، به بهانه به پایان رسیدن ساخت بلندترین
 برج مسکونی جهان در شهر نیویورک پس از 15 سال

مرکز تجارت جهانی شانگهای چین	 
ایــن بنا با 492 متر ارتفاع، 
ــج بــــــرای  ــ ــی ــ ــه ــ جـــــایـــــی م
ــه شمار  بــازدیــدکــنــنــدگــان ب
می آید. در کنار قسمت های 
اداری در این بنا مراکز خرید، 
هـــتـــل هـــا، رســـتـــوران هـــا و 
بــرای  سکوهایی  همچنین 
مشاهده اطــراف وجــود دارد 
که منظره ای سرگرم کننده از 
ــگ را در مــعــرض دید  ــودون پ
عموم قرار می دهد. این برج 
دهمین   2016 ــال  سـ در 
ــان و  ــه ســاخــتــمــان بــلــنــد ج
پنجمین ساختمان بلند چین معرفی شد. این برج 101 
طبقه روی زمین و سه طبقه زیر زمین دارد. ساخت این برج 
1.2 میلیارد دالر هزینه داشت و در سال 2007 به پایان 

رسید.
 تجربه آسانسورهای این برج در تور چین تجربه ای عالی 
برای بازدیدکنندگان خواهد بود. این آسانسورها در یک 
دقیقه مردم را از طبقه اول تا طبقه نود و پنجم با سرعت 
10 متر بر ثانیه جابه جا می کنند. طراحی غیر معمول و 
جالب توجه این بنا، فشار باد را کاهش داده و در عین حال 
ادای دینی است به اساطیر باستانی کشور چین. بخشی 
از تاخیر در اتمام پروژه، جنجالی بود که بر سر فضای خالی 
باالی برج پیش آمده بود. در طراحی اصلی، این فضای 
خالی دایره ای شکل بود که مردم چین اعتراض کردند، 
چرا که این دایره شبیه به نماد آفتاب تابان ژاپن که بر روی 
شهر احاطه دارد دیده می شد. در نتیجه آن طراحی به 
شکل ذوزنقه ای فعلی تغییر یافت. به خاطر این ذوزنقه 
است که این برج نام کنایی »دربازکن بطری« را به دست 

آورده است!

برج خلیفه، امارات متحده	 
بلندترین بنای کنونی جهان با 
ــر. ایـــن  ــتـ ارتــــفــــاع 830 مـ
آسمان خراش دارای مراکز و 
ــد  900 واح ــر اداری و  ــات دف
آپارتمان است.  هتلی درون این 
بــرج واقــع شــده و سوئیت های 
لوکس با مناظری سرگرم کننده 
را در اخــتــیــار مــســافــران قــرار 
می دهد. برخی از رکوردهای 
این برج عبارت اند از: بلندترین 
آسمان خراش جهان، بلندترین 
سازه دست بشر، بلندترین سازه 
جهان که بــدون کمک کابل یا 
وســیــلــه دیــگــری ســرپــاســت، 
ساختمانی با بیشترین طبقات: 163 طبقه، دارا بودن سریع 
ترین آسانسور با سرعت km/h 64 و بیشترین مسافت طی 
شده، دارا بودن بیشترین مساحت طبقات بین ساختمان های 
جهان و بزرگ ترین بالکن برای تماشای نمای بیرون برج 

)سکوی دیده بان(. 

برج دوقلوی پتروناس، مالزی	 
بلندترین برج دوقلوی جهان 
در کــواالالمــپــور بــا ارتفاع 
451.9 مــتــر اســـت. در 
حــالــی کــه یکی از برج ها 
متعلق به یک شرکت نفتی و 
دارای  بیشتر  دوم  بـــرج 
ــری تـــفـــریـــحـــی و  ــ ــاربـ ــ کـ
سرگرم کننده است. مرکز 
خرید شگفت انگیز سوریا 
KLCC و سکوی مشاهده 

مناظر اطراف، از جمله فعالیت های جالب این مجموعه است 
که می توان به آن اشــاره کرد. طرح برج های 88 طبقه ای 
پتروناس الهام گرفته از هنرهای اسالمی است و از فلز، شیشه 
و بتن ساخته شده است. سطح مقطع طبقه چهل و سوم برج 
اول برگرفته از طرح اسالمی ربع الحزب است. یکی از بارزترین 
ویژگی های برج های دوقلو، پل دوطبقه ای است که در میانه 
راه آن ها را به هم متصل کرده است. این پل دوطبقه که خود از 
جمله دیدنی های کواالالمپور است در طبقات 41 و 42 دو برج 
را به هم وصل می کند. این پل دوطبقه تنها به علت زیبایی 
ظاهری به برج ها اضافه نشده، از آن جایی که دو برج از هم 
فاصله داشته، این پل میانبری بین دو برج محسوب می شود. 
عالوه بر این عامل، این پل تکیه گاهی میان دو ساختمان فراهم 
می کند. سیستم باالبر این برج یک سیستم دوگانه است 
به طوری که آسانسور پایینی افراد را به طبقات فرد می برد و 
آسانسور باالیی در طبقات زوج توقف دارد. در کل 29 آسانسور 

دوگانه در این دو برج کار می کنند.

ساختمان امپایر استیت، نیویورک	 
ــراش  ــ ــان خ ــ ــم ــ ــن آس ــ ــ ای
ــه در ســال  ــه ای ک ــان ــس اف
1931 ساخته شد، قطعا 
ــداز مــنــحــصــر  ــ ــم ان ــ ــش ــ چ
بــه فــردی دارد. در ایــن 
ــان کـــارگـــران  ــم ــت ــاخ س
شبانه روز کار می کردند تا 
ــت ساخت  ــرع رکــــورد س
ساختمان را بشکنند و در 
برخی مواقع تعداد 3400 
کارگر به طور شبانه روزی مشغول کار بودند. امپایر استیت 
448 متر ارتفاع دارد که البته آخرین طبقه آن )صد و دومین 
طبقه( در ارتفاع 391 متری واقع شده است. بقیه ارتفاع این 
ساختمان به آنتن تلویزیونی باالی آن مربوط می شود. کل 
هزینه ساخت امپایر استیت به انضمام زمین آن در حدود 41 
میلیون دالر بوده که از این میزان 24 میلیون دالر هزینه ای 
است که خرج سازه ساختمان شده است. در فیلم کینگ 
کونگ ساخته سال 1933، کینگ کونگ، گوریل غول پیکر 
ــاالی ساختمان امپایر استیت مـــی رود و این  فیلم بــه ب

ساختمان را به عنوان نمادی مرتفع معرفی می کند.

آسمان خراش شارد)Shard(، انگلستان	 
این ساختمان 95 طبقه ، 
برجی هرمی شکل در لندن 
پایتخت کشور انگلستان و 
ــان بخش  ــی ــت در م ــ درس
تاریخی این شهر و بناهایی 
همچون کاخ وست مینستر و 
کلیسای جامع پاول قدیس 
قرار گرفته است.  جایی که 
چشم اندازی قابل توجه از 
شهر پرجنب و جوش لندن 
را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد. شارد با 310 متر 
ارتفاع، بلندترین برج اتحادیه اروپا و چهل و ششمین ساختمان 
بلند دنیاست. مالکیت این برج متعلق به چندین مؤسسه مالی 
قطری است. ساخت این سازه شیشه ای 450 میلیون پوند 
هزینه داشته است. در داخل این آسمان خراش رستوران ها، 
ادارات و آپارتمان های لوکسی ساخته شده و بین طبقات 68 تا 
72 رصدخانه ای با چشم انداز 360 درجه از لندن قرار دارد. 
ساخت این برج از سال 2009 شروع  شد و پیش از برگزاری 

بازی های المپیک تابستانی 2012 لندن به پایان رسید.

برج تجاری بیتکس کو )Bitexco(، ویتنام	 
این برج در سال 2010 در 
هوشی مینه ساخته شد که 
روی  از  طبقه   68 دارای 
زمین و سه طبقه زیرزمین 
اســت. این برج با 262.5 
متر ارتــفــاع در رده 124 
ــن  ــری ــدت ــن ــل ــت ب ــرسـ ــهـ فـ
ساختمان ها و سازه ها در 
جهان قرار می گیرد. این بنا 
شکل گل نیلوفر یا لوتوس را 
در معرض دید عموم قرار می دهد. این گل در نزد مردم ویتنام 
نماد مذهب، سنن و فرهنگ این کشور است. سکوی دیده بان 
که در بیرون از خود بنا تعبیه شده، 22 متر وسعت دارد و بهترین 
نقطه برای کسانی است که می خواهند با یک نظر، اطراف شهر 
را ببینند. طراحی زیبای ایــن بــرج آن را تبدیل به یکی از 

معروف ترین آسمان خراش های جهان کرده است.

مرتفع ترین ساختمان مسکونی جهان
ساختمان Central Park Tower که دارای 131 طبقه و 11 آسانسور است، به طور کامل بر شهر 
نیویورک مشرف است و منظره های بسیار حیرت انگیزی برای ساکنانش می سازد. هزینه ساخت این برج 
که از سال 2004 آغاز شد تا  سه میلیارد دالر اعالم شده که بیشتر آن به صورت سرمایه گذاری و گرفتن وام 
تامین شده است. ارتفاع این برج مسکونی حدود 473 متر است که کامال از ساختمان های هم جوار خود 
متمایز است تا عنوان بلندترین برج مسکونی جهان را به خود اختصاص دهد. اگرچه برج خلیفه در دبی از 
این برج بلندتر است ولی بیشتر فضای آن به کاربری های اداری، تجاری، هتل، گردشگری و فروشگاهی 
اختصاص دارد به همین دلیل، برج Central Park را بلندترین ساختمان مسکونی جهان می شناسند.

بیشتر واحدهای باالیی این برج از نوع کاندو )Condo( است که اغلب در اروپا و آمریکای شمالی مرسوم 
است، همان آپارتمان خودمان اما با فضاهای بزرگ تر، راحت تر، چشم انداز و مالکیت  شخصی. هر واحد 
کل طبقه را به خود اختصاص می دهد و دارای مالکیت اختصاصی است که سه پنت هاوس بزرگ هم 
با مساحتی حدود 1625 متر مربع دارد. طراحی نمای برج از شیشه و ورق استیل است که در طبقات 
پایه دارای ارتفاع بیشتری است. هفت طبقه اول برج به فروشگاه های برند اختصاص یافته و واحدهای 
مسکونی از طبقه 32 به بعد طراحی شده که بیش از 179 آپارتمان فوق لوکس هستند. آپارتمان ها در 

مساحت های 438 تا هزار متری در مدل های دو تا هشت اتاقه دسته بندی شده اند.
ورود به طبقه همکف آن برای عموم آزاد و به چند فروشگاه اختصاص داده شده است. همچنین گفته 
می شود طبقه صدم این ساختمان به حالت یک باشگاه خصوصی ساخته شده است که مساحتی 
حدود 770 مترمربع دارد. این باشگاه بخش های مختلفی مانند کافه ، رستوران، اتاق سیگار، سالن 
نمایش، پذیرایی سلف سرویس و اتاق های جلسات خصوصی دارد تا ساکنان بتوانند با راحتی بیشتری 
در این برج زندگی کنند. به گفته سازندگان، طبقه صدم مخصوص جشن های خصوصی ساکنان یا 
دورهمی های دوستانه است و طراح و معمار این ساختمان سعی کرده این طبقه را طوری بسازد که 
مشرف به منظره های شگرفی از شهر باشد و زیبایی های پیشرفته ترین ساختمان مسکونی جهان را 
نشان دهد. همین طور مساحتی حدود 4645 مترمربع از این ساختمان در طبقه های 14 تا 16 به 
فعالیت هایی مانند باشگاه ورزشی، استخر، زمین بازی کودکان و ... اختصاص یافته که یک استخر 

سرپوشیده 20 متری هم دارد.
اطالعات جزئی منتشر شده نشان می دهد مبلغ کل فروش واحدهای این برج به بیش از چهار 
میلیارد دالر می رسد. به عنوان مثال یک آپارتمان 197 متری با دو خواب و سه سرویس بهداشتی 
حدود 6.9میلیون دالر و آپارتمان  پنج خوابه با شش سرویس بهداشتی و مساحت 658 متری، 
قیمتی 63 میلیون دالر دارد. هنوز جزئیات زیادی از واحدها و طبقات آن منتشر نشده و تازه شاهد 

اولین تصاویر از آن هستیم.

6 ساختمان بلند مرتبه  برتر
معرفی بلندترین و شگفت انگیزترین   برج های جهان

بلندترین ساخته دست بشر چیست؟
خانه های معمولی و قدیمی رایج در حدود 4.5 متر ارتفاع دارند. 
بلندترین مجسمه  دنیا متعلق به معبد بهاره  بوداست که ارتفاعی 
به طول 128 متر دارد؛ برای درک بهتر بلندی این مجسمه باید 
گفت در صورتی که شما از باالی آن به پایین بپرید، 5.5 ثانیه 
طول می کشد تا به زمین برسید. هرم بزرگ جیزه در مصر اندکی 
بزرگ تر از این مجسمه است و 146 متر ارتفاع دارد که برای 
ساختمانی متعلق به 4500 سال پیش، ارتفاع بسیار زیادی است. 
به طرز شگفت انگیزی این هرم غول پیکر برای مدت 3881 سال 
بلندترین ساخته  بشر بوده است. هم اکنون، برج خلیفه با ارتفاع 
قابل  توجه 830 متری خود، بلندترین ساختمان دنیا لقب گرفته 
است؛ برای درک بیشتر این ارتفاع باید گفت که در صورت سقوط 
آزاد از باالی این ساختمان، 20 ثانیه طول می کشد تا به زمین 
برسید؛ اما از نظر تئوری می توان ساختمان های بلندتری ساخت.
اما بلندترین ساختمانی که انسان می تواند بسازد چه ارتفاعی 
خواهد داشت؟ در دیدگاه تئوری هیچ محدودیتی برای بیشینه 
ارتفاع وجود ندارد؛ با این حال شما باید زیربنای ساختمان را 
به قدری گسترش دهید تا توان تحمل این سازه  بلند را داشته باشد؛ 
اما از دیدگاه منطقی، به دلیل کروی بودن زمین، این کار در دنیای 
واقعی به وضوح قابل  اجرا نیست. با فناوری قابل دسترس امروزی، 
بلندترین ساختمانی که ممکن است بتوانیم بسازیم ساختمان 
ایکس-سید 4000 است. این ساختمان هنوز ساخته نشده اما 
طراحی آن به اتمام رسیده است. این سازه  غول پیکر، 4 کیلومتر 
ارتفاع خواهد داشت که معادل ارتفاع کوهستان فوجی در ژاپن 
است. زیربنای این ساختمان 6 کیلومتر طول خواهد داشت و 
می تواند در الگوهای آب و هوایی اطراف خود، اختالل ایجاد 
کند. این ساختمان در واقع یک کوه مصنوعی است که می تواند 
محل زندگی جمعیت یک میلیون نفری باشد. البته ساخت چنین 

ساختمانی نیاز به بودجه ای معادل 1.4 تریلیون دالر دارد.
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

 مقایسه خروج اضطراری
 از هواپیما در داخل و خارج از ایران

همه یک خانواده ایم

 خرس های قطبی، در شمال روسیه

سیستان  وبلوچستان را دریابیم

  نامه تکان دهنده دانش آموز بجنوردی و بزرگ ترین قاچاقچی گوگولی!
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عجیب و غریب ترین اسم ها!

برنامه »از من بپرس« این بار به سراغ اسامی عجیب و 
غریب رفت و به اسامی عجیب و غریبی مثل »آرشیو، 
ملخ، شفتالو، قطار و خیار« برای پسرها و اسامی »پنبه، 
حلوا، خرما، پوپول و پنیر« برای دخترها اشاره کرد که 
بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشت. محمدرضا 
یزدانپرست، مجری برنامه در بخشی از این برنامه می 
گوید: »اگر اصرار برای انتخاب اسم خاص، این گونه پیش 
برود، چه بسا برسیم به آقای دبلیو کیوزاده و خانم کیبورد 
کلیک نژاد«. البته اسدا... پارسا، مدیرکل اسناد هویتی 
ثبت احوال هم اعالم کرده که این اسامی عجیب و غریب، 
مربوط به گذشته ها بوده و االن چنین اسم هایی ثبت 
نمی شودو هرکس هم بخواهد می تواند این گونه اسم 
ها را  تغییر دهد. کاربری نوشت: »واقعا پدر و مادرایی که 
این اسما رو میذارن رو بچه هاشون به چی فکر می کنن.« 
کاربر دیگری به طنز نوشت: »احتماال اونی که اسم بچش 

رو گذاشته پنیر، فامیلیش لیقوان بوده!«
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ویروس انسانی کرونا!

باز هم ورزشگاه آزادی میدان جنگی شد برای هواداران 
دو تیم تراکتور و پرسپولیس. آن هم در مهم ترین بازی 
هفته که در نهایت با برد شاگردان گل محمدی و حضور 
مقتدرانه آن ها در صدر جدول پایان یافت.اما در این 
دیدار باز هم حاشیه روی سکوها به حاشیه اصلی بازی 
تبدیل شد و هــواداران با سالح سردی به نام سنگ از 
خجالت یکدیگر درآمدند و صحنه های تلخی را رقم زدند 
که تصاویرش در فضای مجازی منتشر شد. در میان همه 
تصاویر، یک تصویر با واکنش های بیشتری همراه بود. 
در این تصویر یکی از تماشاگرنماهای بازی با پرچم کشور 
ترکیه مشغول سنگ اندازی است. کاربران ضمن محکوم 
کردن این تماشاگرنماها واکنش طنزی هم به این تصویر 
داشتند. کاربری نوشت:  »من شک ندارم اگه کسی بخواد 

نقش ویروس جدید توی چین رو بازی کنه همین آدمه.«
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بزرگ ترین قاچاقچی گوگولی!

تصویری از بزرگ ترین قاچاقچی کشور با تحصیالت پنجم 
ابتدایی که هنگام دستگیری 31 سال داشته و  به تمساح 
خلیج فارس مشهور بوده، در فضای مجازی منتشر شد که 
بازتاب های زیادی داشت. »عیسی زمین گرفته« 36 ساله 
سرکرده یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق و توزیع مواد 
مخدر پنجم بهمن ماه اعدام شد. تصویری از این قاچاقچی 
بزرگ که به ظاهرش نمی آید سرکرده باند قاچاق باشد، 
واکنش هایی را در پی داشت. کاربری نوشت: »در نگاه 
اول آدم فکر می کنه این قند عسل با این چهره معصوم، 
لب بندر ساز می زده و سمبوسه می فروخته؛ اصال باور 
نمی کنی که با این قیافه بشه مواد فروخت!« کاربر دیگری 
نوشت: »این عکس رو ببینید و یادتون بمونه که هیچ وقت 

آدما رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنید.«
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 طلب حاللیت دانش آموز بجنوردی برای خراش دیوار

تصویری از نامه یک دانش آموز بجنوردی برای طلب 
حاللیت، کاربران شبکه های اجتماعی را منقلب کرد و 
واکنش آن ها را بر انگیخت. در این تصویر دانش آموز 
بجنوردی  با گذاشتن 1۰۰ هزارتومان و یک نامه، از 
مسئول سالن ورزشی بابت خسارتی که زده، طلب حاللیت 
کرده و شرمندگی اش بابت این خسارت غیر عمد آن قدر 
زیاد بوده که حتی اسمش را ننوشته است. کاربران زیادی 
به خود و دیگران توصیه کردند از این نوجوان درس 
بگیرند و ادامه دهنده این حرکت باشند. کاربری نوشت: 
»شک ندارم اگر خدا با وجود همه بی مسئولیتی ها به ما 
رحم می کند؛ بابت وجود همین دل های پاک است.« کاربر 
دیگری نوشت: »در کنار این دانش آموز بعضی از آدما رو 
می بینیم که از همه امکانات دولتی برای رفاه شخصی شون 

استفاده می کنن و خم به ابرو نمیارن.«
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روش کالهبرداری نوین در اینستاگرام

هرقدر هم از شیوه های کالهبرداری توی فضای مجازی 
بنویسیم، باز شیوه جدیدی هست که از آن نگفته ایم. 
به تازگی ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد که از شگرد جدیدی رونمایی می کرد. در این شیوه، 
کالهبردار یک صفحه جعلی در اینستاگرام درست کرده 
و از آن جا که در این شبکه اجتماعی تمامی دوستان و 
آشنایان شما در دسترس فالوئرهای شما هستند، عکس 
های خانوادگی به دست آمده از پیج های مختلف را در صفحه 
جعلی قرار داده و با پیام دادن به دوستان فردی که صفحه 
اش را جعل کرده اند، درخواست پول می کند. کاربران هم 
به این شیوه کالهبرداری واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »بهتره هر کسی رو که درخواست دوستی داد، به 

فهرست دوستاتون اضافه نکنید.« 
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امان از فیک نیوزها

چند روز پیش تصویری در شبکه های اجتماعی مربوط به 
مادر و فرزندی که در خیابان خوابیده اند، منتشر و ادعا 
شد این تصویر مربوط به خیابان شهید مطهری تهران است. 
حتی فاصله مکان عکس با ذکر عدد نسبت به مجلس و دفتر 
ریاست جمهوری درج و باعث شد کاربران زیادی باور کنند 
این عکس متعلق به ایران و در نزدیکی مجلس و دفتر 
ریاست جمهوری است و با همین ترفند این عکس بیش از 
چهار هزار الیک گرفت و 7۰۰ بار بازنشر شد؛ اما با بررسی 
عکس ها مشخص شد این تصویر مربوط به کشور سوریه 
شهر دمشق است و با یک جست وجوی ساده تصویر، 
مشخص می شود این تصویر در سال ۲۰16 منتشر شده 
است! بسیاری از کاربران براین باورند عده ای برای جمع 
آوری الیک و شاید برای اهداف سیاسی این دروغ ها را 
با روش های مختلف باور پذیر می کنند تا روان و سالمت 

جامعه را به مخاطره بیندازند.

خیلی سخته 
یک بچه 

برای رفتن به 
مدرسه بخواد 
هر روز از روی 
این سیم ها 
عبور کنه، 
بیاین همه 

باهم سیستان 
و بلوچستان رو 

بسازیم

یا انسان یه 

روزی  زمین را 

دوست خواهد 

داشت و دست 

از تخریب 

محیط زیست 

بر میداره یا 

روزی مجبور 

 به ترکش 
می شه!

اقدام پسندیده 
یک فروشگاه 
لباس فروشی 

در تبریز؛وسایل 
زیر برای کسانی 

که به هیچ 
عنوان توانایی 
خرید ندارند، 
رایگان است

حرکت زیبای مامور راهنمایی و رانندگی یزدی

واقعا باید از 
این آدمایی 
که در کنار 

کارشون 
حواسشون 

به مردم و 
اطرافشون 
هست و به 

دیگران کمک 
می کنن، 

قدردانی بشه

تاریخچه سوانح هواپیمای حادثه دیده ماهشهر

 Air 22 دی 1389: این هواپیما که در خدمت شرکت
Burkina بوده، هنگام فرود در پاریس به دلیل اشکال در 
سیستم ناوبری هواپیما و دو بار تالش ناموفق در نشستن، در 
مرتبه سوم در اواسط باند روی زمین نشسته و به دلیل ترمز 

شدید، در چند متری انتهای باند متوقف شده است.
31 تیر 139۶: این هواپیما تهران را به مقصد شیراز ترک 
و به علت اشکال در سیستم برق کابین خلبان، درخواست 
فرود در فرودگاه اصفهان را کرد و در ساعت ۲۲:۲۰ در این 

فرودگاه به زمین نشست.
2 آبان 139۶: تایر شماره یک )سمت چپ( این هواپیما که از 
عسلویه قصد فرود در فرودگاه مشهد را داشت، هنگام نشستن 
روی باند فرودگاه ترکید و هواپیما در انتهای باند متوقف شد.

درگیری لفظی مدیرو خلبان دلیل خروج از باند!

با بررسی های ما در 1۰ سال گذشته، فرودگاه هاشمی نژاد 
شاهد تعداد نسبتا زیادی  حادثه   خارج شدن هواپیما از باند 
بوده است البته تعداد زیاد پرواز ها به این فرودگاه در این آمار 
بی تاثیر نیست . حدود 15 پرواز در طول این 1۰ سال از باند 
خارج شده اند که خوشبختانه در بسیاری از موارد حادثه 
جانی نداشته ایم و بیشتر در حد جراحت های سطحی آن 
هم در هنگام خروج اضطراری بوده است. اما در یکی از این 
موارد در مرداد سال  1388 پرواز شماره 15۲5 هواپیمایی 
آریاتور که از فرودگاه مهرآباد به سمت مشهد در حال پرواز 
بود، پس از فرود در فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد 
به گفته شاهدان این هواپیما که ایلیوشین آی ال-۶۲ بود 
به علت سرعت زیاد از باند فرودگاه منحرف می شود و دماغه 
آن با دیوار کنار فرودگاه برخورد می کند و وارد زمین های 
کشاورزی علی آباد در کنار فرودگاه می شود و پس از برخورد 
با دکل های بــرق و تخریب آن هــا آتــش می گیرد و متوقف 
می شود. متاسفانه در این حادثه از 153 سرنشین هواپیما 
1۷ نفر جان خود را از دست دادند که از بین آن ها 1۴ نفر 
کادر پرواز و سه نفر از مسافران بوده اند. همان زمان وزیر راه 
و ترابری وقت، دلیل این اتفاق را درگیری لفظی مدیرعامل 

شرکت هواپیمایی با خلبان اعالم می کند.

الستیک های دردسر ساز

20 مــرداد 1388: یــک فــرونــد هواپیمای فوکر 1۰۰ 
هواپیمایی آسمان در فرودگاه اصفهان دچار سانحه شد. 
به علت فرود نامناسب عوامل پرواز، یکی از چرخ ها ترکید 
و آتش گرفت. درهای این هواپیما بسته بوده و در حالی که 
مسافران داخل آن بودند، ماموران فرودگاه به اطفای حریق 
مشغول و سرانجام پس از خاموش کردن آتش، مسافران از 

هواپیما خارج شدند.
 4 و 9 شهریور 1389: پرواز فوکر 1۰۰ هواپیمایی آسمان 
که از تهران عازم تبریز بود، بعد از فرود در فرودگاه بین المللی 

تبریز به علت لغزندگی و شرایط بد جوی و ترکیدگی الستیک 
از باند خارج شد. پنج روز بعد هم یک فروند هواپیمای توپولف 
متعلق به شرکت هواپیمایی کیش ایر که قصد داشت مشهد را 
به مقصد تهران ترک کند، در باند فرودگاه دچار آتش سوزی 

الستیک و در فرودگاه متوقف شد.
12  و 14 شهریور 1390: یک فروند ایرباس شرکت 
هواپیمایی ماهان در فرودگاه شهید هاشمی نژاد هنگام دور 
زدن روی باند، یکی از چرخ های آن با موانع حاشیه باند که 
برای کنترل هواپیماهای نظامی نصب شده بود، برخورد 
کرد. در پی این حادثه الستیک هواپیما ترکید و دماغه آن 
بر اثر اصابت به زمین دچار خسارت فراوانی شد. دو روز بعد 
هم یک فروند هواپیمای ایرباس 3۰۰ هما که از بوشهر عازم 
تهران بود، هنگام فرود در باند فرودگاه مهرآباد تهران دچار 

ترکیدگی الستیک شد.
اول مهر 1392: هواپیمای ماهان به مقصد کرمان - مدینه 
با ۴19 مسافر و ۲5 خدمه به وقت 15:1۰ به علت ترکیدن 
الستیک چرخ جلوی هواپیما دچــار سانحه شد. با خروج 
هواپیما از باند فرودگاه حدود 5 تا ۶ مسافر که حجاج بودند، 
دچار گرفتگی عضالت شدند اما خوشبختانه همه مسافران 

با پرواز دیگری به مدینه رفتند.
21 اردیبهشت 93: پرواز فوکر هواپیمایی آسمان که از 
مشهد عازم فرودگاه بین المللی زاهــدان بود به دلیل باز 
نشدن چرخ سمت چپ عقب، درخواست فرود اضطراری 
کرد و به ناچار با وجود یک چرخ بسته به حالت اضطرار در باند 
فرودگاه بین المللی زاهدان فرود آمد و با این که این هواپیما 
از باند پرواز خارج و الستیک آن دچار ترکیدگی شد اما تمامی 

113 مسافر آن سالم ماندند.
8 بهمن 94: هواپیمای بوئینگ ام. دی متعلق به شرکت 
هواپیمایی زاگرس از اصفهان به سمت مشهد پرواز کرد و 
هنگام فرود ناگهان از باند خارج شد که دلیل این اتفاق آسیب 
چرخ ها اعالم شد. این پرواز 15۴ مسافر داشت که همگی 

سالمت به مقصد رسیدند.
23 مرداد 95: ایرباس 3۲۰ متعلق به شرکت اترک شنبه 
شب با 15۰ مسافر در فرودگاه مهرآباد از باند خارج شد.این 
هواپیما هنگام ترک فرودگاه به سمت مشهد، دچار حادثه 
شد اما به هیچ یک از مسافران آسیبی نرسید. علت حادثه، 
شکسته شدن چرخ های هواپیما هنگام برخاستن از زمین 

اعالم شد.
2 آبان 9۶: هواپیمای ام دی 83 متعلق به هواپیمایی زاگرس 
پس از نشستن بر باند فرودگاه شهید هاشمی نژاد، از باند 
فرودگاه خارج شد. بر اساس اطالعات اولیه دلیل این حادثه 

ترکیدگی الستیک های هواپیما بوده است.
28 بهمن 9۶: فوکر 1۰۰ متعلق به شرکت قشم ایر در مسیر 
مهرآباد-مشهد به دلیل نقص فنی، اعالم وضعیت اضطراری 
کرد و در حالی که چرخ آن باز نشد، اقدام به نشستن روی 
باند فرودگاه کرد که عوامل آتش نشانی و امدادی فرودگاه 

هاشمی نژاد مشهد به موقع اقدامات الزم را انجام دادند.

تحریم ها هم بی تقصیر نیست

ــاره مشکالتی که برای  یکی از خلبان هــای کیش ایــر درب
ــده، چندی پیش به هفت  هواپیماهای کشور به وجــود آم
صبح گفته است: »ترکیدگی الستیک یا باز نشدن چرخ ها 
یکی از علت هایی است که سوانح هوایی کشور را باعث می 
شود. البته وزن هواپیما و مهارت خلبان در نشستن هم بی 
تاثیر نیست. متاسفانه الستیک های هواپیما به دلیل گران 
بودنشان دیر به دیر تعویض می شود. هر چند به لحاظ قانونی 
نباید چنین اتفاقی بیفتد اما تحریم ها تاثیر خودشان را می 
گذارد.« او  در باره دیگر قطعات هواپیما هم این گونه توضیح 
می دهد: »شرکت های هواپیمایی باید قطعات هواپیما را سر 
زمان معینی تعویض کنند و این موضوع ربطی به خراب شدن 
سیستم و قطعات ندارد. به طور مثال بعضی قطعات باید بعد 
از 5۰ ساعت استفاده تعویض شوند و اگر این اتفاق نیفتد، می 
تواند به هواپیما آسیب برساند. درباره واردات هواپیما هم باز 
گرفتار تحریم ها هستیم و متاسفانه نمی توانیم از کشورهای 

اروپایی که بهترین تجهیزات را دارند، هواپیما وارد کنیم.«

یکی از دالیلی که تنظیم قواعد سفت و سخت برای سازمان 
دهی مناسبات بچه  ها و اینترنت بسیار دشوار است، این است 
که هیچ دو بچه  ای شبیه هم نیستند. از محتوای نامناسب گرفته 
تا بخش کامنت  های نامهربان و کاماًل درنده  خویانه فضای 
مجازی برای بزرگ ساالن به اندازه کافی وحشتناک است و 
برای بچه  ها حکم تونل وحشت شهربازی را دارد و همچنان 
اینترنت درعین  حال فرصتی برای یادگیری، اجتماعی شدن 
و بروز خالقیت ایجاد می  کند. عالوه بر این، در این مرحله دور 
نگه داشتن فرزندانتان از آن، مانند دور نگه داشتن آن ها از 
برق یا لوله کشی داخلی خانه است! آن ها می  خواهند آنالین 
شوند و کار شما این است به آن ها کمک کنید تا زمانی که به آن 
دسترسی پیدا کردند، انتخاب خوبی داشته باشند. اما ایجاد 
یک چارچوب ذهنی که به مراقبت از بچه  های شما کمک کند 
و آموزش دادن بچه  ها برای مراقبت از خودشان، از آن مهم تر 

است.

تنظیمات، به مقدار الزم	 
تصور این که بچه  هایتان را به دنیای اینترنت فرستاده  اید، 
درســت مثل این است که آن هــا را بیرون، به جهان واقعی 
فرستاده  اید. گروه های سنی مختلف به مقادیر مختلف نظارت 
نیاز دارند؛ حتی در یک سن خاص، بچه  های مختلف تمایالت 
مختلف و بر آن اساس، نیازهای متفاوتی دارند. مایکل کایزر، 
مدیر اجرایی پیمان ملی امنیت سایبری می گوید: »شما بچه  
هایتان را پرورش می  دهید و بعد، یک روز خودتان آن ها را به 
فروشگاه می  فرستید؛ شما هیچ تصوری ندارید که آن ها در میانه  
راه خانه تا فروشگاه چه چیزی می  بینند اما امیدوارید که آن ها 
را به نحوی تربیت کرده باشید که بتوانند با هرآن چه هست، به 

درستی مواجه شوند.«استفن بالکام، بنیان گذار و مدیر اجرایی 
مؤسسه   ایمنی خانواده می  گوید: »ما تالش می  کنیم شهروند 
دیجیتالی خوب بودن را به بچه  ها آموزش بدهیم. اگر اولین 
تجربه  آن ها دروغ گفتن برای وارد شدن به یک پلتفرم ارتباطی 
باشد، این تقریبًا بدترین نوع الگو سازی است که می توانید 

ارائه دهید.«

نمونه باشید	 
بالکام می گوید خوب به آینه نگاه کنید: »کودکان بیشتر 
کارهایی را انجام می دهند که شما هم انجام می  دهید، نه 
چیزی که شما می  گویید. ما االن از جانب کودکان شکایت 
 هایی می  شنویم که نمی توانند توجه والدینشان را جلب کنند؛ 
چراکه همیشه سرشان در لپ تاپ  هایشان است یا پدرشان 
همیشه در رستوران تلفنش را به دست می  گیرد.«آشنا به نظر 
می  رسد؟ احتمااًل! اما ناراحت نشوید؛ در عوض به این به عنوان 
یک فرصت برای ارتقای عادت های دیجیتالی خود نگاه کنید. 
این تنها برای وقتی که با دستگاه  های دیجیتالی صرف می  کنید 
نیست بلکه به چگونگی نگه داشتن آن ها هم مربوط است.

ِدیو لوئیس، مشاور امنیت جهانی در مؤسسه   فناوری آکامی 
)Akamai( می گوید پرداختن به شیوه  های امنیتی استاندارد، 
مانند به روزرسانی به موقع نرم  افزارها، برای تمامی اعضای 
خانواده سودمند خواهد بود؛ بنابراین بچه  ها را هم درگیر این 
کار کنید. بگذارید آن ها هم بدانند چه تصاویری از آن ها در 
شبکه  های اجتماعی به اشتراک می  گذارید و هرچه را که آن ها 
بیش از حد شخصی یا باعث خجالت می  دانند، بردارید. قوانین 
مربوط به استفاده از ابزارهای خود را برای تمام خانواده اعمال 
کنید. وقتی به مشکل می  خورند به آن ها کمک کنید، به این 

ترتیب آن ها هم می  توانند به دوستان خود کمک کنند.کایزر 
می  گوید: »نوجوانان بزرگ تر می  گویند زمانی که در فضای 
آنالین برای دوستانشان اتفاقی می  افتد، برای کمک گرفتن 
به جای مراجعه به والدین، به آن ها مراجعه می  کنند . بنابراین، 
ما از آمــوزش کودکان بــرای کمک به دوستانشان به عنوان 
روشی پیشگیرانه در زمانی که مشکلی را تجربه می کنند، دفاع 

می  کنیم.«

  پیوسته ارتباط برقرار کنید
بالکام می گوید: »محصوالت زیادی در بازار وجود دارد که به 
طور هفتگی به شما می  گوید بچه  ها در چه فضایی بوده  اند. 
اما این همان جایی است که صحبت کردن با بچه  ها اهمیت 
پیدا می  کند«. کایزر می  گوید: »بــرای والدین راحت است 
که خودشان را وقف پیگیری هر پیام متنی یا آشنایی با هر 
نرم  افزاری بکنند که فرزندانشان استفاده می  کنند اما احتمااًل 

این بهترین نوع گذران اوقات والدین نیست!
بچه  ها زمان زیادی را در دنیای آنالین صرف می  کنند. اما اگر 
آن ها نمرات خود را باال نگه می دارند، در جامعه فعال هستند و 
یک گروه خوب از دوستان دارند، چرا باید بیش از اندازه نگران 
باشید؟ شما باید تا حدی اطمینان داشته باشید که آن ها از 

طریق زندگی به شیوه ای مولد، راه خود را پیدا می  کنند.
با این خط ارتباطی باز، اگر زمانی آن ها به دردسر افتادند - چه 
آزار و اذیت یا قلدری یا مواجه شدن با یک تصویر یا ویدئویی 
آزاردهنده - شما کسی هستید که آن ها برای کمک گرفتن 
به سراغش می  آیند و این راه، بهتر از این است که در اینترنت 

دنبالش بگردند.
منبع: باشگاه خبرنگاران

چگونه فضای مجازی را برای فرزندانمان امن کنیم؟

به روش خروج 
 مسافرها 

 دقت کردید؟
 نه آتش نشانی،  

نه آمبوالنس  
 انگار هواپیما 
توی  جزیره  

سریال الست 
افتاده

خروج هایی که به خیر گذشت 

صالحی- یک حادثه دیگر و چند ساعت دلهره و اضطراب، حادثه ای که می توانست پایان تلخی برای 135 مسافر هواپیمایی 
کاسپین داشته باشد. صبح روز گذشته هواپیمای هواپیمایی کاسپین ساعت ۶ و 44 دقیقه از فرودگاه مهرآباد به سمت 
ماهشهر پرواز می کند و هنگام فرود به گفته مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیما از باند خارج می شود، 
هرچند تصاویر نشان می دهد هواپیما در جاده کنار فرودگاه فرود آمده که خوشبختانه این اتفاق هیچ تلفاتی نداشته است. 
شاید جالب باشد بدانید این هواپیمای MD متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین، طی سه سال اخیر دو سانحه دیگر را پشت 
سر گذاشته است! تاریخچه ای نگران کننده برای این هواپیمای 2۶ ساله که بارها و بارها در میان شرکت های هواپیمایی مختلف 
در چند نقطه از کره خاکی دست به دست شده و امروز با سانحه ای در جنوب کشورمان در کانون توجه عموم قرار گرفته است. 
با این حال با مرور سوانح هوایی در 10 سال اخیر که با خروج هواپیما از باند همراه بوده، می بینیم حدود 50 فقره خروج از باند 
هواپیماها را داشتیم که خوشبختانه بیشتر آن ها با مهارت خلبان ها بدون این که کسی جانش را از دست بدهد به سرانجام 
رسیده است و در بیشتر آن ها پای چرخ ها در میان بوده، چرخ هایی که یا باز نمی شوند یا می ترکند! امروز سعی کرده ایم ضمن 

مرور چند نمونه از این حوادث، دلیل این اتفاقات را هم بررسی کنیم.

خروج هایی که به خیر گذشت 
نگاهی به چند سانحه  خروج  از باند  که  تلفات جانی نداشته است ،چه هواپیماهایی در این سوانح نقش بیشتری داشته اند ؟

!
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انعکاس

بدسرپرستی در خانواده
به نظر می  رسد در درجه نخست باید قوانین مربوط 
به حمایت خــانــواده را بیش از پیش مــورد توجه 
قرارداد تا از آسیب های بسیاری كه دامن اجتماع را 
می گیرد، جلوگیری كرد. مثال خانواده هایی داریم 
كه دچار آسیب هایی مثل بدسرپرستی شده اند 
به همین دلیل فرزندان شان برای نگهداری به 
مراكز بهزیستی سپرده می شوند و تا زمانی كه این 
بچه ها بزرگ شوند روی آن ها كار می شود. روان 
شناس و مددكار كمك می كند تا آسیب هایی كه 
دیده اند، ترمیم شود یا جلوی آسیب بیشتر گرفته 
شود. بسیاری از این بچه ها سالم هستند و هیچ 
مشكل خاصی ندارند اما وقتی به 20-16 سالگی 
می رسند با مبلغ ناچیزی روانه اجتماع می شوند تا 
به طور مستقل شغل و سرپناه داشته باشند. شما 
فكر می كنید یك دختر جــوان 20ساله چگونه 
می تواند این شرایط را تحمل كند؟! دختری به 
خاطر این وضعیت 13-12 بار خودكشی كرده 
بود. می  بینید كه بدسرپرست بودن باعث شكل  
گیری چنین وضعیتی می شود و در برخی موارد 
منجر به افزایش روسپی گری و برخی بیماری ها 
ــود. بارها به بهزیستی گفته شــده است،  می  ش
بچه هایی كه مستقل می شوند باید در مجتمع های 
پانسیونی نگهداری شوند و بعد از استقالل حمایت 
را از طریق مددكاران ادامه بدهند اما نبود چنین 
قانونی باعث می شود این افراد احساس رها شدگی 
و بی پناهی داشته باشند و باوجود این همه تالش 
در حفظ آن ها برای جامعه و خودشان مشكل ساز 
شوند. ما االن بچه هایی را داریــم كه واقعا پاك، 
بامحبت و سالم، اهــل درس و تــالش هستند و 
3-2 شیفت كار می كنند اما معلوم نیست پول 
شان به اجاره خانه برسد یا نرسد؟ درواقع مراكز 
حمایتی عملكرد بسیار ضعیفی دارند و اگر قرار 
باشد این نهادها جای خانواده را بگیرند باید قوانین 
حمایتی قوی تری برای این بچه ها تصویب شود تا 
این اتفاقات نیفتد.  مسئله دیگر این است كه خانم 
خانواده احساس می  كند از طرف همسرش به او 
خیانت شده و حاضر است از مهریه اش بگذرد و به 
صورت توافقی طالق بگیرد. این اتفاقات باعث 
سرخوردگی و افسردگی زنان می شود و از طرفی 
زنی كه وارد زندگی او و همسرش شــده، ممكن 
است دچار معضالت متعددی شود. برخی زنان  در 
زمان عقد موقت بچه دار می شوند و در بسیاری از 
موارد بعد از گذشتن مدت زمان عقد، پدر مسئولیت 
و تعهدی را در قبال این فرزند ناخواسته قبول 
نمی  كند و  کودکی كه به این شكل متولد می شود، 
در دسته فــرزنــدان بدسرپرست یا بی سرپرست 
قرار می گیرد. به همین شكل وقتی مرد احساس 
كند می تواند عالوه بر همسرش، همسر دیگری 
ایجاد  نابسامانی  نوعی  جامعه  در  باشد  داشته 
می شود.  یكی از این نابسامانی ها افزایش تالش 
این مردان برای همسریابی است، موضوعی كه 
باعث می شود مرد در جامعه همسر مد نظر خود 
را جست وجو كند و برخالف آیه قرآن كه توصیه 
می كند زنان حجاب خود را حفظ كنند و قبل از آن به 
مردان توصیه می شود چشم های خود را بپوشانند، 
این چشم پوشی و پاكی نگاه حفظ نمی شود.  در 
واقع با قوانین خوب می توان از آسیب هایی كه در 
دراز مدت دامــان خانواده و اجتماع را می گیرد، 
پیشگیری كــرد، برخی از این قوانین سلیقه ای 
اســت. یكی از دغدغه ها این است كه علمای ما 
كمتر وارد این حوزه شده اند و حوزه هایی كه منجر 
به قانون گذاری شود، رها شده چون ما در شیعه 
اصل پیشرفته اجتهاد را داریم كه می تواند درباره 
مسائل مهمی چون حضانت، حق طالق برای زنان 
و... نظر بدهد و از سلیقه ای مطرح شدن برخی 
موضوعات جلوگیری کند و باعث شــود مسائل 
با قاطعیت و شفافیت مطرح شود تا به این شكل 
مسئله ای به غلط به نام اســالم تمام نشود. نوع 
دیگری از قوانین كه می تواند از خانواده حمایت 
كند، خدمات حمایتی به افراد جامعه است كه باید 
وجود داشته باشد. چندی پیش در انگلستان شاهد 
بودم كه دولت به یك زن سرپرست خانوار 75ساله، 
آپارتمانی به همراه پرستار داده بود، همین طور 
كارت بیمه و كارت تردد با تاكسی و اتوبوس. ما باید 
ببینیم زنان سرپرست خانوار در جامعه ما چگونه 
و چقدر حمایت می شوند. گاهی اوقات استیصال 
این زنان باعث می شود به ازدواج با مردان متاهل 
تن بدهند، موضوعی كه خود یكی از عوامل تضعیف 
بنیان خانواده نخست مرد است. به همین دلیل 
است كه در الیحه خانواده به نام استحكام خانواده 
اگر بخواهد كار كند باید در نظر گرفته شده باشد 
یك مدل خانواده، خانواده زن سرپرست خانوار 
است كه همسری ندارد پس باید قوانین حمایتی 
برای آن ها وجود داشته باشد. مسئله خانواده، 
بسیار مهم است. برخی مسائل جزئی گاه می تواند 
بنیان خانواده را تهدید كند و این كه در برخی 
باعث  نــداریــم  متاهالن  خوابگاه  ما  دانشگاه ها 
مشكالتی می شود. ما مسلمانیم و اسالم هیچ گاه 
نگفته اگر كسی خواست درس بخواند یا باید درس 
را انتخاب كند یا خانواده را. برخی دانشجویان 
متاهل هستند و درنهایت یك سال نخست دوری از 
خانواده را تحمل می كنند، بعد مسئله به كشمكش 
ــزاع بین خانواده ها تبدیل می  شــود چــون به  و ن
هرحال دلتنگی ها وجود دارد. بنابراین یا مجبورند 

درس  را رها كنند یا خانواده شان آسیب ببینند.

شهرام ریزه که به خاطر نرمی استخوان هایش توانسته بود 
از یکی از دادسراهای تهران فرار کند، پس از 10 دقیقه در 

نزدیکی محل فرار دستگیر شد.
ظهر دوشنبه 7 بهمن امسال هیاهوی چند زندانی در 
یکی از دادســراهــای تهران ماموران را به سمت آن ها 
کشاند و ماموران پلیس با توجه به نگاه متهمان به سمت 
دیوار دادسرا به آن جا رفتند و با صحنه عجیبی روبه رو 

شدند.
متهم جوانی به نام شهرام ریزه دستانش را از دست بند 
و پاهایش را از پابند رها کــرده و در حال عبور از میان 

نرده های باالی دیوار دادسرا بود.
دستور ایست پلیس صادر شد، با این حال متهم جوان 
توانست خود را از باالی دیوار دادسرا عبور دهد و پا به فرار 
بگذارد. سپس تیم های پلیسی محل را به صورت ویژه 
تحت نظر قرار دادند و پس از 10 دقیقه جست و جو، در 
یکی از کوچه های نزدیک به دادسرا موفق به دستگیری 

این جوان شدند.
شهرام ریزه کیست؟	 

شهرام 30 ساله که به خاطر اندام ریز و استخوان های نرم 
خود در جمع دوستانش به شهرام ریزه معروف شده، بارها 

به خاطر سرقت و مواد مخدر دستگیر شده است.
پنج ماه قبل مردی در استان البرز با مراجعه به پلیس از 
سرقت مسلحانه در خانه اش خبر داد و تیمی از ماموران 

برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.
مرد جوان در بازجویی ها ادعا کرد: داخل خانه نشسته 
بودم که سه جوان با در دست داشتن یک تفنگ وارد خانه 
شدند و اقدام به سرقت میلیونی پول هایم از داخل خانه 

کردند و به سرعت پا به فرار گذاشتند.

ماموران در تحقیقات پلیسی از طعمه دزدان توانستند 
سارق مسلح را که حسام نام دارد شناسایی کنند و در ادامه 
کاوشگری ها مشخص شد ماجرای سرقت مسلحانه از یک 

شرط بندی و قمار شروع شده است.
بدین ترتیب، ماموران با اقدامات فنی و پلیسی موفق به 
دستگیری حسام شدند و این جوان پس از گرفتار شدن در 
دام قانون دو همدست خودش را که یکی از آن ها شهرام 

ریزه بود معرفی کرد.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات موفق به دستگیری دومین 
عضو این باند سرقت مسلحانه شدند و تجسس ها برای 
دستگیری شهرام ریزه ادامه داشت تا این که مخفیگاه وی 
ردیابی شد و تیم پلیسی در یک عملیات غافلگیرانه این 

جوان را دستگیر کرد.
شهرام ریزه پس از دستگیری خود را در ماجرای زورگیری 
و سرقت مسلحانه بی گناه دانست و به ماموران گفت:  
با حسام و یکی از دوستان مان برای قمار و شرط بندی 
به خانه شاکی پرونده رفتیم که پول زیــادی باختیم اما 
ناگهان حسام یک تفنگ از جیب اش بیرون کشید و با 
تهدید اسلحه همه پول ها را سرقت کرد و به سرعت پا به 

فرار گذاشتیم.
گفت وگو با شهرام ریزه	 

این جوان که از 16 سالگی وارد دنیای تبهکاری شده 
است ادعــا می کند که در ماجرای زورگیری و سرقت 
بی گناه است و هزینه های زندگی و اعتیادش را از راه قمار 

به دست می آورد.
سابقه داری؟	 

بله، اولین بار 16 ساله بودم که به خاطر حمل مواد مخدر 
دستگیر و به کانون اصالح و تربیت منتقل شدم.

چرا به شهرام ریزه معروف شدی؟	 
به خاطر اندام ریز و نرمی استخوانم به این اسم معروف 

شدم.
چرا امروز به دادسرا احضار شدی؟	 

پنج ماه قبل به خاطر زورگیری و سرقت مسلحانه ای که 
دوستم حسام انجام داده بود تحت تعقیب بودم که دستگیر 
شدم. چند ماه قبل از این سرقت نیز حسام برای قمار و 
شرط بندی به خانه ای در منطقه شهران رفته بود که 30 
میلیون تومان ضرر داد و در این شرط بندی باخت تا این که 
پس از چند روز به من زنگ زد و خواست با هم به قمار برویم 
اما وقتی به آن جا رسیدیم متوجه شدم قصد زورگیری 
دارد و به محض ورود به خانه مرد جوان در منطقه شهران 
با اسلحه شکاری اقدام به زورگیری و سرقت پول ها کرد. 
یادم می آید پنج میلیون تومان نیز در وسط بازی بود که آن 

ها را هم حسام برداشت و با هم از خانه خارج شدیم.
تو چه نقشی داشتی؟	 

من هیچ نقشی نداشتم و حتی قرار بود فردا با قرار وثیقه 
از زندان آزاد شوم.

یعنی قمارباز نبودی؟	 
چرا بــودم، قمار زندگی ام را نابود کرد و همه چیزم را 

باختم.
پس چرا ادامه می دادی؟	 

اعتیاد دارم خب.
شنیدم قصد فرار از دادسرا را داشتی؟	 

فرار کردم اما فقط 10 دقیقه آزاد بودم و بعد دستگیر 
شدم.

چطور دست بند و پابندت را باز کردی؟	 
من استخوان های نرمی دارم، به همین دلیل به راحتی 

دست بند و پابندم را بیرون آوردم و حتی وقتی به باالی 
دیوار دادسرا رسیدم همه فکر می کردند نمی توانم از میله 
های فلزی عبور کنم اما خیلی راحت از میان نرده ها عبور 

کردم و توانستم فرار کنم ولی خیلی زود دستگیر شدم.
مگر قرار نبود با قرار وثیقه آزاد شوی چرا فرارکردی؟	 

خسته شدم، از زندان رفتن خسته شدم و یک روز زودتر 
رسیدن به آزادی برایم مهم بود.

فکر نمی کردی دستگیر شوی؟	 
به چیزی فکر نکردم و اگر متهمان سرو صدا نمی کردند 
شاید ماموران متوجه نمی شدند اما می دانستم دوباره 

دستگیر می شوم.
بنا به این گزارش، متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
ماموران پلیس تهران قرار دارد و با توجه به این که در 
سرقت ها نقشی نداشته، به دستور بازپرس پرونده با قرار 

وثیقه به زودی آزاد خواهد شد.

فرار10دقیقه ای برای آخرین قمار!

تحلیل کارشناس	 

دکتر احمدی- روان شناس و استاد دانشگاه 
قمار بازی پدیده ای آسیب زا و خطرناک معرفی 
ــراد به ایــن پدیده اجتماعی  می شــود و اگــر اف
خطرناک اعتیاد پیدا کنند مشکالت عظیمی را 
به جامعه و خانواده تحمیل می کنند. متاسفانه 
اعتیاد به قمار در قرن کنونی از مهم ترین دغدغه 
های برخی خانواده ها به شمار می رود زیرا 
آسیب های اجتماعی مانند پرخاشگری، قتل و 
پرونده های جنایت بار هولناکی را رقم می زند.  
اعتیاد به قمار و تــالش بــرای برنده شــدن در 

مقابل حریف هــا، نگرانی ها و دغدغه های 
روحی و روانی را برای افراد به وجود می آورد 
که نــاخــودآگــاه در یک سیکل معیوب آسیب 
زا قــرار می گیرند و در این خانواده ها بیشتر 
شاهد طالق و بزهکاری هستیم. آسیب ها و 
اختالالت روحــی و روانــی این افــراد به قدری 
باالست که بعد از باختن های مــداوم به مواد 
مخدر رو می آورند و نمی توانند شغل مناسبی 
بــرای خود انتخاب کنند. شاید این افــراد در 
ابتدای راه ثروت های کالنی به دست بیاورند 
اما در طول زمان زندگی شان با شکست های 
پی در پی مالی و اقتصادی رو به رو می شود که 
برای جبران باخت ها و شکست ها به رفتارهای 
رو  اجتماعی  هنجارهای  ضد  و  غیراخالقی 

می آورند. بدون شک این افــراد تمام ظرفیت 
های خود را برای رسیدن به قدرت در قمار به 
کار می گیرند که اگر این ظرفیت ها را در مشاغل 
دیگر به کار می گرفتند قطعا موفق تر بودند. این 
افراد ظرفیت تخریب دیگران را دارند و به همین 
دلیل به قمار گرایش پیدا می کنند . رسیدن 
به ثــروت هــای کــالن و هنگفت بــدون تــالش و 
زحمت از اهداف این افراد به شمار می رود و 
گاه دیده می شود آن ها سر برنده شدن در قمار 
حاضر به انجام هر کاری هستند و اغلب خانواده 
های شان آن ها را طرد می کنند و درگیر طالق 
و مشکالت خانوادگی شدید می شوند. افراد 
قمار باز خودخواه هستند و منافع خود را بر 
هر مصلحتی در زندگی ترجیح می دهند. این 

نوع اعتیاد خطرناک تر از اعتیادهای دیگر در 
جامعه به شمار می رود زیرا معتادی که مواد 
مخدر استعمال می کند توانایی ترک دارد اما 
قماربازان همیشه در تالش هستند تا به اهدافی 
که در ذهن دارند برسند و همین بلندپروازی 
ها آن ها را به سقوط سوق می دهــد. افــرادی 
که سعی در رسیدن به مقام های باال دارنــد و 
بــرای رسیدن به آن اهــداف از راه قمار تالش 
می کنند، برای بالندگی و رشد دست به ریسک 
های خطرناکی می زنند که ممکن است در یک 
بازی قمار تحت تاثیر احساسات خودشیفتگی 
یا صاحب ثروت شوند یا به یک فقر مطلق دچار 
شوند. علت وابستگی به قمار یا هر عامل دیگر 
وجود سیستمی در مغز با عنوان سیستم پاداش 

اســت. انسان همانند سایر موجودات رفتار و 
فعالیت هایی را که پــاداش دهنده است انجام 
می دهد. احساسات لذت بخش با تقویت مثبت 
موجب تکرار رفتار مد نظر می شود و ایجادکننده 
این احساسات لذت بخش ماده ای به نام دوپامین 
است. دوپامین در مرکز عملکرد نظام پاداش قرار 
دارد و به آن، ماده شیمیایی احساس خوب نیز 
گفته می شود زیرا مسئول هیجانات و احساسات 
لذت بخش اســت. پــاداش دریافت شده پس از 
انجام برخی اعمال منجر به ترشح این ماده در 
مغز می شود و احساس لذت پس از ترشح آن فرد 
را به تکرار عمل تشویق می کند زیرا همه انسان ها 
به تجربه فعالیت های لذت بخش عالقه دارند و از 

فعالیت های بدون لذت دوری می کنند.

 نابودی زندگی 
در یک چشم به هم زدن 

پدر پیر که  پسرش را زنده زنده 
به  آتش کشیده اســت، در 

آستانه مجازات سنگین 
از ســـوی نـــوه هــایــش 
بخشیده شد. این مرد  
دیروز از  جنبه عمومی 

جرم محاکمه  شد.
آتش افروزی مرگبار	 

ظهر  بیست و هفتم دی سال 
۹7 پیکر نیمه جان مرد ۴0 ساله ای 

به نام علی به بیمارستانی در شرق تهران 
منتقل شد که آثار سوختگی روی بدنش 
نمایان بود . وی تحت درمان قرار گرفت 
اما چهار روز بعد به خاطر عفونت ناشی 
از سوختگی ها روی تخت بیمارستان 
تسلیم مرگ شد .پدر 70 ساله وی  به نام 
امیر که معتاد بود به  آتش زدن پسرش 
اعتراف کرد و گفت : پسرم  هم  معتاد 
بود و از رفتارهای او خسته شده بودم .به 
همین دلیل او را آتش زدم .اما همسر وی 
ادعا کرد پسرش معتاد نبوده و چون قصد 
داشته پدرش را به کمپ ترک اعتیاد ببرد 
او را آتش زده است. مرد سالخورده دیروز 
در  شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد .
در دادگاه 	 

ــدای جلسه دخــتــر و پسر جــوان  ــت در اب
ــالم گذشت کــردنــد و گفتند   قربانی اع
بدون قید و شرط  رضایت می دهند و دیه 
هم نمی خواهند.  سپس متهم سالخورده  
در جایگاه ویژه ایستاد و منکر قتل عمدی 
شد.  وی گفت : علی پسر بزرگم بود .من 
17 ساله بودم که ازدواج کردم و در 1۹ 
سالگی پدر شدم.  علی را  خیلی دوست 
داشتم و خــرج  زندگی اش را می دادم. 
من  حتی اجازه نمی دادم او  سر کار برود 
اما چند سالی بود که به دام اعتیاد افتاده 
بود.  وی ادامه داد : علی شش سال قبل از 
مرگش از همسرش جدا شده بود. پسرم به 
خانه ما آمده بود و با من و همسرم زندگی 
می کرد .اما ما از رفتارهای او خسته شده 
بودیم. من مدت هاست که بیمارم و به 
همین دلیل موادمخدر مصرف می کنم 
اما پسرم مدتی پیش به زور مرا به کمپ 
ترک اعتیاد برد و آن جا بستری ام کرد. 
او چند ماه قبل از این ماجرا  نیز چند نفر 

از دوستانش را  سراغم فرستاده 
ــود تــا بــه زور  از مــن پول  ب
بگیرند .آن ها در بیابان 
های حاشیه تهران مرا 
ــدان  کتک زدنـــد و  دن
هایم را شکستند اما من 
به خاطر پسرم سکوت 
کردم و از آن ها شکایتی 
نکردم . وی در حالی که اشک 
می ریخت گفت : من وقتی کوچک 
بودم پدرم را از دست دادم .به همین دلیل 
محبت پدرانه ندیده بودم و نمی دانستم به 
فرزندانم چطور محبت کنم .من فقط پول 
در اختیار آن ها قرار مــی دادم اما همین 

موضوع باعث شد علی معتاد شود.
تشریح آتش زدن پسر	 

 وی در تشریح جزئیات قتل پسرش  گفت: 
از زندگی با  پسرم خسته شده بودم به 
همین دلیل برای  او خانه ای  خریدم تا  
بار دیگر با همسر و دو فرزندش زندگی 
تــازه ای را شــروع کنند. اما علی قبول 
نمی کرد به خانه  جدید برود. آخرین بار 
سر این موضوع با هم درگیر شدیم .او 
فحاشی کرد و من که کنترل اعصابم را از 
دست داده بودم ظرف حاوی بنزین را از 
حیاط  خانه ام در نازی آباد برداشتم تا او 
را بترسانم. من مقداری از بنزین را روی 
خودم ریختم و مقداری را هم به سمت 
پسرم پاشیدم .اما  او به سمتم حمله کرد و 
لباسش را که بنزینی بود در آورد و جلوی 
از روی  را  صورتم گرفت. من پیراهن 
صورتم برداشتم  و آن را آتش زدم و به 
سمت علی پرتاب کردم . پدر سالخورده 
در حالی که اشک می  ریخت گفت:  در 
یک لحظه همه جا شعله ور شد و دست 
هــای  خــودم هم  سوخت. من فرشی را 
دور علی پیچیدم تا آتش را خاموش کنم 
و او بالفاصله به حمام رفت و بدنش را 
ــس  با آب ســرد شست. سپس  با اورژان
تماس گرفتم، علی با پای  خودش سوار 
آمبوالنس شد و  به بیمارستان رفت اما 
چهار روز بعد  فوت کرد. من واقعا  قصد 
کشتن پسرم را نداشتم و برای ترساندن او 
رویش بنزین پاشیدم. بنابه این گزارش، 
در پایان جلسه قضات وارد شور  شدند تا 

رای صادر کنند.

حکم قصاص و زندان سه مرد که در قتل تاجر سنگ 
های قیمتی گناهکار شناخته شده بودند شکسته 
شد. آن ها دیــروز بار دیگر در دادگــاه از خود دفاع 
ــردن یکدیگر انداختند.  کردند و جــرم شــان را گ
بیست و هشتم دی سال ۹2 مردی به نام مسعود  که 
تاجر سنگ های قیمتی بود، در خانه اش در خیابان 
محالتی تهران کشته شد.  شواهد نشان می داد این 
مرد خفه شده و گاوصندوق خانه وی نیز به سرقت 
رفته اســت.  پلیس با بررسی ریز مکالمات تلفنی 
قربانی، رد یکی از دوستان وی به نام محمدرضا را 
یافت .  محمدرضا پس از دستگیری  سعی داشت با 
دروغگویی هایش پلیس را گمراه کند اما سرانجام لب 
به اعتراف گشود و به کشتن تاجر سنگ با همدستی 
دو نفر از دوستانش به نام های فرشاد و جمال اعتراف 
دیگر  متهم  دو  پلیسی  تحقیقات  تکمیل  با  ــرد.  ک
بازداشت  شدند و پای میز محاکمه ایستادند.  در 
نخستین جلسه محمدرضا گفت : فرشاد و جمال با 
انگیزه سرقت مسعود را خفه کرده اند. اما دو متهم 
دیگر محمدرضا را عامل جنایت نامیدند و گفتند وی 
با حرف هایش آن ها را وسوسه کرده بود تا دست به 
قتل بزنند. در پایان جلسه قضات محمدرضا را به 
قصاص، فرهاد را به خاطر معاونت در قتل به 15سال 

زندان و فرشاد را به 10 سال زندان محکوم کردند. 
اما حکم صادر شده در دیوان عالی کشور تایید نشد. 
قضات دیوان عالی کشور اعالم کردند ممکن است 
سه متهم در وقوع قتل مشارکت داشته باشند.  بدین 
ترتیب و با شکسته شدن حکم صادر شده، سه  متهم 
دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
از خود دفاع کردند.  در ابتدای جلسه اولیای دم در 
جایگاه ویژه ایستادند و برای متهمان حکم قصاص 
خواستند. دختر قربانی گفت: پدر و مادرم سال ها 
قبل از هم جدا شدند و من و برادرم که ازدواج کرده 
ایم هر کدام در خانه خودمان بودیم که پدرم کشته 
شد. همسایه ها شهادت داده اند فرشاد و جمال را 
دیده اند که نیمه شب از خانه پدرم خارج شده اند 
اما محمدرضا تا نزدیکی صبح در خانه پدرم حضور 
داشته است. حاال می خواهم حقیقت را بدانم که 
چه کسی پدرم را کشته است. سپس محمد رضا به 
دفاع ایستاد و گفت:من از سال ها قبل مسعود را می 
شناختم و با او همکار بودیم. آخرین بار من، فرشاد و 
جمال مهمان خانه مسعود بودیم. من مقدار زیادی 
سنگ های قیمتی از مشهد به تهران آورده بودم 
تا آن ها را به مسعود بفروشم. بعد از صحبت کردن 
درباره معامله سنگ ها آب طالبی خوردیم که یک 

باره بیهوش شدم. من نزدیک صبح به هوش آمدم و 
متوجه شدم مسعود کشته شده است. آن جا بود که 
فهمیدم فرشاد و جمال بعد از خوراندن آب طالبی 
مسموم به ما مسعود را کشته و گاوصندوق او را 
سرقت کرده اند. من به سختی و با دهانم توانستم در 
خانه را باز کنم و بگریزم. اما چون خودم هم آخرین 
مهمان خانه مسعود بودم ترسیدم ماجرا را به پلیس 
اطالع دهم. من مسعود را نکشته ام. سپس فرشاد 
در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من از قبل مسعود را 
می شناختم و یک دستگاه بیوک از او خریده بودم. من 
و دوستانم برای خوش گذرانی به خانه او رفته بودیم 
که محمدرضا داروی بیهوشی داخل آب طالبی  او 
ریخت. محمدرضا  با حرف هایش مرا وسوسه کرد و 
گفت اگر در قتل مسعود به او کمک کنم سکه طالی 
عتیقه را  به من می دهد. من فقط آب طالبی مسموم 
را به مسعود تعارف کردم. وقتی مسعود بیهوش شد،  
محمدرضا سکه را به من داد و من خانه را ترک کردم. 
اما بعد متوجه شدم سکه نقره بوده است.من تاجر 
سنگ را نکشتم. جمال نیز اتهامش را منکر شد و 
گفت: وقتی من و فرشاد خانه مسعود را ترک کردیم 
او زنده بود. محمدرضا به تنهایی او را کشته  و سنگ 

های قیمتی را با خودش برده است. 

در دادگاه جنایی اشک ریخت

 زنده زنده آتش زدن پسر! 
راز 3 مرد در معمای قتل تاجر سنگ های قیمتی
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

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

آیا می توانید تعداد ۱0  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

حل جداول ومعماها
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50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقام ۱ 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.

964317825
753892614
182456379
379685241
428173956
516924738
241769583
895231467
637548192

319486257
745291638
862573194
653824971
284719365
197365842
978642513
521937486
436158729

هوش منطقی

هر شش ضلعی را طوری در هرم قرار دهید تا هر 
عدد یا بزرگ تر از مجموع دو عدد زیر آن یا کمتر 
از اختالف آن ها باشد. مثال اگر دو عدد ۲0 و 50 
بودند، در شش ضلعی باال عدد بزرگ تر از 70 یا 

کوچک تر از 30 قرار می گیرد.

شرح در متن

حل جدول:
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الگوی اعداد

کمی دقت کنید و الگوی اعداد را پیدا کنید.

؟=6        3=5       4=4       2=3       2=2       2= 1

بیشترین امتیاز

 شایان در مسابقه ای برای حل سوال 3 امتیازی
2 دقیقه، برای حل سوال 4 امتیازی 3 دقیقه و 
برای حل هر سوال 5 امتیازی 5 دقیقه زمان الزم 
دارد. بیشترین امتیازی که او می تواند در 15 

دقیقه به دست آورد،  چند امتیاز است؟

غواصی

پسری تصمیم گرفت که غواصی کند. در اولین روز 
غواصی پسرک در زیر آب گیج شد و مسیرش را گم 
کرد. او در حالی که اکسیژن کافی برای جست و 
جوی مسیر به سمت سطح آب را نداشت راهش را گم 
کرد اما توانست باالخره به سطح آب برگردد. چطور؟

بیشترین امتیاز: طبق داده ها هر سوال 5 امتیازی در هر دقیقه 1 امتیاز، هر 
سوال 4 امتیازی چهار سوم امتیاز و و هر سوال 3 امتیازی سه دوم امتیاز دارد. 
پس شایان در 15 دقیقه می تواند 6 سوال 3 امتیازی و یک سوال 4 امتیازی حل 

کند که در مجموع 22 امتیاز کسب می کند.

الگوی اعداد:   نکته ماجرا این است که از الگوی ریاضی در این معما استفاده 
نشده است و مقابل هر عدد صرفًا تعداد حروف آن نوشته شده است پس 2=6

غواصی: حباب هایی که از ماسک اکسیژن خارج می شوند همیشه به سمت سطح 
آب حرکت می کنند. پسرک با دنبال کردن  مسیر حباب ها به سطح آب نجات یافت!

تست هوش: گزینه )3( در شكل اول، مربع کوچک توپر در كنار رأس سمت 
راست و باالی مربع بزرگ قرار دارد. در شكل بعدی با حركت در جهت عقربه  
های ساعت، در كنار رأس بعدی قرار می گیرد و همین روند را ادامه می دهد.  
مربع توخالی نیز در جهت خالف عقربه های ساعت هر بار 45 درجه حول مركز 
مربع بزرگ دوران می کند و ابتدا  از كنار یک رأس به وسط ضلع مربع بزرگ 
منتقل می شود و در حركت بعدی به كنار رأس بعدی می رود و اين روند ادامه  می 
يابد. دو خط داخل مربع بزرگ نیز یکی به اندازه 45 درجه در جهت خالف عقربه 

های ساعت و ديگری 90 درجه در جهت عقربه های ساعت دوران می كند.
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  کارکنان مدرسه: با توجه به توضیحات کامران تــازه ازدواج کــرده پس
 نمی تواند معلم باشد. از طرفی چون گفته کامران از مدیر قدبلندتر است پس
 کامران مدیر هم نیست یعنی کامران فقط می تواند معاون آموزشی باشد. از
 طرفی سامان پدر کامران است پس حتما ازدواج کرده بنابراین معلم نیست و

مدیر است و علیرضا هم معلم است
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کارکنان مدرسه

 سامان، علیرضا و کامران در یک مدرسه کار
 می کنند. یکی از آن ها مدیر، دیگری معاون 

آموزشی ودیگری معلم است. 
می دانیم: معلم هنوز ازدواج نکرده است و قدش 

از دو نفر دیگر کوتاه تر است. 
همچنین می دانیم کامران که پسر سامان است 

به تازگی ازدواج کرده و از مدیر بلندقدتر است.
 با این اوصــاف به نظر شما کدام گزینه درست 

است:
1 – کامران مدیر و علیرضا معلم است.
2 – سامان مدیر و علیرضا معلم است.
3 – سامان مدیر و کامران معلم است.
4 – علیرضا مدیر و سامان معلم است.
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موسیقیادبی

 خرید شاهنامه هزاربرگی
 متعلق به دوران تیموری

شاهنامه ای هزار برگی متعلق به دوران تیموری 
در جلسه اخیر کمیته فراهم آوری نسخ خطی 
کتابخانه ملی ایــران خریده شــد. به گــزارش 
ایرنا، این شاهنامه در قطع رحلی و حاوی یک 
دوره کامل شاهنامه فردوسی است. از دیگر 
امتیازات این نسخه، سالمت کامل و خط خوش 
نستعلیق کاتب اســت. دو برگ آغازین آن نیز 
دارای کتیبه های متناظر با نقوش اسلیمی و 
گل و برگ ختایی به زر،  سرخ، آبی روشن، سبز 

و سفیداب بر زمینه الجورد است.

استفاده ترامپ از فارسی 
نشان دهنده قدرت این زبان است

رئیس بنیاد سعدی درخصوص استفاده رئیس 
جمهور آمریکا از زبان فارسی در توئیتر اظهار 
نظر کرد. به گزارش ایرنا، غالمعلی حداد عادل 
در این باره گفت: »این امر پیش و بیش از این که 
محتوای پیام او را نشان را دهد که حقیقتی هم 
ندارد، قدرت زبان فارسی را منعکس می کند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، وقتی 
می خواست به غلط کشورهای دیگر در منطقه را 
از ایران بترساند و بیشتر اسلحه به آن ها بفروشد، 
گفت اگر ما از شما حمایت نکنیم شما در دو هفته 

باید به زبان فارسی صحبت کنید«.

 خواننده های رکورددار 
جشنواره موسیقی فجر

خواننده  جــوان پــاپ کشورمان با حضور در 
توانست  فجر  موسیقی  جشنواره  دوره  هفت 
رکورددار بخش پاپ شود. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، »جشنواره سراسری سرود و 
آهنگ های انقالبی«، 35 سال قبل راه اندازی 
شد و در سال ۶۸، به »جشنواره بین المللی 
ــروز، هر  موسیقی فجر« تغییر نــام داد و تا ام
ــال بــرگــزاری  ــال بــه صــورت متوالی در ح س
اســت. در بین خواننده هــای حاضر در چند 
دوره برگزاری بخش پاپ جشنواره موسیقی 
دوره  هفت  در  حضور  با  یگانه  محسن   ، فجر 
ــورددار شرکت  ــاپ، رکـ در بخش موسیقی پ
در جشنواره فجر است و بعد از او، سیروان 
خسروی با حضور در شش دوره، بهنام بانی، 
هرکدام  حاجیلی،  امید  و  گالب  امیرعباس 
سه دوره و محسن ابراهیم زاده و گروه ماکان 
هر کدام با دو دوره، رکورددار هستند. در این 
دوره خوانندگانی چون آرون افشار، آرش و 
مسیح، رضا بهرام و علی یاسینی، برای اولین 
بار است که در جشنواره موسیقی فجر روی 

صحنه خواهند رفت.

 درو کردن جوایز گرمی 
توسط یک خواننده ۱8 ساله

برندگان جوایز شصت و دومین دوره از جوایز 
گرمی در حالی معرفی شدند که » بیلی ایلیش«، 
خواننده ۱۸ساله، جوایز اصلی این مراسم را 
به خود اختصاص داد. به گزارش ایسنا، مراسم 
اهـــدای جــوایــز گرمی کــه بــه عــنــوان مهم ترین 
رویداد موسیقی جهان شناخته می شود، دیروز 
برگزار شد و در آن، جوایز بهترین هنرمند جدید 
و بهترین آلبوم سال، برای »وقتی که همگی به 
خواب می رویم، کجا می رویم« و جایزه بهترین 
ترانه سال و بهترین رکورد سال برای »آدم بد« به 
»بیلی ایلیش« رسید. هرچند کشته شدن »کوبی 
برایانت«،بسکتبالیست مشهور آمریکایی ، در 
سانحه هوایی )سقوط بالگرد( در ساعاتی پیش 
از برگزاری جوایز گرمی، بر این مراسم نیز سایه 

انداخته بود.

 پیگیری خراسان از وضعیت جسمانی

 استاد محمدرضا شجریان پس از عمل جراحی

 دل ها نگران سرو هنر ایران
اکرم انتصاری- بعضی معتقدند سینه اش دکاِن 
بلبل و قمری و قناری است. پر بی راه نیست. نشان 
به آن نشان که دیروز خبر بستری شدن خسرو آواز 
ایران تن مان را لرزاند. خبرها ضد و نقیض بود و بیشتر 
می گفتند وضعیت »مساعد« است اما باز هم مشوش 
بودیم و به دنبال یک روزنه روشِن خوش خبری. تا 
لحظه تنظیم این گزارش، خبرها حاکی از آن است 
که استاد محمدرضا شجریان هنوز در خیابان شهید 
مطهری در بیمارستان جم و در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هستند. این در حالی است که گزارش 
میدانی خبرنگار خراسان حاکی از به وجود آمدن 
یک قرنطینه خبری در بیمارستان جم است که 
امکان دسترسی خبرنگاران را به صحت و سقم اخبار 
محدود کرده. در واقع آن چیزی که در اختیار ماست 
اخبار منتشر شده در خبرگزاری ها و فضای مجازی 
به واسطه افراد مرتبط با خانواده ایشان است. انتشار 
قطره چکانی این اخبار 
و انتشار نیافتن 
آن از سوی 
یک منبع 
ــی،  ــم رس
ــث  ــ ــاعـ ــ بـ
ــود  ــ ــه وج ــ ب
آمــدن شایعه، 
شــیــطــنــت و در 
تشویش  نتیجه 
اذهـــــــــان 

دوستداران او می شود.

دوشنبه پراضطراب جم	 
حق بدهید آدم از برخی نام ها بترسد. نام بیمارستان 
جم آدم را یاد دوران بیماری عباس کیارستمی 
و روزهــای وخیمش می اندازد. روز گذشته داود 
موسیقی،  خانه  عالی  شـــورای  عضو  گنجه ای 
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی و حسن عباسی پزشک هماهنگ کننده 
تیم پزشکی محمدرضا شجریان در اخبار مجزایی 
به خبرگزاری ها، وضعیت شجریان را مساعد اعالم 
ــط عمومی  کردند و حسین کرمانپور مدیر رواب
سازمان نظام پزشکی به ایرنا گفت: استاد شجریان 
برای تعبیه راه عروقی برای دارو رسانی راحت به 
بیمارستان مراجعه کرده است و تا امروز مرخص 
می شود. این در حالی است که کاوه راد، وکیل 
خانه موسیقی، چند ساعت بعد از این خبر در توئیتی 
نوشت:»آخرین اطالعات موثقی که از بیمارستان 
جم دارم؛ بــرای ساعت سه و نیم عصر: شرایط 
استاد شجریان نسبت به صبح، پایدار شده است 
اما همچنان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
بستری هستند. با توجه به شرایط نامساعد زمینه ای 

جسمانی ایشان، نظارت درمانی تشدید شده.«
ــادی مــاه رمضان خــود را با »ربنا«ی  جمعیت زی
استاد شجریان سر کرده اند و در بزنگاه ها گوش 
به »سپیده« خوانی او داشته اند. او هرچه را در 
سرزمین موسیقی سنتی ایران بوده  فتح کرده است 
و توانسته چند نسل هوش و گوش ایرانی ها را ببرد 
و آن ها را با آواز ایرانی همراه کند. از نوروز 95 که او 
در صفحه اینستاگرام خود ما را با مهمان ناخوانده  
یعنی بیماری اش آشنا کرد، منتظریم تا دوباره برای 
یک بار هم که شده او را روی صحنه ببینیم و نغمه 
»مرغ سحر« را برایمان بخواند. هرچند خانواده 
استاد به ایسنا گفته اند خواهان رعایت و احترام به 
حریم خصوصی خانواده خود هستند اما نمی توان 
منکر این شد که استاد شجریان متعلق به همه 
دوستدارانش است و آن ها حق دارند از وضعیت و 
اوضاع جسمانی او در حالی که  از هر  دری خبری 

درز می کند، مطلع شوند.

رنگ پریدگی »کتاب باز«
جای خالی مهمانان خاص در برنامه سروش صحت 

به شدت احساس می شود

گروه ادب و هنر- برنامه های ادبی- فرهنگی تلویزیون از تعداد انگشتان یک دست 
هم کمترند و »کتاب باز« یکی از آن هاست. این برنامه که حاال حدود چهار سال و نیم 
از پخش اولین فصلش گذشته است، این شب ها به اواخر فصل چهارم خود نزدیک 
می شود. اگر اهل کتاب و مطالعه باشید و این برنامه را از اولین فصل که با اجرای امیر 
حسین صدیق روی آنتن رفت تا همین فصل اخیر دنبال کرده باشید، احتمااًل به این 

نتیجه رسیده اید که »کتاب باز« دیگر رنگ و رونق سابق را ندارد.

همان حرف های همیشگی
می شود گفت »کتاب باز« دیگر برگ برنده ای برای مخاطب ندارد و تقریبًا همه 
بخش ها از میان برنامه ها تا کارشناسان، در قالب خودشان تثبیت شده اند و انگار 
قرار نیست اتفاق جدیدی در آن ها بیفتد. از طرفی حرف های سروش صحت، 
مجری برنامه با مهمانان هم لطف و تازگی قبل را ندارد و بحث های جذاب حول 
محور کتاب و خاطرات کتاب خوانی کمتر پیش می آید. طبیعی است که این روند 

برای بیننده مالل و خستگی به همراه بیاورد و جذابیتی نداشته باشد.

دعوت از چهره های ناآشنا    
پیش از این بنای سازندگان »کتاب باز« بر این بود که با دعوت از چهره های آشنا 
برای مخاطب، او را به کتاب خواندن تشویق کنند اما گویا این سیاست به دست 
فراموشی سپرده شده یا این که سازندگان برنامه روش خود را تغییر داده اند. 
گواه این ادعا هم اسامی مهمانانی است که در چند قسمت اخیر مهمان این 
برنامه بوده اند؛ افــرادی مانند حمیدرضا آتش بر آب)مترجم ادبیات روس(، 
حسین خطیبی)روان پزشک(، وحید امیرخانی)فیلم ســاز(، رامین حیدری 
فاروقی)مستندساز(، آرش آبساالن)کارگردان(، محمدرضا کائینی)پژوهشگر 
تاریخ(، سردار سرمست)نوازنده و آهنگ ساز( و... . شاید در چند هفته اخیر 
نام آشناترین مهمان دعوت شده به این برنامه، یوسفعلی میرشکاک، نویسنده، 
شاعر و منتقد معاصر باشد. بگذریم از این که گاهی مهمانان برنامه تکراری هم 
می شوند. کاش سازندگان »کتاب باز« نگذارند برنامه ای که می تواند نقش مهمی 

در ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشد، از نفس بیفتد.



گــروه اندیشه – شهادت جانسوز حضرت 
ــرا)س(، به فاصله چند ماه پس از  فاطمه زه
رحلت جانگداز پیامبر اکــرم)ص(، ثلمه ای 
بــزرگ به جهان اســام وارد کــرد. آن بانوی 
بزرگوار و مجسمه عصمت و عفت، الگویی 
نیکو بــرای هر مؤمنی اســت که در پی راه و 
درگذشتن  چگونه  و  زیستن  چگونه  ــم  رس
است. روزهای پایانی حیات ظاهری حضرت 
زهــرا)س(، روزهایی تــوام با درد و رنج بود؛ 
دردی جانکاه که حتی انسانی به بزرگی و 
عظمت امیرمؤمنان)ع( را بی تاب و به وداع 
ــن جهان مشتاق مــی کــرد. بی تردید،  بــا ای
روایت آخرین دقایق عمر فاطمه)س(، یکی 
ــام را  از دردنــاک تــریــن صفحات تــاریــخ اس
رقم زده است که بازخوانی اش، اشک را بر 
ــدوه لبریز  دیدگان جــاری و دل را از غم و ان
می کند. در آستانه سالروز شهادت غریبانه 
بانوی بزرگوار اسام، حضرت صدیقه کبری، 
فاطمه زهرا)س(، فرازهایی از کتاب ارزشمند 
دختران  و  فاطمه)س(  حضرت  »زندگانی 
آن حضرت«، اثر مرحوم آیــت ا... سیدهاشم 
رسولی محاتی را که به دقایق پایانی حیات 
ظاهری حضرت زهــرا)س( اختصاص دارد، 
با هم مرور می کنیم. مرحوم آیت ا... رسولی 
محاتی، از اجله علما و فضای حوزه و یکی 
از پژوهشگران برجسته تاریخ اسام بود که 
روز 19 دی ماه امسال، دعوت حق را لبیک 
گفت. کتاب »زندگانی حضرت فاطمه)س( 
و دختران آن حضرت«، یکی از معروف ترین و 
برجسته ترین آثار تحقیقی آن مرحوم است که 
برخی از اندیشمندان، آن را میراث ماندگار 

مرحوم آیت ا... رسولی محاتی می دانند.

لحظات جانگداز شهادت      
نگارنده اکنون بادستی لرزان و دلی سوخته 
به نگارش این قسمت از آخرین ساعات زندگی 
ــام و یگانه یــادگــار پیغمبر  بانوی نمونه اس
بزرگوار مشغول و به راستی تمام قسمت های 
زندگانی فاطمه)س( و به خصوص قسمت های 
پایانی زندگی او بسیار غم انگیز و جانگداز 
اســت و نمی دانم مطلب را چگونه و از کجا 
ــروع و بــه کجا ختم کنم. مــرحــوم اربلی،  ش
ــت کــرده اســت و  در کتاب کشف الغمه روای
ــروج فاطمه)س(  می گوید: چــون هنگام ع
فــرمــود: جبرئیل برای  به اسماء  فرارسید، 
رســول  و  آورد  بهشت  از  ــوری  ــاف ک پیغمبر 
خدا)ص( آن را سه قسمت کرد، یک قسمت 
را برای خود و قسمتی را نیز برای علی و یک 
ثلث آن را نیز برای من گــذارد که وزن آن به 
اندازه چهل درهم بود، اکنون آن را که در فان 
جاست، نزد من حاضر کن و آن گاه جامه اش را 
بر سر کشید و فرمود: ساعتی صبر کن، آن گاه 
مرا صدا بزن و اگر دیدی پاسخ تو را ندادم، بدان 
که من از دنیا رفته و به پدر خود ملحق شده ام ... 
]ساعتی گذشت و اسماء نزد آن حضرت رفت 
و به آرامــی صدایش زد[ و چون دید پاسخی 
نمی شنود، دست دراز کرد و پارچه را از صورت 
فاطمه)س( برداشت و مشاهده کرد که از دنیا 
رفته اســت. اسماء صــورت خود را به صورت 
فاطمه نزدیک کرد، او را می بوسید و می گفت: 
فاطمه جــان! وقتی نــزد پــدرت رفتی، سام 

اسماء دختر عمیس را به او برسان.

چرا مادر خوابیده است؟     
]اربلی[ دنباله این ماجرای جانگداز را این 
گونه نقل کرده است: در این وقت، حسن و 
حسین وارد شده و گفتند: اسماء، مادر ما در 
چنین وقتی نمی خوابید. اسماء عرض کرد: 
ای فرزندان رسول خدا! مادرتان نخوابیده 
بلکه به دیدار معبود شتافته است. حسن)ع( 
که این سخن را شنید، خود را روی بدن مادر 
انداخت؛ صورتش را می بوسید و می گفت: 
ِمیِنی َقْبَل َأْن ُتَفاِرَق ُروِحی َبَدِنی؛  اْه َکلِّ »َیا ُأمَّ
مادرجان! پیش از آن که جان از بدنم بیرون 
برود با من سخن بگوی« و حسین)ع( پیش 
ــای مـــادر را می بوسید و می گفت:  آمـــد، پ
ِمیِنی َقْبَل َأْن  ــاْه َأَنا اْبُنِک اْلُحَسْیُن َکلِّ »َیا ُأمَّ
َع َقْلبی َفَأُموَت؛ مادرجان من فرزند تو  َیَتَصدَّ
حسین هستم، با من سخن بگو پیش از آن 
که قلبم بشکافد و مرگم فرارسد.« اسماء که 
چنان دید، به آن دو بزرگوار عرض کرد: ای 
فرزندان رسول خدا! به نزد پدرتان بروید و او 
را از شهادت مادرتان خبردار کنید. حسن 
و حسین)ع( به مسجد آمدند و صدایشان 
به گریه بلند شد. اصحاب رسول خدا)ص( 
بیرون آمدند و سبب گریه آن دو را پرسیدند 
ــادت را  ــه ــرای ش ــاج و ]آن دو بـــزرگـــوار، م
مطلع  ماجرا  از  علی)ع(  وقتی  بازگفتند.[ 

شد، بی تاب به سوی خانه آمد.

روایتی دیگر     
نگارنده گوید: از این احادیث معلوم می شود 
که علی)ع( هنگام وفات حضرت زهرا)س(، بر 
بالین او حاضر نبوده است، اما از برخی روایات 
دیگر، به دست می آید که آن حضرت در لحظات 
آخر، کنار بستر فاطمه)س( بود، چنان که از 
کتاب دالیل طبری نقل شده است. در حدیث 
دیگری است که چون فاطمه)س( از دنیا رفت، 
مردم مدینه صداها را به گریه بلند کردند و شهر 
به صورت یکپارچه به شیون درآمد. زنان بنی 
هاشم در خانه فاطمه)س( اجتماع کردند و 
صــدای گریه و شیون آن هــا مدینه را به لرزه 
درآورد و همه فریاد می زدنــد: یا بنت رسول 
ا...! یا سیدتاه! مردم به سمت خانه علی)ع( 
آمدند و دو فرزندش حسن و حسین)ع( نیز در 
خانه نشسته و گریه می کردند و مردم نیز، با 
مشاهده گریه آن ها می گریستند. به تدریج، 
مردم زیادی بر در خانه اجتماع و همگی نشسته 
و گریه می کردند و انتظار می کشیدند تا پیکر 

مطهر او را از خانه بیرون بیاورند و آن ها بر وی 
نماز بخوانند. در این وقت ابوذر از خانه بیرون 
آمد و به مردم گفت: اینک بازگردید که کار نماز 
و دفن دختر رسول خدا به تاخیر افتاد. مردم نیز 

با شنیدن این گفتار برخاسته و رفتند.

وصیتی به امیرمؤمنان)ع(     
ــاز فـــاطـــمـــه)س( را طــبــق وصــیــتــی که  ــم ن
ــرده بود،  آن مخدره مظلومه به عــلــی)ع( ک
شخصا خــود عــلــی)ع( خواند و بعید نیست 
دیگران نیز در آن حضور داشته اند. از جمله 
ــداد غــم فــزای  ــ ــاره روی ــ حدیث هایی کــه درب
شهادت فاطمه)س( آمده، حدیثی است که 
از کتاب دالیــل طبری نقل شده که در آغاز 
حدیث، خوابی از فاطمه)س( نقل می شود و 
به دنبال آن ماجرای شهادت از کام مبارک 
امیرالمومنین)ع( روایت شده و خاصه حدیث 
مزبور چنین است: فاطمه)س( گوید: چند روز 
پس از رحلت پدرم، شبی او را در خواب دیدم 
و با دیدن وی نتوانستم خودداری کنم و صدا 
زدم: پدرجان خبرهای آسمان از ما قطع شد! 
در این حال بودم که ناگهان دیدم صف هایی 
از فرشتگان آمدند و در جلوی آن، دو فرشته 
بود که مرا با خود به آسمان بردند و چون سرم 
را بلند کــردم، قصرها و باغ های بسیاری را 
مشاهده کردم و حوریه های بسیاری را دیدم 
که سر از قصرها بیرون آورده بودند و با خنده 
و سرور به من خوش آمد می گفتند. فرشتگان 

مرا همچنان باال بردند تا به قصرهای بسیار 
و  زیبایی که قابل توصیف نیست، رسیدیم 
در آن جا نهر آبی بــود، بسیار زالل و گــوارا و 
خوشبو، پرسیدم: ایــن قصر کیست؟ و این 
نهر آب چیست؟ گفتند: این قصرمخصوص 
پدر تو و پیغمبران الهی است و این نهر همان 
کوثر است. در این گفت وگو بودیم که چشمم 
به پدرم رسول خــدا)ص( افتاد که با جمعی 
نشسته بودند و چــون مــرا دیــد دربرگرفت و 
میان دو دیده ام را بوسید و به من فرمود: دختر 
محبوبم! می خواهی خانه ای را که خداوند 
برای تو آماده کرده ببینی و سپس قصرهای 
بسیار زیبایی را به من نشان داد و فرمود: 
این ها از آن تو و شوهر و فرزندان و دوستداران 
تو و آن هاست. سپس فرمود: دل خوش دار 
که تا چند روز دیگر به نزد من خواهی آمد. 
فاطمه)س( گوید: با شنیدن این سخن و دیدن 
آن قصرها از خوشحالی و شوقی که به من 
دست داده بود، از خواب بیدار شدم. دنباله 
حدیث از امیرالمومنین)ع( روایت شده است 
که فرمود: چون فاطمه از خواب بیدار شد، 
مرا صدا زد و چون به نزد او رفتم پرسیدم: چه 
احتیاجی داری؟ فاطمه آن خــواب را برای 
من نقل کرد، آن گاه از من پیمان گرفت و مرا 
سوگند داد که چــون از دنیا رفــت، کسی را 
خبر نکنم؛ جز چند تن، اما از زنان: ام سلمه،  
ام ایمن و فضه و از مردان: دو فرزندش حسن 
و حسین، عبدا... بن عباس، سلمان، عمار، 
مقداد، ابوذر و حذیفه؛ آن گاه سفارش کرد که 
مرا شبانه غسل بده و در شب دفن کن و هیچ 

کس را از جای قبر من مطلع نکن.

آن وداع تلخ     
طبق وصیت فاطمه)س(، امیرالمومنین)ع( 
شبانه پیکر مطهر آن بانوی مظلومه را غسل 
داد و چنان که قبا اشاره شد، اسماء در کار 
غسل به علی)ع( کمک می کرد و چون پیش از 
شهادت، فاطمه بدن خود را شست و شو داده 
بود، علی)ع( از زیر پیراهن بدن را غسل داد و 
از بقیه حنوط رسول خدا)ص(، او را حنوط کرد 
و کفن فرمود و چون از این مراسم فارغ شد، 
طبق روایتی که مجلسی)ره( در بحاراالنوار 
نقل کرده است، فرزندان زهــرا)س( را صدا 
زد تا برای آخرین بار مادر را ببینند و چنین 
ــدار مادرتان بــرای آخرین بار  فرمود: »از دی
توشه برگیرید که دیدار به بهشت افتاد.« دنباله 
حدیث این گونه است که علی)ع( فرمود: در 
این وقت حسن و حسین آمدند و صدا می زدند: 
آه و افسوس که آتش دل در مصیبت جدمان 
رسول خدا و مادرمان فاطمه خاموش نخواهد 
ــول خــدا را دیــدار  شــد؛ مــادرجــان وقتی رس
کردی، سام ما را به او برسان و حال غربت و 
بی مادری ما را برای او تعریف کن. علی)ع(، 
بر طبق روایــت فوق فرماید: من خدا را گواه 
می گیرم که فاطمه در این حال ناله ای کرد 
و دست های خود را باز کرد و آن دو را مدتی 
ایــن وقت،  طوالنی بر سینه چسبانید و در 
هاتفی از آسمان ندا داد: یا اباالحسن! این دو 
را از روی سینه فاطمه، بردار که به خدا سوگند 
فرشتگان آسمان ها را به گریه درآوردند و من 
نیز آن دو را از روی سینه فاطمه برداشتم  و 

بندهای کفن را بستم.
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برگزاری نخستین شب عزاداری 
حضرت فاطمه)س( با حضور رهبر انقالب

اولـــیـــن شـــب مـــراســـم عــــــــزاداری حــضــرت 
فاطمه زهرا)س(، در حسینیه امام خمینی )ره( 
با حضور رهبر معظم انقاب اسامی، جمعی از 
مسئوالن و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم 
برگزار شد. به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبر انقاب، در این مراسم، حجت االسام 
والمسلمین صدیقی در سخنانی با استناد به 
آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه مودت، معرفت 
اهل بیت)ع( از جمله حضرت فاطمه)س( را الزمه 
مودت و پیروی از آن بزرگواران دانست و افزود: 
مهم ترین فضیلت آن بانوی بزرگ اسام، عبودیت 
محض و ادای حق والیت با از جان گذشتگی بود 
و پرورش یافتگان این مکتب نورانی، مانند شهید 
سلیمانی نیز، مفتخر به عبودیت و والیتمداری 
تا پای جان هستند. حجت االسام والمسلمین 
ــار مهم شهادت ســردار  صدیقی با اشــاره به آث
سلیمانی، مانند افزایش اقتدار اسام و انقاب 
و ایجاد موج جدیدی از بیداری، گفت: الگوهای 
کم نظیری همچون شهید سلیمانی، به برکت 
حاکمیت دین، رشد و درخشش پیدا می کنند 
و به همین علت اســت که مستکبران از اصل 
در  هستند.  عصبانی  دیــنــی  حکومت  و  ــن  دی
ــای مهدی رسولی به  ایــن مراسم همچنین آق
ذکر مصیبت و نوحه خوانی بر مصائب حضرت 

صدیقه کبری)س( پرداخت.

روضه مستند مرحوم آیت ا... رسولی محالتی درباره واپسین لحظات حیات صدیقه طاهره)س(

عالم گریست بر غم زهرا)س( و غربتش
کو   مر همی که ماتم عالم دوا کند؟

 خبر

در این وقت، حسن و حسین 
وارد شده و گفتند: اسماء، مادر 
ما در چنین وقتی نمی خوابید. 
اسماء عرض کرد: ای فرزندان 
رسول خدا! مادرتان نخوابیده 

بلکه به دیدار معبود شتافته 
است. حسن)ع( که این سخن 
را شنید، خود را روی بدن مادر 

انداخت؛ صورتش را می بوسید 
و می گفت: مادرجان! پیش از 
آن که جان از بدنم بیرون برود 

با من سخن بگوی« 

پرسش: چند روز قبل تصادف کردم. افسر 
مــرا مقصر شناخت  و رانندگی  راهنمایی 
ــرا به  ــه مـ ــام ــی ن ــواه ــارت خــــودرو و گ ــ  و ک
خسارت دیده داد تا با هم قرار بگذاریم و 
خــودروی او را تعمیر کنم. هزینه تعمیرات 
کمتر از 300 هــزار تومان اســت امــا طرف 
مقابلم اصــرار دارد که باید کوپن بیمه مرا 
جدا کند و تخفیف 11 ساله آن را از بین ببرد. 
چگونه می توانم با پرداخت خسارت، وی را 

مجبور کنم که مدارک مرا پس بدهد؟
پاسخ: ابتدا تاش کنید با گفت و گو و میانجیگری، 
ــاره مسئول  اختاف خود را رفع کنید. اگر درب
جبران خسارت یا میزان خسارت با یکدیگر به 
توافق نرسیدید، می توانید برای حل اختاف خود 
به شوراهای حل اختاف رجوع کنید. شورای حل 
اختاف با توجه به نظر افسر کارشناس تصادفات، 
مقصر را تعیین خواهد کرد. در صورت درخواست 
زیان دیده، راننده مقصر باید خسارت مربوط به 
افت قیمت خودرو را که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری تعیین خواهد شد، جبران کند. عاوه 
بر نکات مذکور، پرداخت کلیه هزینه های دادرسی 
و حق الزحمه کارشناس بر عهده راننده مقصر 
خواهد بــود. دادگستری مرجع اصلی و رسمی 
ــع خصومات« اســت.  ــل و فصل دعـــاوی و رف »ح
اصول 156 و 159 قانون اساسی »رسیدگی  و 
صدور حکم  دربــاره تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، 
حل  و فصل دعاوی  و رفع خصومات  و اخذ تصمیم  
و اقدام  الزم  در آن  قسمت  از امور حسبیه ، که  قانون  
معین  می کند« را از جمله وظایف قوه قضاییه بر 
می شمارد. در صورتی که اسناد و مدارک متعلق 
به شما نزد طرف دیگر است و او از بازگرداندن آن ها 
خودداری می کند، با ارسال اظهارنامه ای از وی 
درخواست کنید مدارکی را که از شما نزد وی باقی 

مانده است، بازگرداند. 

پــرســش: دخــتــرم بــه اصـــرار خــود بــا فــردی 
ازدواج کرده است که بعدًا فهمیدیم مشکل 
روحی و روانــی دارد؛ به طوری که نیازمند 
ــن مسئله  ــا ای ــت. آی مراجعه بــه مــشــاور اس
می تواند برای دخترم حق درخواست طالق 
ایجاد کند؟ چگونه می توان این مسئله را در 

دادگاه ثابت کرد؟
پاسخ: در صورتی که زن به علت بیماری روانی 
شوهر، خواستار جدایی )طاق یا فسخ نکاح( از 
او باشد، دادگاه خانواده، مرد را برای معاینه به 
پزشکی قانونی یا پزشکان معتمد معرفی خواهد 
کرد. زن می تواند ضمن دادخواست، به سوابق و 
پرونده پزشکی قبلی مرد نیز استناد کند. در این 
صورت دادگاه از پزشک مربوط استعام خواهد 
کرد. مطابق ماده 1128 قانون مدنی »هر گاه 
در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد 
از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف 
مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد 
بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا 
عقد متباینًا بر آن واقع شده باشد.« با توجه به این 
که سامتی روانی از شرایطی است که در صورت 
تصریح نشدن بر آن نیز، مد نظر دو طرف است، در 
صورتی که  یکی از طرف ها مبتا به بیماری روانی 
جدی و مهمی باشد و این موضوع را قبل از ازدواج 
به طرف دیگر اطاع ندهد، مرتکب تدلیس شده 
است. تدلیس یعنی شخص عیب خود را پنهان 
یا خود را دارای صفت مطلوبی معرفی کند که 
فاقد آن است. بنابراین، در صورت بیماری روانی 
مرد قبل از ازدواج و اطاع نداشتن زن از آن، 
زن می تواند دادخواستی به طرفیت شوهر به 
خواسته اعام فسخ نکاح به دادگاه محل اقامت 
وی ارائه کند. دادگاه شوهر را به پزشکی قانونی 
معرفی می کند و در صورت تایید بیماری روانی 
جدی مرد و اطاع نداشتن زن از این موضوع، 
نکاح به حکم دادگــاه فسخ می شود. حق فسخ 
باید فورًا ِاعمال شود. بنابراین، دارنده حق فسخ 
باید بعد از اطاع از تدلیس )در این جا اطاع از 
بیماری روانی(، فورًا با ارسال اظهارنامه تصمیم 
خود را برای فسخ نکاح به طرف مقابل اعام کند 
و با تقدیم دادخواست، تنفیذ فسخ را از دادگاه 
بخواهد.در صورتی که ادامــه زندگی مشترک 
موجب ُعسر و َحــَرج باشد نیز، زن می تواند به 
دادگاه خانواده مراجعه و در صورت اثبات عسر 
و حرج، از شوهر خود طاق بگیرد. عسر و حرج 
یعنی شرایطی که تحمل زندگی در آن برای زن 
ناممکن باشد. برخی از این مــوارد که در ماده 
1130 قانون مدنی شمرده شده است ازاین 
قرارهستند: »1- ترک زندگی خانوادگی توسط 
زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9ماه 
متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2- 
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتای 
ــاس زندگی  وی به مشروبات الکلی که به اس
خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان 
ــزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص  ال

پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است.«

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! شــما می توانیــد 
پرســش های خود را در تمام زمینه های 
حقوقــی، از طریــق پیامــک بــه شــماره 
2000999 ارسال کنید. لطفًا در ابتدای 
متن پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید 

فرمایید.

تازه های نشر

سفرنامه صالِی وطن دوستی
نوشتن سفرنامه یکی از 
مهم ترین روش های ثبت 
وقایع و رویدادهاست. 
نویسنده  ــت  اس ممکن 
ــه نــکــاتــی  ــه بـ ــام ــرن ــف س
ــاره  ــ ــود اش ــ ــن خ ــت در م
ــه در هــیــچ سند  کــنــد ک

ــزون بر  یا متن تاریخی دیگری یافت نشود. اف
ایــن، سفرنامه ها این مزیت را دارنــد که دنیای 
اطراف ما را از نگاه افراد مختلف، پیش چشممان 
قــرار می دهند و حقایق را بهتر و بیشتر آشکار 
می کنند. ُحسن سفرنامه نویسی این است که 
هر کسی که دارای ذوق و قریحه نویسندگی 
است و البته، سری پرشور دارد، می تواند از آن 
برای ثبت ذهنیات و دیده هایش استفاده کند. 
دکتر علی شمسا، استاد دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، یکی از آن سفرنامه نویس های حرفه ای 
اســت؛ پزشکی خــوش ذوق که قلمش را برای 
ثبت آن چه دیده و درک کــرده، به کار انداخته 
است و تجربه هایش را در قالب یادداشت هایی 
خواندنی در اختیار عاقه مندان قرار می دهد. 
از او تا کنون چند کتاب، در قالب سفرنامه منتشر 
شده اســت.  »مظلوم میهن محبوبم«، عنوانی 
است که او برای کتاب جدیدش برگزیده است؛ 
کتابی که به خاطرات سفر او به انگلیس، لهستان، 
قبرس، فرانسه، لبنان، آفریقای جنوبی و برخی 
مناطق داخلی ایران اختصاص دارد.  »مظلوم 
میهن محبوبم«، توسط انتشارات شفاف به زیور 
طبع آراسته شده و در 301 صفحه در اختیار 

دوستداران کتاب قرار گرفته است.
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

کتک کاری های وحشتناک! 

درگیری ها و ناسازگاری های من و همسرم به 
جایی رسید که باالخره دست به دامان قانون شدم 
و همسرم به تحمل زندان و پرداخت دیه محکوم 
شد اما بعد از آزادی او از زنــدان این اختالفات 

شدت گرفت به حدی که ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که 
خسته از زخم های روزگار و برای به دست آوردن 
حق و حقوق خود به دامان قانون پناه برده بود. 
این زن که دستان دختر خردسالش را در دست 
می فشرد درباره تلخی های زندگی اش به مشاور 
و مــددکــار اجتماعی کالنتری مــیــرزا کوچک 
خــان مشهد گفت: چهار ســال قبل »پـــدرام« به 
خواستگاری ام آمد و من هم به او پاسخ مثبت 
دادم چرا که او جوانی تحصیل کرده و با ایمان 
بود از سوی دیگر نیز یکی از بستگان نزدیکش 
از افراد سرشناس و معتمد محل بود که پدرام را 
ضمانت کرد به همین دلیل خانواده ام تحقیقی 
درباره رفتارهای اجتماعی و اخالقی او نکردند 
بدین ترتیب من با هزاران امید و آرزو پای سفره 
عقد نشستم تا آشیانه کوچکم را پایه ریزی کنم. 
اما بعد از برگزاری مراسم عقدکنان نامزدم کمتر 
به سراغم می آمد به طوری که نوعی بی توجهی 
را در وجودش احساس می کردم. در عین حال 
هنوز چهار ماه بیشتر از دوران نامزدی ما نگذشته 
بود که پدرام درخواست کرد باید زودتر زندگی 
مشترکمان را آغاز کنیم با آن که شرایط خانواده ام 
برای برگزاری مجلس عروسی فراهم نبود ولی به 
ناچار آماده برگزاری جشنی شدیم. نامزدم فقط 
سرویس چوب را خرید و بقیه لوازم کامل زندگی 
)جهیزیه( را برادرانم تهیه کردند چرا که دو برادرم 
در کشورهای اروپایی ساکن بودند و بــرای آن 
که من مشکلی در تامین لوازم زندگی مشترک 
نداشته باشم همه هزینه ها را پرداخت کردند و 
قرار شدمن و پدرام در یک واحد آپارتمانی زندگی 
کنیم که یکی از برادرانم خریده بود. خالصه یک 
شب به برگزاری مراسم عروسی باقی مانده بود 
و ما درحالی که لوازم جهیزیه را در خانه خودمان 
چیده بودیم به همراه پــدرام به آن جا رفتیم اما 
ناگهان همسرم با یک بهانه پوچ با من درگیر شد 
و به گونه ای کتکم زد که بیهوش شدم وقتی به 
هوش آمدم پدرام از ترس باالی سرم ایستاده بود 
و مدام از من عذرخواهی می کرد. هنوز باورم 
نمی شد که همسرم مرا این گونه کتک زده باشد! 
فقط گریه می کردم و از رفتار وحشتناک همسرم 
متاسف بودم او هم پی در پی قسم می خورد که 
قصد کتک زدن مرا نداشته و تنها به خاطر فشار 
روانــی برگزاری جشن عروسی دستش را روی 
من دراز کرده است. خالصه آن شب ساعت ها 
اشک ریختم ولی به دلیل پشیمانی همسرم از این 
ماجرا به خانواده ام حرفی نزدم و جشن ازدواج ما 
برگزار شد پس از آن من و پدرام به ماه عسل رفتیم 
که آن جا هم با کتک کاری ماه عسل را به کامم 
تلخ کرد. اما این پایان ماجرا نبود و کتک کاری 
های همسرم با بهانه های گوناگون ادامه یافت. 
او مردی عصبانی و پرخاشگر بود و به خاطر هر 
موضوع کم ارزشی مرا به باد کتک می گرفت. این 
شرایط وحشتناک را تا یک سال تحمل کردم ولی 
هیچ تغییری در رفتارهای پرخاشگرانه همسرم 
ایجاد نشد. به ناچار روزی به پدر پدرام زنگ زدم 
و از رفتارهای همسرم گالیه کردم اما وقتی پدر 
شوهرم به پسرش اعتراض کرد ناگهان پدرام در 
برابر دیدگان حیرت زده من پدرش را نیز به شدت 
کتک زد. آن جا بود که دچار عذاب وجدان شدم و 
به خودم گفتم کاش هیچ وقت با پدر شوهرم تماس 
نمی گرفتم تازه آن جا بود که متوجه شدم پدرام 
همواره با خانواده اش درگیری داشته است تازه 
می فهمیدم که چرا وقتی به خانه پدر شوهرم می 
رفتیم هرکدام از بچه ها به گوشه ای می گریختند 
و کسی با پدرام هم کالم نمی شد. خالصه این 
درگیری ها و اختالفات به تهدید و کتک کاری 
ختم نشد، پدرام همواره گوشی تلفن و لوازم داخل 
کیفم را به خاطر سوء ظن هایش بررسی می کرد. 
کار به جایی رسید که فرزندم معلول به دنیا آمد و 
او من و برادرانم را مقصر این حادثه می دانست 
به طوری که روز بعد از زایمان آن قدر کتکم زد که 
به ناچار از او شکایت کردم ولی دو ماه بعد با عفو 
اسالمی از زندان آزاد شد و با دادن حق طالق به 
من فرصتی دوباره خواست تا گذشته را جبران 
کند اما او باز هم ماجرای زندانش را بهانه ای برای 

کتک زدن من قرار داد و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ باقی زاده 
خان(  کوچک  میرزا  کالنتری  )رئیس  حکاک 
پرونده این زن در دایره مددکاری اجتماعی مورد 

بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

دستگیری متخلفان پناهگاه 
حیات وحش زریاب بم

توکلی- مــدیــر کــل محیط زیــســت کــرمــان از 
دستگیری متخلفان پناهگاه حیات وحش زریاب 
بم خبرداد و گفت: دو قبضه سالح شکاری تک 

لول ترک از  آنان   کشف شد.
به گزارش خبرنگار ما  "مرجان شاکری " افزود: 
طی شناسایی و تحقیقات طوالنی از افرادی که 
در حاشیه شمال شرق »پناهگاه حیات وحش 
زریاب« اقدام به تخلف می کردنددو قبضه سالح 

غیر مجاز کشف و ضبط شد.
وی  تصریح کرد: پس از شناسایی و  دستور  مقام 
قضایی توسط یگان حفاظت محیط زیست بم از 
منزل متخلفان  بازرسی به عمل آمد که  به تشکیل 
پرونده و  تحویل این افــراد  به مرجع قضایی بم 

منجر شد.
وی خاطرنشان کرد:شهرستان بم به دلیل اقلیم 
مناسب، دارای پناهگاه حیات وحش است ودر 
آن گونه های مختلف پرندگان وکل و بز وجود 

دارد.
وی درادامه  به دستگیری متخلف و کشف سالح 
غیر مجاز و کشف آثار و ادله مربوط به شکار غیر 
مجاز سه رأس کل و بز وحشی در شهرستان انار 
کرمان اشاره کردو گفت:ماموران یگان حفاظت 
محیط زیست شهرستان انار با همکاری پلیس 
اطالعات و امنیت نیروی انتظامی موفق به کشف 
یک قبضه سالح غیر مجاز، آثار و بقایای شاخ و 
پوست مربوط به شکار غیر مجاز سه رأس کل و 

بز وحشی شدند. 
وی تصریح کرد : برابر قانون ، عالوه بر حبس، 
جریمه ضرر و زیان شکار غیرمجاز هر رأس کل 
و بز وحشی حسب آخرین مصوبه شورای عالی 
حفاظت محیط زیست کشور  ۲۵۰میلیون  ریال 

تعیین شده است.

آسیب به ۳7  روستا در زلزله ۵.4 
ریشتری  شیراز  

زمین لرزه  ۵.4 ریشتری که عصر دیروز ۷ بهمن 
ماه شهرستان شیراز را لرزاند، با وجــودی که 
مرکز آن خانه زنیان در حدود 4۰ کیلومتری شهر 
شیراز بود، بسیاری از شهروندان این شهر را به 
خیابان کشاند و در ساختمان های مرتفع بیشتر 

محسوس بود.

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور نیز عصر دیروز  با بیان این که این زمین 
لرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داده است، 
گفت: گزارش های اولیه حاکی است با توجه به 
این که کانون زلزله در خارج از محدوده شهری 
و مسکونی قرار داشته خسارتی به منازل وارد 
نشده است. با وجود این، ارزیابی ها تا حصول 

نتیجه قطعی ادامه دارد.
مدیرکل مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز نیز اعالم کرد که هیچ تلفات جانی بر اثر 
وقوع زمین لرزه عصر دیروز شیراز در خانه زنیان 

گزارش نشده است. 
در این میان سخنگوی سازمان مدیریت بحران 
ــرداد: گــزارش هــای  ــب شامگاه روز گذشته  خ
اولیه از این زمین لرزه نشان می دهد که حوالی 
خانه زنیان ۳۷ روستا آسیب دیده اند که روستای 
کمرآباد آرمندی بیشترین خسارت را داشت. 
وی  افـــزود: تاکنون نیز سه مصدوم به مراکز 
درمانی شهر شیراز و شهر خانه زنیان اعزام شده 
اند. گزارشی از تعداد فوتی ها  و تخریب کامل 

مناطق مسکونی نداشته ایم. 
مدیر مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی استان 
فارس هم  گفت:۱۱ مصدوم دبیرستان دخترانه 
حضرت خدیجه کبری)س( منطقه خانه زنیان 
شیراز نیاز به اعزام به بیمارستان نداشتند و به 

صورت سرپایی مداوا شدند. 
همچنین به گزارش مهر، زلزله ای به بزرگی 4.۲ 
ریشتر شهرستان بافق در استان یزد را لرزاند.
این زلزله ساعت ۱۸:۳۹ دیــروز در عمق ۲۰ 

کیلومتری زمین رخ داده است.

فرود سخت »پـیـرمـرد« در اتوبان 
بوئینگ ام دی مسیر تهران –ماهشهر پس از خروج از باند در اتوبان متوقف شد و خوشبختانه کسی صدمه ندید

 پرواز شماره ۶۹۳۶ تهران - ماهشهر مربوط به 
شرکت هواپیمایی کاسپین  با ۱44 سرنشین 
که ساعت ۶:4۰ روز دوشنبه تهران را به قصد 
ماهشهر ترک کرده بود هنگام نشستن در فرودگاه 
ماهشهر در ساعت ۷:۳۵ از باند خــارج و وارد 
اتوبان ماهشهر سربندر شد. یک خبرنگار که 
مسافربوده بالفاصله بعد از این سانحه در توئیتی 
نوشت : »این هواپیما با سرعت باالیی نشست با 
همون سرعت ادامه داد و انگار به چیزی برخورد 
کــرده باشه متوقف شــد.از باند خــارج شد از در 
اضطراری خارج شدیم.دورمون کردن از هواپیما، 
ماشین های آتش نشانی اومدن سریع فوم ریختن 
تا مانع انفجار بشن.مردم هنوز ایستاده بودن.

طبق معمول فیلم می گرفتن و متوجه خطر 
انفجار نبودن.همه زنده ایم شکر خدا تا جایی که 
دیدم کسی حالش بد نشد فقط تو شوکم« تصاویر 
و ویدئوهای منتشر شده  از حادثه نیز نشان از آن 
دارد که این هواپیما از محوطه فرودگاه خارج  و 
در محیطی بیرون از محدوده  فرودگاهی متوقف 
شده اســت.در  یکی از ویدئوهای  منتشر شده، 
مسافران این هواپیما از درهای خروجی آن خارج  
می شوند. سایت خبرآنالین نوشته که این هواپیما 
۱۳۵ مسافر داشته که "حال تمامی مسافران آن 
مساعد" است.خبرنگار صداوسیما در گزارشی از 
صحنه حادثه اعالم کرد  که چرخ های این هواپیما 
در هنگام فرود شکسته و این مسئله موجب خروج 

آن از باند شده است.

روایت یک مسافر هواپیما از لحظه سانحه 	 
یکی از مسافران این هواپیما »ت. م« که تاکید 
داشت نام کاملش اعالم نشود در گفت وگو با 
رکنا چنین از لحظه فرود اضطراری و دقایق قبل 
از آن گفت : »در شرایط التهاب و وحشت قرار 
نگرفتیم، هیچ مسافری نترسیده بود به خاطر 
این که تا لحظه برخورد به زمین به مسافران اعالم 
نشده  بود که هواپیما در شرایط اضطراری قرار 
گرفته است و تنها به شخصه حس کردم سرعت 
هواپیما به شکل عجیبی در حال افزایش است و 
به این سرعت مدام افزوده می شد تا جایی که در 
چند ثانیه کوتاه قبل از برخورد به زمین شروع به 
فریاد کشیدن کردم و همزمان با ضربه محکمی 
به زمین برخورد کردیم. ضربه همانند لحظه 
تصادف شدید یک خودرو بود . ضربه زده شد. 
ِگل های نشئت گرفته از این برخورد بر پنجره ها 
پاشیده شد«. وی تاکید کرد : بعد از این برخورد 

در ابتدا چند ثانیه سکوت عجیبی فضای کابین 
هواپیما را فرا گرفت و سپس جیغ هایی از ترس 
. مسافران انگار ابتدا در بهت میان زنده بودن 
و جان باختن بودندو در ادامه وحشت از حادثه 
ای که از سر گذرانده بودند. تا چند ثانیه نمی 
دانستیم دقیقا در چه وضعیتی از حیات قرار 
داریــم. آن زمان بود که یکی از مهمانان خانم 
هواپیما به سراغ مسافران آمد و سعی کرد همه 
ــه  ــش دعــوت کند.این مسافر درادام را به آرام

بالفاصله  افــــزود: 
ــای اضطراری  دره
هواپیما گشوده شد 
و از ما خواستند به 
هواپیما  از  سرعت 
خــــــــارج شـــویـــم. 
ــاون امــنــیــتــی و  ــع م
استاندار  انتظامی 
خوزستان  هم گفت 

:تمامی ۱44 سرنشین هواپیمای حادثه دیده 
تهران- ماهشهر پس از فرود در ساعت ۷:۳۵   
در سالمت کامل به سر می برند و تنها دو نفر از آن 
ها از ناحیه پا دچار مصدومیت سطحی شدند.
ــاره به ایــن که همه مسافران این  آصفی با اش
پرواز بدون محدودیت یا به سمت منازل یا محل 
کار خود اعزام شدند، گفت: به واسطه مهارت 
خلبان، همه سرنشینان هواپیما سالم  هستند. 
محمدرضا رضائی مدیرکل فرودگاه های استان 
خوزستان درباره  این حادثه گفت: این هواپیما 
زمانی که در باند فرودگاه ماهشهر به زمین 
نشست، پس از لندینگ از باند خارج و در اتوبان 

متوقف شد.وی  خاطرنشان کرد: بررسی های 
اولیه نشان می دهد این هواپیما هیچ گونه نقص 

فنی نداشته و فقط از باند خارج شده است.

گــزارش اولیه سازمان هواپیمایی درباره 	 
علت سانحه هواپیمای کاسپین

 به گــزارش ایلنا، طبق گــزارش اولیه سازمان 
هواپیمایی باند ۳۱ به عنوان باند قابل استفاده 
ــالم شده  در فــرودگــاه ماهشهر بــه خلبان اع
اســت امــا بر اساس 
درخواست خلبان، 
فرود هواپیما از باند 
ــورت گرفته  ۱۳ ص
ــاس  اســـت.بـــر اسـ
پرسنل  مشاهدات 
فــرودگــاه، هواپیما 
مقداری طول باند را 
از دست داده و پس 
از فرود در باند ۱۳ بعد از برخورد با فنس فرودگاه 
از محوطه خــارج و در بولوار نزدیک فرودگاه 

متوقف شده است.

هواپیمایی با 26 سال سن !	 
 MD شاید جالب باشد بدانید این هواپیمای
متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین سه سال 
اخیر دو سانحه دیگر را پشت سر گذاشته است! 
تاریخچه ای نگران کننده برای این هواپیمای 
۲۶ ساله که بارها و بارها در میان شرکت های 
هواپیمایی مختلف در چند نقطه از کره خاکی 
دست به دست شده و امــروز با سانحه ای در 

جنوب کشورمان در کانون توجه عموم قرار 
گرفته است.روز یک شنبه  نیز یک هواپیمای 
مسافربری از گرگان به تهران در آسمان دچار 
نقص فنی شد که مجدد به فرودگاه گرگان 
بــازگــشــت.در روز شنبه نیز یــک هواپیمای 
مسافربری خطوط ایران ایرتور که از تهران به 
استانبول می رفت به علت نقص فنی  و پس از 
چندین بار چرخیدن در آسمان مجبور به فرود 
اضطراری در فرودگاه مهرآباد تهران شد. در 
ــاره ازدیــاد  همین حال ایرنا  در گزارشی درب
سوانح هوایی در روزهــای اخیر نوشت:»خط 
تولید هواپیماهایی که این روزها به دلیل نقص 
ــار سانحه شــده انــد مدت هاست که  فنی دچ
متوقف شده و عالوه بر این، گران تمام شدن 
هواپیماها،چالش  نگهداری  و  تعمیر  هزینه 
تـــازه ای را بــرای ایمنی پــروازهــا ایجاد کرده 
است.«سن مفید  هواپیما را عمدتا   براساس 
مــیــزان فــشــاری کــه هواپیما تحمل کــرده  و 
مسیرهای پروازی  محاسبه می کنند و  تعویض 
به موقع برخی از قطعات نیز درایــن موضوع 
موثر است، البته آخوندی وزیر سابق راه  در 
اظهارنظری اعالم کرده بود : هواپیماهای با 

عمر باالی ۲۳ سال بازنشسته می شوند.

ــودن حـــادثـــه صفر 	  ــ ــدی ب ــم ــال ع ــم ــت اح
درصداست 

در همین حال خلبان مهرداد سلیمانی در 
گفت وگو با رکنا تاکید کــرد: طبق قانون،  
خلبان ها در ایران و همه جای دنیا باید دوره 
ــرواز شبیه ســاز را پشت سر بگذارند. ولی  پ
متاسفانه به دلیل تحریم ها این پروازهای 
شبیه ساز در ایــران انجام نمی شود. خلبان 
های ایرانی برای تمرین برخورد با این اتفاقات 
ناگوار و اورژانسی به پاریس یا کشورهایی مثل 
ترکیه، مالزی و... می روند و با این دستگاه 
های شبیه ساز پرواز را تجربه می کنند. در این 
پروازها کنده شدن در هواپیما یا آتش گرفتن  
موتور شبیه سازی می شود تا در شرایط خطر 
احتمال خطای خلبان به کمترین حد ممکن 
برسد. سلیمانی با اشاره به شایعه عمدی بودن 
برخی حــوادث هواپیمایی مانند ماهشهر، 
تاکید کرد: این حوادث به هیچ وجه نمی تواند 
عمدی باشد، احتمال عمدی بودن آن صفر 
درصد است ولی متاسفانه گاهی شبکه های 

مجازی فضای کشور را مسموم می کنند.

حادثه دلخراش فرو رفتن میلگرد در بدن نگهبان جوان 
ــش نــشــانــی مــشــهــد از  مــعــاون عــمــلــیــات آتـ
امــداد رســانــی گــروه هــای نجات ۲ ایستگاه 
دیده  سانحه  نگهبان  به  مشهد  آتش نشانی 
در یک پــروژه ساختمانی در شرق این شهر 
خبر داد. به گزارش  خراسان به نقل از روابط 
عمومی و امور فرهنگی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، آتشپاد 
محمد جواد سبحانی با بیان این مطلب گفت 
: به دنبال تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، 
مبنی بر سقوط نگهبان یک ساختمان در حال 
احداث روی میلگردهای این پروژه ساختمانی 
ستاد فرماندهی بالفاصله تیم امداد و نجات 
ایستگاه های ۶ و ۲ را به محل حادثه در بولوار 
میرزا کوچک خان ، اعزام کرد. معاون عملیات 
آتــش نشانی مشهد افـــزود: پس از رسیدن 

ــدادی در محل مشخص شد در  نیروهای ام
حادثه مذکور، نگهبان ۲۱ ساله این پروژه 
هنگام تردد به دلیل نامعلومی دچار حادثه 
می شود و از ارتفاع حدود ۱۰ متری به داخل 
گودبرداری سقوط می کند که متاسفانه یک 
عدد میلگرد به طرز دلخراشی در بدن این 
فرد فرو می رود و موجب مصدومیت شدید 

وی  می شود. 
معاون عملیات آتش نشانی مشهد تصریح کرد: 
این نگهبان جوان که از ناحیه ران پا و شکم 
به سختی زخمی شده بود، بالفاصله توسط 
آمبوالنس به مرکز درمانی منتقل شد و سپس 
گروهی دیگر از نجاتگران آتش نشانی با حضور 
تحت  ــژاد   ن هاشمی  شهید  بیمارستان  در 
نظارت پزشکان در اتاق عمل عملیات نهایی 

برش زدن باقی مانده میلگرد فرو رفته در بدن 
این فرد را با موفقیت انجام دادند.بر اساس 
آخرین اخبار این میله در اتاق عمل از بدن  این 

جوان بیرون کشیده شده است .
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شاخص

اوج هیجان در بورس؛ رکورد 
حجم معامالت شکسته شد 

اگرچه حجم معامالت خرد کل بازار سرمایه چند 
روز قبل شکسته شده بود، طی این هفته نیز یک 
رکورد جدید ثبت شد. نمودار فوق که کل حجم 
معامالت بــورس تهران را نشان می دهــد، به 
خوبی گویاست که حجم معامالت از محدوده 
کمتر از 5۰۰ میلیارد تومان در روز به بیش از 
سه هزار میلیارد تومان رسیده است و یک شنبه 
این هفته، با ثبت عدد 46۰۰ میلیارد تومان یک 
رکورد تاریخی به ثبت رسید. تعداد معامالت هم 
از کمتر از 15۰ هزار معامله در روز در ابتدای 
ســال، به محدوده یک میلیون معامله رسیده 
است. موضوعی که بیش از همه نشان دهنده 
هیجان و سطح باالی ریسک و معامالت کوتاه 

مدت در بازار سرمایه است. 

خبر

یک مقام وزارت اقتصاد مطرح کرد: 

 مانع تراشی ۷ دستگاه
 بر سر رفع موانع کسب و کار 

وزارت  کسب وکار  محیط  بهبود  مرکز  رئیس 
اقتصاد گفت: وزارت بهداشت، وزارت علوم، 
وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، 
شهرداری ها، صدا و سیما و بنیاد مسکن با هیئت 

مقررات زدایی همکاری نکردند.
به گزارش مهر، علی فیروزی با حضور در برنامه 
پایش، بزرگ ترین مشکل ایجاد کسب وکارها را 
استعالم دانست و ادامه داد: به عنوان مثال فردی 
برای تأسیس مرغداری، گلخانه و ... باید استعالم 
بگیرد که آن مکان در حریم میراث فرهنگی، 
ــوارد در مجموع  رودخــانــه و... نیست که ایــن م
زمان خیلی زیادی را برای ایجاد کسب  وکار تلف 
می کند. در این باره، یک قاعده ای داریم که آن هم 
موافقت نامه است؛ هیئت مقررات زدایی به این 
موضوع ورود کرده است؛ به عنوان مثال، در بحث 
ابنیه تاریخی می دانیم که میراث فرهنگی 32 هزار 
نقطه را به عنوان ابنیه تاریخی شناسایی و وزارت 
اقتصاد مصوب کرده که این نقاط را در اختیار 
مــردم قــرار دهند. همچنین این هیئت مصوب 
کرد، مناطقی را  که تحت نظارت سازمان حفاظت 

از محیط زیست نیست، اعالم کنند.

یک سال زمان برای  دریافت مجوز ساخت 	 
بیمارستان 

و بهبود محیط کسب وکار  پایش  رئیس مرکز 
وزارت اقتصاد با بیان این که مجوزها، مدارک، 
شرایط و زمان آن ها شفاف نیستند، به عنوان 
مــثــال مــجــوز مــوافــقــت اصــولــی بـــرای ساخت 
ــزود:  ــت، اف بیمارستان مــعــادل 365 روز اس
دستگاه ها و سازمان هایی که در این زمینه با 
شامل  کردند  همکاری  مقررات زدایی  هیئت 
ــاورزی، بخش خصوصی،  ــش وزارت جــهــاد ک
اتــاق بازرگانی، اتــاق اصناف و مراکز اصناف 

وزارت صمت هستند.
وی ادامــه داد: سازمان هایی از جمله وزارت 
بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم 
و وزارت آموزش و پرورش در زمینه امور هیئت 
نکردند. همچنین  همکاری  مــقــررات زدایــی 
شــهــرداری در دوره ای اطــالعــات مجوزها را 
ــه تاکنون  ــذاری مــی کــرد؛ درحــالــی ک ــارگـ بـ
شهرداری ها به خصوص شهرداری شهرهای 
ــالن در دوره جــدیــد، همکاری نــکــرده انــد.  ک
عالوه براین، سازمان صدا و سیما باید در زمینه 
صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر همکاری کنند 
و بنیاد مسکن هم باید اطالعات مجوزهایی را که 

به مردم می دهند، وارد کنند.

مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه 
معیشتی را به همه یارانه بگیران غیر فقیر به طور 
مساوی تسری داده و میزان آن را مساوی و به 
انــدازه 28 هزار تومان تعیین کرده است که از 
ارقام قبلی یارانه معیشتی کمتر خواهد شد. بر 
این اساس، از ابتدای سال آینده یارانه نقدی و 
معیشتی ادغام و جمعًا ماهانه به میزان 72 هزار 
تومان به همه یارانه بگیران نقدی پرداخت خواهد 
شد.به گزارش خانه ملت، هادی قوامی سخنگوی 
کمیسیون تلفیق در نشست خبری دیروز خود 

با تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: 
مردم گالیه های زیادی  از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی داشتند. نارضایتی ها به شدت زیاد بود 
و همکاران ما در کمیسیون تلفیق هم از حوزه های 
انتخابیه شان این موارد را بارها منعکس کرده 
بودند. وی افزود: یک پیشنهاد در کمیسیون تلفیق 
مطرح و تصویب شد که بر اساس  توزیع این 31 
هزار میلیارد تومان )بودجه ساالنه یارانه معیشتی( 
تغییر می کند و این سرکشی به حساب ها و این که 
این فرد معیشت بگیر هست یا نه، حذف می شود.

ــزارش ایسنا، در این راستا، 2۰ درصــد از  به گ
31 هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش 
کمیته امداد اختصاص می یابد و بقیه بین 78 
میلیون یارانه بگیر به صورت یکسان توزیع خواهد 
ــاس، از ابتدای سال آینده تنها  شد. بر این اس

یک یارانه که ترکیبی از یارانه نقدی و معیشتی 
بنزین است، پرداخت می شود که رقم آن برای 
مددجویان کمیته امــداد و بهزیستی در حدود 
122 هزار تومان و برای دیگر افراد، با 28 هزار 
تومان افزایش، حدود 72 هزار تومان خواهد بود.

بازگشت به عقب یارانه ای کمیسیون تلفیق 
کمیسیون تلفیق یارانه های نقدی و معیشتی را تجمیع کرد و رقم آن را به ازای هر نفر برای همه یارانه بگیران  72 هزار و برای مددجویان 122 هزار تومان تعیین کرد 

فراخبر

ضربه کمیسیون تلفیق به سیاست رفاهی

طرح یارانه معیشتی، برای نخستین بار در کشور به عنوان طرحی اجرا شد که افراد را از منظر قدرت 
خرید و رفاه آن ها برای دریافت یارانه فیلتر می کرد. قطعًا این طرح در آغاز راه با خطاهای بعضًا قابل 
توجهی همراه بوده است، با این حال می شد امیدوار بود که با پایش دوره ای و نیز تکمیل مالک های 
ارزیابی افراد، این طرح، پازل سیاست های رفاهی کشور را که همانا تفکیک خانوارها از منظر قدرت 
خرید برای دریافت یارانه های رفاهی است،  تکمیل کند. اما در این میان، مصوبه کمیسیون تلفیق را می 
توان گامی رو به عقب و پاک کردن صورت مسئله ساختارهای معیوب شناسایی نیازمندان واقعی یارانه 
دانست که می تواند ذخیره دانش اجرایی چندین ماه کار در سطح کالن را از بین ببرد. به خصوص این 
که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، این تصمیم نه بر اساس مطالعات علمی بلکه بر اساس مراجعات 
حذف شدگان یارانه معیشتی به نمایندگان یا اخبار منتشر شده در جامعه صورت گرفته است. جالب 
این جاست، در شرایطی که مراجعه به حساب های بانکی، صرفًا برای افراد معترض و غیر نیازمند 
هزینه زا بوده است، سخنگوی کمیسیون تلفیق، طرح جدید را مایه رهایی از این سرک کشی و بررسی 
نیازمند یا غیر نیازمند بودن افراد بیان می کند. در مجموع باید گفت که تعمیم یارانه معیشتی به کل 
یارانه بگیران،  دردی از کسری بودجه دولت و  از حذف شدگان پردرآمد دوا نمی کند و حتی گمانه ها 

برای انتخاباتی بودن این مصوبه را تقویت می کند. 

کارنامه صنعت در 9 ماهه سال 98 مشخص شد 

رشد تولید در 62 درصد محصوالت صنعتی 

بر اساس گــزارش وزارت صمت از وضعیت 
تولید 55 کاالی منتخب صنعتی، معدنی 
و پتروشیمی، در 9ماهه اول امــســال، در 
مجموع 34 کاال رشد تولید و در مقابل 21 
کاال افت تولید را ثبت کرده اند. بر این اساس، 
با وجود افت تولید خودرو، تولید محصوالت 
صنعتی و معدنی عمدتا صعودی بــوده اما 
تولید محصوالت پتروشیمی کاهش یافته 

است.
به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به داده های 
اعالم شده از سوی وزارت »صمت« 61.8 
درصــد کاالهای منتخب ارزیــابــی شــده در 
مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد تولید را تجربه کرده اند. بر این 
اساس، گروه »خودرو« بیشترین افت تولید را 
ثبت کرده است. از دیگر نکات قابل تامل در 
آمار اعالم شده، رشد تولید محصوالت لوازم 
خانگی )شامل یخچال و فریزر، ماشین لباس 
شویی و...( است. داده های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از روند تولید تا پایان پاییز 98 
نشان می دهد، از میان 3۰ کاالی منتخب 
صنعتی 19 کاال رشد مثبت و 11 کاال افت 
تولید را ثبت کرده اند.  در بخش شیمیایی و 
پتروشیمی نیز از میان 13 کاالی منتخب، 
شش کاال رشد را در این دوره تجربه کرده اند 

و هفت کاال نیز افت تولید داشته اند.

کاالهای منتخب صنعتی با رشد مثبت	 
در بخش صنعت »سموم دفع آفات نباتی«، 
»داروی انسانی«، » ماشین لباس شویی«، 

»کولر آبی« و »نخ پلی استر« بیشترین رشد 
تولید را ثبت کرده اند. تولید »سموم دفع 
ــدود 39 درصــدی  ــدی ح ــات نباتی« رش آف
را رقم زده است. داروی انسانی نیز 29.6 
درصــد رشد کــرده اســت.  از سوی دیگر، با 
رصد داده   های اعالم  شده می  توان گفت در 
دوره زمانی مورد بررسی بیشترین افت تولید 
به کاالهای »الیاف اکریلیک«، »کامیون، 
کامیونت و کشنده«، »اتوبوس، مینی بوس و 
ون«، »کمباین« و »انواع سواری« تعلق داشته 
است. تولید »انواع سواری« نیز در دوره زمانی 
بررسی شــده، افتی بیش از 26 درصــد را 

تجربه کرده است.

کاالهای معدنی با بیشترین و کمترین 	 
رشد

از میان 12محصول منتخب معدنی و صنایع 
معدنی نیز سه محصول افت و 9 محصول 
رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال 97 
تجربه کــرده انــد. براساس آمــار اعالم شده 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مدت زمان بررسی شده، پنج کاالی »ظروف 
»سیمان«،  چینی«،  »ظــروف  شیشه ای«، 
»چینی بهداشتی« و »شیشه جام« به  ترتیب 
بیشترین رشد تولید را در میان محصوالت 
معدنی ثبت کرده اند اما محصوالت معدنی 
که در این دوره زمانی بیشترین افت تولید 
را تجربه کرده اند، در برگیرنده سه محصول 
»شمش آلومینیوم«، »کنسانتره زغال سنگ« 

و »آلومینا« می شود.  

درخواست مالیاتی ۱00 اقتصاددان از الریجانی 

1۰۰ اقتصاددان خواستار اصالح مصوبه کمیسیون تلفیق و تصویب مالیات از 
خانه های باالی 5 میلیارد و خودروهای بیش از 3۰۰ میلیون تومان شدند 

1۰۰ اقتصاددان در نامه ای خطاب به رئیس 
مجلس خواستار اصالح مصوبه قبلی کمیسیون 
تلفیق و گرفتن مالیات از خانه های لوکس باالی 
پنج میلیارد تومان و خودروهای باالی 3۰۰ 

میلیون تومان شدند.
به گزارش فارس، 1۰۰ اقتصاددان در نامه ای 
به الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی با 
انتقاد از کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص 
وضع پایه های مالیاتی جدید خواستار گرفتن 
مالیات از خانه های لوکس باالی پنج میلیارد 
تومان و خــودروهــای با قیمت بیش از 3۰۰ 

میلیون تومان شدند.
در این نامه با اشاره به پیش بینی کسری بودجه 
قابل توجه در سال 99 آمده است: متاسفانه 
کمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شرایط 
کشور و نیز زیر پا گذاشتن اصول اولیه وضع هر 
گونه مالیات، یعنی اصل طبقه بندی )به گونه 
ای که عناصر هر طبقه باید بیشترین تجانس و 
همخوانی را با هم داشته باشند( و اصل توانایی 
پرداخت )تعیین میزان مالیات مودیان هر طبقه 
براساس توانایی پرداخت آن ها(، به گونه ای 
طرح اولیه را تغییر داد که عمال تمام اهداف 
طرح را از میان برداشت. نتیجه این تغییرات 
به عنوان مثال آن است که اتومبیل ها به ارزش 
2۰ میلیون تا یک میلیارد تومان، به رغم وجود 
هر گونه تجانس و همخوانی، در یک طبقه قرار 

گرفته و معاف شده اند.
در خور ذکر است که در مصوبه هفته گذشته 
کمیسیون تلفیق، گرفتن مالیات از خانه های 
لوکس 1۰ میلیارد تومان و باالتر و خودروهای 
لوکس باالی یک میلیارد تومان در بودجه سال 

آینده مصوب شد.
در ادامــه این نامه آمــده اســت: بر این اساس 
ــروت هــای غیرمولد  طــرح وضــع مالیات بر ث
جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش بیش 
از 3۰۰ میلیون تومان )یعنی معافیت بیش 
از 9۰ درصــد صاحبان اتومبیل در کشور( و 
امالک مسکونی با ارزش بیش از پنج میلیارد 
تومان )یعنی معافیت اقشار ضعیف، متوسط 
و متوسط به بــاالی جامعه( براساس اصول 
کارشناسی دقیق، طراحی و تقدیم کمیسیون 

اقتصاد شد.

بازار خبر

 الزام ارائه اسناد
 در انتقال وجه میلیاردی

ایرنا- بانک مرکزی اعالم کرد: انتقال وجه بیش از 
1۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی 
)ساتنا( باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به 
شعب بانک ها باشد. بانک مرکزی در اجرای الزامات 
قانون مبارزه با پول شویی و شفافیت بیشتر نقل و 
انتقاالت بانکی، در بخشنامه ای به همه بانک  ها 
تاکید کرد: در همه انتقاالت وجوه باالتر از 1۰ میلیارد 
ریال درون بانکی و بین بانکی )ساتنا( روسای شعب 
موظف اند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته 
مبنی بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول 
کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه 
را در پرونده تراکنش یادشده نگه دارند.بانک مرکزی 
ماه گذشته نیز در بخشنامه ای انتقال غیرحضوری 
درون بانکی و بین بانکی )ساتنا( بیش از یک میلیارد 

ریال را ممنوع اعالم کرد.

 عرضه ۱.5 میلیون واحد مسکونی
 با کاهش نرخ خانه های خالی

فارس - یک کارشناس مسکن با اشاره به این که به 
صورت متوسط در کشورهای مختلف 5 درصد منازل 
خالی است، گفت: در صورت کاهش نرخ خانه های 
خالی در ایران و رسیدن به نرخ جهانی، حدود 1.5 
میلیون واحد مسکونی به کشور تزریق خواهد شد که 
قطعًا کاهش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.

تولید گوشت قرمز کاهش یافت

مهر - طبق گزارش مرکز آمار، تولید گوشت قرمز 
در پاییز 98 در کشتارگاه  های رسمی به 81.4 
هزار تن رسید که این میزان نسبت به پاییز سال 
گذشته 3 درصد کاهش و نسبت به تابستان98 
به میزان 5.7 درصــد رشد داشته اســت. مقایسه 
عملکرد کشتارگاه های کشور در پاییز سال 98 با 
عملکرد فصل مشابه سال 97 نشان دهنده کاهش 
3 درصدی تولید گوشت قرمز در کشور است. کاهش 
مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل بز 
و بزغاله 13 درصد، گاو و گوساله 7 درصد، گاومیش 
و بچه  گاومیش 26 درصد و افزایش مقدار تولید 
گوشت برای گوسفند و بره ٤ درصد و شتر و بچه  شتر 

63 درصد بوده است.

آغاز قطع تدریجی رمز دوم ایستا از امروز 
بانک مرکزی از آغــاز قطع تدریجی رمــز دوم 
ایستا از امروز خبر داد و اسامی بانک هایی را 
که در روزهای آینده رمز دوم ایستای آن ها برای 
تراکنش های روزانه باالی 1۰۰ هزار تومان قطع 
می شود، اعالم کرد. در اطالعیه روابط عمومی 
این بانک آمده است: پیرو اطالع رسانی انجام 
شده درباره قطع رمز دوم ایستا )رمز دوم فعلی 
کارت بانکی( در هفته دوم دی مــاه، به اطالع 
هموطنان عزیز می رساند، این سرویس از روز 
هشتم بهمن  در بانک ها و موسسات اعتباری 
به طور تدریجی ظرف چند روز قطع می شود و 
تنها »رمز دوم پویا« قابل استفاده است. با این 
حال، انجام خریدهای اینترنتی بدون حضور 
کارت تا سقف مجموع یک میلیون ریال برای 
هر کارت در هر 24 ساعت با رمز دوم ایستا قابل 
انجام است. بانک مرکزی در ایــن اطالعیه، 
اسامی بانک هایی  راکه در روزهای آینده رمز دوم 

ایستای آن ها قطع می شود، به این ترتیب اعالم 
کرده است: رمز دوم ایستای کارت های بانکی 
بانک های صادرات و پاسارگاد در روز هشتم و  
بانک های قرض الحسنه رسالت و ایران-ونزوئال 
در روز دهم و بانک قرض الحسنه مهر ایران در 

روز 12 بهمن غیر فعال می شود. قطع سرویس 
رمز دوم ایستا در دیگر بانک ها نیز متعاقبا اعالم 
خواهد شد. بانک مرکزی توصیه کــرده است 
که مشتریان بانکی ظرف چند روز آینده برای 

فعال سازی »رمز دوم پویا« اقدام کنند. 
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اعتماد - از اقبال های بلند ما در زمان جنگ  •
همراه  تلفن  هنوز  که  بود  این  یکی  تحمیلی 
اختراع نشده بود، چیزی به اسم فضای مجازی 
تحقق نیافته بود و مردم عادی، محض تفنن و 
به این شکل افراطی در امور تخصصی سیاست 
دخالت نمی کردند. اگر زمان جنگ هم مثل 
امــروز، منتقدان دولت، تکه هایی از سخنان 
دکتر والیتی را سندتوآل )ارســال به همه( 
می کردند، نه تنها جنگ به پایان نمی رسید، 
بلکه وزیر امور خارجه ایران اعتماد به نفسش 
ــداوم گــفــت وگــوهــای دیپلماتیک  را بـــرای تـ
از دســت مـــی داد. از خــاطــرات قابل اعتنای 
دکتر والیتی، مالقات با صدام است. صدام 
قسی القلب ترین  و  بی شرم ترین  و  پلیدترین 

دشمن ما بود.
ــر  • ــیـ ــمـ ــی -  والدیـ ــ ــام ــ ــوری اس ــهـ ــمـ جـ

ژیرینوفسکی، رهبر حزب لیبرال دموکرات 
روسیه گفت: شیوع ویــروس کرونا در چین، 
ــازار بورس  توطئه آمریکاست. وی افــزود: ب
چین از ابتدای شیوع ویروس کرونا به میزان 
از  بسیاری  ــرده،  ک سقوط  مالحظه ای  قابل 
فعالیت های اقتصادی در چین تعطیل شده 
و ضررهای هنگفتی به بازار سرمایه و خدمات 

این کشور وارد شده است.
کیهان - پایگاه اینترنتی میدل ایست آی که  •

در لندن به روزرسانی می شود، نوشت: ترور 
ژنرال سلیمانی در بغداد به وسیله آمریکایی ها 
تاکنون دو نتیجه روشن داشته؛ اول این که 
مردم ایــران به  رغم تمام نظرات متفاوتی که 
دارند، در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی به 
صورت خودجوش شرکت کردند و نشان دادند 
در مقابل اقدام علیه کشورشان همه متحدند.
دوم این که، آمریکا با چنین اقداماتی همچنان 
رتبه نخست خــودش را در انجام رفتارهای 
شرم آور حفظ کرد. بزرگ ترین نتیجه ملموس 
تحقق  می تواند  حقیقت  در  سلیمانی  ــرور  ت
رویای دیرینه خود او یعنی وادار شدن آمریکا 

به ترک منطقه غرب آسیا باشد.
ــد تعداد  • تهران بیش از 30 درص جــوان - 

مراکز نــابــاروری کل کشور را در خود دارد. 
عالوه بر آن کیفیت مراکز ناباروری تهران از 
کیفیت کل مراکز شهرستان ها جز یزد بیشتر 
است، درحالی که تهران تنها هشت میلیون 
نفر جمعیت دارد و 11 درصد جمعیت کشور 
را تشکیل می دهد و توزیع مراکز کمک باروری 

در کشور بسیار نامتوازن و ناعادالنه است.

 انصاف نیوز مدعی شد : براساس شنیده ها  •
علی  و  حضرتی  الــیــاس  وکیلی،  محمدعلی 
مطهری برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس 
تایید صالحیت شدند.این سه نفر هم اکنون 
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 

هستند.
رجــا نیوز نوشت : حمید رســایــی نوشت:  •

مطابق  نظرسنجی دو مرکز معتبر، در انتخابات 
پیش روی مجلس، مردم در پاسخ به این سوال که 
کاندیدای خود را بر اساس کدام گزینه انتخاب 
می کنند، 2۷ درصــد گزینه بر اســاس لیست، 
5۶ درصد گزینه افراد و چهره ها و 1۷ درصد هم 
گزینه ترکیبی از لیست و فرد را انتخاب کرده اند. 
این نتیجه نشان می دهد که با توجه به گسترش 
امسال  انتخابات  در  مــجــازی،  تأثیر  فضای  و 

لیست ها حرف اول را نخواهند زد.
جمعه  • ــام  ام صدیقی   : نوشت  نیوز  جهان 

موقت تهران به ماجرایی از بــرگــزاری مراسم 
یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی اشــاره کرد 
که در آن جمعی از مردم الجزایر به آیین تشیع 
ــادآور شد: یکی از بزرگان نقل  گرویدند.وی ی
می کرد در دانشگاهی در کشور الجزایر مجلس 
یادبودی برای ســردار شهید سلیمانی برگزار 
شد، یکی از شعرای مشهور شعر مفصلی خطاب 
به دختر شهید سلیمانی خواند که مضمون آن 
چنین است: کسانی که شما را به تشیع مالمت 
می کنند بدانید که اگر تشیع این است که حاج 
قاسم سلیمانی داشت، ما هم شیعه ایم. در این 
مجلس عده زیادی اعالم کردند از این پس زیر 

پرچم والیت آمده ایم.
سلیمی نمین،  • عباس   : نوشت  خبرآناین 

فعال سیاسی اصولگرا گفت: شــورای ائتالف 
سازوکار مناسبی دارد و فکر می کنم خروجی 
باشد.  جامعی  نفره   30 لیست  می تواند  آن 
جبهه پــایــداری هم اکنون خیلی نقش مهم و 
تعیین کننده ندارد و حتی قدرت تخریب گری 

آن ها به شدت تنزل یافته است.
فرارو نوشت : در حالی که جریان نزدیک به  •

احمدی نژاد از اظهار نظر رسمی درباره انتخابات 
پرهیز می کند، اما به نظر می رسد آنان در جاده 

انتخابات با چراغ خاموش حرکت می کنند.

با اشاره به رایزنی هایش با شورای نگهبان و روسای قوا 

 عارف: منتظریم در ١٢ بهمن لیست خوبی 
را ارائه کنیم 

دو روز پیش خبری منتشر شد 
محمدرضا  که  براین  مبنی 
نگهبان،  شورای  با  عارف 
سید  آیت ا...   ، الریجانی  علی 
محمود  و  رئیسی  ابراهیم 
صالحیت  تأیید  برای  واعظی 
نامزدهای اصالح طلب رایزنی 
گزارش  به  است.اکنون  کرده 
خبر آنالین،  محمدرضا عارف 
این خبر را تایید کرده و درباره 
نتیجه پیگیری تایید صالحیت ها 
گفته است: خوشبین هستم با 
توجه به این که در حد توان در 
سطوحی که الزم بود، پیگیری 
و رایزنی کردیم و منتظریم در 
12 بهمن لیست خوبی را ارائه 
کنیم.وی درباره ائتالف با دیگر 
جریان ها توضیح داد: براساس 
در  گرفته  صورت  بندی  جمع 
شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان لیست باید اصالح 
لیست  بنابراین  باشد  طلبانه 
کامال اصالح طلبانه است و هر 
جا که کاندیدای اصالح طلب 
داشته باشیم لیست می دهیم.
صالحیت  رد  درباره  عارف 
اصالح طلبان سرشناس بیان 
کرد: اصالح طلبان در مجلس 
نمی  ائتالفی  لیست  یازدهم 
دهند و افرادی در لیست اصالح 
طلبان قرار می گیرند که شورای 
 عالی استان ها و شورای عالی
طلبی  اصالح  طلبان،  اصالح    
آن ها را تایید کنند. در همین 

نامه  میثاق  افراد  ابتدا  زمینه 
لیست امید و فراکسیون امید را 
امضا می کنند و امضاکنندگان 
پس از ورود به مجلس باید در 

فراکسیون امید قرار بگیرند.
ب  محجو  ــا  رض علی  همچنین 
نماینده مردم تهران نیز  با بیان 
این که پنج نفر رایزنی با شورای 
نگهبان را انجام می دهیم، افزود: 
بیشتر از همه ما آقای عارف تالش 
کــرد. آقــای عــارف با بسیاری از 
اعضای شورای نگهبان رایزنی 
ــت کــه با  ــن اس ــرد و بنایش ای ک
تک تک اعضای شورای نگهبان 
گفت و گو کند. هرجایی که کسی 
به خاطر اعتقاد و دیدگاه طرف 
ــرار گرفته قطعا همه  تعریض ق
ما ورود کرده و دفاع می کنیم و 
ایشان هم مشغول است.وی در 
گفت وگو با ایلنا بیان کرد ما نیز 
تماس های محدودی که امکان 
آن را داشته ایم انجام داده ایــم 
اما امکان تماس های گسترده 

با همه اعضا یا بسیاری از اعضا 
وجــود نــدارد بنابراین ما خیلی 
حــال  در  شکسته  پــا  و  ــت  دسـ
در  محجوب  هستیم.  پیگیری 
عین حال تصریح کرد تالش ها 
هنوز حاصلی نداشته است.در 
همین حال سیدحسن رسولی 
در گفت وگو با ایرنا، با بیان این 
نظارتی،  فیلتر  از  عبور  در  کــه 
ــن دو  ای بـــرای  متاسفانه بستر 
جریان به صورت مساوی فراهم 
نبوده و این فرایندی است که در 
گذشته به عنوان یک رویه درآمده 
است، افزود: جریان اصالحات 
به طرز بی سابقه ای هم در تهران 
و هم در سراسر کشور با نبود یا 
کمبود نامزد تاییدصالحیت شده 
انتخاباتی  لیست  بستن  ــرای  ب
ــه اســت .در بــســیــاری از  ــواج م
استان ها ما حتی فاقد یک نامزد 
اصــالح طــلــب هستیم کــه بدنه 
ــرای رای  جــریــان اصــالحــات، ب

دادن به وی راغب باشد.

 رئیس دستگاه قضا: با قاتان شهید سلیمانی
 پای میز محاکمه ماقات خواهیم کرد 

رئیس قوه قضاییه گفت: در آینده ای نه چندان 
دور، قاتالن شهید سپهبد سلیمانی پای میز 
محاکمه خواهند ایستاد و اراده ایران و عراق 
بر پیگیری حقوقی و قضایی اقدام تروریستی 
ــدن ســـرداران  ــان آمــریــکــا در بــه شــهــادت رس
 مقاومت، کامال راسخ است.به گزارش میزان 
 آیت  ا... سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در 
جلسه شــورای عالی قوه قضاییه با اعالم این 
مطلب خون حاج قاسم سلیمانی را موجب 
برانگیختگی ملت های آزاده و صیانت از جوامع 
مورد ستم در منطقه دانست و خاطرنشان کرد: 
ــاءا... امر حقوقی و قضایی این جنایت  ان ش
دنبال می شود. در گفت و گویی که با رئیس 
ــن شد که  ــراق داشــتــم، روش ــاه عالی ع دادگـ

انگیزه باالیی برای پیگیری این موضوع دارند 
و از همان ابتدا برنامه ریزی های الزم را در این 
زمینه داشته اند. ما هم کار را از طریق مجامع 
بین المللی دنبال می کنیم. دیر یا زود با قاتالن 
حاج قاسم مالقات خواهیم کرد، اما نه برای 

مذاکره و گفت وگو بلکه برای محاکمه و کیفر.

مهر پایان بر پرونده FATF در مجمع 
رضایی: زمان بررسی FATF در مجمع تمام شده و نظر شورای 

نگهبان حاکم است 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان این که زمان بررسی لوایح پالرمو و 
CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ــزود: »از نظر آیین  سپری شده اســت، اف
نامه، وقتی زمان تمام شود، نظر شورای 
نگهبان دربــاره لوایح، ُمَحَکم )حاکم( 
اســت.« 19 مهر امسال پرونده بررسی 
مصوبه مجلس شــورای اسالمی دربــاره 
الیحه الحاق دولــت جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد 
برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  )پالرمو( 
نظام با توجه به پایان مهلت قانونی یک 
ساله مجمع برای بررسی الیحه مذکور 
 FATF که یکی دیگر از لوایح درخواستی
از ایــران بود، در مجمع بسته شده بود و 
اکنون مهلت بررسی الیحه الحاق ایران به 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
)CFT( به پایان رسیده است. این دوالیحه 
 FATF از جمله لوایح جنجالی مرتبط با
هستند که با به پایان رسیدن مهلت بررسی 
شان در مجمع و حاکم شدن نظر شورای 
نگهبان، عمال تصویب شان منتفی شده 
ــرا کــه پیشتر شـــورای نگهبان بــا این  چ
لوایح مخالفت کــرده اســت. به گــزارش 
در  گذشته  روز  رضایی  محسن  تسنیم 
جمع اعضای بسیج رسانه افــزود: دولت 
و مجلس به دنبال این هستند که مسائل 
را از طریق دیگری پیگیری کنند، اما از 
نظر ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
فعال نمی توانیم  بحث را پیگیری کنیم، 
بنابراین از نظر مجمع نظر شورای نگهبان 
حاکم است.دبیر مجمع تشخیص مصلحت 

نظام اضافه کرد: بنابراین بحث پذیرش 
شروط FATF فعال متوقف به این است که 
خود نهاد FATF کاری را انجام دهد،چون 
ــت و  ــت. دول مجمع بی اعتماد شــده اس
مجلس به دنبال این هستند که مسائل 
را از طریق دیگری پیگیری کنند و مجوز 
بررسی مجدد در مجمع را بگیرند، اما 
از نظر ما فعال نظر شورای نگهبان حاکم 
است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان این که شرایط کشور ما شرایط بسیار 
مهمی است و ما در حال عبور و گذر از یک 
وضعیت قبلی به یک وضعیت راهبردی 
جدید هستیم، اظهار کرد: بعضی اوقات و 
زمان ها، سال ها و ماه ها می گذرد تا شرایط 
راهبردی تغییر کند، االن از آن نقاط عطف 
ــت.  رضایی  تاریخ انقالب اسالمی اس
افزود: از زمان پایان جنگ تا قبل از دو سال 
پیش ما در کشور یک شرایط راهبردی 
داشتیم و از دو سال پیش به این طرف، 
وارد شرایط راهبردی جدیدی شدیم که 
درک این شرایط برای همه و به خصوص 
مسئوالن و تصمیم گیران بسیار مهم است.

آیا امکان بررسی مجدد این لوایح 	 
وجود دارد؟

 در همین زمینه حجت االسالم حسین 
سبحانی نیا نماینده ادوار مجلس در گفت 
وگو با خراسان در پاسخ به این سوال که آیا 
ممکن است مجدد این لوایح در مجلس 
بررسی شود، تصریح کرد: خیر، مگر این 
که دولت تغییرات ماهوی در الیحه ایجاد 
کند یا این که نظام بر بررسی مجدد لوایح 

در مجلس نظر داشته باشد.

بیانیه وزارت خارجه درباره 
واکنش ها به مصاحبه اخیر ظریف 

ــوص واکــنــش هــا و  ــص ــور خــارجــه درخ وزارت امـ
حاشیه های اخیر درباره مصاحبه ظریف با نشریه 
آلمانی اشپیگل  بیانیه ای صادر و در آن تاکید کرد 
که ایجاد دوقطبی »مذاکره- عدم مذاکره« در شرایط 
فعلی سیاست خارجی و فضای انتخاباتی داخلی، 
آثار مخرب بر منافع ملی کشور و اعتماد عمومی 
جامعه خواهد داشت. به گزارش ایسنا در این بیانیه 
آمده است: »تاکید بر این که ایاالت متحده اگر مایل 
به مذاکره است باید به سر میز مذاکره کمیسیون 
مشترک  برجام که خود آن را ترک کرده بازگردد و 
تمامی تحریم ها و اقدامات غیر قانونی انجام شده را 
لغو و جبران کند - در صورت انجام - شکست مطلق 
آمریکا در صحنه بین المللی و دال بر قدرت برتر ایران 
در صحنه دیپلماتیک خواهد بود. بنابراین چنین 
رویکردی باید با قدرت پیگیری شود و نباید اجازه 
دهیم آمریکا از وضعیت موجود که خواهان گریز از 
آن است خارج شود. برخالف بعضی سوء برداشت 
ها، این موضع نماد قدرت ایران بوده و این ایاالت 
متحده است که مایل است به لطایف الحیل میز 
برجام را که  برای خود تله می داند برهم زند.« در 
بخش دیگری از این بیانیه آمده است: » گاه به دلیل 
عدم اطالع از پیچیدگی ها و نیز تصمیمات متخذه از 
سوی نهادهای فرادستی، برداشت هایی نادرست 
از عملکرد وزارت امور خارجه ترویج می شود که 
متاسفانه مورد سوء استفاده رسانه ها و نهادهای 
ــران زمین قــرار می گیرد.  سیاسی بدخواهان ای
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن 
تقدیر از حساسیت های عالقه مندان به آرمان های 
انقالب و بهره بردن از نقدهای کارشناسی انجام 
شده، وظیفه خود می داند یک بار دیگر نسبت به 
استفاده جناحی از موضوعات ملی هشدار دهد. 
ایجاد دوقطبی »مذاکره - عدم مذاکره« در شرایط 
 فعلی سیاست خارجی و فضای انتخاباتی داخلی
 آثار مخرب بر منافع ملی کشور و اعتماد عمومی 

جامعه خواهد داشت.«
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ــرده و  ــ ــون ب شــنــیــدن کــلــمــاتــی چـ
بــرده داری شما را یاد چه چیزهایی 
ــدازد؟ شاید شما هم مانند  ــی ان م
بسیاری با شنیدن این اصطالحات 
یاد داستان پرغصه سال ها قبل برده های آفریقایی تبار 
در آمریکا بیفتید. در این پرونده اما قصد داریم شما را با 
مفهوم جدید از برده داری آشنا کنیم. داستان برده هایی 
که درست همین االن، در گوشه و کنار این جهان بدون 
دریــافــت دستمزد بــرای ساعاتی طــوالنــی کارهای 
طاقت فرسا انجام می دهند. طبق جدیدترین بررسی ها 
و گزارش های جهانی، جمعیت این برده ها حدود 40 
میلیون نفر است و شامل افرادی می شود که چاره ای جز 
انجام کارهای سنگین اجباری و بدون دستمزد ندارند یا 
افرادی که با اجبار ناچار از ارائه خدمات جنسی هستند. 
برآورد می شود که حدود یک چهارم جمعیت برده ها 
را کودکان تشکیل می دهند. باالترین تراکم برده ها، 
در قاره آفریقا و سپس جنوب آسیاست. برای آشنایی 
با داستان پرغصه این برده ها که متاسفانه درباره آن ها 
بسیار کم صحبت می شود، سراغ کارهای عکاسی رفتیم 
که چند سال است با سفر به کشورهای مختلف به عکاسی 
از این برده ها پرداخته و در تالش است با آگاهی بخشی 
بیشتر درخصوص وضعیت آن ها، برای رهایی این برده ها 
توجه مردم دنیا را به آن ها جلب و کمک های بیشتری 

برای شان جمع آوری کند.

پرونده

 مروری بر کارهای »لیزا کریستین«، عکاس انسان دوستی که چند سال است تمام                           توجه خود را معطوف وضعیت برده ها 
در گوشه و کنار جهان کرده است
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معدن غیرقانونی طال در غنا
 من 46 متر پایین تر از سطح زمین در داالن یک معدن غیرقانونی در غنا هستم

 این جا نفس کشیدن سخت است

در پی افزایش تقاضا برای کبالت)این فلز در ساخت گوشی های هوشمند دست 
من و شما کاربرد دارد(، قیمت آن در سطح جهانی به شدت افزایش یافته است. 
نتیجه؟ طبق آن چه گاردین گزارش داده در برخی معادن کبالت در کنگو، کودکان 
شش ساله به کار گرفته می شوند. در کنار کبالت، اما طال نیز پرتقاضاست. توصیف 
کریستین از وضعیت معدن طال در غنا بسیار غم انگیز است. او در توصیف تجربه اش 
این طور گفته: »من ۴۶ متر پایین تر از سطح زمین در داالن یک معدن غیر قانونی 
در غنا هستم. هوا از گرما و غبار سنگین شده، نفس کشیدن سخت است. می توانم 
کشیده شدن بدن های عرق کرده را به خودم که در تاریکی از کنارم می گذرند حس 
کنم اما چیزی بیشتر از این نمی بینم. صدای صحبت افراد را می شنوم اما بیشتر از 
صدای گفت وگو، این صدای سرفه های خشک آدم ها و صدای شکستن سنگ با 
ابزارهای ابتدایی است که در داالن شنیده می شود. مانند بقیه من هم یک چراغ 
قوه ارزان دارم که با نواری کشی به سرم وصل است. به سختی می توانم شاخه های 

لیز درختان را که با آن ها دیواره های تونل یک متری را ساخته اند، ببینم.«

  قایم شدن در زمان حضور 
صاحب برده ها!

البته حضور در این مکان ها برای 
خــود لیزا نیز خطراتی به دنبال 

داشــتــه و دارد: »بـــرای عکاسی به 
تونل های زیر زمین رفته بودم که گفتند 

صاحب برده ها آمده است. من را مجبور 
کردند در داالن های زیر زمین قایم شوم تا او 

برود. بعد از این که او معدن را ترک کرد، من توانستم 
به سطح زمین برگردم. من بیرون آمدم اما مردان زیادی 

ناچار از ماندن در زیر زمین هستند. آن ها گاهی تا 72 ساعت زیرزمین 
می مانند چراکه تنها زمانی حق خروج از تونل را دارند که کیسه شان پر شده 
باشد.« لیزا توصیف می کند که این معدن چیان در زمان خروج چشم هایی قرمز 

و خسته داشته اند؛ چشم هایی که در برخی عکس های لیزا به چشم می آیند.
  کاری که با خروج از معدن تمام نمی شود!

شاید باور نکنید اما دشواری کار برده ها با خروج از داالن تمام نمی شود. روی 
زمین نیز شرایط غیرقابل تصوری حکم فرماست: »کیسه های سنگین پر از 
سنگ باید تا محل خرد کردن سنگ ها برده می شد. عالوه بر آن زمین منطقه 

پر از چاله های آب بود. چاله های بزرگ و کوچک، یکی از آن ها به 
اندازه زمین فوتبال بود. در تمامی این چاله ها برده ها مشغول 

کار بودند. بسیاری از زنان برده، کودکان شان را به پشت 
بسته بودند و کار می کردند. آن ها در آب آلوده به جیوه 

کار می کردند؛ جیوه ای که در فرایند استخراج طال 
کاربرد دارد.«

ماهیگیری در غنا
وقتی تورهای ماهیگیری به شاخه های درختان خشکیده داخل آب گیر می کند، ارباب ها کودکان 

خسته و  وحشت زده را برای آزاد کردن تورها داخل آب پرت می کنند، کودکانی که شنا بلد نیستند

ماهیگیری یکی از صنایع مهم غناست. بــرآورد 
ــه حـــدود 20 هـــزار کـــودک در ایــن  ــود ک ــی ش م
صنعت به شکل برده کار می کنند. طبق گزارش 
سی ان ان، این کودکان در ازای 250 تا 500 دالر 
از خانواده هایشان خریداری می شوند تا در مقابل 

برای سال ها بدون دریافت هیچ دستمزد دیگری 
کار کنند. لیزا برای عکاسی به دریاچه ولتا یکی از 
مراکز ماهیگیری در غنا رفته و از کودکان برده که 
ناچار از انجام کارهای بسیار دشوار هستند، عکس 

گرفته است.
  انداختن کودکان به داخل آب

لیزا دربــاره حضورش در این جا گفته: »در ابتدای 
ورود چند نفر را که فکر می کردم  اعضای یک خانواده 
هستند، در قایقی در حال ماهیگیری دیدم؛ یکی دو 
مرد جوان و چند کودک. اما تصورم اشتباه بود، همه  
آن ها برده بودند. این کودکان از خانواده ها جدا شده 
و مجبور به ماهیگیری روی قایق ها می شوند. این در 
حالی است که غالبا شنا بلد نیستند. وقتی تورهای 

ماهیگیری به شاخه های 
درختان خشکیده داخل 

ــا  ــاب ه ــر مــی کــنــد ارب ــی آب گ
کــودکــان خسته و وحــشــت زده 

را بــرای آزاد کــردن تورها داخــل آب 
پرت می کنند. آن ها شنا نمی دانند و در نتیجه 

بسیاری غــرق می شوند«، امــا ایــن خطرات تمام 
داستان زندگی دشوار این کودکان نیست.

  کارکردن کودکان از یک شب تا 5 صبح
لیزا در ادامه از کودکانی می گوید که ساعت 5 صبح 
آن ها را دیده است: »من این بچه ها را 5 صبح دیدم. 
از ساعت یک شب قبل در هوایی سرد و بادی، آن ها 
مشغول کار بودند. تورهای ماهیگیری آن ها، وقتی 
پر از ماهی باشد، گاهی باالی ۴00 کیلو وزن دارد 
و کودکان باید آن ها را با کمک یکدیگر از آب بیرون 
بکشند وگرنه معلوم نیست که چه سرنوشتی در 

انتظارشان باشد.«

آجرپزی در نپال
مرد، زن و حتی کودکان تا 18 آجر را روی سر خود قرار می دادند و آجرها را از کوره ها تا کامیون ها که چند 

صدمتر آن طرف تر بودند، حمل می کردند

توصیف »کریستین« از کارگاه های 
آجرپزی در هند و نپال که در ادامه 
خواهید خواند از وضعیت دشواری 
که بردگان در حال کار در آن بودند، 

دل هر انسانی را به درد می آورد.
  انجام  17 ساعت کار سخت در روز

لیزا گفته: »کمی در هند و البته بیشتر در 
نپال، من با کوره های آجرپزی آشنا شدم. در هوای 
5۴ درجه، مرد، زن و کودک به عبارتی تمام اعضای 
خانواده در حالی که در الیه ای ضخیم از گرد و غبار پوشیده شده 
بودند، کار می کردند. آن ها تا 18 آجر را روی سر خود قرار می دادند و آجرها 
را از کوره ها تا کامیون ها که چند صدمتر آن طرف تر بودند حمل می کردند. از 
یکنواختی کار و خستگی مانند افراد مرده بودند. مرده هایی که در سکوت این 
کار را برای 1۶ یا 17 ساعت در روز تکرار می کردند. آن ها نه زمان استراحتی 
برای غذا خوردن داشتند و نه زمانی برای آب خوردن. این کم آبی البته باعث 

می شد که به ندرت نیاز به دستشویی پیدا کنند.«
  می خواستم گریه کنم اما گفتند که بسیار خطرناک است

لیزا درباره توجه به برده ها در این کشورها گفته: »وقتی آن جا بودم، گرما 
آن قدر شدید بود که دوربین عکاسی من داغ کرد، نه می شد به 
آن دست زد و نه می شد با آن کار کرد. هر 20 دقیقه یک 
بار من به خودرویی که با آن آمده بودم، برمی گشتم. 
داخل آن می نشستم، وسایلم را تمیز می کردم و صبر 
می کردم تا زیر باد کولر وسایل خنک شوند تا بتوانم 
دوباره با آن ها کار کنم. یادم هست زمانی که آن جا 

نشسته بودم، فکر کردم که دوربین من مراقبت بهتری در مقایسه با این مردم 
دریافت می کند! وقتی به کوره ها بازگشتم، می خواستم گریه کنم اما فردی 
که از موسسه ضدبرده داری همراه من بود، گفت لیزا لطفا گریه نکن! این جا 
گریه نکن! و بعد برای من به روشنی توضیح داد که نمایش احساسات در این 
مکان ها بسیار خطرناک است. نه فقط برای من که برای افرادی که مشغول 

کارند نیز خطرناک است.«
  کمک به آن ها شرایط شان را بدتر می کند

لیزا به عنوان نکته پایانی درباره این گزارش گفته: »من امکان پیشنهاد هیچ 
کمکی را به این افراد نداشتم. حق دادن پول به آن ها را نداشتم. من شهروند 
این کشورها نبودم. انتخابی غلط از سوی من می توانست وضعیت آن ها را بدتر 
کند. من باید به سازمان آزادی بردگان که درون سیستم در حال تالش برای 
کمک به آن ها بود اعتماد می کردم. احساساتم و دل شکستگی ام هم باید تا 

زمان رسیدن به خانه، منتظر می ماندند.«

نساجی در هند
اعضای یک خانواده را دیدم که الیاف ابریشمی را با دست هایشان در 

حالی که  تا آرنج در بشکه ها فرو رفته، رنگ می کنند، رنگ هایی که سمی اند

ــا در زمــیــنــه صنعت  ــاده ــق ــت ان
ــی ســال هــای اخــیــر شــدت  نــســاجــی ط
مایندرو  بنیاد  گـــزارش  طبق  اســت.   گرفته 
در خصوص وضعیت بــرده داری در جهان در 
سال 2018، صنعت نساجی و پوشاک رتبه 
دوم در استفاده از بردگان را دارد. این وضعیت 
بیشتر در کشورهای جنوب آسیا و هند دیده 
می شود. لیزا کریستین در یکی از سفرهایش به 
روستایی در هند رفته و از کارگاه رنگرزی الیاف 

ابریشمی عکاسی کرده است.
  هنوز امیدواریم که روزی آزاد شویم 

توصیف لیزا از شرایط افــراد در این کارگاه، 
تکان دهنده است؛ افــرادی که بدون دریافت 

دستمزد جان خود را معرض خطر قرار داده اند: 
»در روستاهای هند من خانواده هایی را دیدم 
که تمام اعضای آن خــانــواده به عنوان برده 

ــم کــار  ــش ــری در صــنــعــت اب
می کردند. این تصویری از 
اعضای یک خانواده است؛ 
دست های سیاه از آن پدر 
خانواده است. دست های 
ــت هــای   ــی دسـ ــز و آبـ ــرم ق
پسران است.آن ها رنگ ها را 
در بشکه های بزرگ مخلوط 
می کنند و الیاف ابریشمی 
ــا دســـت، در حالی که  را ب

دســت شــان تا آرنــج در بشکه فــرو رفته، رنگ 
می کنند. این در حالی است که این رنگ ها 
برخی  داستان  مترجم،  کمک  به  سمی اند. 
از آن ها را شنیدم. آن ها می گفتند که ما هیچ 
آزادی نداریم اما هنوز امیدواریم. امید داریم که 
روزی این جا را ترک کنیم و به کارگاهی برویم که 

آن جا برای رنگرزی دستمزد بگیریم.«

خواهش لیزا  از مردم دنیا
»لیزا« بارها در سخنرانی ها و نوشته هایش از مردم دعوت کرده که به چشمان افراد حاضر در عکس هایش خیره شوند و شباهت های بین خود و آن ها را کشف کنند. او معتقد است اگر ما همدیگر را به 

عنوان هم نوع ببینیم، دیگر شرایطی چون بردگی توسط گروهی از خود را نخواهیم پذیرفت. او در پروژه های عکاسی با محوریت برده داری، تعدادی شمع همراه خود برده و در زمان مناسب، وقتی که 
برای برده ها دردسری ایجاد نمی شده، شمع ها را به دست افراد داده و از آن ها عکاسی کرده است. شعار لیزا برای این بخش از کارش، »نوری بتابان« است. او معتقد است آگاهی بخشی و صحبت درباره 

این واقعیت تلخ، این امکان را می دهد که بتوانیم بهتر با آن مبارزه کنیم و البته سازمان های ضدبرده داری با انرژی بیشتری افراد را نجات دهند.

چرا »کریستین« به 
دنبال چنین گزارش هایی می رود؟

لیزا کریستین، عکاس، سخنران و فعال حقوق بشر طبق گفته های 
خودش تا سال 2009 اطالع دقیقی درباره گستردگی برده داری نداشت. در 
این سال بود که او با سازمان مردم نهادی که برای آزادی برده ها تالش می کرد، 

آشنا شد. خود او می گوید من چیزهایی درباره برده داری شنیده بودم اما از 
گستردگی موضوع هیچ تصوری نداشتم. وقتی آمار مربوط را شنیدم، جا خوردم. 

بعد با خودم فکر کردم، وقتی من از چنین موضوعی بی خبرم پس اصال چه 
افرادی از این موضوع اطالع دارند؟ بعد از این ماجراها بود که لیزا، عکاسی 

از برده ها را در برنامه های خود گنجاند و تصمیم گرفت با سفر به نقاط 
مختلف جهان هر سختی را به جان بخرد تا گزارش هایی تکان دهنده 

از این ماجرا آماده و منتشر کند. در این مطلب، داستان  های 
عجیب و غریب و بعضا شوکه کننده او از حضور در 

چهار مکان و عکس هایش را با هم مرور 
می کنیم.

عکسی از »کریستین« در معدن طال 
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از الیه برداری شیمیایی و درمان کک و 
مک با لیزر بیشتر بدانید

  آ یا می توان روی پوستی که بوتاکس یا ماده 
پرکننــده پوســتی بــه آن تزریق شــده، روش 

درمان کک و مک با لیزر را انجام داد؟
بله، شما می توانید این روش را حتی وقتی بوتاکس 
یا مــاده پرکننده پوســتی تزریق کرده ایــد، انجام 
دهید. در صورتی که می خواهید بوتاکس یا ماده 
پرکننده پوســتی تزریق کنید، توصیــه می کنیم 
ابتدا روش درمان کک و مک با لیزر را انجام دهید، 
یک یا دو هفته صبر کنید و پس  از آن  بوتاکس یا ماده 
پرکننده را تزریق و سپس دو هفته صبر کنید و بعد 
جلسه بعدی درمان کک و مک با لیزر را انجام دهید.

 الیه برداری شیمیایی یا پیلینگ چیست؟
پیلینگ یک روش ساده و بســیارموثربرای جوان 
ســازی پوســت یا درمان برخی مشکالت پوستی 
مثل لک ها یا جوش های پوستی است. البته موارد 

مصرف تخصصی تری نیز برای آن وجود دارد.
 ایــن روش بــه راحتــی و طــی چنــد دقیقــه انجام 
می شود. در این روش از برخی اسیدها که در واقع 
منشــاء طبیعی دارند به منظور الیه برداری نسبتا 
سطحی پوست استفاده می شود که چنان چه به 
صورت اصولی انجام شــود، می تواند تاثیر بسیار 
زیادی در جوان ســازی و شــفافیت پوست داشته 
باشد. بهترین زمان برای انجام پیلینگ، فصل های 
سرد سال است که آفتاب در ساعات کمتر و با شدت 

کمتری می تابد.
 

دکتر محمود جعفری
  متخصص پوست

شایع ترین مشکالت 
سالمت بانوان

در طول زندگی، مشکالت سالمت، زنان و  مردان را به 
یک اندازه تهدید می کند اما برخی از مشکالت سالمت 
هم هستند که بیشتر در زنان مطرح می شوند و مردان 
زیاد درباره آن ها احساس نگرانی نمی کنند. به گفته 
دکتر »کیرا ریسکینا«، استادیار بخش پزشکی عمومی 
دانشگاه پنسیلوانیا، مشکالت سالمتی که بر زنان تأثیر 
 می گذارند، غالبًا نتیجه پیری و افزایش ســن اســت .
 در ایــن مطلــب، تعــدادی از شــایع ترین نگرانی های 

سالمت در بین زنان معرفی شده است :
 مشکالت قلبی، عروقی

طبق اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های 
آمریــکا )CDC( ، بیماری هــای قلبــی وعروقــی قاتل 
شماره یک زنان است. هنگام حمله قلبی، معمواًل سمت 
چپ بدن بی حس و احساس تنگی قفسه سینه ایجاد 
  )AHA( می شود. اما براساس اعالم انجمن قلب آمریکا
حمله قلبی در زنــان، خود را با عالیم متفاوتی نشــان 
می دهد و همین موضوع معموال به تشخیص نادرست 
منجر می شــود. عالیم حمله قلبی در زنــان می تواند 

شامل تهوع، درد فک یا یک ناراحتی جزئی باشد.
 مسائل مربوط به بارداری

مشکالت سالمت مادر ممکن است در دوران بارداری 
تشدید شود و سالمتی مادر و فرزندش را تهدید کند. 
آسم، دیابت و افسردگی درصورت نبود مدیریت صحیح 
می تواند به مــادر و کــودک در دوران بارداری آســیب 
برساند. بارداری همچنین می تواند باعث کاهش تعداد 
گلبول های قرمز مادر شود و وضعیتی به نام آنمی یا کم 

خونی را  ایجاد کند.
  سرطان سینه

سرطان سینه، تهاجمی ترین نوع سرطان در بین زنان 
است. این مشکل در میان زنان کشورهای توسعه یافته 
به دلیل طول عمر بیشتر زنان در این جوامع، شایع تر 
است. انجام معاینه ساالنه بعد از 40 سالگی اهمیت 

زیادی دارد.
  بیماری های خودایمنی

طبق اعالم انجمن بیماری های مرتبط با خود ایمنی 
آمریکا، 75 درصد افرادمبتال  به بیماری خودایمنی را  

زنان تشکیل می دهند.
 پوکی استخوان

پوکی استخوان باعث ضعف و شکنندگی استخوان ها 
می شود. عواملی مانند افزایش سن، مصرف داروهای 
خاص، ورزش نکردن و پایین بودن شاخص توده بدنی 
می تواند باعث بروز  این بیماری که بیشتر در میان زنان 
womansday.com :شایع است، شود.                                                                     منبع

پزشکی

بانوان

سالمت

منابع تامین کلسیم روزانه برای کودکان

آشپزی من

پرسش و پاسخ

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

 انواع لبنیات
بــه جــز شــیر، ســایرلبنیات 
نیــز حــاوی کلســیم اســت. 
کلســیم  میــزان  هرچنــد 

ماســت،  ماننــد  لبنیاتــی 
پنیــر، خامــه و ....  بــه مراتــب از 

شــیر کمتر اســت اما می توان بــا اضافه کــردن آن ها به 
وعده های غذایی مختلف، کلسیم روزانه را تامین کرد. 
یک لیوان شیر حدود ۳00 میلی گرم و یک پیاله ماست 

و 50 گرم پنیر هم تقریبًا به همین میزان کلسیم دارد.
 شیرسویا

اگر کودکتــان  نتواند شــیر 
بخورد چه باید کرد؟ راه حل، 
اســتفاده از شیرسویاست. 
شــیر، ماســت، پنیر و ســایر 
کلســیم  حــاوی  لبنیــات 

ســویا  دانه هــای  امــا  هســتند. 
هم مقــدار کافی از این مــاده را در خــود دارد . هرفنجان 
شیرســویا حاوی ۱0 میلی گرم کلسیم اســت. هر چند 
جذب این کلسیم کمی برای بدن مشکل است اما به هر 

حال سویا و محصوالت غذایی که از آن تهیه می شود، پس 
از شیر و مشــتقات آن، ازبهترین منابع کلسیم برای ما به 

حساب می آید.
 بادام درختی

یک مشت بادام به اندازه یک 
سوم یک فنجان شیر، حاوی 
کلسیم است. این مقدار بادام 

به صورت خام یا بو داده، حاوی 
۱۱0 میلی گرم کلسیم است.

 حبوبات
و  عــدس  نخــود،  لوبیــا، 

ســایر حبوبــات، حــاوی 
مقــدار مطلوبــی کلســیم 
اســت. حبوبات در حالت 

 ۱۳0 حــدود  معمولــی 
میلی گرم کلســیم دارد که تقریبًا 

برابر نصف یک لیوان شیر است.همچنین مصرف یک 
پیاله از یک کنسرو لوبیا، حدود ۱۹0 میلی گرم کلسیم 
به بدن می رســاند. مصرف غذاهایی مانند لوبیاگرم، 
عدســی و خوردنی های حــاوی حبوبــات، می تواند به 

تامین کلسیم بدن بچه ها کمک کند.
 کلم بروکلی و ماست

منابــع  از  بروکلــی  کلــم 
کلســیم به شــمار مــی رود. 
دو پیاله کلــم بروکلی پخته 
شده یا پنج ساقه خام از آن، 
به اندازه یک لیوان شیر در 

تامین کلسیم بدن کارساز اســت. یک پیاله ماست یا 
ماســت و خیار و ادویه )مانند پودر سبزیجات و... ( به 
همراه  کلم بروکلــی برای بچه ها خوشــمزه و جذاب 

خواهد بود.
 نخودسبز

هر پیاله نخودســبز حاوی 
45 میلی گرم کلسیم است 
اما این ماده غذایی عالوه بر 

تامین کلسیم بدن، به تامین 
ویتامین K نیز کمک می کند.

 برخی مطالعات نشــان داده اند مکمل هــای ویتامین 
K ، منجر به تراکم اســتخوان ها و افزایش استحکام آن 

ها می شود. 

کودکان برای رشد خود نیاز به منابع مختلف کلسیم دارند که در این مطلب 

با آن ها آشنا می شویم .

کلســیم برای رشــد کامــل اســتخوان ها  ضــروری اســت. مصرف کلســیم 

 کافــی از خطــر پوکی اســتخوان کــم می کند.به گفتــه متخصصــان تغذیه :

 مقدارکافی کلسیم درکودکان یک تا ۳ ساله ۷۰۰ میلی گرم

  بچه های ۴ تا ۸ ساله ۱۰۰۰ میلی گرم

  نوجوانان ۹ تا ۱۸ ساله، ۱۳۰۰ میلی گرم - برابر با چهار فنجان - است.

در ادامه برخی مواد غذایی را که منبع کلسیم است، معرفی کرده ایم.

 اگر شــیر فلــه تهیــه کــرده ایــد، حتمــا در کمترین 
فاصله از زمــان خرید آن را بجوشــانید. اجــازه دهید 
شیر با حرارت مالیم حدود 20 دقیقه بجوشد.) البته 
بعضی کارشناســان این زمــان را زیاد مــی دانند زیرا 
باعث از بین رفتن کلســیم ومواد مغذی شیر می شود 
و زمان کمتری مثال 6 تا 7دقیقه را پیشنهاد می کنند 
. بنابراین بهتر است از  ســالمت  شیری که خریداری 

می کنید تا حدود زیادی اطمینان داشته باشید .(
 قابلمه بزرگی را برای جوشاندن شیر انتخاب کنید 
تا مانع از سررفتن شیر شود. البته گذاشتن یک کفگیر 
چوبی روی قابلمه نیز به جلوگیری از این اتفاق کمک 

می کند.
 مقدار شــیری را که قرار اســت به 

جــوش آیــد، یکبــاره درون قابلمه 
 . یــد یز بر
شــیر را در 
چند مرحله 

درون قابلمــه نریزید زیرا 
کاهش چنــد نوبت دمای شــیر، مدت 
جوشــاندن را طوالنــی مــی کنــد و در 
نهایت طعم شیر به دلیل حرارت مکرر 

قدری تغییر می یابد.
 هرگز حرارت را برای جوش آمدن شــیر زیاد نکنید 

زیرا بالفاصله سر می رود.
بعضی معتقدند بهترین روش برای جلوگیری از سر 

رفتن شیر ، این است که مرتب آن را هم بزنید.
 اگر قصد گرم کردن شیر در مایکروویو را دارید باید 
 مراقب باشــید که ایــن کار نیاز بــه احتیــاط دارد زیرا 
بی توجهی می تواند باعث ســوختگی شدید شود. در 
وهله اول شــیر را در ظــرف پیرکس بریزید و قاشــقی 
چوبی در آن بگذارید تا مانع از جوش آمدن آنی شــیر 

شود. همچنین بالفاصله در مایکروویو را باز نکنید. 
اگر دســتگاه قابلیت چرخاندن ظــرف را ندارد، پس 
از گذشــت نیمــی از زمــان توصیــه شــده، 
دســتگاه را خامــوش و ظــرف را 
بچرخانیــد تــا همه 
قســمت ها به یک 
اندازه گرم شــود. 
توجه داشــته باشید 
داغ  بســیار  ظــرف  کــه 
اســت؛ پس آن را فــوری روی 

سطح مقاوم به گرما بگذارید.

ترفندهای جوش آوردن شیر

 آیا شما هم جزو آن دسته از مصرف کنندگان شیر هستید که با وجود همه توصیه ها در خصوص استفاده 

از شیر پاستوریزه، شیر فله ای را ترجیح می دهید؟ در این شرایط باید شیر را بجوشانید تا با اطمینان 

بیشتری مصرف کنید. روش های متفاوتی برای جوشاندن شیر پیشنهاد می شود که در ادامه به بعضی 

از آن ها اشاره می کنیم :

مریم سادات کاظمی |  مترجم 
بوها توســط پیاز بویایی ) راه عصبی از داخل بینــی تا انتهای مغز( 

پردازش می شود . پیاز بویایی با دو نقطه مغز که مسئول هیجانات 

و حافظه ما هستند پیوندی مستقیم دارد: آمیگدال و هیپوکامپ.

نکته جالــب توجه این که بــا وجود نزدیکی چشــم، بینــی و گوش 

اطالعاتی که به حس بینایی، شــنوایی و المسه مربوط هستند، از 

ناحیه عبورعصب بویایی نمی گذرند. شاید به همین دلیل است که 

بویایی بیشتر ازهرحس دیگری، تداعی کننده خاطرات و هیجانات 

عاطفی انسان است. همه ما لذت بردن از بوهای خوشایند و حتی 

خاطــره دلپذیر مرتبط بــا آن را تجربه کــرده ایم. در واقــع بو تاثیر 

 ســریعی بر مغز دارد و به ســرعت واکنش پایانه هــای عصبی را  بر 

می انگیزد. در ایــن باره، بعضــی گیاهان تاثیرات بســیار مطلوبی 

دارند که می توان آن ها را در زندگی روزمره تجربه کرد. چهار تا از 

این گیاهان را  در ادامه آورده ایم :

خواص گیاهان

دانستنی ها  

 بو و رایحه، بسیار بیشتر و قوی تر از تصاویر می تواند خاطرات احساسی فرد را یادآور شود

تاثیر بوهای مختلف بر جسم و روح

ناکارآمدی رژیم های غذایی 
اینترنتی

با پررنگ شــدن نقش اینترنــت در زندگــی، بازار 
رژیم های غذایی اینترنتی و آنالین نیز رونق یافته 
است؛ اما درانتخاب یک رژیم غذایی، درنظر گرفتن 
ویژگی های جسمی، سن، قد، فعالیت های روزانه 
و ... ضروری است که ممکن اســت در بسیاری از 
نسخه های رژیم های آنالین در نظر گرفته نشود . 
متخصصان تغذیه از جمله دکترتیرنگ نیستانی 
معتقد اســت هیچ مشــکل تغذیــه ای را نمی توان 
بدون مراجعه به پزشــک حــل کــرد، درحالی که 
دررژیم های غذایی آنالین بسیاری از عوامل مهم در 
تعیین آداب تغذیه ای مناسب هر فرد در نظر گرفته 
نمی شود.افراد برای دریافت مشاوره تغذیه مناسب 
باید پزشک را از وضعیت سالمت، اقتصاد، فرهنگ 
و عادات غذایی خود مطلع کنند، در صورتی که در 
رژیم های آنالین و توصیه هایی که بین افراد دست 
به دست می شود، هیچ کدام از این عوامل در نظر 

گرفته نمی شود.

استوقودوس
»استوقودوس« تاثیر آرام بخشی بر جسم و روح دارد. رایحه این گیاه می تواند اضطراب 
را کاهش و بی خوابی را تسکین دهد و حتی عالیم دمانس را بهبود بخشد. استنشاق 
رایحه اســتوقودوس، همچنین می تواند در پایین آوردن ریتم قلب و فشــار خون مؤثر 
 باشــد که در نتیجه به آرامــش بدن کمک مــی کند. از دیگــر تاثیرات مثبــت این گیاه
 می توان به تسکین درد اشــاره کرد. مطالعات بســیاری درباره رایحه درمانی پس از 

عمل جراحی، این موضوع را ثابت می کند.

 مرکبات
رایحه »مرکبات« به خصوص پرتقال و لیمو بسیار خوشایند است و تاثیر آن به عنوان محرک 
جسم و روح تایید شده است. مرکبات روح را طراوت می بخشد، هیجانات و احساسات را 
تحریک می کند و افکار منفی را تسکین می دهد. استنشاق رایحه مرکبات در صبح باعث 
می شود با نشــاط بهتری از خواب برخیزید و با نگاه مثبتی روز خود را آغاز کنید.اسانس 
مرکبات در رایحه درمانی، معموال برای مقابله با افسردگی استفاده می شود زیرا آرامبخش 
 اســت و احســاس نشــاط را به همراه دارد. مطالعات حتی نشــان می دهد که این رایحه 

می تواند در بهبود عملکردهای شناختی مبتالیان به آلزایمر نیز مؤثر باشد.

 دارچین
اگرچه »دارچین« عموما در آشــپزی اســتفاده می شــود اما به عنوان محرک جسمی و 
هیجانی نیز کاربــرد دارد. بوی گرم و شــیرین آن تاثیــر مثبتی بر تمرکــز، قابلیت های 
شناختی و حافظه دارد و بازدهی مغز را افزایش می دهد و می توان مصرف آن را به دانش 
آموزان و دانشــجویان توصیه کرد. دارچین به طور کلی به عنــوان محرک فعالیت های 
مغز شناخته می شود. عالوه بر این، دردهای عضالنی و مفصلی را نیز کاهش می دهد 

و اگر همراه با زنجبیل مصرف شود، در بهبود عالیم آنفلوآنزا و گلودرد مؤثر خواهد بود.

 نعناع
»نعناع« احســاس خنکی بی نظیری را به همراه دارد و به دلیل آرامش بخشــی بسیار 
در انواع اســپری و عطر کاربرد دارد. رایحه نعناع دردهای روحی را تسکین می دهد 
با اســترس مقابله می کنــد و در حفظ آرامش هنــگام اختالالت هیجانی مؤثر اســت. 
البته در تحریک عملکرد ذهنی و گــردش خون نیز نقش دارد.نعنــاع همچنین برای 
سرماخوردگی و ناراحتی های تنفسی استفاده می شود زیرا عملکرد آنتی باکتریال آن 
به اتساع سریع مجاری تنفسی و سینوس ها کمک می کند. در رایحه درمانی از اسانس 

منبع: www.spaas.euنعناع برای بهبود دردهای عضالنی استفاده می شود.

یاسمین مشرف
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* کاش برای یک بار هم که شده درباره معنای اصلی و 
دقیق دو کلمه تالش و پشتکار در زندگی سالم مطلب 
بنویسید تا ما حسرت نخوریم که چرا مثل آدم موفق ها 
نمی شــویم. این پیامک را بعد از خواندن گفت و گوی 

تان با الهام پدید زدم که نابغه  است.
* ماجرای شهر پنهان شده در زیر جنگل که در پرونده 
زندگی سالم به آن اشاره شده است، هوش از سر آدم 

می برد. من که باورم نشد.
* دربــاره پرونده زندگی ســالم، می خواســتم بگم که 
بابای مــن راننده لــودره و کاش اون هم یــک بار حین 

حفاری، به یک گنج برسه. کاش.
* چــرا در  گفــت و گوی تــان از خانــم پدیــد، دربــاره 
درآمدش نپرســیده اید؟ آیا اگر وضــع مالی اش خوب 

نبود، باز هم فرصت داشت که به این همه کار برسد؟
* در مطلب چاپ شــده در صفحه ســالمت بــا عنوان 
»اختالل بی اختیاری ادرار«، هیچ راه درمانی اشــاره 

نشده. االن من مبتال هستم، باید چه کنم؟
* با دیدن عکــس یک پســر در بغل پــدرش در صفحه 
خانواده، بغضم گرفت. من هم پســری داشــتم که در 
چهار ســالگی فوت کــرد. هنوز بــا دیدن هر پســری، 

یادش می افتم.
* در پرونده کشف های شگفت انگیز باستان شناس ها، 
تیتر زده اید که قدیمی ترین نقشه اروپا روی یک سنگ! 

اما عکسی از آن نزدید.
* چرا در ستون بانوان از بیماری های زنان نمی نویسید؟ 

فقط به زیبایی ظاهر نپردازید. 

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
سه شنبه 
    8 بهمن  1398   
شماره 1526 

 

پســر شــما در مرحله کودکی اول اســت 
که از مراحل سرنوشت ســاز رشد است و 
ضرورت دارد که والدین با مطالعه بیشتر 
درباره روان شناسی رشــد کودک در این 
دوره با اقتضائات آن آشــنایی کامل پیدا کنند و ســلیقه ای با 
کودک برخورد نداشته باشند. با این حال، الزم است نکاتی 

را با شما درمیان بگذارم.

    کنجکاو بودن کودک تان طبیعی است
گفتید که فرزندتان خیلی کنجکاو است. باید بدانید کودکی 
اول)۲ تا ۶ سال( عمدتا سن بازی و کنجکاوی است. بنابراین 
والدین باید زمینه ارضــای این دو نیاز مهــم را برای کودکان 
در این ســن و ســال فراهم کنند و اجازه دهند کودک آزادانه 
بازی های جسمی و فکری را انجام دهد. حتما والدین هم در 
طول روز همبازی خوبی برای کودک باشند چون بازی در این 

مرحله به منزله نوعی زندگی کردن و کســب تجربه و مهارت 
آموزی اســت و نباید مانع بازی کردن کودک شد. همچنین 
کنجکاوی کــودک امــری طبیعی و ارتبــاط برقرار کــردن با 
محیط به شــکوفایی و خالقیــت وی منجر می شــود. برخی 
باید و نبایدهای افراطی دارند یا کنجکاوی را که ویژگی بارز 
دوران کودکی اول است بی تربیتی تلقی و کودک را محدود 
یا ســرکوب می کنند. این رویه اشــتباه جلوی رشد کودک را 
می گیرد و در بزرگ سالی هم فردی محتاط و غیرخالق تحویل 
جامعه خواهد داد. پس نقش تربیتی والدین آگاه، فراهم کردن 
زمینه بازی و کنجکاوی کودک است.عمده مشکالت تربیتی 
به شیوه و نگاه تربیتی ما بستگی دارد و هر نوع تغییر مطلوب 
در کودک باید با تغییر رفتار والدین صورت گیرد. اگر کودک 
لجباز یا پرخاشــگر و ... داریم، ما بــاروش تربیتی ناقص خود 
کودکی لجباز و پرخاشــگر می پرورانیم پس والدین هستند 
که زمینه مشــکالت رفتاری کودکان را رقم می زنند و آن گاه 
می خواهند بدون تغییر روش تربیتی خود، کودک تغییر کند 

که شدنی نیست.

    کودک تان را درگیر آموزش نکنید
کودکی اول ســن آموزش دادن های رســمی نیست و در 
بیشــتر جوامع، آموزش رســمی از شــش ســالگی آغاز و 
کودک وارد دبستان می شود و سن تادیب آغاز می شود. 
زودهنگام از کــودک انتظار خواندن و نوشــتن  داشــتن 
توصیــه نمی شــود و آن چــه در مهدهــا و پیش دبســتانی 
کودک یــاد می گیــرد، اجباری و رســمی نیســت و هیچ 
تکلیفــی هــم از کــودک درخواســت نمی شــود و نبایــد 
زودهنــگام از کودک انتظاراتی داشــته باشــیم که هنوز 

توانایی آن را ندارد.

    خدمتکار کودک تان نباشید
گفته اید که باید صبحانــه و ناهار را به زور به پســرم بدهم. 
والدین در همه مراحل رشد به خصوص کودکی باید سبک 
مقتدرانه داشته باشند و از افراط و تفریط در امر تربیت جدا 
پرهیز کنند. برخی والدین به خدمه کودک تبدیل می شوند 
و تمام اموری که باید کودک بنا به اقتضای سن خود انجام 
دهد، والدین انجام می دهند. این گونه کودکان که نقشی 
در انجــام امور شــخصی ندارند، بــه کــودکان گلخانه ای و 
پناهگاهی تبدیل می شوند که ممکن است در بزرگ سالی 
حداقل عزت نفس و کارایی را داشته باشند. فراموش نکنیم 
که بهترین کمک به کودک)کمک نکردن است( و واسپاری 
کارها متناســب بــا توانایــی وی باعــث تقویــت عزت نفس 
کودک می شود. چرا کودک پنج ساله باید با تالش و جنگ 
و گریز ناهار بخورد؟ آیا همین دلسوزی های افراطی باعث 

نشده که یک مادر جوان بگوید دیگر خسته شده ام؟

دانش آموز عزیز، شما در ابتدا باید دیدگاه 
خودتــان را عوض کنید. شــما باید کامال 
منطقی خود را فردی باهوش ببینید و این 
را باور کنید چراکه واقعا باهوش هستید و 
حتی نتیجه تست هوش شما هم این موضوع را تأیید می کند.  
در ضمن شــما هم اکنون در رشــته پر طرفدار و البته ســخت 
تجربی مشــغول تحصیل هســتید که همین موضوع نشــان 
دهنده این است که انسان توانمندی هستید. پس خودتان را 

دست کم نگیرید و سعی کنید فردی مثبت اندیش باشید و با 
تالش و سخت کوشی، توانایی خود را به دیگران نشان دهید.

    توصیه هایی برای متحول کردن یادگیری تان
با توجه به اهمیت کیفیت مطالعه  امسال شما برای موفقیت 
در کنکور سال آینده، مواردی به عنوان پیشنهاد ارائه می شود 
و امید اســت با اجرای آن ها ســالی توأم با موفقیت را سپری 
و پیش نیازهای موفقیت کنکور را کســب کنیــد. در ضمن از 
شــما می خواهم به چند توصیــه عمل کنید تــا یادگیری تان 

متحول شود.

شما بیشتر می شــود و برای موفقیت باید تالش بیشتری 1  با توجه به این که هرچه به کنکور نزدیک تر شویم، استرس 
کنید، الزم است شما نیز از فعالیت های غیر درسی خود کم و 
به ســاعات مطالعه تان اضافه کنید. در رشته تجربی داشتن 
وقت کافی برای مطالعه بسیار مهم است، پس از وقت خود در 

این روزها حداکثر استفاده را داشته باشید.
در آزمون های آزمایشی برای خودتان یک برنامه تنظیم 2   باتوجه به زمان کالس های فوق برنامه و شرکت  کردن تان 
کنید که در آن حتما مرور درس ها به هدف اصلی تبدیل شود، 

نه کارهای دیگر.
کنید و مثال ها، تمرین ها و در صورت داشــتن آزمایش 3    در تمــام دروس، متن کتاب درســی را به دقت مطالعه 

های عملی، این موارد را با دقت بررسی کنید.
درس در دروس عمومی، مطالب آن را خالصه نویسی و 4   در پایان هر فصل کتاب در دروس اختصاصی و پایان هر 
نمونه سواالت امتحانی مربوط به آن را حل کنید و با بررسی 

پاسخ های آن، نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنید.

روز دانلود مداحی شهادت حضرت فاطمه)س(

قرار و مدار

تمیز کردن ماشین ظرف شویی در 2 مرحله 
خوشبختانه تمیز کردن ماشین ظرف شویی به وسایلی که معموال در انبار یا آشپزخانه 

دارید، محدود می شود یعنی سرکه و جوش شیرین

اگرچه ممکن است تمیز کردن ماشین ظرف شویی دور از تصور باشد اما مسئله حائز اهمیت این است 
که ماشین های ظرف شویی می توانند کامال کدر و کثیف شوند حتی با وجود آب گرم و مواد شوینده ای 
که دایم در آن جریان دارند. حتی باقی مانده مواد شیمیایی موجود ماشین ظرف شویی ممکن است 
باعث ایجاد میکروب و بوی نامطبوعی شود. در حالی که همه ما می دانیم باید هر از گاهی دستگاه های 
قهوه، اجاق گاز و کانتر های خود را تمیز کنیم، به ندرت به پاک کردن دستگاه های تمیز کننده خود فکر 
می کنیم. خوشبختانه تمیز کردن ماشین ظرف شویی به وسایلی که در انبار یا آشپزخانه دارید محدود 

می شود: سرکه و جوش شیرین.

   از سرکه کمک بگیرید
مطمئنا دربــاره فواید و خواص ســرکه ســیب زیاد 
خوانده اید. در این دستور هم شما به سرکه سفید 
نیاز خواهید داشــت. هر چند هفته یــک فنجان یا 
کاســه مخصوص ماشــین ظرف شــویی را با سرکه 
سفید پر کنید و آن را در باالترین قفسه دستگاه خود 
قرار دهید. ماشین ظرف شویی خالی و غیر خالی را 
روی گرم ترین حالت تنظیم کنید. این کار به سرکه 
اجازه می دهد تا تمامی بو هــای نامطبوع را جذب 
کند و از بین ببرد. ســرکه به طــرز عجیبی قابض و 
اسیدی اســت که این خاصیت باعث می شود ماده 
خوبی برای از بین بردن آلودگی ها در بیشتر لوازم 
خانگی باشد. همچنین می توانید از آن در ماشین 
لباس شویی نیز استفاده کنید. یک بطری اسپری 
را با ســرکه پر کنیــد و داخل دســتگاه خــود را بین 
شست و شو ها برای درخشش طوالنی و تمیز کردن 

اسپری کنید.

   یک فنجان جوش شیرین در دستگاه بریزید
شــاید قبــاًل از جوش شــیرین بــرای دفع ســموم و 
آفات استفاده کرده باشید. این ماده قلیایی ایمن 
و مالیم اســت و در از بین بــردن باقــی مانده های 
ماندگار مواد غذایی بسیار مفید است. یک فنجان 
جــوش شــیرین را در پایین تریــن قفســه ماشــین 
ظرفشویی خود بریزید و دستگاه را روی گرم ترین 
حالت تنظیم کنیــد که شست وشــو را انجام دهد. 
ایــن کار را به خصــوص هنگامی که لکه هــا یا بوی 
نامطبوعــی وجــود دارد تکــرار کنید. بــرای تمیز 
کاری اضافــی، دو فنجان جوش شــیرین را با ســه 
قاشق غذاخوری پراکسید هیدروژن در یک کاسه 
مخلوط کنید تا یک قوام مانند خمیر ایجاد شــود. 

به اندازه یک قاشــق مرباخوری از این ماده را روی 
کاغذ پوستی بریزید و بگذارید چند ساعت خشک 
شود. ســپس آن را در قســمت پایین ماشین ظرف 
شــویی خود بریزید و دســتگاه را روی آب گرم و در 
حالــی که خالی اســت تنظیــم کنید. بــرای ایجاد 
رایحه ای تازه تر، چند قطــره از روغن ضروری را به 

مخلوط اضافه کنید.

   یک توصیه طالیی
بخش تخلیه ماشــین ظرف شــویی را  بار ها و بار ها 
بررسی کنید تا اطمینان پیدا کنید که یک دسته از 
مواد ناخالص و باقی مانده مواد غذایی در دستگاه 
وجود نداشــته باشد. قبل از روشــن کردن ماشین 
ظرف شویی حتمًا زباله های ظروف غذایی را تمیز 
کنید. این خود یکی از عوامل اصلی در ایجاد بوی 
نامطبوع در ماشین ظرف شویی است که می تواند 
موجب ایجــاد آلودگی هم شــود بنابراین اگر باقی 
مانده مواد غذایی پر از مواد بد بو باشــند، ماشــین 
ظرف شویی نیز ممکن است بوی نامطبوعی به خود 
بگیرد. دیگر زمان آن رسیده است که از بروز چنین 

مشکلی جلوگیری کنید! 
منبع: فرارو، برترین ها  

یک پسر پنج ساله دارم. تک فرزند اســت و مدام در حال بازی با گوشی است. صبحانه و ناهار هم 
نمی خورد و به زور باید به او بدهم. آموزش پذیر هم نیست و به کتاب های آموزشی که برایش می خرم، 
توجه نمی کند. من می خواهم حرف گوش کن باشــد ولی دیگر خسته شده ام. خیلی کنجکاو است. 

ممنون می شوم که راهنمایی ام کنید. در ضمن، پدرش هر وقت بچه کار اشتباهی می کند، سرش داد می کشد.

عبدالحسین ترابیان |   کارشناس ارشد روان شناسی

 تربیت 
فرزند

مشاوره 
تحصیلی

به پسر 5 ساله ام باید به زور ناهار و شام بدهم!

    مزایای مطالعه داستان کوتاه
با توجه به توضیحات ارائه شده، حاال این سوال پیش می آید 
که آیا خواندن داستان کوتاه به این شکل می تواند فایده ای 
هم برای خوانندگان داشته باشد؟ پاسخ این سوال با توجه 
به نکاتی کــه در ادامه مطلب مطرح خواهد شــد، مثبت به 

نظر می رسد.

کسب آرامش در میانه شلوغی ها

در همه جای دنیا وقتی افــراد در مکان های 1
شــلوغ حضور می یابند و معطل می شــوند، 
احساس تنش هم افزایش می یابد. بر همین 
اســاس به عنــوان مثــال در برخــی کشــورها از نواختن 
موســیقی در ایســتگاه های پرتردد اســتقبال می شــود 

چرا که ایــن کار کمک می کنــد تا افراد تنــش کمتری را 
تجربه کنند و فضای آرام تر بــه معنای مدیریت بهتر رفت 
و آمدهاســت. از این منظر قرار دادن این دســتگاه ها در 
مراکز پرتردد، می توانــد کمک کننده باشــد. تصمیمی 
که فرانســوی ها و به تازگی چند کشــور دیگر هــم، آن را 

اجرایی کرده اند.
 تقویت مهارت های زبانی و چند مهارت 

دیگر2
داســتان های کوتــاه شــاید نتوانند مــا را به 
افرادی خوره کتاب تبدیل کنند اما می توانند 
فوایدی برای ما داشته باشند. در صورت داشتن کیفیت 
قابل قبول، این داســتان ها می توانند دایره واژگان ما را 
تا حدی افزایــش دهند، به تقویت خالقیت منجر شــوند 
و البته تمرینی برای دیدن موضوعــات از زاویه ای جدید 
برای ما باشند. البته این فواید مختص داستان های کوتاه 
نیست و شما با خواندن کتاب می توانید از چنین مزایایی 
منتفع شــوید. با این حال و اگر تصــور می کنید که زمان 
زیادی برای مطالعه ندارید، خواندن داستان کوتاه برای 

شروع، یک تصمیم اصولی به نظر می رسد.

 متوقف کردن نشخوار ذهنی

نشــخوار ذهنــی یکــی از مســائلی اســت که 3
بسیاری از افراد با آن دست به گریبان اند؛ آن ها 
اتفاقات ناخوشایندی را که برایشان رخ داده، 
بارها و بارها در ذهن مرور می کنند و البته هر بار ناراحت تر از 
قبل، با ناامیدی به اوضاع خود نگاه می کنند. یکی از فنونی 
که برای شکســتن این دور باطل به افراد توصیه می شود، 
پرت کردن حواس اســت. بازی با گوشی تلفن در بسیاری 
از مواقــع نمی تواند باعث شــود تا افــراد ناراحتــی خود را 
فراموش کنند اما در مقابل خواندن داستان اغلب می تواند 
از عهده این وظیفه به خوبی بر بیاید. وقتی افراد این امکان 
را داشته باشــند تا در راه رفتن به ســِر کار یا برگشت از آن، 
با خواندن داســتان، بین خود و اتفاقات ناخوشایند قبلی 
فاصله بیندازند، با این کار می توانند هم در ســر کار زودتر 
روی وظایف خود تمرکز کنند و هم بعد از بازگشت به خانه، 

حال بهتری خواهند داشت.
 ترغیب برای نوشتن

بسیاری از افراد دوست دارند که دست به قلم 4
ببرند و ایده هایی را که در ذهن دارند، بر کاغذ 
بیاورند اما به دلیل نداشــتن اعتمــاد به نفس 
و نگرانی از بازخورد دیگران، گاهی فرد تا ســال ها جرئت 
قلم به دســت گرفتن ندارد. خواندن داســتان هایی کوتاه 
از نویســندگانی معمولی می تواند تا حدی ترس و نگرانی 
افراد در این زمینه را کاهش و به آن ها انگیزه دهد تا ســراغ 
این آرزو روند.  البته توجه داشته باشید که خواندن کتاب و 
داستان های متنوع به هر ترتیبی که باشد، یکی از کارهایی 
است که به عالقه مندان نویسندگی به صورتی جدی توصیه 

می شود.

    ما که چنین دستگاه هایی نداریم، چه کنیم؟
این روزهــا کتاب های الکترونیک متنوعی موجود اســت. 
نسخه های صوتی برخی کتاب ها هم در دسترس است. هر 

دوی این گزینه ها، راهی مناسب برای 
پر کردن زمان های مرده ای اســت 
که مــا هــر روز در رفت و آمد به ســر 
کار، دانشگاه یا دیگر فعالیت ها در 

خیابان ها صرف می کنیم. با انتخاب 
هوشمندانه محصوالتی از این دست، 
می توانید هم از فوایدی که گفته شد، 
بهره ببرید و هم البته افتخار کنید که 
برخالف نســخه فرانســوی ها، شما 
برای اســتفاده بهینه از این زمان ها، 

زباله های کاغذی 
تولید نکرده اید.

یک شرکت فرانسوی دستگاه هایی تولید کرده اســت که به طور رایگان با هدف افزایش  
سرانه مطالعه مردم به جای استفاده از تلفن همراه، داستان کوتاه در اختیار عالقه مندان قرار 
می دهد. این خبر در چند روز اخیر، مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است و از آن به 
عنوان یک شیوه خوب برای فرهنگ سازی یاد می شود. در خور ذکر است که این داستان ها 
بر اساس زمان مورد نیاز برای مطالعه به سه شکل ارائه می شوند؛ یک دقیقه ای، سه دقیقه ای و پنج دقیقه ای. 
چند سال قبل تولید این دستگاه ها در فرانسه آغاز شــده و حاال عالوه بر فرانسه در برخی شهرهای آمریکا، 
کانادا و انگلیس این دستگاه ها در مکان های پرتردد قرار داده شده اند. نویسندگان داستان های کوتاه مورد 
استفاده، افراد ناشناسی هستند که در فراخوان مسابقه برگزار شده توسط شرکت تولیدکننده، آثار خود را 

ارسال کرده اند و داستان شان انتخاب شده است.

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

محوری

داستان کواته اب ذهن ما چه یم کند؟
به بهانه پربازدید شدن خبر مربوط به دستگاه خودپرداز فرانسوی ها که داستان های کوتاه رایگان به مردم می دهد

پسری 18 ساله ام و ضریب هوشی ام 109 است. مشکل من این است که هرچه می خوانم، چیزی یاد 
نمی گیرم. کنکوری ام و رشته ام تجربی است. انگار به حافظه ام قفل زده اند! هرچه بیشتر می خوانم، 

مطالب کمتری در یادم می ماند. نمی دانم چرا این قدر خنگ هستم؟

فرزانه عطاران |   مشاور تحصیلی

ضریب هوشی ام 109 است اما چیزی یاد نمی گیرم!

فردا روز شهادت بهترین بانوی تاریخ، حضرت 
فاطمه)س( است. امروز با یک جست و جو در 
سایت ها یا شبکه های اجتماعی، چندتا مداحی 
برای گوش دادن در خلوت خودتــون یا خودرو 

و ... دانلــود کنین. 
التماس دعا



جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

 

هنوز نســل کســانی که توی خیابان زباله می ریزند بــا این توجیه 
که »پولشــو میدم، شــهرداری جمــع کنه!« بــه حیات خــود ادامه 

می دهند؟ ما که از آن خانواده هاش نیســتیم، شــما هم نیستید و 
خب اتیکت این هفته تمام شــد! نه، صبر کنیــد. مراقبت از تمیزی 

شــهر، به زباله نریختن محدود نمی شــود. کلی کار دیگر وجود دارد 
که اگر حواس مان بهشان باشد، هم شهر ظاهر تمیزتری پیدا می کند 

 و هم مســئوالن نظافــت شــهری کمتــر خســته و کالفه می شــوند.
 مثال چی؟ شیشه ها.

 تا حاال دقــت کرده ایــد درهــای ورودی فضاهای عمومی و وســایل 
حمل ونقل عمومی پر از اثر انگشت  است؟ اثر انگشِت پفکی، شکالتی، 

گچی، گلی و حاال دیگر اجازه بدهید بقیه اش را نگویــم. بعد تا حاال دقت  
کرده اید به هرکدام از این شیشــه ها، دســتگیره ای وصل شده اســت؟ خب 

آن دســتگیره، برای خوشــگلی نیســت و درواقع باید، به جای هول دادِن در با 
کف دست و نوک بینی از آن دســتگیره اســتفاده کنیم. پاک کردن اثر انگشت از 

روی شیشــه کار خیلی ســختی اســت و به همین راحتی می شود این ســختی را از 
دوش کسی برداشــت. غیر از این، کار بد دیگری که معموال از روی بی حواسی انجام 

می دهیم، تکیــه دادِن کف کفش به دیوارها و دیواره هاســت؛ نصفــه پایین دیوارهای 
 شهر و دیواره های مترو و کالس های مدرسه و هرجای دیگری که با کفش می رویم، پر از 

نقش و نگارهای زشت و سیاه و کثیف است که خب چرا؟ 

سهم من از تمیزی شهر 

مینی مهارت

گفت وگو با نوجوان مازندرانی که موفق شد متن یکی از کتاب های درسی را به نفع محیط زیست تغییر دهد 

نوای محیط زیستی در مدرسه  

گالری

     مریم ملی| روزنامه نگار 

هــر چندوقت یک بــار ســروکله یک بیمــاری جدیــد پیدا 
می شود که هم خوفناک است و هم مرگبار. مدتی »ابوال« 
شیوع پیدا کرده بود، وقتی دیگر »تب کریمه کنگو« و حاال 
هم »کرونا«. ســوال این جاســت کــه چطور ویروســی در 
بیشــتر کشــورهای جهــان پخش می شــود و کلــی آدم را 
درگیر خودش می کنــد. متخصص های پزشــکی درباره 
دخیــل  را  گوناگونــی  عوامــل  مختلــف  بیماری هــای 
می دانند، یعنی هر بیماری که شــایع می شــود از روشی 
متفاوت فراگیر می شــود؛ مثــال درباره کرونــا می گویند 
احتماال این ویروس بی  اعصــاب و هولناک از حیوانات به 
انسان منتقل شده است. کســانی که به دلیل شغل شان 
بیشتر با حیوانات درارتباط هستند، گروه اولی بودند که 
کرونا گرفتند. مرغ، االغ، خفاش، گوسفند، خوک، شتر، 
روبــاه، موش هــای بامبــو، جوجه تیغــی و خزنــدگان از 

مــواردی بوده اند کــه در گزارش ها بــه عنــوان منبع این 
ویروس گزارش شده اند.

 کرونــا مســتقیم بــه ســراغ دســتگاه تنفســی مــی  رود و 
شــبیه  را  خــودش  می  کنــد.  شــروع  را  عملیاتــش 
ســرماخوردگی شــدید و آنفلوآنزا نشــان می دهــد و بعد 
کمی که گذشــت شــخصیت واقعی اش را رو می کند؛ به 

چیزی شــبیه »ذات الریه« و »برونشــیت« تبدیل می  شــود 
که خب حســابی آدم را از پــا می اندازد و دیگر شــبیه یک 

سرماخوردگی عادی نیست.
 سرفه، عطسه یا لرزش دســت از مشخص ترین عالیم این 
ویروس هســتند. کرونــا با دســت زدن به چیــزی که فرد 
آلوده لمــس کرده هــم قابل انتقال اســت؛ بــرای همین 
هســت که حتی زباله های بیمارســتانی مربــوط به افراد 
مبتال به کرونا هم خطرناک و ممکن اســت خودش باعث 
انتقال بیماری باشد. کشور چین به همین دلیل وضعیت 
قرنطینه اعالم کرده اســت تا این بیماری به مناطق دیگر 
جهان شیوع پیدا نکند، گرچه هم اکنون کرونا در آمریکا 
هم مشــاهده شده اســت. اما ماجرای اســم ایــن ویروس 
ناجوانمرد چیست؟  این نام از شکل  ویروس  گرفته شده 
که هنگام تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ های 
 )Corona دقیق شبیه یک تاج خورشیدی )در انگلیسی

به نظر می رسد. 
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عکس  از سریال کمال

   
چندروز پیش وقتی برای خرید مقوا به مغازه لوازم تحریر  فروشــی رفته بودم، چشــمم به بسته های 
زردرنگ خمیر بازی افتاد. خمیرهایی که مشابه اش را مامان برای روزهای مهدکودکم خریده بود. 
حس خوب فشرده شدن حجمی لطیف بین انگشت  ها، حسی ازیادنرفتنی است که اغلب ما هنگام 
بازی با خمیرهای رنگارنگ، در دوران کودکی مان تجربه کرده ایم. این روزها نوعی دیگر از خمیر به 
بازار آمده که به اسالیم یا خمیر جادویی معروف است. این اسالیم های خوش رنگ فسفری و اکلیلی 
در ظرف های شفاف پالســتیکی در لوازم تحریری ها به فروش می رســند. می دانید این خمیرها را 
می توانید خودتان در خانه بســازید؟ روش های متعددی برای ســاخت خمیــر جادویی وجود دارد 
که دو مورد آن را در ادامه برای تان خواهم گفت. در روش اول، یک دوم لیوان مایع دست شویی را با 
یک چهارم لیوان مایع ظرف شویی مخلوط کنید. در ظرفی دیگر، یک قاشق چای خوری نمک را در 

چهار قاشــق غذاخوری آب حل کنید. حاال با دقت، کمــی از آب نمک را به 
مخلوط اضافه کنید و دوباره هم زدن را از ســر بگیرید. آن قدر این کار 

را تکرار کنید تا خمیر اســالیم به شــکل نهایی خود برسد. در روش 
دوم، یک سوم لیوان آب را با یک ســِر قاشق نمک و چند قطره رنگ 
خوراکی مخلوط کنید. بعد ســه چهارم لیوان آب را با نصف لیوان 

چسب مایع بی رنگ یا چسب چوب به مخلوط اضافه کنید و تا به قوام 
رســیدن خمیر، به هم زدن ادامه دهید. حواس تان باشد که در هر دو 

روش نباید مخلوط را با شدت هم بزنید. پس از دو دقیقه، قاشق را کنار 
بگذارید و با دســت خمیر را ورز بدهید. حاال روی خمیر را با پالستیک 
بپوشانید و آن را به مدت دو روز درحالت اســتراحت قرار بدهید. برای 

این که خمیر بــا کیفیت تری داشته باشــید، می توانید به جــای نمک از 
بوراکس مایع )ماده ای که در شوینده ها به کار می رود( استفاده کنید.
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هراز گاهی یک بار، چهار چرخه روزمرگی های زندگی را متوقف کن. رهایش کن و به گوشه ای نه 
چندان دور ولی آرام برو و بنشین. هرچه در دل داری به میان بگذار و از میان آن ها، حرف هایت را به باد بگو. 
می وزد، از البه الی شاخه های درختان رقصان می گذرد. به عطر نرگس های خواب و بنفشه های بیدار 
معطر  می شود. از پیچ و خم بیدهای همیشه مجنون می گذرد. تن خشک کاج را نوازش می کند. نفس 
جوانه های تازه سربه آسمان گشوده می شود و شاید، شاید قاصدک ها نشانی یار را به باد داده باشند. شاید 
باد از چین و شکن زلف پریشانش بگذرد. شاید طنین حرف هایت را به گوشش برساند و میان این همه 
شاید، چه خواهدشد اگر یار گوشش به حرف هایت بدهکار باشد و دست در دست باد، راه رفته را بازگردد.

آثار شما

      A4 سفر به انتهای جهان با کاغذ
اگر بهتان بگویند وقتی کاغذ ســاده A4، 103بار تا شــود 
قطرش بــا قطر کل جهــان هســتی برابری می کنــد حتما 
برای تان غیرقابل باور خواهدبود امــا این موضوع واقعیت 
دارد. البته قبل از آن، باید بگوییم که کاغذ A4 را درحالت 
معمول بیش از هشــت بار نمی توان تا کرد . شخصی به نام 
»بریتنی گالیوان« که رکورددار تعداد تاکردن کاغذ از وسط 
است، توانســته تنها 12بار کاغذ را تا کند. حاال درصورتی 
که فرض کنیــم ایــن کار امکان پذیر باشــد، قطــر کاغذ که 
درحالت عادی حدود 0.1 میلی متر اســت پــس از یک بار 

تاکردن دوبرابر می شود؛ بعد از سه بار تاکردن قطری برابر ناخن انسان پیدا می کند؛ با 23 بار تا زدن 
ضخامت اش حدود یک کیلومتر خواهدبود؛ اگر 51بار تا شود، برابر فاصله زمین تا خورشید می شود 

و با 103بار تاکردن دیگر انتهایش برای ما قابل تصور نخواهدبود! سرتان سوت کشید؟ حق دارید.

بیمه در برابر حمله فضایی ها

فیلم هــا، پویانمایی ها و کتاب هــای تخیلی زیــادی تاکنون 
درباره آدم فضایی ها ساخته شده  اند. آثاری که حمله و ورود 
آدم فضایی ها بــه زندگــی زمینی ها را به تصویر می کشــند، 
برای خیلی ها سرگرم کننده  است و برای یک عده، ترسناک. 
تصویر یک سفینه که نوری از آن به سمت پایین کشیده شده و 
می خواهد آدمی را از زمیــن برباید، آن قدر بعضی ها را تحت 
تأثیر قرار  داده اســت کــه آدم فضایی ها را باور و خودشــان را 
دربرابر آن هــا بیمه کرده انــد. طبق اعالم موسســات بیمه، 
حدود 20هزار نفر در آمریکا و اروپا خودشان را در مقابل حمله 

فضایی ها بیمه کرده اند؛ یعنی در صورت ربوده شدن شان توسط آدم فضایی ها مبالغی به خانواده هایشان 
تعلق خواهدگرفت.

بلندپروازی

خمیر جادویی بسازید 

عجایب

رفقا سالم!

چه خبر؟ همیشه ما این جا از اخبار میگیم براتون، گاهی 

هم شما می تونین برامون بنویسین چه اتفاق هایی افتاده یا 

داره میفته که ما ازش مطلع نیستیم. توی یک جشنواره یا مسابقه مقام 

آوردین؟ تیم ورزشی  مدرسه تون، گل کاشته؟ یه حرکتی زدین که اگه 

بقیه بفهمن، می ترکونه؟ خب منتظر چی هستین؟ این شماره ها 
شماره پیامک 2000999برای همین وقت هاست دیگه!

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 

   ماجرای این تغییر در کتاب درسی از 
کجا شروع شد؟

ســر کالس وقتــی معلم مــان عبــارت صید 
پرنــدگان مهاجــر را از روی کتــاب خوانــد، 
خیلــی تعجــب کــردم. مطمئــن نبــودم که 
غلط اســت، چون بعضــی وقت هــا کلمه ها 
توی کتاب معنی شــان همان چیزی نیست 
کــه به نظر می رســد. وقتــی رفتم خانــه، به 
مادرم گفتــم. با چندنفــر تمــاس گرفتیم و 
وقتی اطمینان یافتم که برداشــتم درســت 
بوده اســت، پیگیری هایــم را شــروع کردم. 
یک هفتــه مانده بــود بــه امتحانات تــرم که 
بــه اداره محیط زیســت اســتان مازنــدران 
مراجعه کردم و این موضوع را به رئیس کل 
این اداره آقــای ابراهیمــی کارنامی گفتم. 
ایشان خیلی با من همکاری کردند. موضوع 
را در جلســه تشــکل های مازندران، مطرح 

کردیم. بعد یک جلســه بــا آموزش وپرورش 
اســتان گذاشــتند و درنهایت این اشتباه را 
پذیرفتنــد. قــول  دادنداین جملــه در چاپ 
جدید جغرافیای استان شناســی مازندران 

عوض شود.

   چطور این جمله برای تو مهم شد؟
من با اصل پنجم قانون اساسی که می گوید 
همگانــی  وظیفــه  محیط زیســت  حفــظ 
و امری ضــروری اســت، آشــنایی داشــتم. 
بــه محیط زیســت عالقــه دارم و مطالعــات 
کمی هم در این زمینه دارم، به همین دلیل 
برایم سوال پیش آمد که چطور این جمله در 
کتابی چاپ شده  که آموزش وپرورش استان 
مازندران، اســتان سبز کشــور، به آن مجوز 

داده است.

   احتمــاال حرف هایــی شــبیه ایــن به 
گوشــت نخورده که تغییر یک جمله در 

کتاب درسی، چه اهمیتی دارد؟
آن جمله غلط قرار است سال آینده، این  طوری 
اصــالح شــود؛ »آب بندان ها در فصل ســرد، 
فرصت پرنده نگری را ایجاد می کنند«. در این 
مدت از خیلی ها شنیدم که این جمله خیلی 
هم مهم نیســت. حرف شــان درســت اســت 
چون مشکل واقعی  این طوری حل نمی شود. 
در همین ماه، تعداد زیادی پرنــده مهاجر در 
میانکاله استان گلستان به دالیل نامعلومی 
ازبیــن رفتنــد. وقتــی چنیــن چیزهایــی را 
می  بینیم و می شنویم یعنی مشکل اصلی حل 

نشده است اما اگر از سن کم به محیط زیست 
توجه و حساسیت نداشته باشــیم، در سنین 
باالتر هــم نداریم. حاال توجه دوســتان من به 
این موضوع جلب شده است. اگر دانش آموزها 
اهمیت محیط زیست را یادنگیرند، خواسته 
نابه جایی است که وقتی بزرگ شدند آینده ای 

زیبا و سرسبز برای کشورشان بسازند.

   عالقــه تــو بــه محیط  زیســت از کجــا 
می آید؟

کــه  می کنیــم  زندگــی  کشــوری  در  مــا 
ازلحــاظ گونه هــای گیاهــی و جانــوری 
خیلــی غنی اســت و فکر می کنــم عالقه به 
محیط زیســت در همه مــان وجــود دارد. 
بــرای مــن یکــی از دالیلی کــه باعث شــد 

 به ایــن عالقــه ام  توجــه کنم 
 مــادرم بــود. دلیــل دومــش 
زندگی در اســتان مازندران 
است. مازندران جنگل های 
هیرکانــی دارد، دریای خزر 
دارد، کوه های البــرز دارد و 
همــه این هــا فوق العاده اند. 
همیــن  در  مثــال  بــرای 
هیرکانــی  جنگل هــای 
گونه های گیاهی و جانوری،  

اکوسیســتمی تشــکیل داده انــد کــه در 
جهــان بی نظیــر اســت. بــه ایــن جنگل ها 
فســیل زنــده هــم می گویند چــون از دوره 
سوم زمین شناسی تا االن سالم مانده اند. 
از طرفی در شــهر مــا، کوه زبالــه ای وجود 

دارد بــه اســم عمارت که ســال های  ســال 
است زباله های آمل و شهرهای اطراف در 
آن دپو می شــود. آبی که خیلی از شــهرها 
و روســتاهای اطــراف می نوشــند، بــه این 
دلیــل آلــوده شده اســت. غیــر از ایــن، دو 
گونه گیاهــی و جانــوری مازنــدران یعنی 
»شمشاد« و »مرال«و همچنین گوزن قرمز  
درخطرند. وقتی این زیبایی ها و مشکالت 
را درکنار هم می بینم، نمی توانم بی تفاوت 

باشم.

   دغدغه این روزهایت چیست؟
ژئوپارک قشــم بــه  دلیــل پــرورش میگویی 
خطــر  در  می شــود  انجــام  آن  در  کــه 
خــروج از ثبــت یونســکو اســت. به قــول 
کارنامــی  ابراهیمــی  آقــای 
 چیــزی تــا خفگــی مازنــدران 
نمانده  اســت چون کلــی برج  در 
حاشیه ساحل خزر احداث شده 
 است. در این سال  ها دیگر اثری 
از پلنــگ ایرانی دیده نمی شــود 
و ببر مازنــدران در خطر انقراض 
است. وقتی یک حیوان منقرض 
بســته  پرونــده اش  می شــود، 
می شود. از این نوع پرونده های 
بسته شــده در ایران  زیاد داریم. از آن طرف، 
کلــی بیمــاری ســخت و العــالج داریــم که 
خیلی های شان به  دلیل آسیب هایی است که 
به محیط زیست وارد کرده و درواقع خودمان 

را به خطر انداخته ایم. 

منابع: زومیت، انتخاب
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نجوا در گوش باد  

کرونا از کجا آمده  و چرا این قدر فراگیر شده است؟ 

مهدی در حال تمرین 

به  درســـی اش  کــتــاب هــای  از  یکی  در 
جمله عجیبی برمی خورد: »آب بندان ها 
ســفــره هــای  تــغــذیــه  و  آب  ــره  ــی ذخ ــا  ب
کشاورزی  فعالیت های  برای  زیرزمینی، 
مــورد  مهاجر  پرندگان  شکار  و  صید  ــداری،  ــ دام و 
ذهنش  تــوی  ســوال  کلی  می گیرند«.  قــرار  استفاده 
شکار  ــاره  درب درسی مان  کتاب  در  باید  چرا  می آید؛ 
پرندگان  صید  و  شکار  با  باید  چرا  بخوانیم؟  صید  و 

شکار  مگر  شویم؟  مواجه  ــادی  ع موضوع  یک  مثل 
شغل های  بقیه  کنار  چرا  پس  نیست؟  اشتباهی  کار 
حرف  آن  از  ــاورزی،  ــش ک و  ــداری  ــ دام مثل  معمولی 
در  تجربی  رشته  دانش آموز  سلیمانی«،  »نوا  می زنند؟ 
به راحتی  سوال ها  این  کنار  از  آمل،  فرزانگان  مدرسه 
را  خبر  این  روزهــا  این  هم  شما  حتما  نمی کند.  عبور 
درخواست  با  آمــوزش وپــرورش  »موافقت  شنیده اید؛ 
پایه  بر  تغییر متون درسی  مازندرانی  برای  دانش آموز 

که  است  دانش آموزی  همان  نوا  محیط زیست«.  حفظ 
آن سوال ها در ذهنش جرقه زد و حاال همه درباره اش 
حرف می زنند. این دانش آموز 16ساله، به جای این که 
سازمان  به  شــده؛  دست به کار  بخورد،  افسوس  فقط 
پافشاری  و  پیگیری  کلی  از  بعد  و  رفته  محیط زیست 
برای  مسئوالن  موافقت  است  توانسته  حرفش،  روی 
را  درسی  کتاب  در  ضدمحیط زیستی  جمله  آن  تغییر 

جلب کند. با نوا بیشتر آشنا شوید.

گفت و گو

صفحه نوجوان  
روزهای فرد

برایم سوال پیش آمد 
که چطور این جمله در 

کتابی چاپ شده  که 
آموزش وپرورش استان 
مازندران، استان سبز 

کشور، به آن مجوز 
داده است
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مجيدى: این تيم 
یکی از بهترین هاى 

تاریخ باشگاه استقالل است

اعتراض سرمرب� استقالل به شراط پرواز آب� ها

به اميد صعـود استقالل و شهرخودرو
گام آخر نماندگان اران در پل� آف ليگ قهرمانان آسيا

محروميت خليل زاده و 
خانزاده تا اطالع ثانوى

چشم بیرو و پرسپولیس
 به 700 هزار دالر پول رضایت نامه!

لژیونر شدن یک تير   و 
دو نشان بيرانوند

دراگان اس-وچيچ 
از آبادان م� رود؟

 مدر برنامه ها0 بشار در 
اسپانيا چه م� 1ند؟

 اسطوره اى با جایزه اسکار  اسطوره اى با جایزه اسکار 

حسينی: وقتی پرسپوليس 
پول ندارد چرا بازیکن پول ندارد چرا بازیکن 

خارجی می خرد؟خارجی می خرد؟

به بهانه مرگ غم انگیز کوبى برایانت

انتخاب مدرعامل 
استقالل پس از درب� 
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گام آخر نماندگان اران در پل� آف ليگ قهرمانان آسيا

به اميد صعود استقالل و شهرخودرو
اگرچــه  شــهرخودرو  و  اســتقالل 
هــواداران  حضــور  در  نتوانســتند 
 �مشــتاق و پرشورش خود باز� !نند اما با بردها
دلچسب توانستند اقتدار فوتبال ا)ران را بار د)گر 
به رخ آسيا ب6شــانند. ٢ تيم ا!نون با)د به مصاف 
حر)فــان قطــر� برونــد !ــه قطعــا قدرتمندتــر از 

حر)فان مرحله قبل است.
 استقالل-الران؛ ١٨:٤٥

امروز استقالل در چارچوب مرحله نها)@ پل@ آف 
ليــگ قهرمانان آســيا با)ــد از ســاعت ١٨:٤٥ در 
قطــر به مصاف تيم الر)ان قطر بــرود. ا)ن دهمين 
پيــ6ار اســتقالل و الر)ــان در طول تار)ــخ خواهد 
بود. با برگزار� باز� امــروز تعداد تقابل ها� ا)ن 
٢ تيم به عدد ١٠ م@ رسد و تنها الهالل عربستان 
اســت !ه بيش از الر)ان مقابل آب@ پوشان تهران@ 
مصاف داشته است. در ٩ باز� قبل@ !فه ترازو به 
طرز محسوس@ به ســمت نما)نده ا)ران سنگين@ 
 �م@ !ند. استقالل در ا)ن ٩ د)دار ٦ برد، ٢ تساو
و )U ش6ست به دست آورده است. ١٩ گل توسط 
استقالل زده شده و در سو� مقابل الر)ان تنها ٨ 
بــار توانســته دروازه تيم تهران@ را بــاز !ند. ا)ن ٢ 
 �تيم )U بار در نيمه نها)@ جام باشگاه ها� آسيا
فصــل ٩٢-١٩٩١ بــه د)ــدار )6د)گــر رفتند !ه 
آب@ پوشــان با گل ها� عبدالعلــ@ چنگيز و عباس 
ســرخاب حر)] خود را با نتيجه ٢-)U ش6ســت 
دادند امــا در فينال به الهالل عربســتان باختند. 
پــس از آن ٨ بار ا)ن ٢ تيم در مرحله گروه@ ليگ 
قهرمانان آسيا روبه رو� هم قرار گرفتند. تنها برد 
الر)ان به ســال ٢٠١٤ برم@ گــردد !ه با تU گل 
اوچه از ســد اســتقالل گذشــتند. آب@ هــا در قطر 
نيز ٢ برد و ٢ تســاو� به دست آوردند. آخر)ن برد 
استقالل نيز در قطر مقابل الر)ان به سال ٢٠١٢ 
برم@ گــردد !ه تU گل گــوران )ر!وو)چ در دقيقه 
٩١ باعث پيروز� اســتقالل شد. در آخر)ن تقابل 
٢ تيم نيز در ســال ٢٠١٨ اســتقالل در ورزشگاه 
آزاد� با گل ها� ســرور جپــاروف و ور)ا غفور� به 

پيروز� دســت پيدا !رد. فرهاد مجيد� به عنوان 
سرمرب@ استقالل سابقه زدن )U گل به الر)ان را 
دارد اما بهتر)ن گلزن در تقابل ها� ا)ن ٢ تيم آرش 
برهان@ است !ه ٤ بار موفق به گلزن@ شده است. 
خستگ@ و فشردگ@ ٢ مسابقه !ه به فاصله !متر 
از ٤ روز برگزار م@ شود مش6ل اصل@ استقالل در 
ا)ن د)دار است. طبق برنامه قبل@ بين ٢ پل@ آف ٧ 
روز فاصله وجود داشت ضمن ا)ن !ه استقالل@ ها 

مجبور به سفر هم قبل از پل@ آف اول نبودند. 
 شهرخودرو-السيليه؛ ١٨:٤٠

شــهرخودرو هــم بــا مربــ@ جد)ــد خــود مجتب@ 
سرآســيا)@ اوليــن گام آســيا)@ را موفقيت آميــز 
برداشــت. شاگردان سرآســيا)@ !ه با وجود همه 
!اســت@ ها، ب@ توجه@ ها و !مبود نفــرات، اولين 
گام را با موفقيت برداشتند به خوب@ م@ دانند !ار 
مهمتر و بزرگتر برا� شهرخودرو باق@ مانده است 
و با توجه به زمان !م د)دار بعد�، آن ها نياز دارند 
تا آمادگــ@ و  انگيزه خــود را در باالتر)ن حد حفظ 
و در دوحه تار)خ ســاز� )U تيم خراسان@ در جام 
باشــگاه ها� آسيا را ت6ميل !نند. هرچند فيلم@ 
از بــاز� آن هــا مقابل الرفاع ند)د)ــم و نم@ توانيم 
ز)ــاد در مــورد !يفيــت فن@ شــهرخودرو صحبت 
!نيم با ا)ن حال شــهرخودرو هم مثل استقالل با 
خستگ@ و فشردگ@ ٢ پل@ آف روبه روست و حر)] 
 �ا)ن تيم هم الســيليه قطر اســت !ه م@ تواند برا
شهرخودرو خطرساز شود. با ا)ن حال خراسان@ ها 
نااميد نيســتند. آن ها باتوجه به در اختيار داشتن 
 ،�نفرات باتجربه ا� چــون ا!بر صادق@، خلعتبر
رحمتــ@ و قاســم@ نژاد اميدوارند تار)خ ســاز� را 
در قطــر ت6ميــل !نند و با !ســب پيــروز� مقابل 
السيليه در خانه حر)] راه@ مرحله گروه@ جام 
باشگاه ها� آسيا شوند و آن وقت در د)دارها� دور 
برگشت از رقبا در ورزشگاه خانگ@ پذ)را)@ !نند؛ 
موضوع@ !ه عالوه بر بخشيدن وجهه بين الملل@ 
 �به فوتبال خراســان م@ تواند س6و� پرتاب@ برا

جوان ترها� شهرخودرو باشد. 

اقدام هيئت فوتبال استان تهران 
عليه هافبF سابق استقالل

دردسر پاتوسی براى بازى در ليگ!
آ)انــدا پاتوســ@، هافبــU ســابق تيــم فوتبــال 
اســتقالل با مشــ6ل بــاز� در ليگ برتــر ا)ران 
مواجه شده است. باوجود امضا� قرارداد آ)اندا 
پاتوس@ با باشــگاه فوالد، ا)ن باز)6ن با مش6ل 
بزرگ@ برا� باز� در ليگ برتر !شورمان مواجه 
شده است. اخيرا هيئت فوتبال استان تهران با 
ارسال نامه ا� برا� ســازمان ليگ اعالم !رده 
!ه مجــوز باز� ا)ــن باز)6ن آفر)قا)ــ@ را صادر 
ن6ند! حبيب ا... شيراز�، رئيس هيئت تهران 
در ا)ــن نامه تا!يد !رده پاتوســ@ پيــش از ا)ن 
در تيم اســتقالل حضور داشت و به خاطر عدم 
 �پرداخــت هز)نــه خروج از اســتان، نبا)ــد برا
فــوالد به ميــدان بــرود. ا)ن در حال@ اســت !ه 
پاتوس@ بعد از جدا)@ از استقالل راه@ بن )اس 
امارات شــد و بعد از گذشت چند ماه به فوتبال 
ا)ــران و ا)ن بار به تيم فوالد بازگشــت. به نقل از 
مهر، در همين ارتباط ســعيد آذر�، مد)رعامل 
باشــگاه فوالد در وا!نش به درخواســت رئيس 
هيئت فوتبال اســتان تهران برا� جلوگير� از 
 �صدور مجــوز باز� آ)اندا پاتوســ@ گفت: «آقا
شــيراز�! پاتوســ@ بعد از باز� برا� استقالل 
 �راه@ ليگ امارات شــده و در تيم بن )اس باز
!رده است. بهتر است ا)شان از باشگاه بن )اس 
خروجــ@ بگيــرد. احتماال شــيراز� حواســش 
نيســت در ممل6ت چه خبــر اســت. حداقل به 
قوانين@ خودتان وضع م@ !نيد، پا)بند باشيد. 
زشت است !ه رئيس هيئت فوتبال )U استان 
متوجه ا)ن مســئله نباشــد. چطور بــه خودتان 
 �اجازه داد)د به سازمان ليگ نامه بزنيد و جلو
باز� )ــU باز)6ــن آفر)قا)ــ@ را بــه خاطر عدم 
پرداخــت خــروج از اســتان بگير)ــد؟ واقعا ا)ن 
شــ6ل از نامه نگار� برا)م جالب بود. به استناد 
!دام آ)ين نامه و بخشــنامه با !مــال وقاحت به 
ســازمان ليگ نامــه م@ زنيد !ه جلــو� صدور 
مجوز باز)6ن ما گرفته شود؟ واقعا ا)ن اقدامات 

زشت است.»
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هازارد به اتلتيکو هم نمی  رسد
رئال مادر�ــد �ه هفتــه آ�نده با�ــد در د�دار� حســاس در درب� 
پا�تخت اســپانيا بــه مصــاف اتلتي"و مادر�د برود، بــا �� خبر بد 
روبــه رو شــد. ادن  هــازارد روز دوشــنبه بازهم نتوانســت به طور 
�امل با تيم تمر�ن �ند. هافب� رئال مادر�د �ه بيســت و ششــم 
نوامبر در د�دار برابر پار� ســن ژرمن آســيب د�د، هفته گذشته 
در شرا�ط خوب� قرار داشــت اما باشگاه نم�  خواهد در رابطه با 
ســتاره اش ر�ســ� �ند و تا بهبود� �امل و� صبر خواهد �رد. 
بد�ن ترتيــب ا�ن باز�"ــن بلژ�"� در د�ــدار برابــر اتلت"ومادر�د 

حضور نخواهد داشت و دوران نقاهتش را سپر� خواهد �رد.

 اف ا� �اپ
منچسترسيت� ٤ - فولهام صفر
ترنمر صفر - منچستر�ونا�تد ٦

شرزبر� ٢ - ليورپول ٢
 بوندس ليگا

وردربرمن صفر - هوفنها�م ٣
با�رلور�وزن ٣ - دوسلدورف صفر

 سر� آ
�ا�نتر �� - �اليار� �

هالس ورونا ٣ - لچه صفر
پارما ٢ - اود�نزه صفر

سامپدور�ا صفر - ساسولو صفر
�رم �� - التز�و �

�ناپول� ٢ - �وونتوس �
 الليگا

اتلتي"ومادر�د صفر - لگانس صفر
سلتاو�گو صفر - ا�بار صفر

ختافه �� - رئال بتيس صفر
رئال سوسيداد ٣ - ما�ور�ا صفر

�رئال وا�ادوليد صفر - رئال مادر�د �

 جام اتحاد�ه انگليس
استون و�ال – لسترسيت�، ٢٣:١٥

 �وپا دل ر�
تنر�X - اتلتي� بيلبائو، ٢٣:٣٠

�وپا ا�تاليا
ميالن – تور�نو، ٢٣:١٥

نيمار از دليل خوشحالی نکردنش 
پس از گلزنی گفت

در شــب� �ــه پار� ســن ژرمــن توانســت 
بــا ٢ گل برابــر حر�ــX خــود بــه پيروز� 
دســت پيدا �ند، نيمار توانست دبل �ند 
تا ســتاره تيمــش باشــد. اما ا�ــن باز�"ن 
برز�ل� بعد از گلزن� حاضر به خوشحال� 
نشــد و وا�نش ناراحت �ننــده ا� از خود 
نشــان داد. او دربــاره ا�ــن وا�نش خاص 
خود گفــت: «بيــن دو نيمه متوجه شــدم 
�ه �وب� برا�انت درگذشــته اســت. همه 
مــا از ا�ن خبر شــو�ه شــده بود�ــم. واقعا 
خبر تلخ� بود. من �وب� را م� شــناختم 
و وا�نــش خــاص من بعــد از گلزن� برا� 
ادا� احتــرام بــه او بــود. از دســت دادن 
�وبــ� برا�انــت ش"ســت� بــزرگ بــرا� 
دنيــا� ورزش بــود. مــن واقعــا ناراحــت 
او دربــاره درخشــش خــود در  هســتم.» 
ا�ن د�ــدار گفت: «بســيار خوشــحالم �ه 
بــه تيمــم �مــ� �ــردم تــا در ا�ــن د�دار 
بــه پيروز� دســت پيــدا �نيم. بــه  خوب� 
م� دانــم �ه در زمين چه با�ــد ب"نم و چه 
انتظارات� وجود دارد. صد درصد آماده ام 
و اميــد ز�ــاد� دارم �ــه در فصــل جار� 
دســتاوردها� بزرگ� با پار� ســن ژرمن 
داشته باشم. احساس م� �نم �ه در اوج 

به سر م� برم.»

اسکوربورد

برنامه

خبر

ســال گذشــته در چنين روزها�� سقوط 
�ــ� هواپيمــا �ام طرفــداران فوتبــال را 
تلخ �رد. ســاال� ٢٨ ســاله �ه بــرا� توافــق نها�� با 
باشــگاه �ارد�ــX انگليس به ا�ن شــهر ســفر م� �رد، 
هواپيما�ــش بــاال� �انال انگليســ� مفقود شــد. ا�ن 
خبر دنيا� فوتبال را و�ران �رده  و با ا�ن وجود خلبان 
هواپيما - د�و�د ا�بوتســون - هنوز پيدا نشــده اســت. 
مهاجــم آرژانتينــ� از نانــت بــه پا�تخت ولــز م� رفت، 
تيم� �ه در آنجا ٤ ســال باز� �ــرده بود. او مهاجم با 
ارزش ا�ن باشگاه بود �ه در ١٢٠ باز� ٤٢ گل به ثمر 
رســاند. �ارد�X مدت� بود �ه ســاال را ز�ر نظر داشت، 
به اميد ا�ن �ه ا�ن باز�"ن با ارزش بتواند جا�گاه آن ها 
در ليــگ برتــر انگليس را حفــظ �ند. امــا، در ماه ها� 
پس از ناپد�د شدن ســاال، توجه ها خيل� زود به هز�نه 
نقل وانتقــاالت و� معطــوف شــد ز�ــرا هــر ٢ باشــگاه 
درگير� ســخت و حقوق� درباره ا�ن �ه چه �س� با�د 
مبلغ ١٥ ميليون پونــد را پرداخت �ند دارند. خانواده 
ساال �ه از پاســخ ها نااميد شده اند، م�  گو�ند سالگرد 
برگــزار  را در حالــ�  باز�"ــن جــوان  ا�ــن  درگذشــت 
خواهند �رد �ه در ســ"وت �ار� به د�گران نخواهند 

داشت.
 تحقيق درباره سقوط

م� گو�ــد   (AAIB) هوا�ــ� ســوانح  تحقيقــات  شــعبه 
گزارش ا�ن ســانحه ا�نون در مرحله پيشــرفته اســت 
و تا پا�ان ماه مارس منتشــر م� شــود. ا�ن نهاد رسم� 
اعالم �رد �ه ا�ــن هواپيما مجاز به پرواز تجار� نبوده 
اســت! با ا�ن حال، AAIB با انتقــادات فراوان� رو به رو 
شــده و برخــ� گفته اند كــه فرصت ها� موجــود برا� 
جمع آور� شــواهد مهم فيز�ك� وجود ندارد. عمليات 
اوليه جست وجو و نجات هواپيما� پيپر ماليبو پس از ٣ 
روز خاتمه �افت اما خانواده ســاال از مقامات خواستند 
تا همچنان به دنبال آن باشــند و د�و�ــد ميرنس �ه به 
عنوان �� اقيانوس شــناس مشهور شــناخته م� شود 
آن هــا را همراه� �ــرد. تقر�با ط� عمليــات فور� �ه 
صــورت گرفت، او موفق به �افتن الشــه هواپيما شــد و 
جســد ســاال نيز پيدا شــد و ا�نون م� دانيم �ه ساال با 
مقاد�ــر مضــر منوا�ســيد �ربن در تماس بوده اســت. 
ميرنس نســبت به تحقيقات AAIB بســيار انتقاد �رده 
و م� گو�ــد �ــه �ل ضا�عات با�ــد باز�اب� م� شــدند. 
او بــه اســ"ا� اســپورت گفــت: «تعــداد� فرصــت از 
دســت رفته اســت و ا�نون خانواده ساال بدون داشتن 
مدارw جســم� باقــ� مانده اند، بدون اثبــات واقع� 
ا�ن نقــص �ه اجــازه م� دهد مونو�ســيد �ربــن وارد 
�ابين شود. چرا آن ها با�د تا زمان تابستان صبر كنند 
تــا از مســموميت بــا مونواكســيد كربن مطلع شــوند؟ 
چرا زودتر ا�ن آزما�شــات انجام نشــده است؟ چرا ا�ن 

اطالعات تا ا�ن اواخر منتشر شد؟» 
جمعه ١٨ ژانو�ه

٧:٤٣ بعــد از ظهــر - ج� مــ� ��: «پدر مــن به من 
گفته اســت �ه شــما فردا به خانه م� رو�د. او م� تواند 
� هواپيما را هماهنگ �ند تا شما را مستقيم به نانت �
ببرد و روز دوشــنبه دوباره بــه خانه بازگردد، در زمان� 

�ه مناسب شما باشد، بنابرا�ن م� توانيد روز سه شنبه 
به تمر�ن بپرداز�د.» 

٧:٥١ بعد از ظهر - اميليانو ساال: «آه ا�ن عال� است. 
مــن فقط در وســط بررســ� ا�ن موضــوع بــودم �ه آ�ا 

پروازها�� برا� فردا به نانت وجود دارد �ا خير.»
٧:٥٦ بعد از ظهر - ساال: «هز�نه آن چقدر خواهد بود؟»

 �٧:٥٦ بعد از ظهر - م� �ــ�: «هيچ�. او [و�ل� م
��] گفت اگر به من �م� �نيد تا گل بزنم، ا�ن برا� 

تو هز�نه ا� نخواهد داشت.»
پيام هــا�  بــود، و�  هنگامــ� �ــه ســاال در هواپيمــا 
صوت� را برا� دوســتانش ارســال م� �رد �ه نســبت 
به امنيــت هواپيمــا ابراز نگرانــ� م� �ــرد. او در �"� 
از پيام هــا م� گفــت: «احســاس م� �نــم �ــه در حال 
 AAIB تحقيقــات  اصلــ�  بخــش  هســتيم.»  ســقوط 
تعييــن نحــوه قــرار گرفتــن ســاال در معــرض ســطوح 
مضــر مونو�ســيد�ربن خواهــد بــود. �ــن چــو، مد�ر 
اجرا�� باشــگاه �ارد�X سيت� خواســتار تنظيم بهتر 
 منشــورها� خا�ســتر�  اســت و م� گو�د ا�ــن هرگز 

مجاز نيست �ه دوباره اتفاق بيفتد.
 انتقال

ساال پســر طال�� در نانت و گلزن ر�ورددار آن ها بود. 
ا�نــون تمر�ز بــر هز�نه نقل وانتقاالت و� اســت و چه 
�س� با�د صورتحساب را پيگير� �ند - سال گذشته 
فيفا ح"م داد �ه �ارد�X با�د قســط ٥ ميليون پوند� 
اول را بپردازد اما ا�ن باشــگاه ا�نون از دادگاه داور� 
ورزش درخواســت تجد�دنظر �رده اســت. چو اصرار 
دارد كــه از نحوه برخورد باشــگاه با اوضاع پشــيماني 
ندارد. و� به اس"ا� اسپورت گفت: «من ف"ر م� �نم 
هميشــه موقعيت خــود را حفظ �رده ا�ــم. اگر ما ملزم 
به پرداخت پول هســتيم، با�د آن را انجــام بدهيم. اما 
اگــر به روند قانون� و قرارداد نگاه �نيد، بســيار واضح 
اســت، ا�ن طــور نيســت. ٢١ ژانو�ه در مــورد اختالف 
بودجه و قراردادها نيســت، �ــه همه ما د�دگاه خود را 
در مورد آن دار�م. ا�ن در مورد خاطره اميليانو اســت، 
درد  و رنــج خانواده هــا و دوســتانش. ا�ــن با�ــد نقطــه 

اصل� باشد. او باز�"ن شگفت انگيز� بود.»
 آخر�ن خداحافظ+

ســاال در روز� �ــه مشــخص نبود چــه سرنوشــت� در 
ســفر به �ارد�X خواهد داشــت، از باز�"نان تيم نانت 
خداحافظــ� �ــرده بود. او حتــ� چند ســاعت قبل از 
حادثــه �ه بــا عنوان  آخر�ن خداحافظ�  منتشــر شــد، 
تصو�ــر� را با دوســتان خود در رســانه ها� اجتماع� 
ارســال �ــرد. پــس از ناپد�ــد شــدن ســاال، در�ا�� از 
گل هــا� زرد، �ــه به لقب باشــگاه نانــت - قنار� ها- 
نزد�ــ� اســت، در محــل تمر�ــن ا�ــن تيــم رو� هــم 
انباشــته شــد. بســيار� از هواداران در زمــان اهدا� 
گل و قــرار دادن آن در �نــار ع"ــس ســاال نتوانســتند 
مانــع احساساتشــان شــوند و برا� ا�ــن باز�"ن جوان 
اشــ� ر�ختنــد. حــاال �� ســال بــا گذشــت از مفقود 
شدن ساال، نانت پيراهن �ادبود را  الهام گرفته از وطن 
ســاال  به بازار عرضه م� �ند و آن را در باز� مســابقات 
لوشــامپيونا مقابل بوردو در روز �� شــنبه م�  پوشــد. 
درآمد حاصل از فروش پيراهن به ٢ باشگاه قبل� ساال 

در آرژانتين م� رود. 
 تحقيقات پليس

در رابطه با مرگ ســاال دستگير� صورت گرفته است. 
�ــ� مرد ٦٤ ســاله از �ور�شــا�ر تابســتان گذشــته به 
ظــن قتــل در اثر �ــ� عمل غيرقانون� دســتگير شــد. 
و� همچنــان تحــت تحقيقــات اســت، اما هنــوز هيچ 
اتهام� وارد نشــده اســت. در مــاه ســپتامبر �� زن و 
شــوهر به دليل دسترســ� به فيلم هــا� دوربين مدار 
بســته از معا�نه پس از مــرگ او به زندان افتادند. مد�ر 
شر�ت، شــر� بر�، ٤٩ ساله، به ١٤ ماه مح"وم شد 
و �ارمندش �ر�ســتوفر اشــفورد، ٦٢ ســاله، به مدت 
٥ مــاه در زنــدان بــود. پليس پــس از انتشــار تصو�ر� 
�ه ظاهرا جســد اميليانو ســاال اســت، در رســانه ها� 
اجتماع� شــروع به تحقيقات �رد. نامزد ســابق ساال، 
برنيس شــو�ر، �ــه در آرژانتين زندگــ� م� �ند، ا�ن 
فوتباليســت را �� جنگجو توصيX �رد. او به اس"ا� 
اسپورت گفت: «او فرد� بســيار خوب، شر�� خوب، 
مرد� ساده و فروتن، دوست بسيار خوب، برادر و پسر 
بود. ما فقط م� خواهيم او را با �� لبخند و در بهتر�ن 
لحظاتش به خاطر بســپار�م، بدون ف"ر �ردن در مورد 

ب� پروا بودن ترتيبات باشگاه.»

مرگ غم انگیز خارج از 
اميليانو ساال؛ او یک فرشته بودمستطیل سبز

درگذشت نابهنگام کوبی برایانت به قدرى بهت آور بود که تمام 
دنيا و تقریبا تمامی ورزشــکاران جهان را تحت تاثير قرار داده 
است. از فوق ستاره هایی مثل مسی و رونالدو تا مایکل فلپس 
و... همه با انتشــار پســت هایی با خانواده وى ابراز همدردى 

کردند.

اعضاى تيم فوتبال ناپولی پس از پيروزى شيرین خانگی مقابل 
یوونتــوس این گونه در رختکن به شــادمانی پرداختند. بردن تيم 
صدرنشين آن  هم وقتی سرمربی سابق ناپلی ها روى نيمکت آن ها 

قرار دارد، لذت دیگرى دارد.

در جریان پيروزى پرگل منچستریونایتد مقابل ترنمر، دالوت اولين 
گل خود را با پيراهن شياطين سرخ به ثمر رساند. درست است که 
این پيروزى مقابل یک تيم گمنام به دست آمد اما دالوت از گلزنی 

در این دیدار به وجد آمده است.



19 سه شنبه      8 بهمن 1398       2 جمادى الثانى 1441      28 ژانویه 2020

عنوان سوم� �اراته ا�ران با ٣ مدال در فرانسه
٢ سهميه المپيک براى کاراته بانوان قطعی شد

تيم �اراته ا�ــران در اولين مرحله ليگ برتر �اراته وان ســال ٢٠٢٠ 
�ه به ميزبان* فرانســه برگزار شد، موفق به �سب ٢ مدال طال و �� 
برنز شــد و تيم ا�ران پس از تيم ها0 تر�يه و اســپانيا در جا�گاه سوم 
ا�ستاد. حميده عباسعل* در وزن ٦٨+ �يلوگرم و بهمن عسگر0 در 
وزن ٧٥- �يلوگرم به مدال طال رسيدند. صالح اباذر0 �اراته �ا وزن 
٨٤+ �يلوگرم صاحب مدال برنز ا�ن دوره از رقابت ها شــد. ســمانه 
خوش قدم ســرمرب* تيــم مل* �اراته بانــوان با بيــان ا�ن �ه تا�نون 
�ســب ٢ ســهميه المپي� توســط عباســعل* و بهمنيار برا0 بانوان 
ا�ران قطع* شــده، گفت: «با ا�ن حال ما ٣ مرحله د�گر برا0 �سب 
ســهميه المپي� در پيش دار�م و حتما با�د به رو0 سPو برو�م تا �ار 

را تمام �نيم.» 

رد شدن نام سهراب و کيانوش براى گزینشی کلمبيا
وزنه بردار0 ا�ران به دنبال گرفتن ٢ سهميه در المپي� ٢٠٢٠ 
است و در نظر دارد �P* از ا�ن ٢ سهميه در دسته ٩٦ �يلوگرم 
باشــد. سهراب مراد0 و �يانوش رســتم* ٢ گز�نه اصل* برا0 
رســيدن به ا�ن �� سهميه هســتند �ه البته �ار بسيار مشPل* 
پيــش رو دارند، چرا�ه ا�ن ٢ نفر با�د �ا جزو ٨ نفر اول رنPينگ 
دســته ٩٦ �يلوگــرم قــرار بگيرند و �ــا بهتر�ن وزنه بردار آســيا 
شوند. ســهراب مراد0 �ه در حال گذراندن دوره درمان* خود 
اســت، در جــام فجر وزنه نم*  زند و قرار اســت بعــد از جام فجر 
به اردو0 تيم مل* اضافه  و برا0 مســابقات غرب آســيا و ســپس 
قهرمان* آسيا- قزاقســتان آماده شود. در ا�ن ميان فدراسيون 
بــرا0 مســابقات گز�نشــ* المپيــ� در �لمبيــا هــم نــام ٣،٢ 
وزنه بردار را رد �رده اما ا�ن رو�داد به اصالح حالت ذخيره دارد 
تا مثال اگر ســهراب مراد0 در غرب آســيا نتيجه خوب* نگرفت، 
شــانس د�گر0 داشته باشد. �يانوش رستم* هم در جام فجر، 
غرب آســيا و قهرمان* آسيا شــر�ت م* �ند و با ا�ن حال به نظر 
م* رســد نام او نيز برا0 �لمبيا رد شده باشد. مسابقات �لمبيا 
٢٨ اســفند تا ٤ فرورد�ن برگزار م* شود. مسابقات غرب آسيا 

نيز ٦ تا ١٠ اسفند در امارات برگزار خواهد شد.

تجدید ميثاق جامعه ورزش با آرمان هاى امام راحل
مســئوالن ورزشــ* ا�ران د�روز با آرمان ها0 امام راحل تجد�د 
ســيدرضا  ورزش،  وز�ــر  ســلطان* فر  مســعود  �ردنــد.  ميثــاق 
صالح* اميــر0 رئيس �ميته ملــ* المپي�، به همــراه جمع* 
از روســا0 فدراســيون ها د�روز در حرم مطهر امام خمين* (ره) 
حاضر شــدند و بــا آرمان ها0 امام راحل تجد�ــد ميثاق �ردند. 
�يPاووس سعيد0 دبير�ل �ميته، احمد0 و عل* نژاد معاونان 
وز�ر ورزش، شــرو�ن اسبقيان، برانوش ني� بين، حسن رنگرز، 
روســا0 فدراســيون ها0 نابينا�ــان، شــطرنج، شمشــيرباز0، 

پرورش اندام و ... در ا�ن مراسم حضور داشتند.

سوژه
به بهانه مرگ غم انگيز کوبی برایانت

اسطوره اى با جایزه اسکار

اخبار

بس�تبال عز�زم!
از زمان� �ــه جوراب ها' پــدرم را در هم پيچيده 
و بــا آن شــوت ها' لحظه آخر خيال� مــ� زدم. در 
�نفرانــس ب� نظير غــرب،  م� دانســتم �5 چيز 

واقع� است: ا�ن �ه عاشق تو شده بودم.
عشق� چنان عميق �ه به خاطرش هر چه داشتم،  
به تو دادم از ذهن و بدنم تا روح و جانم. به عنوان 
�5 پســر ٦ ســاله �ــه به شــدت عاشــقت بودم،  
هيچ وقت پا�ان راه را تصور نم� �ردم. تنها خودم 
را در حال دو�دن م� د�ــدم. بنابرا�ن دو�دم. من 
در هر ســالن� به دنبال هر توپ ســرگردان� برا' 
تــو دو�ــدم. تو از مــن جنگندگ� خواســت� و من 

قلبم را به تــو دادم، چون چيزهــا' ز�اد' همراه 
آن بود. من با وجود عرق ها و آسيب ها باز' �ردم،  
نه تنها برا' ا�ن �ه چالش ها مرا فرا م� خواندند، 
بل�ــه به ا�ــن دليل �ه تو مرا فــرا م� خواند'. من 
هــر �ار' را به خاطــر تو انجــام دادم،  چون وقت� 
�ســ� تا ا�ن حد باعث احساس زنده بودن در تو 
م� شــود،  با�د در مقابلش ا�ن طور رفتار �ن�. تو 
به �5 پســر ٦ ســاله رو�ــا' لي�ــرز را داد' و من 
هميشه به ا�ن خاطر دوستت دارم. ول� نم�  توانم 
بيشتر از ا�ن وسواس گونه دوستت داشته باشم. 
ا�ن آخر�ن قطره ها' توانم اســت �ه در ا�ن فصل 
ارائــه م� دهم. قلبم تحمل ضربات را دارد،  ذهنم 

تحمل اذ�ت ها را دارد؛ اما بدنم م� داند �ه د�گر 
وقت خداحافظ� اســت و ا�راد' ندارد. من آماده 
رهــا �ردنــت هســتم. م� خواهــم بدانــ� �ه هر 
دو م� توانيــم آخر�ن لحظــات باق� مانــده را مزه 
مــزه �نيم. خوب� هــا و بد' ها را. مــا به هم هر چه 
داشتيم را داده ا�م  و هر دو م� دانيم،  مهم نيست 
�ــه من بعد از ا�ن چه م� �نم. من هميشــه همان 
�ود�ــ� خواهــم ماند �ــه جوراب ها' پــدرش را 
به هم م� پيچاند، ســطل آشــغال در گوشــه اتاق، 
٥ دهــم ثانيــه باق� مانــده، توپ در دســتان من : 

٥...٤...٣...٢...١
هميشه عاشقت هستم

متن نامه خداحافظی کوبی برایانت از دنياى بسکتبالمتن نامه خداحافظی کوبی برایانت از دنياى بسکتبال

در آخر�ن ســاعات روز �5 شــنبه 
بــود �ــه �ــ5 خبــر تلــخ دنيــا' 
ورزش را بــه شــوb فرو بــرد. خبر �وتــاه بود و 

باورن�ردن�؛ �وب� برا�انت درگذشت...
 مرد افسانه ا' NBA به دليل سقوط هل� �وپتر 
در �االبــازاس �اليفرنيــا درگذشــت تــا دنيا' 
ورزش ��ــ� از بهتر�ن هــا' خــود را از دســت 
بدهد. �وب� برا�انت بس�تباليست اسطوره ا' 
�ه بــرا' مدت ٢٠ ســال گارد تيــم لس آنجلس 
 NBA رز بود و با ا�ن تيم توانســت ٥ بار فاتح�لي
(ليگ بســ�تبال آمر��ا) شــود بنا بــه آنچه ٢٦ 
ژانو�ــه لــس آنجلس تا�مــز گــزارش داد، در ٤١ 
ســالگ� بر اثر ســقوط هل� �وپتر درگذشــت. 
در ســانحه ســقوط هل� �وپتــر  ٥ نفــر از جمله 
�وبــ� برا�انــت و دختــر ١٣ ســاله اش �شــته 
شــدند. تحقيقات درباره علت ا�ن حادثه ادامه 
دارد. �وبــ� در دنيا' بســ�تبال با �ســب ٣٣ 
هــزار و ٦٤٣ امتياز به عنــوان چهارمين باز��ن 
امتيــازآور تار�خ NBA شــناخته م� شــد. �وب� 
اسطوره ورزش آمر��ا سال ٢٠١٨ جا�زه اس�ار 
بهتر�ن انيميشن را برا' فيلم �وتاه انيميشن� 
«بســ�تبال عز�ــز» در�افت �رده بــود. برا�انت 
فيلمنامــه پــروژه «بســ�تبال عز�ز» را نوشــته و 
در عيــن حــال صداپيشــه و مد�ر توليــد آن نيز 

بــود. بالفاصله بعــد از اعالم خبــر باورن�ردن� 
درگذشــت برا�انت بســيار' از شــخصيت ها' 
مهم و مشــهور دنيا بــه ا�ن خبر وا�نش نشــان 
دادنــد �ه از مهم تر�ن آن ها م� توان به پيام باب 
ا�گــر مد�رعامــل د�زنــ� و قدرتمند تر�ن مرد 
 هاليوود اشــاره �رد. ا�گر در وا�نش به ا�ن خبر 
نوشــت: «امروز مــا در مجموعــه �مپان� د�زن� 
ســوگوار مرگ تراژ�5 �وب� برا�انت �5 غول 
در عرصــه ورزش و انســان� سرشــار از زندگــ� 
هســتيم.» جــان �ارپنتر �ارگردان اســطوره ا' 
ســينما' وحشــت نيــز در ا�ــن بــاره نوشــت: 
«�وبــ� برا�انت خيلــ� زود ما را تــرb �رد، در 
آرامش بخواب مامبا.» ج5 ني�لســون اسطوره 
باز�گر' سينما' جهان و برنده ٣ جا�زه اس�ار 
از طرفداران سرســخت �وب� برا�انت در دنيا' 
بس�تبال بود. او سال ٢٠١٦ در وا�نش به خبر 
خداحافظــ� برا�انت از دنيا' بســ�تبال گفته 
بــود از ا�ــن موضــوع ناراحت اســت و احســاس 
افســردگ� م� �ند. امــا مرگ �وبــ� در دنيا' 
فوتبال هم بازتاب گسترده ا' داشت. لئو مس�؛ 
ســتاره باشگاه بارســلونا گفته  اســت: «�لمه ا' 
ندارم... تمام عشــق من نثار خانواده و دوستان 
�وب�. لــذت بزرگ� بود �ه تــو را د�دم و اوقات 
خوشــ� را با هم گذراند�ــم. تو نابغه ا' حقيق� 

بود' �ه �م مانندت پيدا م� شد.» �ر�ستيانو 
شــنيدن  از  «قلبــم  نوشــت:  هــم  رونالــدو 

خبر درگذشــت �وبــ� و دختــرش جيانا 
ش�سته  است. �وب� �5 اسطوره  واقع� 
و الهام بخــش خيل� هــا بــود. همدرد' 

و تســليت من نثار خانواده و دوســتان 
�وب� و همه �ســان� �ه در ا�ن حادثه 
جــان باختنــد. روحــت قر�ــن رحمت 

اسطوره!» و�رجيل فن دا�5 هم تو�يت 
�رده  است: «الل و دل ش�سته. همه در 
ا�ن اوقات وحشــتناb به ف�ــر خانواده  

برا�انت هســتيم. مامبا تا ابــد.» تير' 
آنر' نوشــته  اســت: «خبر درگذشت 
�وب� و دخترش جيانــا و د�گران� �ه 
در آن تصــادف هل� �وپتر بودند واقعا 

مرا و�ران �رد. تمام اف�ار و همدرد' ام 
نثار خانواده  او و د�گر قربانيان سانحه.» 

نيمار �ه گل �5 شــنبه شبش را به �وب� 
تقد�م �رده  بود، نوشت: «روز غم انگيز' 

برا' ما در ورزش است، برا' ما طرفداران و 
مخصوصا خانواده و دوستان �وب�. اسطوره ا' 

با دســتان تو خلق شــد، �وب� ممنون به خاطر 
تعال�  بخشيدن به ورزش... باشد �ه خداوند به 

قلب خانواده و دوستانت آرامش ببخشد.»

پيشگویی مرگ کوبی در سقوط هلی کوپتر!
�� تو�يت پيشگو�* درباره مرگ ستاره بسPتبال آمر�Pا به شدت در حال دست به دست شدن در 
سطح مردم آمر�Pا و دنياست. ماجرا ا�ن است �ه شخص* در سال ٢٠١٢ در تو�يتر خود پيش بين* 

�رده بود �ه �وب* برا�انت در سقوط چرخ بال جان خود را از دست خواهد داد! 

یزدانی، گنج زاده و عسگرى 
طالیی هاى ایران در توکيو؟!

در فاصله �متر از ٦ ماه تا آغاز المپي� تو�يو 
�� شــر�ت مربوط به داده ها0 ورزش* به 
نــام شــر�ت «Gracenote Sports» اقدام 
به پيش بين* تعداد مدال ها0 �ســب شده 
توســط �شــورها0 مختلــ� و همچنيــن 
اســام* مــدال آوران �ــرده. در پيش بين* 
صــورت گرفته توســط ا�ن شــر�ت، ا�ران 
٣ طال، ٢ نقره و ٤ برنز در المپي� �ســب 
م* �نــد و در رده ٢٣ قــرار خواهد گرفت. 
در بين ورزشــPاران ا�ران پيش بين* شــده 
�ــه ســجاد گنــج زاده و بهمن عســگر0 در 
آزاد  �زدانــ* در �شــت*  �اراتــه و حســن 
مــدال طال م* گيرند، ســهراب مــراد0 در 
وزنه بردار0 و آرميــن  هاد0 پور در تPواندو 
صاحــب مــدال نقــره م* شــوند و حميــده 
عباسعل* در �اراته، ميرهاشم حسين* در 
تPوانــدو و علــ* داوود0 در وزنه بردار0 به 
مدال برنز م* رســند. نPته جالب توجه در 
ا�ن ليست قرار گرفتن نام سعيد مال�* در 
بين مدال آور �اروان ا�ران و دســت �اب* به 
مدال برنز بوده اســت. ا�ن در حال* اســت 
�ه مال�ــ* تابعيــت مغولســتان را پذ�رفته 
است. در پيش بين* صورت گرفته تيم مل* 
واليبال در رده ششم، مجتب* عابد�ن* در 
رده پنجم و تيم شمشيرباز0 سابر تيم* در 
رده ششم و احســان حداد0 در رده هفتم 

قرار گرفته اند.
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استقبال گرم قطرى ها از کاروان استقالل 
�اروان تيم فوتبال اســتقالل برا� مصاف با الر�ان قطر 
در پل) آف ليگ قهرمانان آســيا به شــهر دوحه رسيد. بر 
ا�ن اســاس مسئوالن باشگاه الر�ان در بدو ورود �اروان 
آب) پوشــان ا�ران از �ادر فن) و باز�4نان تيم اســتقالل 

در فرودگاه دوحه استقبال گرم) داشتند.
نمره ضعيف محمدى در ليگ پرتغال

در ادامه هفته هجدهم رقابت ها� فوتبال ليگ پرتغال، 
آوس ميزبان بواو�ســتا بود و بــا نتيجه �@-صفر مغلوب 
شــد. در ا�ن باز� مهــرداد محمد� از ابتــدا در تر�يب 
آوس حضور داشــت اما نتوانســت مانــع از باخت تيمش 
شــود. ســا�ت گل پو�نت پرتغال در ارز�ابــ) فن) اش از 
ا�ن د�دار برا� مهاجم ا�رانــ) نمره ضعيP ٤٫٥ از ١٠ 

را داد. 
مهاجم ایرلندى پرسپوليس وارد تهران شد

باشــگاه پرســپوليس پس از مذا�رات طوالن) با آنتون) 
اســتو�س موفق شــد نظــر او را بــرا� حضــور در تهران 
جلب �ند تــا مهاجم ا�رلنــد� مدنظر ســرخ ها به جمع 
شــاگردان �حي) گل محمد� اضافه شود. استو�س �ه 
ظهر د�روز وارد تهران شد به باشگاه پرسپوليس رفت تا 

قرارداد خود را به طور رسم) امضا �ند.
ذوالفقارى: داور به نفع پرسپوليس سوت می زد

بــاز�  «داور  گفــت:  ترا�تــور  فوتبــال  تيــم  سرپرســت 
خواســته  اســاس  بــر  مواقــع  بيشــتر  پرســپوليس  بــا 
پرسپوليســ) ها ســوت مــ) زد.» ا�ــوب ذوالفقــار� در 
خصــوص اتفاقــات بــاز� پرســپوليس-ترا�تور گفــت: 
«آقا�ان به جا� توجه به انتخابات فدراســيون، ف4ر� به 

حال داوران ليگ برتر �نند.»
پرونده جدید عليه استقالل در کاس

باشــگاه اســتقالل به دليل شــ4ا�ت و�يل پيشين خود 
در دادگاه ح4ميــت ورزشــ) �اس(CAS) بابت پرونده 
ســوپرجام با تهد�د جد� روبه رو شــده �ه مم4ن اســت 
لطمات ز�اد� به همراه داشــته باشــد. ا�ن و�يل تا ١٣ 
د� بــه باشــگاه اســتقالل فرصــت داده بود امــا وزارت 
ورزش و جوانــان پادرميانــ) و درخواســت �ــرد و� بــه 
دادگاه بين الملل) ح4ميت ورزش شــ4ا�ت ن4ند و تا ٦ 
بهمن فرصت دهد، با ا�ــن حال پول) به ا�ن و�يل داده 
نشــد. بدعهد� مد�ران اســتقالل نه تنها ا�ن باشگاه را 
در خطر تهد�د شــ4ا�ت بــه �اس و ورود فيفا به موضوع 
قرار داده بل4ه ا�ن موضوع لطمات جبران ناپذ�ر� برا� 

فوتبال ا�ران در پ) خواهد داشت.

حضور قطعی تاج در انتخابات فدراسيون 
فوتبال با حق راى

مهد� تاج در شــرا�ط) به دليل ســ4ته قلب) و وخامت 
حال جســمان) از ر�است فدراسيون فوتبال استعفا داد 
�ه ا�ن اتفاق باعث شــد انتخابات ا�ن مجموعه در تار�خ 
زودتــر از موعد برگزار شــود. هيئت رئيســه فدراســيون 
فوتبــال پس از جمع بنــد� نها�)، تار�خ ٢٥ اســفند را 
برا� برگزار� انتخابات در نظر گرفت و پروســه ثبت نام 
از نامزد هــا� ر�اســت و عضو�ــت هيئت رئيســه هــم از 
امــروز به صــورت رســم) آغاز م) شــود. البته بررســ) 
قوانيــن اساســنامه فدراســيون فوتبال نشــان م) دهد 
تاج با وجود اســتعفا از ر�است فدراســيون نه تنها اجازه 
حضــور در مجمــع انتخاباتــ) را دارد بل4ــه حق را� هم 
دارد. طبق اساســنامه هر مد�ر� �ه توانســته باشــد به 
عضو�ت هيئت اجرا�) ا� اف ســ) �ا فيفا دربيا�د عضو 
رسم) مجمع عموم) فدراسيون فوتبال با �@ حق را� 
خواهد شــد. به ا�ن ترتيب تاج با ا�ن �ه صندل) ر�است 
را واگــذار �رده اما ا�ــن فرصت را دارد �ه در روز مجمع 
به �@ نامزد را� بدهد. شــواهد و قرائن نشان م) دهد 
انتخابــات پيــش رو احتمــاال تاثيرگــذار هــم خواهد بود 
و با�ــد د�ــد او از چــه مد�ــر� بــرا� جانشــين) خودش 

حما�ت م) �ند.

پيام کالدرون به پرسپوليسی ها پس از برد تراکتور
سرمرب) پيشين پرســپوليس با انتشــار پيام) تو�يتر� 
پيــروز� ا�ن تيــم را برابر ترا�تور تبر�ــ@ گفت. گابر�ل 
�الــدرون �ه پــس از قهرمان) پرســپوليس در نيم فصل 
از جمــع شــاگردانش جــدا شــد حــاال پــس از پيــروز� 
سرخ پوشــان تهرانــ) برابر ترا�تور پيام) منتشــر �رد و 
ضمن ابراز اميدوار� برا� قهرمان) مجدد پرســپوليس 
به باز�4نــان ا�ن تيم تبر�@ گفــت. او در ا�ن پيام آورده 
اســت: «به باز�4نان و هواداران برا� �سب ا�ن پيروز� 
مهــم تبر�ــ@ م) گو�م. مــن از شــما حما�ــت م) �نم و 

اميدوارم دوباره شاهد قهرمان) تان باشم.»

پاى پليس فتا به دیدار پرسپوليس-تراکتور باز شد
در جر�ــان د�ــدار پرســپوليس-ترا�تور شــعار ها و اتفاقات 
زشــت) در ورزشــگاه از ســو� تماشــاگران ٢ تيــم رخ داد. 
همچنيــن �ليپــ) از توهيــن هــواداران منتســب بــه تيــم 
پرســپوليس هم در فضا� مجاز� منتشر شــده �ه وا�نش 
ترا�تور� هــا را در پ) داشــت. از ســو� د�گــر تصاو�ر� از 
ســنگ پران) طرفداران ترا�تور در ورزشــگاه آزاد� دســت 
به دســت م) شــود �ــه تعجب برانگيز اســت. حاضــران در 
ورزشگاه هم تا�يد م) �نند �ه هر دو طرف در ا�ن درگير� 
نقش آفر�ن) داشتند. در ا�ن راستا، پا� پليس فتا هم به ا�ن 
ماجرا باز شده و طبق اعالم معاون حقوق) باشگاه ترا�تور، 
پليــس فتا در حال شناســا�) افــراد حاضــر در �ليپ مورد 

اشاره است تا زمينه ها� بروز توهين آن ها مشخص شود.

دراگان اس4وچيچ �ه در ليگ نوزدهم عمل4رد خوب) در صنعت نفت داشت و در 
حال حاضر تيمش با ٣٠ امتياز در رده چهارم جدول رده بند� قرار دارد، مدت) 
است به دليل مش4الت شخص) خواهان جدا�) از صنعت نفت است؛ موضوع) 
�ه البته هر بار پس از مطرح شدن از سو� ا�ن مرب) �روات مورد قبول مسئوالن 
باشگاه صنعت نفت قرار نگرفت. اما اس4وچيچ پس از باز� با نفت مسجدسليمان 
در رخت4ــن از باز�4نانش خداحافظ) �ــرد و بر ا�ن اســاس او د�گر قصد ادامه 
همــ4ار� با ا�ن تيــم را نخواهد داشــت. البته ا�ن مرب) هنوز اســتعفا� �تب) 
خود را به باشــگاه نداده است. با�د د�د وا�نش باشگاه صنعت نفت در خصوص 
خداحافظ) دراگان اســ4وچيچ با باز�4نان پس از باز� با نفت مسجدسليمان 

چيست و آ�ا باز هم او را برا� هم4ار� متقاعد خواهند �رد �ا خير؟

�ميته انضباط) فدراسيون فوتبال اطالعيه ا� درباره اتفاقات باز� پرسپوليس-ترا�تور 
صادر �رد. به نقل از سا�ت رسم) فدراسيون فوتبال، بر ا�ن اساس شجاع خليل زاده و 
محمدرضا خانــزاده به دليل رفتارهــا� صورت گرفته در باز� پرســپوليس-ترا�تور با 
دســتور موقت تا اطالع ثانو� از حضور در مســابقات  محروم  شــدند. همچنين حواش) 
مســابقه به صورت �امل رصد شــده و �ميته انضباط) پس از در�افت گزارش ناظران، 
اح4ام خود را در قبال باشگاه ها و نفرات متخلP صادر خواهد �رد. مطابق روال قبل)، 
هرگونه بدرفتار� از سو� مربيان، باز�4نان و همچنين تماشاگران با داوران مسابقه با 
قاطعيت مورد برخورد قرار خواهد گرفت. در ا�ن باره مستند به گزارش در�افت)، اح4ام 
مرتبط به اطالع عموم خواهد رسيد. گفتن) است؛ سا�ت الهام)، سرمرب) تيم ترا�تور 

برا� ادا� پاره ا� از توضيحات به �ميته انضباط) فراخوانده شد.

محروميت خليل زاده و خانزاده تا اطالع ثانو�اس�وچيچ از آبادان م� رود؟

حسينی: وقتی پرسپوليس پول ندارد 
چرا بازیکن خارجی می خرد؟

سيدجالل حسين�، *اپيتان تيم فوتبال 
پرسپوليس در گفت وگو با تهران ورزش� 
راد:ــو درباره مشــ�الت مال� ا:ــن تيم، 
باز� با ترا*تور و تغيير *ادر فن� صحبت 

*رد *ه گز:ده اش را م� خوانيد. 
 ترا�تــور �4ــ) از تيم هــا� فوق العاده ليگ 
است. آن ها باز�4نان بسيار خوب و باتجربه ا� 
مانند شــجاع)، دژاگه و حاج صف) دارند. با 
وجود ا�ن �ه موفق شــد�م در ا�ن باز� پيروز 
شــو�م اما زمان �م) بــا گل محمد� تمر�ن 
�رده ا�م و نياز به زمان بيشتر� دار�م تا به �@ 
شناخت خوب از هم برسيم و اف4ار �الدورن 
�ــه در تيــم جا افتــاده اســت را عــوض �نيم 
چرا�ه گل محمد� اعتقــاد به باز� هجوم) 
دارد. تغييــرات بــرا� هــر تيمــ) بــد اســت 
مخصوصا برا� تيم بزرگ) مانند پرسپوليس 
امــا آمدن گل محمد� بــه تيم �م@ م) �ند 

چون ليگ ا�ران را به خوب) م) شناسد.
 مشــ4الت مال) تاثيرات منف) ز�اد� رو� 
باز�4نان م) گذارد. اگر بخواهيم بده) ها� 
ســال گذشــته باز�4نــان را محاســبه �نيم، 
م) توان به جرات گفت �ه آن ها امسال پول) 
در�افت ن4رده اند. اگر قرار باشد مسائل مال) 
باشــگاه، حل نشــود، با�د منتظر مشــ4الت 
جد�د برا� تيم باشــيم. اگر با همين شرا�ط 

سخت پيش برو�م به مش4ل برم) خور�م. 
 اگــر قــادر بــه پرداخــت قــرارداد باز�4نان 
حال حاضر تيم نيستند چرا باز�4ن خارج) 
م) خرند. اگر چند ســال از مرب)  و باز�4نان 
داخلــ) خود اســتفاده �نيم، هم مشــ4الت 
حل خواهد شد و هم تجربه آن ها باال م) رود. 

سرمرب) اســتقالل م) گو�د رقيب قطر� شان 
در مرحله پل) آف ليگ قهرمانان آسيا تيم خوب) 
است. فرهاد مجيد�، سرمرب) استقالل با حضور در نشست 
خبر� پيش از باز� تيمش مقابل الر�ان به سواالت خبرنگاران 
پاســخ داد. او در ابتــدا� صحبت ها�ش گفــت: «ابتدا به �ليه 
حاضــران در ا�ــن �نفرانس مطبوعات) ســالم م) �نــم. آرزو 
م) �نــم مصاف با الر�ان �@ باز� خوب باشــد. دوســت دارم 
قبل از آغاز سواالت شما خبرنگاران، درباره �@ ن4ته صحبت 
�نم. قبل از باز� با ال4و�ت هم گفتم �ه من به عنوان سرمرب) 
اســتقالل و همــه باز�4نانــم، هنــوز دليــل قانع �ننــده ا� از 
ا� اف س) نشنيده ا�م �ه چرا باز� قبل) ما در دب) برگزار شد. 
من و باز�4نان استقالل به تصميم ا� اف س) احترام گذاشتيم 
و راهــ) دبــ) شــد�م ولــ) بيشــتر بــه هواداران مــان احترام 
گذاشــتيم و به خاطر آن ها راه) دب) شد�م. اگر ا� اف س) از 

مشــ4الت ا�ران خبر داشته و آن باز� را در دب) برگزار �رده، 
حتما از مشــ4الت پرواز� ميان �شــورها� امارات و قطر هم 
خبر دارد. باز�4نان من بعد از باز� ٢ پرواز داشــتند تا به قطر 
برســند. ا�ن اتفاق در �متر از ٢٤ ســاعت رخ داده اســت. من 
٢٠ ســال اســت �ه در ا�ن منطقــه باز� �ــرده ام و جز صلح و 
دوست) و برابر� ند�ده ام.» سرمرب) استقالل درباره د�دار با 
الر�ــان اظهار داشــت: «تيــم الر�ان تيم بســيار خوب) اســت. 
باز� ها� ا�ن تيم را با دقت بررس) �رده ا�م. درست است �ه 
در چند باز�  اخير نتا�ج خوب) �سب ن4رده اما آن ها تيم بسيار 
منســجم) هســتند. اميــدوارم باز�4نان اســتقالل بــا وجود 
خســتگ)، بتواننــد مثل د�دار قبلــ) باز� بســيار خوب) را به 
نما�ش بگذارند.» فرهاد مجيد� در ادامه و در پاسخ به سوال) 
دربــاره بــاز� و ا�ن �ه آ�ا اســتقالل نســبت به ســال گذشــته 
ضعيP تر شده، گفت: «به هيچ وجه استقالل ضعيP تر نشده. 

استقالل امسال با آقا� استراماچون) شروع �رد و مش4الت) 
بــه وجود آمد �ه ا�شــان نتوانســتند ادامه دهند. اســتقالل ٣ 
باز� را بدون ســرمرب) انجام داد ول) شما بدانيد �ه ا�ن تيم 
�4) از بهتر�ن تيم ها� تار�خ باشگاه استقالل است. استقالل 
تيم) است �ه ٢ بار قهرمان آسيا شده و در بدتر�ن شرا�ط هم 
اســتقالل هميشه اســتقالل اســت.» مجيد� در پاسخ به ا�ن 
ســوال �ه آ�ا واقعا خســته هســتيد �ا ا�ن فقط برا� گمراه) 
حر�P است، خاطرنشان �رد: «چيز� �ه مشخص است، ا�ن 
اســت �ه باز�4نان اســتقالل ٢ پرواز انجــام دادند ول) من به 
توانا�ــ) آن ها ا�مــان دارم.» مجيد� در پا�ان در پاســخ به ا�ن 
سوال �ه آ�ا برا� باز� استرس دارد، گفت: «خير من استرس 
ندارم، فقط نســبت به ا� اف س) انتقاد �ردم. آن ها م) دانند 
�ه هيچ پرواز مســتقيم) از امارات به قطر نيست، چرا باز� با 

ال4و�ت را در قطر نگذاشتند؟»

اعتراض سرمرب� استقالل به شرا:ط پرواز آب� ها

مجيد�: ا:ن تيم :�� از بهتر:ن ها� تار:خ باشگاه استقالل است

لژیونر شدن یک تير  و 
دو نشان بيرانوند 

چشم بيرو و پرسپوليس به ٧٠٠ هزار دالر پول رضا:ت نامه! 

حدود ١٨ ماه) است عليرضا 
بيرانوند، دروازه بان مل) پوش 
پرســپوليس حداقل در رســانه ها مشتر�ان 
خارجــ) ز�اد� دارد و همه از لژ�ونر شــدن 
جــوان  دروازه بــان  ا�ــن  قر�ب الوقــوع 
م) گو�نــد. پــس از درخشــش بيرانونــد در 
مســابقات ٢٠١٨ روســيه به خصوص مهار 
ضربــه پنالتــ) �ر�ســتين رونالدو، ســتاره 
فوتبــال جهان و پرتغال، پيش بين) م) شــد 
او به جمع لژ�ونرها� ا�ران بپيوندد و حت) 
تيــم  چنــد  جام جهانــ)  از  پــس  بالفاصلــه 
تر�يــه ا� خواهان جذبش بودنــد �ه بيرو و 
بــه  آن هــا  بــا  توافــق  بــرا�  پرســپوليس 
جمع بنــد� نرســيدند. پيشــنهاد رســم) و 
غيررســم) مطرح م) شد اما توافق) در �ار 
نبود و پرســپوليس و بيرانونــد به ا�ن نتيجه 
رسيدند �ه قراردادشان را تا ١٤٠٠ تمد�د 
�ننــد. با وجود تمد�د قرارداد باز هم زمزمه 
جدا�ــ) بيرانوند و ابراز عالقه هميشــگ) او 
به ادامه فوتبال در اروپا به گوش م) رســيد 
گابر�ــل  بــا  او  اختــالف  بحــث  ا�ن �ــه  تــا 
آرژانتينــ)  و  ســابق  ســرمرب)  �الــدرون، 
پرسپوليس جد� و منجر به نيم4ت نشين) 
او شد. نيم4ت نشين) برا� بيرو سخت بود 

و او تصميــم گرفــت پيشــنهادها�) را �ــه 
چنــدان هم خوب نبود بررســ) �ند و حت) 
بــا  بيرانونــد  تمر�نــ)  جلســه  �ــ@  در 
تيــم  از  جدا�ــ)  نيــت  بــه  همباز�انــش 
خداحافظــ) �ــرد. امــا تغييــرات نيم4ــت 
پرسپوليس دوباره ورق را برگرداند و حضور 
فنــ)  �ادر  راس  در  گل محمــد�  �حيــ) 
سرخ ها، بيرانوند را به ماندن اميدوار �رد تا 
خــوب  پيشــنهاد  از  رســانه ها  ا�ن �ــه 
باشــگاه ها� بلژ�4) به دروازه بان تيم مل) 
خبر دادند �ــه حاضر بودند ٧٠٠هزار دالر 
بابــت رضا�ت نامــه ا�ــن باز�4ن به باشــگاه 

پرسپوليس بدهند. 
  

پرونــده  چنــد  بــا  �ــه  پرســپوليس  باشــگاه 
و  بران4ــو  شــ4ا�ت  بابــت  مالــ)  ســنگين 
دســتيارانش و چند باز�4ــن خارج) مواجه 
اســت و به شــدت نيــاز به پــول دارد ا�ــن بار 
مخالفت) با جدا�) بيرانوند نداشــت، با ا�ن 
حال ســابقه نشــان م) داد �ه نبا�د ا�ن خبر 
را هم چندان جد� گرفت. هرچند بيرانوند 
دوبــاره بــا همباز�انــش خداحافظــ) �رد و 
صحبت از حضورش در باشگاه خن@ بلژ�@ 
بود اما رســانه ها� بلژ�4) از پيشنهاد رو�ال 

آنتورپ به ا�ن دروازه بــان خبر دادند؛ تيم) 
�ه ســرمرب) اش مار� و�لموتس، سرمرب) 
ســابق تيــم ملــ) ا�ران اســت. حتــ) عنوان 
شــد ســرمرب) ســابق تيم مل) ا�ــران اصرار 
بــه جــذب بيرانوند داشــته و او را به باشــگاه 
پيشنهاد داده است. ا�ن خبر پيش از باز� با 
ترا�تور منتشر شد و برخ) رسانه ها نوشتند 
شــا�د بيرانونــد غا�ب بزرگ ا�ن باز� باشــد 
و بــرا� مذا�ــره نها�ــ) و دادن تســت راه) 
بلژ�@ شــود. البتــه ا�نگونه نشــد و بيرانوند 
در تر�يــب پرســپوليس بود اما بعــد از باز� 

اذعان �رد �ه بليت ســفر به بلژ�@ را داشته 
اما به خاطر آن4ه جرات مطرح �ردن موضوع 
پيشنهادش را با گل محمد� نداشته سفرش 
را لغو �رده است! با پيگير� ها� انجام شده 
از منابع موثق و نزد�@ به باشگاه پرسپوليس 
مشــخص شــده بيرانوند و پرســپوليس برا� 
جدا�ــ) به توافق رســيده اند اما نــه در ميانه 
فصــل و مقرر شــده او در پا�ان فصــل لژ�ونر 
شــود. بحث اصل) طرفين پــول رضا�ت نامه 
اســت �ه هــم برا� پرســپوليس و هــم برا� 
بيرانونــد اولو�ت دارد. باشــگاه بــرا� رتق و 

فتــق امــور ارز� اش به ٧٠٠هــزار دالر پول 
رضا�ت نامه بيرانوند نيازمند است. بيرانوند 
هم �ه گفته م) شــود قرارداد� ٨ميليارد� 
بــا پرســپوليس بســته و طلب معوقــه ز�اد� 
بــه  �ــه  رضا�ت نامــه اش  پــول  رو�  و  دارد 
باشــگاه م) رســد حســاب باز �رده تا شــا�د 
با بخشــ) از آن، باشــگاه معوقاتش را بدهد. 
در واقع ســود و منفعت پرسپوليس و بيرو به 
هم گره خــورده و هيچ �دام دوســت ندارند 
اقدام) ب4نند �ه ا�ن ســود مشــتر� از بين 

برود �ا به تاخير بيفتد. 

سرپرســت باشــگاه اســتقالل گفت: «نم)  خواهم برا� درب) �ر� بخوانــم اما ف4ر م) �نم 
مجيد� موفق خواهد شــد.» اســماعيل خليل زاده در برنامه ســالم صبح بخير در پاســخ به 
ا�ن ســوال �ه مد�رعامل اســتقالل چه زمان) انتخاب م) شود، گفت: «ف4ر م) �نم ما ١٠، 
١٢ روز د�گــر �ــه مجمــع دار�م هم ت4ليP ا�ن موضوع مشــخص م) شــود هم ت4ليP عضو 
د�گر هيئت مد�ره �ه در چند روز آ�نده به ما اضافه م) شــود.» او در پاســخ به ا�ن ســوال �ه 
آ�ا فتح ا... زاده شــانس مد�رعامل) دارد، گفت: «بله او �4) از گز�نه هاســت و دوستان د�گر 
هــم م) تواننــد �اند�دا شــوند.» خليــل زاده در ادامه به ا�ن ســوال �ه لطفا شــفاف توضيح 
دهيد شــما در دوحه با نما�ندگان اســتراماچون) د�دار �رد�د �ا خير چنين پاسخ داد: «من 
با و�يل اســتراماچون) و پســر و�يل د�دار �ردم. در هتل رحمان رضا�) و خطير هم بودند 
�ه د�دار و مذا�ره داشــتيم. ا�ن د�دار در حضور و�يل ما �ه سوئيســ) اســت انجام شد. ما 
حدود ٤٧٠هزار �ورو به اســتراماچون) داده ا�م و �ل قرارداد او با ما به همراه ٣ دســتيارش 
٧٥٠هزار �وروســت.» خليل زاده با اشاره با مشــ4الت انتقال پول استراماچون) ادامه داد: 
«پول د�اباته را به حساب) �ه در �4) از بان@ ها� دب) دارد وار�ز �رد�م. متاسفانه در قرارداد 
اســتراماچون) آمده بود بابت حق الزحمه باشــگاه استقالل با�د به �شــورش در ا�تاليا �ا هر 

جا�) �ه او معرف) �ند وار�ز شود. هر جا�) او معرف) م) �رد وار�ز پول �ار سخت) بود.»

�4ــ) از خبرنگاران عراق) اعالم �رد �ه مد�ربرنامه بشــار رســن به اســپانيا رفته تا با 
مد�ران باشــگاه اســپانيول مذا�ره �ند و انتقال رســن را رقم بزند. بعــد از آن ا�جنت 
بشار بليت سفر به اسپانيا را منتشر �رد تا ا�ن خبر رنگ و بو� واقع) تر� بگيرد. ن4ته 
مهم ا�ن اســت �ه باتوجه به عدم در�افت حقوق در �@ ســال گذشته از سو� باشگاه 
پرســپوليس، رســن اختيار فســخ قرارداد خــود را دارد. در هفته ها� اخير پيشــنهاد 
باشگاه اســپانيول به ستاره عراق) مطرح بود اما مشــخص نيست ا�ن باشگاه معروف 
به چه شــ4ل) ا�ن پيشــنهاد را مطرح �رده و با چه مبلغ) قصد دارد بشار را خر�دار� 
�ند. از طرف د�گر باشگاه پرسپوليس در تالش است تا حقوق معوقه بشار را پرداخت 
�ند اما بدقول) مد�ران ا�ن باشگاه در ماه ها� گذشته سبب شده تا هافب@ شماره ٥ 
از وضعيت ناراض) باشــد. او �ه در تمر�ن نيز حضور نداشــت و به همين دليل باز� با 
ترا�تور را هم از دســت داد، در ا�ن مــدت با بردبار� تالش �رده تا به وضعيت �نون) 
ســرخ ها �مــ@ �ند اما حاال تــا آخر هفته بــه مد�ر پرســپوليس فرصــت داده تا به هر 
شــ4ل) �ه شده ا�ن مشــ4ل را حل �ند. مد�ربرنامه بشــار با تا�يد ا�ن خبر م) گو�د: 
«بشار از بدقول) پرسپوليس) ها بسيار دلخور است چون احساس م) �ند از نجابتش 

سوءاستفاده م) شود. او دوست دارد به خاطر هواداران در پرسپوليس بماند.»

انتخاب مدیرعامل استقالل پس از دربی  سوال روز مدیر برنامه هاى بشار در اسپانيا چه می کند؟سوژه روز
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