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 وقتی دالر پایین می آید اما خودرو همچنان  •
گران می شود، وقتی گوشی همراه هر روز 
افزایش قیمت دارد و... معلوم است کسی به 
دنبال حل مشکل مردم نیست وگرنه راه حل 
وجود دارد. اگر گرانی فقط به خاطر تحریم  ها 
باشد باید در زمان مشخصی افزایش قیمت 
داشته باشیم و تمام. این گرانی های هرروزه 
نشان می دهد مسئولین مان عرضه و تصمیم 

به حل مشکل ندارند.
ــه جز  • ــن مــلــت ب ــرای ایـ ــ ــای روحـــانـــی ب ــ آق

شعاردادن چه کردید؟ به علت گرانی، ارزش 
پول مان را از بین بردید! با زندگی مردم بازی 
کردید ! فسادرا مخصوصا در بانک ها رونق 
ــد! هیچ گونه نظارت وکنترلی درزیــر  دادی
بازنشسته  من  نداشتید!  هم  تان  مجموعه 
74ســالــه به شما و زیــر مجموعه تــان نمره 

5می دهم. از سرتان هم زیاد است.
تــاکــســی هـــای ایــنــتــرنــتــی دارن سهمیه  •

می گیرن که قیمت شون ارزون تر باشه. شب 
جمعه نرخ شون دوبرابر تاکسی های تلفنی و 
زرد بود یعنی واقعا کسی نیست رسیدگی کنه؟

متاسفم ولی موقع انتخابات بیشتر به آن  •
کسی رای می دهیم که زبان درازتری داشته 
باشد و دهان گشاد تر! هرچه بتواند به دیگران 
بیشتر حمله  کند، بیشتر توهین کند و بیشتر 
دروغ سیاسی بگوید از نظر ما توانمندتر است. 
در صورتی که نماینده  می آید تا قوانین درستی 
را تدوین کند. قانون گذاری که خودش به همه 

افترا می زند کشور را به این جا می رساند.
از کاندیداهای مجلس عاجزانه می خواهم  •

که از شخصیت سردار سلیمانی این قدر برای 
جمع آوری رای استفاده نکنند.

آقای شهاب حسینی سال ها قبل از تولد  •
فعالیت  سینما  در  کیمیایی  مسعود  شما 
می کرد، حــدود خود را بشناسید و احترام 
بزرگان سینما را رعایت کنید .حرف کسی که 
در آمریکا زندگی می کند و دم از مردم می زند 

در میان مردم خریداری ندارد .
با تعطیلی دو کارخانه خودرو سازی، بخش  •

زیــادی از دالل بازی و کالهبرداری هم کم 

ــودرو های  می شود. با ورود به روزتــریــن خ
خارجی که بــرای رقابت و فــروش امکانات 
ــت و  ریالی در نظر می گیرند انتخاب راح
بهتری داریم. خودروسازهایمان یکی شان 

فرغون تولید کند و یکی شان گاری دستی!
به  • ــردم  ــ م و  بیفتد  راه  کمپینی  ــاش  کـ

ــرای جمع آوری رای،  ب کاندیداهایی کــه 
میلیاردها تومان خرج می کنند تا تبلیغات 

بزنند، رای ندهند.
در کجای دنیا امکان دارد که قیمت خودرو  •

در طول چند ماه پنج شش برابر شود و کسی 
چیزی نگوید؟ همین شمایی که فقط شعار می 
دهید پاسخ دهید. اگر همین موضوع در آمریکا 
اتفاق افتاده بود االن گوش همه مان را کر کرده 
بودید. مردم آن جا حداقل می توانند به شرایط 

اقتصادی شان اعتراض کنند اما این جا...
در جواب اقتصاددانی که فرمودند افزایش  •

قیمت ها تا جایی ادامه دارد که جامعه کشش 
داشــتــه باشد باید گفت تــا زمــانــی کــه رشد 
نقدینگی وجود دارد افزایش قیمت وجود 

خواهد داشت وال غیر .
کــاش می شد همه مادرهایی که از دنیا  •

رفته اند فقط روزمادر به دنیا بر می گشتند، 
فقط همین یک روز. 10 ساله مــادرم فوت 
کرده بدجوری دلتنگشم. روحت شاد مادرم. 

توفرشته ای ازبهشت بودی.
 آقایی نوشته است که بیاییدهمگی مثل مرد  •

به هم قول بدهیم که خودروسازهای داخلی 
را تحریم کنیم! به ایشان بگویید که اگر مرد 

پیدا کردی سالم ما را برسان!
 از انسانیت وجوانمردی به دور است که در  •

زمان های بحرانی مثل برف وباران و یخ بندان 
شدید وزلزله بعضی از افراد دنیاپرست به جای 
گرفتن دست مردم، قیمت مایحتاج عمومی 
و خدمات نقلیه راچندبرابر عرضه می کنند. 

این آدم ها واقعا ایرانی هستند؟!
دوســـال اســت کــه شرکت آب و فاضالب  •

مشهد مدیران این شرکت را به صورت هوایی 
به مسافرت راهیان نور می برد و بازنشستگان 
مظلوم از این سفر محرومند . بعضی مدیران را 

چه به سفر به سرزمین راهیان نور؟
جای مردان سیاست بنشانید درخت تا هوا  •

تازه شود !
به استادان حق التدریس دانشگاه ها خیلی  •

کم حقوق می دهند. پیام نور حقوق استادان 
رو یک سال بعد میده، همونم درصد بندی 

می کنه، لطفا رسیدگی کنید.
ــدازه حقوق  • ــن مسئولین باید بــه انـ  بــه ای

بازنشستگی یک ماه یک کارگر پول داد تا با 
همان زندگی شان را بچرخانند.

ــاال مــی رود کــه انگار  • جــوری قیمت هــا ب
ــود دارد که  ــرده وج دست هایی در پشت پ
می خواهد مــردم را عصبانی کند. یک روز 
دالر باال می رود، یک روز مرغ و گوشت نایاب 
می شود، یک روز خودرو، چندبرابر می شود 

و... چه وضعشه؟
ــان تشکر و  • ــراس ــه خ ــام ــن جــانــب از روزن ای

، تشکر به دلیل چاپ  عذرخواهی می کنم 
ــن کــه گمان  نوشته ام و پـــوزش بــه خــاطــر ای
می کردم باید رشوه بدهم تا پیامم را چاپ کنند.

لطفا به افــرادی که داخل کوچه ها وجلوی  •
خانه ها  می نویسند که پارک کردن برابر است 
با پنچرکردن الستیک خودرو یادآوری کنید که 
این کار از نظر قانونی جرم است و پیگرد قضایی 

دارد. مگر این افراد خیابان را خریده اند؟!
 یکی از دالیل اصلی گران شدن خانه همین  •

پــول ها و جریمه هــای رنگارنگی اســت که 
شــهــرداری به بهانه هــای مختلف از مردم 
می گیرد و هزینه تمام شده ساختمان را بسیار 
باال می برد. کاش یکی پیدا بشود الاقل جلوی 

شهرداری را بگیرد.
مملکت عجیبی داریم! گاهی پلیس ازیک  •

سر نخ کوچک معما را حل می کند و گاهی 
چند صد هزار قوطی کنسرو ماهی در اختیار 

داریم اما قادر به کشف تولید کننده نیستیم.
 وزارت رفاه تهدید می کنه که اگر اعتراض  •

کنید یارانه تون رو هم قطع خواهیم کرد. من 
به خاطر همین اعتراض نکردم اما از این ماه، 
یارانه خانواده ما کال قطع شد. وزارت رفاهه 

یا وزارت عذاب؟

...یادداشت روز
  جواد غیاثی 

economic@khorasannews.com

رشد نقدینگی به کنار، هدایت 
اعتبار را دریابید

با توضیحات رئیس کل بانک مرکزی و سوال 
خبرنگار خراسان از رئیس جمهور، در نشست 
خبری دیروز موضوع رشد نقدینگی، دوباره مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفته است. خوب است که 
پس از مدت ها حواشی تحمیلی یا خودساخته، 
دوباره موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور 
موردتوجه قرار گیرد. چرا که قطعا اولین گام 
در حل معضالت، قرار گرفتن آن ها در کانون 
توجهات است اما دربــاره نقدینگی و رشد آن و 
مواضع رئیس جمهور و مهم تر از همه، سیاست 
گذاری برای کنترل و هدایت نقدینگی، نکات 

مهمی قابل طرح است که در ادامه می آید.
ــاه  1- نقدینگی در یک ســال منتهی به آذرم
امسال 28.2 درصد رشد کرده است. طی دو 
دهه اخیر، در چندین مقطع )سال های 85، 
91، 82 و 94( رشد ساالنه نقدینگی 30 درصد 
ــت. آن چه رئیس کل بانک  ــوده اس یا بیشتر ب
مرکزی اعالم کرده، عبور سرعت رشد نقدینگی 
از میانگین است. در بلندمدت )50 سال اخیر( 
سرعت ساالنه رشد نقدینگی حدود 25 درصد 
بوده است که در مقطع کنونی، سرعت رشد از 

این میانگین بیشتر است.
2-رئیس جمهور در نشست خبری دیــروز در 
پاسخ به سوال خراسان در خصوص سرعت رشد 
نقدینگی و اقدامات دولت در این خصوص، به 
منشأ غالب رشد مــازاد نقدینگی، یعنی رشد 
دارایی های بانک مرکزی اشاره کرده و توضیح 
داده که به این دلیل این »نقدینگی بدی نیست«! 
این در حالی است که فــارغ از منشأ، افزایش 
نقدینگی بیشتر از میزان رشد اقتصادی، در 

نهایت محرک تــورم خواهد بــود. البته، واضح 
است که در مقطع فعلی، کنترل رشد نقدینگی 

نه میسر است و نه قابل توصیه.
3-به طور کلی، چرخه تورم باال)نرخ رشد قیمت 
ها(-نرخ رشد نقدینگی باال در کشور ما به نوعی 
نهادینه شــده اســت و در دوره هــای مختلف، 
تنها منشأ آن تغییر کرده است و طبق شواهد، 
تغییر منشأ، تاثیری بر آثــار آن نداشته است. 
طی دوره ای ایجاد خطوط اعتباری برای تامین 
مالی طرح های دولتی )طرح های بنگاه های 
زودبازده و مسکن مهر در دولت نهم و دهم( منشأ 
اصلی رشد نقدینگی بوده است و در دوره ای 
اضافه برداشت مکرر بانک ها از بانک مرکزی )از 
سال 92 تا 96( و گاهی رشد دارایی ها و تسعیر 

درآمدهای ارزی به ریال.
بانک مرکزی طی دو سال  4-طبق شواهد، 
اخیر در مهار اضافه برداشت بانک ها و حرکت به 
سمت نظارت بر آن ها موفق عمل کرده ، اگرچه 
راه درازی باقی است. بنابراین می توان گفت 
که رشد اخیر نقدینگی، به طور کلی، یکی بر اثر 
همان چرخه معیوب نهادینه شده در کشور است 
و دیگری همان بحث تسعیر دارایی ها )که ظاهرا 
به خاطر تسعیر با نرخ باال رشد کــرده است(. 
خالصه آن که موضوع مخرب اضافه برداشت 
بانک ها در حال کنترل است و امید می رود که 
مطالبات متعدد )از جمله دستور صریح رهبر 
انقالب در سال گذشته( برای کنترل نقدینگی و 
رفع معضالت نظام بانکی و از همه مهم تر کنترل 
قدرت خلق نقدینگی بانک ها، به نتیجه منجر 

شود و این معضل تخفیف یابد.
5-چهار نکته بــاال یک ترجیع بند ثابت دارد 
و آن این که رشد نقدینگی در کشور و چرخه 
تورم-نقدینگی یک موضوع نهادینه در اقتصاد 
کشور است که به راحتی و به سرعت قابل رفع 
اقتصاد  فعلی  شــرایــط  در  نیست.مخصوصا 
کشور که سرکوب مالی و نقدینگی می تواند به 
تعمیق رکود اقتصادی منجر شود. ضمنا به نظر 
می رسد بانک مرکزی گام هایی در مسیر سالم 
سازی نظام بانکی و کنترل مسیر رشد نقدینگی 

برداشته و در این جهت در حال حرکت است.

در این میان، آن چه مهم و یک خأل بسیار بزرگ 
به شمار می رود، مکمل مالی سیاست های پولی 
است. متاسفانه دولت در شش سال گذشته، 
نه طرح و پروژه ای برای هدایت اعتبارات ارائه 
کرده است و نه برنامه ای توسعه ای برای جهت 
دهی به آن ها. توضیح این که در دولت قبل، رشد 
محتوم نقدینگی از مسیر طرح هایی مشخص 
رخ داد. مسیرهایی مثل مسکن مهر که حتی 
اگر 50 درصد هم به اهداف خود رسیده باشد، 
موفق قلمداد می شود. در واقع این که نقدینگی 
موردنیاز اقتصاد از یک مسیر مشخص و دارای 
اهداف مشخص تزریق شود، بهتر از این است 
که توسط اضافه برداشت بانک ها و بدون جهت 

گیری و اهداف مشخص ایجاد و تزریق شود.
فارغ از این که پروژه هایی این چنین تعریف نشده 
و نمی شود، برنامه یا رویکرد توسعه ای در حوزه 
اقتصادی وجود نــدارد. طرحی که می تواند از 
مسیر هدایت اعتبار به آثار واقعی اقتصادی و 
رشد منجر شود. طرح های زیرساختی، توسعه 
ساخت داخــل در کاالهای منتخب و احــداث 
پتروپاالیشگاه ها می تواند بخشی از یک برنامه 
توسعه ای باشد و اعتبارات موجود به سمت آن 

هدایت شود. 
البته واضح است که در شرایط پرریسک اقتصادی 
فعلی، هدایت خودکار منابع به سمت طرح های 
تولیدی و بلندمدت سیار ضعیف خواهد بود. نقش 
دولت و برنامه توسعه، تخفیف این ریسک است. 
موضوعی که مثال درباره طرح پتروپاالیشگاه ها 
)طبق مصوبه مجلس( با ارائه تنفس در خوراک 
نفت تا حد زیــادی ایجاد مــی شــود. در شرایط 
تحریمی فعلی، فرصت های این چنینی برای 

ایفای نقش موثر مداخله ای دولت بسیار است.
خالصه این که اوال رشد نقدینگی در اقتصاد 
کشور نهادینه شده است و انتظار کنترل سریع آن 
بیهوده است. ثانیا بانک مرکزی هم در راستای 
سالم ســازی منشأ رشد نقدینگی و کنترل آن 
در حال اقــدام است. ثالثا آن چه خأل و اشکال 
اساسی محسوب می شود، بی برنامگی و کندی 
دولت در تدوین مکمل مالی سیاست های پولی 

و »هدایت اعتبار« است.  

شما باید آن قدر دروغ بگویید تا برنده شوید! 
مسابقه تلویزیونی »مافیا« که در ماه های گذشته 
ــت، آن قــدر مورد  روی آنتن شبکه سالمت رف
استقبال قــرار گرفت که حاال به سری دوم هم 
کشیده شده اســت. تقریبا یک هفته است  که 
سری دوم این مسابقه هیجان انگیز روی آنتن 
می رود اما این مافیا آن مافیای سابق نیست. در 
سری اول، بهنام تشکر این بازی را هدایت می کرد 
و صدا، چهره و رفتار آقای مجری جوری بود که 
همه مان منتظر بودیم ببینیم در آن فضای مرموز 
داخل برنامه چه کسی مافیاست و چه کسی بازی 
را می برد؟ اما حاال علیرام نورایی جای بهنام را 
گرفته است. بازیگری که حرکات اغراق آمیزش 
توی ذوق می زنــد.او دقایقی جوگیر می شود و 
یک دفعه صدایش را باال می برد و عصبانیت اش 
را اجرا می کند اما خشم او ساختگی است و به 
هیچ وجه خوب از آب در نیامده. البته این وسط 
فقط علیرام خشمگین مقصر نیست. چند تغییر 
دیگر برنامه مافیا باعث شده تا مسابقه مثل سابق 

به دلمان نچسبد. در صفحه سینما و تلویزیون )6( 
درباره همین تغییرات بد نوشته ایم.

* تقریبا سه ماه پیش بود که  میلیاردر آمریکایی 
ــرد قصد  و شــهــردار سابق نــیــویــورک، اعــالم ک
ــزب دمــوکــرات  ــزدی ح ــام دارد  بـــرای کسب ن
 2020 در انتخابات ریاست جمهوری ســال 
میالدی، در رقابت های درون حزبی دموکرات 
ها شرکت کند. حاال  نتایج یک نظرسنجی جدید 
از پیشی گرفتن مایکل بلومبرگ نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 از جو بایدن و دیگر 
نامزدهای دموکرات در ایالت فلوریدای آمریکا 
حکایت دارد. هنوز تا برگزاری انتخابات مقدماتی 
ریاست جمهوری دموکرات ها در ایالت فلوریدا 
یک ماه فرصت باقی مانده اما نظرسنجی جدید 
نشان می دهداو باالتر ازبایدن و بقیه نامزدهای 
دموکرات در این ایالت قرار گرفته و هزینه های 
تبلیغاتی بلومبرگ در فلوریدا توانسته در بزرگ 
ترین و پرتنش ترین رقابت انتخابات سراسری به 
شهرت زودهنگام او در این  ایالت منجر شود.  از 

زمان آغاز کارزارهای انتخاباتی،  مایکل بلومبرگ 
در  کمتر از سه ماه قبل، میلیون ها دالر صرف 
تبلیغات در ایالت فلوریدا کرده است. آن هم در 
شرایطی که  بیشتر رقبایش حتی تبلیغات در این 
ایالت را شروع نکرده اند. حاال سوال این جاست 
که آیا بلومبرگ نامزدهای دموکرات آمریکا را 

پشت سر می گذارد؟
صفحه بین الملل )3( را بخوانید.

 17  بهمن سال 61 بود که طی یک عملیات 
ــران حــزب تــوده  ــل کــشــور، س گسترده در داخ
ــت شدند؛  ــازداش و صدها نفر از اعــضــای آن ب
حــدود 80 خانه مخفی آن ها شناسایی شد و 
طی بازرسی از این منازل، صدها قبضه سالح 
ــوده ای  ــد. ت ــت آم سبک و نیمه سنگین بــه دس
هــا خــود را طــرفــدار جمهوری اســالمــی نشان 
می دادند. نورالدین کیانوری، دبیر کل حزب که 
در مبارزات پیروزی انقالب حضور نداشت چند 
ماه بعد از پیروزی انقالب وارد کشور شد و خود 
را یک انقالبی دو آتشه جا زد.  او مدعی بود که در 
کشف کودتای نوژه، نقش اساسی داشته است و 
عوامل وابسته به حزب توده، اخبار فعالیت های 
ضدانقالبی ها را در اختیار جمهوری اسالمی 
می گذاشتند. با ایــن همه، ساخت یک ارتش 
ــواع سالح و مهمات، به عالوه  مخفی و تهیه ان
نفوذ مخفی در ارکان سیاسی و نظامی جمهوری 
اسالمی، چه معنایی داشت؟ شاید بتوان راز تمام 
این اقدامات را با بررسی زندگی یک نفر به دست 
آورد؛ نورالدین کیانوری. در صفحه تاریخ )12( 
به این سوال پاسخ داده ایم: چرا چهار سال پس از 
انقالب، نورالدین کیانوری، دبیر اول حزب توده 

به همراه سران این حزب بازداشت شد؟ 

رئیس قوه قضاییه در مراسم بزرگداشت اربعین 
شهادت حاج قاسم سلیمانی در کرمان با بیان این 
که به برکت خون حاج قاسم، منطقه را پاک سازی 
خواهیم کرد، افزود: امروز چهلمین روز شهادت 
این سردار سرافراز اسالم است؛ کسی که حقیقتا 

شهادتش قیامتی برپا کرد و با اراده پروردگار 
متعال و ولی اش دل ها در سراسر ایران و جهان 
اسالم متوجه او شد و او خود متوجه به وجه ا... شد. 
آیت ا... رئیسی او را یک استراتژیست به معنای 
واقعه کلمه برشمردو افزود: زبان دیپلماسی به 

معنای کوتاه آمدن نیست بلکه زبان دیپلماسی 
زبان اقتدار و قدرت بود، قدرتی که بانیروهای 
مردمی ساخته شده، نظام مقتدر را برپا کرده و 
پیامش برای عالم آن است که منطقه بدون حضور 

آمریکایی ها باشد و پاک سازی شود.

مافیای عصبانی، استاد نان به نرخ روزخوردن و سبقت آقای میلیاردر!

رئیسی : به برکت خون حاج قاسم منطقه را پاک سازی خواهیم کرد 
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نمای روز 

خبرآخر

تحلیل روز

 انصارا... یمن ویدئویی را منتشر کرد که لحظه 
ساقط شدن جنگنده تورنادوی سعودی را در 
آسمان استان الجوف یمن مستند می کند.  
انصارا... توانستند خلبان جنگنده و کمک 
خلبان را دو ساعت بعد از سقوط جنگنده به 
اســارت درآورند.طبق تصاویر اولیه منتشر 
شده کمک خلبان جنگنده تورنادو به شدت 
ــت. محمد البخیتی عضو  مجروح شــده اس
دفتر سیاسی جنبش انصار ا... اعالم کرده 
بود که این جنگنده با سامانه جدید هوایی و در 
حال آزمایش ارتش وکمیته های مردمی یمن 

سرنگون شده است.

اردوغان سر جنگ دارد؟! 
دکتر حامد رحیم پور -آیا ترکیه واقعًا می خواهد 
با سوریه بجنگد؟ در پاسخ باید گفت که حریم هوایی 
سوریه تحت کنترل روسیه است و قطعًا روس ها به 
دلیل منافع بیشتری که درهمسویی با طرف مقابل 
ترکیه یعنی جبهه مقاومت بر سر میز شام می برند، به 
هواپیماها و بالگردهای ترکیه اجازه پرواز نخواهند 
داد .بنابراین ترکیه از قابلیت حمله نظامی هوایی 
علیه مواضع ارتش سوریه برخوردار نیست.اما این 
احتمال وجود دارد که روسیه در صورت بروز جنگ 
جبهه ای کالسیک و زمینی بین ترکیه و سوریه 
واکنش چندانی نشان ندهد و ترکیه در چند منطقه 
به ارتــش سوریه ضربه بزند.ولی آیا چنین چیزی 
می تواند سود و آورده جدیدی برای ترکیه به دنبال 
بیاورد؟ البته که خیر. رویارویی مستقیم با ارتش 
سوریه و آغاز یک جنگ تمام عیار جدید در این کشور، 
نه به سود آنکاراست و نه به نفع دمشق.شواهد نشان 
می دهد که اعزام کماندوها و ادوات زرهی ترکیه به 
ادلب، نه به منظور جنگ بلکه به قصد  قدرت نمایی 
است و تیم اردوغــان به این نتیجه رسیده که ترک 
ناگهانی ادلب و عقب نشینی سربازان ترکیه از این 
منطقه در داخل، به عنوان یک شکست جدید و نوعی 
سرافکندگی سیاسی تلقی می شود و نباید اجازه داد 
که چنین فضایی شکل بگیرد. واقعیت این است که 
پس از کنار کشیدن جمع "دوستان سوریه" و حرکت 
برخی اعضای این جمع چون عربستان و امارات به 
منظور آشتی با اسد، ترکیه در حمایت از مخالفان 
سوریه تنها ماند و در نتیجه آن برای حفظ حداقلی 
نفوذ خود در سوریه از طریق ابقای سلطه سرزمینی 
نیروهای مورد حمایتش، به ناچار وارد روند آستانه 
شد؛ روندی که تا این جا برایندی خاص برای ترکیه 
نداشته و طرف مقابل به خوبی از آن به عنوان پوششی 
برای بازپس گیری تدریجی مناطق تحت تصرف 
تروریست ها استفاده کرد و اکنون نیز پالن آخر این 

ماجرا در حال اجراست.

چهره روز

دبیرکل سازمان ملل 
در حــال مصاحبه با 
هشت  خــبــرنــگــار 
ساله بلژیکی درباره 

»کودکان جنگ«

باز هم انتشار تصاویری از ارسال نیرو و تجهیزات 
نظامی ترکیه به خاک سوریه؛ این بار به سوی 
گذرگاه های شمال غرب ادلب، آن هم درحالی که 
طی هفته گذشته بیش از دو هزار سرباز و چندصد 
تانک و نفربر ترکی وارد این استان سوری شده اند. 
از سوی دیگر و به گفته خبرنگار شبکه الجزیره، 
ــش ترکیه یک پست نظامی جدید هم در  ارت
نزدیکی شهر دار عزه در حاشیه حلب تاسیس 
کرده است؛ موضوعی که نشان می دهد دست کم 

در آینده ای نزدیک خبری از مصالحه و راه حل 
سیاسی برای خاتمه دادن به بحران ادلب نیست.

با این حال، سرگئی الوروف،  وزیر خارجه روسیه 
در کنفرانس ساالنه امنیتی مونیخ اظهار کرد: 
پیروزی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در استان 
ادلب، آخرین مقر گروه های تروریستی در این 
کشور " حتمی" است.وی در مونیخ،  جایی که با 
همتای ترکیه ای خود مالقات داشت،  گفت: ما 
با آنکارا روابط خیلی خوبی داریم اما به آن معنا 

نیست که در همه چیز اتفاق نظر داریم.همزمان، 
یگان مهندسی ارتش سوریه توانست به صورت 

الکترونیکی پنج فروند پهپاد را که قصد 
داشتند پاالیشگاه حمص را هدف 
قــرار دهند، از کار بیندازد و مانع 
انجام حمله آن ها شود. این حمالت 
پهپادی در پاسخ به پیشروی های 

اخیر ارتش در دو استان حلب و ادلب 
انــجــام شــده بود.ترکیه بــه خوبی 

مــی دانــد که فتح کامل ادلــب، 
به مثابه افزایش جــدی قدرت 
همچنین  و  ســوریــه  حاکمیت 
افزایش نفوذ روسیه و در محاق 

قــرار گرفتن سرنوشت بخش قابل توجهی از 
معارضان سوری و نیروهای افراطی است.اما با 
این که چنین واقعیتی در صحنه کنونی تحوالت 
ادلب به وضوح قابل مشاهده است، اردوغان 
باز هم نیرو و تجهیزات خود را به غرب فرات و 
نقاط دیده بانی مستقر در ادلب اعزام کرده و 
در سخنرانی های تند خود، عماًل دمشق 
را تهدید کرده که از این به بعد، 
نیروهای  جایی،  هر  در 
تحت فرمان بشار اسد 
ــش  هـــدف حمله ارت
ترکیه قــرار خواهند 

گرفت.

برای اولین بار، هواپیمای رژیم صهیونیستی از حریم هوایی سودان عبور کرد 

یارگیری بی بی در آفریقا 
ــودان و پس از دیــدار  نخستین بــار در تاریخ س
»عبدالفتاح البرهان« با »نتانیاهو« هواپیمای 
مسافربری رژیم صهیونیستی از حریم هوایی 
ــه نوشته یدیعوت  ــرد.ب ــودان اســتــفــاده ک ــ س
آحارانوت، این هواپیما در یک پرواز 5.5 ساعته 
از پایتخت کنگو پرواز کرده و با عبور از سودان و 
مصر در فرودگاه »بن گورین« تل آویو فرود آمده 
شــورای  رئیس  البرهان«  است.»عبدالفتاح 
حاکمیتی سودان در ابتدای ماه میالدی جاری 
در یک اقــدام جنجال  برانگیز با »نتانیاهو« در 
ــدار کــرد و پس از آن گفت که قصد  اوگــانــدا دی
دارد حریم هوایی سودان را روی هواپیماهای 
ــال« باز  اسرائیلی به استثنای شرکت »ال ع
کند.نتانیاهو نیز پس از ایــن دیــدار گفت که 
ــرواز هواپیماهای اسرائیلی  پ توانسته مجوز 
از فــراز ســودان را بگیرد و صرفا برخی مسائل 
فنی باقی مانده است.رسانه های اسرائیلی 
نوشته اند که استفاده از حریم هوایی سودان 
می تواند نقش به سزایی در کاهش ساعات پرواز 
به خصوص برای هواپیماهایی که از آمریکای 

جنوبی به سمت سرزمین اشغالی پرواز می کنند، 
داشته باشد.رژیم صهیونیستی سال هاست در 
راستای سیاست ها و اهداف توسعه طلبانه خود، 
نفوذ در کشورهای آفریقا را مد نظر قرار داده 
است و به صورت آشکار و نهان در عرصه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در 
کشورهای مختلف این قاره حضور دارد.طی سال 
های اخیر با تغییرات صورت گرفته در جغرافیای 
سیاسی جهان، همچنین سیاست های حمایت 
گرایانه ترامپ، تالش مقامات رژیم صهیونیستی 
برای افزایش نفوذ در آفریقا  و یافتن متحدان و 
شرکا در میان این کشورها برای پیشبرد مقاصد 
خود افزایش یافته است.سودان از کشورهای 
مهم و هدف برای مقامات اسرائیل است. چنان 
که سال هاست مقامات تل آویو درصدد همراه 
کردن این کشور با سیاست های خود هستند.
ایفای نقش پنهانی در موضوع جدایی سودان 
جنوبی از سودان، دامن زدن به اختالفات داخلی 
در این کشور و جنگ دارفــور، از جمله اقدامات 

رژیم صهیونیستی در این زمینه است.

بلومبرگ نامزدهای دموکرات آمریکا را پشت سر می گذارد؟ 

سبقت آقای میلیاردر از رفقا
نتایج یک نظرسنجی جدید از پیشی گرفتن مایکل 
بلومبرگ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
از جو بایدن و دیگر نامزدهای دموکرات در ایالت 
فلوریدای آمریکا حکایت دارد.پیشتازی بلومبرگ 
در جلب حمایت رای دهندگان این ایالت تاثیرگذار 
در حالی است که بیشتر رقبای او هنوز کارزارهای 
انتخاباتی خود را در این ایالت آغــاز نکرده اند.

ایالت  در  پیترزبورگ  سن  موسسه  نظرسنجی 
فلوریدای آمریکا نشان می دهــد که حمایت از 
بلومبرگ در این ایالِت برخوردار از انــرژی های 
خورشیدی، ۲7.3 درصد است که در مقایسه با 
نظرسنجی مشابهی که اواخر ماه گذشته میالدی 
انجام شد ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد.اما از 
میزان حمایت از بایدن معاون رئیس جمهور پیشین 
آمریکا در این ایالت کاسته شده و با کاهش بیش از 
۴۱ درصدی در مقایسه با دی ماه )ژانویه( میزان 
حمایت از او در این ایالت اکنون به ۲5.9 درصد 
رسیده است.پته بوتیجیج شهردار پیشین »ساوت 
بند« از ایالت ایندیانا و برنی سندرز نامزد مستقل از 
ایالت ورمونت در این ایالت آمریکا در جایگاه سوم 

قــرار گرفتند و به ترتیب حمایت ۱۰.5 و ۱۰.۴ 
درصد از رای دهندگان را کسب کردند. هنوز تا 
برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 
دموکرات ها در ایالت فلوریدا یک ماه فرصت باقی 
مانده اما نظرسنجی جدید نشان می دهد هزینه 
های تبلیغاتی بلومبرگ در فلوریدا توانسته در 
بزرگ ترین و پرتنش ترین رقابت انتخابات سراسری 
به شهرت زودهنگام او در این  ایالت منجر شود.
برخالف دیگر رقابت های مقدماتی انتخاباتی در 
ایالت هایی همچون آیــووا و نیوهمشایر که طبق 
انتظار رای دهندگان در نشست های مستقیم و 
رو در رو نامزدهای خود را ارزیابی می کنند، رسانه 
هایی که پول می گیرند نفوذ فوق العاده ای در 
ــد. این ایالت آمریکایی بیش از ۲۱  فلوریدا دارن
میلیون نفر جمعیت دارد.مایکل بلومبرگ از زمان 
آغاز کارزارهای انتخاباتی خود در  کمتر از سه ماه 
قبل، میلیون ها دالر صرف تبلیغات در ایالت فلوریدا 
کرده است. بیشتر رقبای او حتی تبلیغات در این 
ایالت را شروع نکرده اند و ترجیح داده اند هزینه های 

تبلیغاتی را صرف رقابت های زودهنگام تر کنند.

ارتش سوریه 5 پهپاد متجاوز را هک کرد و آن ها را به زمین نشاند 

الوروف: پیروزی اسد در ادلب »حتمی« است 

اصابت چند راکت به نزدیکی 
سفارت آمریکا در بغداد

چند راکت در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه 
سبز بغداد اصابت کرد.براساس گزارش ها صدای 
آژیر در منطقه سبز که سفارت  کشورهای مختلف 
دنیا در آن مستقر است شنیده شده است.یک 
پایگاه نظامی نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا 
نیز در نزدیکی محل اصابت راکت ها قرار دارد.
تا لحظه تنظیم خبر گزارشی مبنی بر تلفات   یا 
خسارت های ناشی از اصابت این راکت ها مخابره 
نشده اما برخی منابع عربی از شنیده شدن صدای 

آمبوالنس ها گزارش داده اند.
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رئیس جمهور با بیان این که صحبت ها ونقدهایش درباره بررسی صالحیت ها تأثیر داشت، مطرح کرد 

انتخابات رقابتی در اکثر استان ها 
پاسخ های روحانی درباره استعفایش، نقدینگی ، هواپیمای اوکراینی و حوادث آبان ماه

هــادی محمدی - رئیس جمهور روز گذشته در 
نشستی با خبرنگاران رسانه های  همگانی داخلی 
و بین المللی، ضمن طرح مهم ترین مسائل کشور، 
مواضع جمهوری اسالمی ایران را  دربــاره مسائل 
منطقه ای وبین المللی تشریح و تبیین کرد  و به 
ــان پــاســخ داد. یکی از مهم تــریــن و  ســـواالت آنـ
پرتکرار ترین سواالتی که از روحانی شد اظهارات و 
انتقادهای وی درباره موضوع بررسی صالحیت ها 
بــود. روحانی روز گذشته با تعدیل مواضع قبلی 
اش درباره بررسی صالحیت ها با تاکید بر این که 
انتخابات در اکثر حوزه ها رقابتی است و مردم حضور 
پیدا می کنند برای من خوشحال کننده بود، گفت: 
صحبت های من و نقد من تأثیر داشت. وی همچنین 
نکاتی درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی و شایعاتی 
که درباره استعفای او مطرح شده است و موضوعات 
دیگر مطالبی مطرح کرد که خالصه آن را به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری در ادامه می 

خوانید:
* خوشبختانه فضای انتخابات یک مقداری نسبت 
به گذشته فرق کرده است و امروز یک شور و نشاط 
نسبی را برای انتخابات در کشور می بینیم و دلمان 
ــای آینده به  می خواهد این شور و نشاط در روزه
حداکثر برسد و انتخابات به بهترین شکل برگزار 

شود.
* گزارشی که وزارت کشور قباًل به من داده بود و در 
دولت مطرح کرد این بود که 70 حوزه )از بیش از 
200 حوزه انتخابیه( انتخابات غیررقابتی است و 
این من را نگران کرد و همه تالش من این بود که یک 
کاری کنیم که این رقابت بیشتر شود و تا حد امکان 
آن هایی که می شود طبق قانون تأیید شوند، تأیید 
شوند و به صحنه بیایند و رقابت پرشور شود. امروز 
ظهر )روز گذشته( من از وزارت کشور پرسیدم که 
وضع آن 70 حوزه ای که گفتید رقابتی نیست بهتر 
شده یا نه؟ براساس آخرین گزارشی که به من دادند 
فقط 44 حوزه رقابتی نیست و بقیه حوزه ها رقابتی 
است. این که انتخابات در اکثر حوزه ها رقابتی است و 
مردم حضور   می یابند برای من خوشحال کننده بود.
* در جاهایی هم که وزارت کشور اعــالم می کند 
رقابتی نیست باز هم  مردم باید حضور پیدا کنند، 
ممکن است از حزب آن ها کسی نباشد، اما به هر 
حال همه ما ایرانی هستیم، عالقه مند به انقالب و 
کشور هستیم، در حزب رقیب هم می شود  افرادی 
را انتخاب کرد که به نظر مردم اصلح و بهتر هستند و 
می توانند بهتر برای کشور در پارلمان و مجلس شان 

مفید باشند.
* )در پاسخ به این که برخی لیست های انتخاباتی 
منتسب به دولت است(: دولت در انتخابات هیچ 
دخالتی ندارد . هیچ لیستی به نام دولت در انتخابات 

نداریم. روحانی هم هیچ لیستی ندارد.
* )درپاسخ به سوالی درباره شایعاتی که هر از گاهی 
راجع به استعفای رئیس جمهور مطرح می شود(: 

استعفا به نظر من خیلی معنا ندارد؛ از آغاز انتخابات 
آمدیم و به مردم وعده ای دادیم و قولی به مردم دادیم؛ 
پای وعده و قول مان تا پایان، تا ساعت آخر ان شاء ا... 
خواهیم ماند و تالش می کنیم. البته این را بگویم 
ماه های اولیه ای که انتخابات برگزار شد )سال 
92(، یک چیزی به دالیلی در ذهن من بود و من 
خدمت رهبری مطرح کردم و گفتم دولت آمده است 
و هنوز مراسم به اصطالح تنفیذ و تحلیف انجام نشده 
بود. دولت آمده و می خواهد کار کند و شما اگر به هر 
دلیلی فکر می کنید دولت یا فرد دیگری بهتر می تواند 
ــاده ام به راحتی کنار روم و ایشان  خدمت کند، آم
به شدت این را رد کرد و فرمود به هیچ  عنوان؛ دلم 
می خواهد تا روز و ساعت آخر شما به خدمت تان ادامه 
دهید و من هم حمایت می کنم. یک بار دیگر در سال 
97 به دالیلی که االن نمی خواهم بگویم در دولت 
مباحثی مطرح شد؛ دو مرتبه خدمت ایشان مطرح 
کــردم، ایشان فرمودند من حتی اجــازه نمی دهم 
دولت یک ساعت زودتــر مسئولیت را؛ بحث ماه و 
هفته نیست؛ یک ساعت هم اجازه نمی دهم؛ دولت تا 
ساعت آخر باید کار خود را انجام دهد و من هم از اول 
نظرم همین بوده، االن هم نظرم همین است و دولت 
تا ساعت آخر کار خودش را انجام می دهد و به وظیفه 

خودش عمل می کند.
* )در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس مبنی بر این که 
شما در سخنرانی مدتی پیش خود از انتصاب به جای 
انتخاب سخن گفتید. همچنین همین تعبیرات را 
درباره شورای نگهبان هم به کار بردید اما با توجه به 
این که خودتان در 2 انتخابات 92 و 96 طبق همین 
پروسه به ریاست جمهوری رسیدید به نظر شما این 
سخن قابل پذیرش است؟(: اگر رئیس جمهوری این 
طوری حرف بزند که شما حرف زدید، خیلی بد است 
و حتمًا اثر بد می گذارد. هیچ موقع من انتخابات 
را زیر سوال نبردم و نخواهم برد. انتخابات مسئله 
بسیار مهمی در کشور ما است و یک رکن رکین است 
و همان طور که رهبری هم فرمودند، همه ارکان 
کشور با انتخابات و به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی 
کار آمدند و مشروعیت خود شان از لحاظ حقوقی و 
اجتماعی با رأی مردم است. همه حرف من از روز اول 
که ممکن است بعضی ها برداشت شان دقیق نباشد، 
این بود که نگذاریم انتخابات تبدیل به انتصابات شود 
و نه این که االن انتصابات است و انتخابات نیست.  اگر 
انتخابات نیست پس چرا خود من اصــرار می کنم 

بیایید شرکت و حضور پیدا کنید، اگر انتخابات 
واقعی نیست چرا این همه خواهش می کنم از نظارت 
شورای محترم نگهبان که یک مقدار از سختگیری 
کم کنید که رقابت بیشتر شود و اگر انتصابات است، 
اصرار و التماس نمی خواهد و همه بحث ها برای این 
است که ما انتخابات داریم و همه انتصابات نیست. 
آن انتخاباتی که انتصابات بود، برای قبل از انقالب و 
رژیم گذشته بود. من هم در آن سخنرانی گفتم که در 
زمان رژیم گذشته همه در تهران انتخاب می شدند و 
بی جهت در حوزه های مختلف مردم را پای صندوق 
رأی می کشاندند و نباید یک روزی آن چنان اتفاقی 
در تاریخ ما بیفتد و حتمًا امروز انتخابات داریم و حتمًا 
هم همه مردم باید تالش کنند. االن در انتخابات مثل 
همه امور ممکن است از فرایندها به طور کامل راضی 
نباشیم. اشکال ندارد، انتقاد داشته باشیم اما نباید به 
خاطر انتقاد به فرایندها انتخابات را ترک و قهر کنیم 
و کنار برویم و باید همه پای صندوق انتخابات برویم و 

انتخابات بسیار مهم است.
* در موضوع هواپیمای اوکراینی، حادثه صبح 
چهارشنبه )18 دی( اتفاق افتاد و ما هم صبح 
چهارشنبه و در واقع بعد از آن حادثه در دولت بودیم؛ 
آن چه در دولت مطرح شد، یک سانحه بود؛ یعنی آن 
که وزیر راه آمد موضوع را مطرح کرد که یک سانحه 
بــود. بعدازظهر آن روز شــورای عالی امنیت ملی 
داشتیم، البته نه برای هواپیمای  اوکراینی، برای 
مسئله عین االسد و عکس العمل های احتمالی 
آمریکا و این گونه مسائل. بعدازظهر چهارشنبه 
ساعت 3 تا حدود 5 و ربع تا 5 و نیم شــورای عالی 
امنیت ملی داشتیم؛ در آن جلسه هم گرچه بحث 

هواپیما بحث اصلی ما نبود ولی آخر جلسه که مطرح 
شد باز هم مسئله سانحه مطرح بود نه چیز دیگر... 
پنج شنبه )19 دی( یک مقدار شبهات بیشتر شد؛ 
باز با مسئوالن امر صحبت کردم، غروب پنج شنبه 
که با رئیس ستاد کل صحبت می کردم تقریبا این 
احتمال دیگر قوی بود؛ البته تیم بازرسی آن ها هنوز 
گزارش نداده بود...به هر حال مقامات مسئول باید 
به ما گزارش رسمی بدهند؛ آن ها قبل از ظهر )جمعه( 
در شــورای عالی امنیت ملی جلسه ای داشتند و 
بعدازظهر سوال کردم و تقریبا دیگر پاسخ آن ها روشن 
بود که جمع بندی این است که یک خطای انسانی 
صورت گرفته، و این در بعدازظهر روز جمعه بود. من 
گفتم اگر این چنین است اعالم کنید و گفتند ما داریم 
بیانیه آن را می نویسیم؛ ساعت 4 و نیم بعدازظهر 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با من تماس گرفت 
و آن جا رسما به من اعالم کرد که این خطا صورت 
گرفته است؛ یعنی اولین لحظه ای که به طور رسمی 
به من اعالم شد سقوط هواپیمای اوکراینی ناشی از 
خطای انسانی بوده ، ساعت 4 و نیم بعدازظهر جمعه 
بود و من همان لحظه هم گفتم که پس همین االن 
اعالم شود؛ گفتند باشد؛ بعد که دیدم اعالم نشد 
پرسیدم و دیدم در نهایت تصمیمی گرفته شده که 
جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود...به 
هر حال صبح شنبه اعالم شد. می شد چند ساعتی 
یا الاقل مثال شب جمعه این اعالم شود و یک مقدار 

این پروسه ها را تسهیل کنیم.
ــاره این که چرا آسمان  * )در پاسخ به سوالی درب
ایران کلییر نشده بود(: مسئول کلییر کردن آسمان، 
معموال دو   مقام بیشتر نیست؛ یا هواشناسی کشور 

است که ممکن است یک شرایط فوق العاده جوی 
پیش بینی کند و بگوید این روت به این دلیل مثال از 
این ساعت تا آن ساعت بسته شود یا نیروهای مسلح 
هستند؛ یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کند و 
بگوید این فضا به دلیل مانور، عملیات یا احتمال خطر 
جنگ یا هر چه هست بسته شود. دولت در این زمینه 

اصال مسئولیتی برای کلییر کردن به عهده ندارد.
*)در پاسخ به سوالی درباره تعداد کشته های آبان 
ماه(: در این حادثه البته رسانه های خارجی اغراق 
و مبالغه عجیب و غریب کردند و عددهای عجیب و 
غریبی اعالم کردند. البته یک عددی را اول اعالم 
کردند بعد به آن ها چیزی گفته نشد و همین طور 
باال بردند و  روزانه 100 نفر 100 نفر باال بردند تا از 
هزار هم  عبور کرد.  این ها  کامال نادرست و ناصحیح 
است و  این ارقام از ابتدا هم گفته بودم آن هایی که از 
نیروهای خودی بودند در این زمینه کامال مشخص 
شود چراکه عده ای از این ها که کشته شدند از 
نیروهای خودی ، بسیج، نیروهای انتظامی ، مردم 
عادی و مردم عابر بودندکه هدف اصابت قرار گرفته 
اند و آن هایی که به هر حال جزو معترضان بودند و 
تخلف کردند یعنی  به یک مرکز نظامی تهاجم کردند 
و مرکز نظامی از خود دفاع کرد که این ها تفکیک 
شود و به مردم اعالم می شود. آمار این که چند نفر 
کشته شدند در اختیار پزشکی قانونی کشور است و 
اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که 
قاعدتا در این مدت باید روشن باشد، می توانند این 
مسئله را اعالم کنند و مشکلی نیست ولی آمار واقعی 
آن چه تاکنون ما اطالع داریم و به ما اعالم شده با 
آماری که در رسانه ها اعالم می شود خیلی خیلی 

فاصله زیادی دارد.
  *  وقتی در یک سخنرانی عمومی می آیم حرف 
می زنم مــردم باید بدانند که اقدامات قبلی من 
مؤثر واقع نشده است و اگر مؤثر واقع می شد نیازی 
نبود که در سخنرانی چیزی بگویم؛ هر وقت مردم 
دیدند من در سخنرانی به یک مسئله مهم اشاره 
کــردم، پیشاپیش بدانند من اقداماتی  راکه الزم 
بوده انجام دادم و به ثمر نرسیده است؛ با هر که الزم 
بوده صحبت کنم؛ با هر جا که الزم بوده بنویسم من 
نوشته ام و پیام فرستادم و حرف زدم؛ وقتی دیدم به 
نتیجه نرسیدم، ناچارم به مردم بگویم که همچون 
نقدی را دارم و اگر نگویم به مردم خیانت کردم؛ 
حاضر نیستم به ملت خودم خیانت کنم. این که 

هر جا صحبت می کنم، سوابق قبلی را به چه کسی 
نامه نوشتم و به کجا صحبت کردم و در چه جلسه ای 
بحث کردم، مثالً در شورای عالی امنیت ملی چقدر 
بحث کردیم؛ بعد شــورای عالی امنیت ملی یک 
نماینده ای را فرستاد پیش شورای نگهبان، بیایم 
همه این ها را یکی یکی توضیح دهم؛ نامه کی نوشتم 
به شورای نگهبان، آن ها کی به من جواب دادند؛ 
نیازی نیست؛ همگی اقدامات معمولی و قانونی و 
دایمی من است؛ باید اقدام بکنم و می کنم و جایی 
الزم می دانم حرفم و نظرم را خدمت مردم بگویم و 
فکر می کنم وقتی اعالم عمومی می کنم تأثیر دارد 
می گویم؛ کما این که تأثیرداشت؛ صحبت های من 
و نقد من تأثیر داشت؛ حاال ممکن است ما در آن نقطه 

مطلوب نباشیم ولی به هر حال شرایط بهتر شد.
* سوال روزنامه خراسان: طبق آخرین آماری که 
بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی اعالم کردند 
امسال 28 درصد افزایش نقدینگی داشتیم و ایشان 
گفتند که از میانگین 50 ساله کشور نقدینگی بیشتر 
شده است سال گذشته مقام معظم رهبری دستور 
دادند کمیته ای برای مدیریت نقدینگی در کشور 
تشکیل شود حضرت عالی و دولت تان چه اقدامی 
کردند برای این که نقدینگی کنترل شود و برای 

آینده چه برنامه ای دارید؟
رئیس جمهور: البته ایــن کــه شما مــی گویید 
نقدینگی 25 درصد بوده این متوسط 50 ساله 
است در سال هایی هم نقدینگی 27 و 28 درصد 
بوده است و در دولت قبل هم این رقم ها را داشتیم 
ــال، 25 درصد  و ایــن به طــور متوسط در 50 س
است. نقدینگی همیشه خیلی بد نیست یعنی 
گاهی بــدی هــای آن فــرق می کند ممکن است 
نقدینگی مشکالتی را درست کند. بانک مرکزی 
اعالم کرده که نقدینگی 28 درصد از متوسط باالتر 
است یعنی سه واحد درصد بیشتر است و این بر 
مبنای افزایش خالص ذخایر بانک مرکزی است. 
اگر علتش را ضمیمه کنیم آن وقت این نقدینگی ، 
نقدینگی بدی نیست یعنی اگر بانک مرکزی می 
خواهد ذخایر خود را باال ببرد ناچار است ریال بدهد 
.به هر حال هر چه آن جا دالر اضافه کند باید این 
دالر را از دولت یا هر کس دیگر بخرد و آن جا اضافه 
کند.بنابراین می گوید بر مبنای افزایش ذخایر 
خالص بانک مرکزی، نقدینگی باال رفته است و این 
نقدینگی بدی نیست...البته با متوسطی که داریم 
بله کمی نقدینگی باال رفته است ولی دلیلش دلیل 
بدی نیست چون خالص نقدینگی بانک مرکزی باال 
رفته است بنابراین اشکال آن چنانی وجود ندارد 
ولی اصل صحبت شما درست است که ما باید برای 

کنترل نقدینگی همیشه تالش کنیم.
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اول  روز  از  تــنــابــنــده  محسن 
ــن 99 بــا فصل ششم  ــروردی ف
ــتــخــت« ساخته  ــای ســریــال »پ
ســیــروس مــقــدم بــه تلویزیون 
می آید. او در ایــن فصل گریم 

بسیار متفاوتی دارد و گمانه زنی ها می گویند 
»نقی« نامزد انتخابات مجلس شده است.

چهره ها و خبر ها

اصغر فــرهــادی به عنوان راوی 
در مستند »صحنه هایی از یک 
جدایی« ساخته وحید صداقت 
حضور دارد. این مستند اکنون 
روی پرده سینماست و به زوایای 

مختلف ساخت فیلم »جدایی« می پردازد.

الهام کــردا پس از چهار سال 
دوری از تلویزیون، در سریال 
ــان« ســاخــتــه مــرجــان  »مـــی جـ
اشرفی زاده ایفای نقش خواهد 
کرد و در این مجموعه با بهروز 
فالحی پور  پرویز  و  دالوری  امیررضا  شعیبی، 

همبازی می شود.

حسام منظور به جمع بازیگران 
همچنان  »خــورشــیــد  فــیــلــم 
مـــی درخـــشـــد« اثـــر ابــراهــیــم 
شیبانی اضــافــه شـــده. گفته 
می شود شهاب حسینی و لیال 
حاتمی دیگر بازیگران این فیلم هستند که در 

سکوت خبری ساخته می شود.

بابک کریمی در اولین تجربه 
ــی تئاتر،  ــردان ــارگ خـــود در ک
را   »2020 »ِالـــویـــرا  نمایش 
ــرده. او عــالوه بر  روی صحنه ب
کارگردانی، به عنوان بازیگر نیز 

در این نمایش حضور دارد و تا 26 اسفند مشغول 
اجرای آن خواهد بود.

با  زودی  به  قاضیانی  هنگامه 
سریال »هم گناه« اثر مصطفی 
کیایی به نمایش خانگی می آید. 
سریال »هم گناه« اولین تجربه 
حضور ایــن بازیگر در نمایش 

خانگی است. او فیلم »زعفرانیه 14 تیر« را هم 
آماده اکران دارد.

آتیال پسیانی از اول اسفند با فیلم 
ــوم آذرشــهــر« به کارگردانی  »س
کامبیز صفاری، روی پرده سینما 
دیده می شود. این فیلم که قصه آن 
بر اساس ماجرایی واقعی نوشته 

شده، در گروه هنر و تجربه اکران خواهد شد.

تلویزیون

حل مشکل لوکیشن »خندوانه«

محمد احسانی مدیر شبکه نسیم اعالم کرد در کنار 
دو برنامه »دورهــمــی« و »خندوانه«، سری جدید 
مسابقه »کودک شو« هم از ویژه برنامه های این شبکه 

در ایام نوروز 99 خواهد بود.
محمد احسانی مدیر شبکه نسیم درباره تولید برنامه 
»خندوانه« و این که عوامل اکنون در چه مرحله ای از 
تولید هستند به مهر گفت: »عوامل مشغول کار روی 
این مجموعه هستند. مشکل لوکیشن برنامه نیز حل 
شد و اکنون در حال پیش بردن مقدمات ساخت 
سری جدید برنامه هستند.« وی درباره زمان پخش 
این برنامه از ابتدای نوروز نیز اظهار کرد: »عوامل 
مشغول هستند، اتفاقات جدیدی به برنامه اضافه 
خواهد شد و ما امیدواریم که در اولین فرصت این 

برنامه به آنتن برسد.«

معرفی چهره های برتر مردمی 98

مراسم معرفی چهره مردمی سال 9۸ ایران روز شنبه 
26 بهمن برگزار شد.

به گــزارش صبا، میرباقری معاون سیما سخنران 
مراسم در این باره گفت: »رسانه ملی از سال گذشته 
به معرفی چهره های مردمی پرداخت. این حرکت 
روی زمین مانده با تالش سیما و عوامل برنامه »فرمول 
یک« به نتیجه رسید. ما تمام تالش مان این است که 
بتوانیم از تمام ظرفیت ها در این زمینه استفاده کنیم 
تا مسیر شکوفایی را بیش از پیش فراهم کنیم.« در 
ادامه مراسم، اسامی برگزیدگان تجلیل و تقدیر شده 
چهره مردمی سال 9۸ به شرح زیر اعالم شد: عصمت 
احمدیان، یوسف اصالنی، کاظم کبیر، طناز بحری، 
نورالدین توسلی، مجتبی محمدی، لعبت گران پایه، 

زیبا عزیزی، اهوزاد خلیلی و نرگس کلباسی.

مونا فرجاد در موزیک ویدئوی 
»مــادر« با صدای ساالر عقیلی 
که به مناسبت روز مادر منتشر 
شده، حضور دارد و نقش فرزند 
گالب آدینه را بازی کرده. نورا 

هاشمی نیز در نقش جوانی گالب آدینه حضور 
داشته است.

علیرام نورایی، راوی عصبانی »مافیا«
 غیبت بهنام تشکر در مقام راوی و هدایت کننده مسابقه پرمخاطب شبکه سالمت

چه تأثیری در مسابقه داشته است؟
مسابقه تلویزیونی »مافیا« که در ماه های گذشته روی آنتن 
شبکه سالمت رفته است، مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته 
و به سری دوم هم کشیده شده. تقریبا یک هفته است که 
سری دوم این مسابقه، در غیاب بهنام تشکر و با تغییرات تازه ، 
دوباره از شبکه سالمت روی آنتن رفته است. با این حال به نظر 
می رسد برخی تغییرات مسابقه در سری دوم، به کیفیت آن 

لطمه وارد کرده است.

انتخاب نامناسب علیرام نورایی	 
یکی از مهم ترین تغییرات سری دوم مسابقه، حضور علیرام 
نورایی به عنوان هدایت کننده بازی، به جای بهنام تشکر 
اســت. تشکر به دلیل بــازی در سریال »بــوم و بانو« ساخته 
سعید سلطانی، نتوانست سری دوم »مافیا« را همراهی 
کند و نورایی جایگزین آن شد. هدایت کننده جریان بازی 
»مافیا« به اقتضای فضای مرموز و پر از شک و تردید بازی، 
باید کسی باشد که بتواند نقش چنین شخصیتی را بازی کند 
و حساسیت مسابقه را باال ببرد. چهره، ُتن صدا و لحن بهنام 
تشکر به صورت ذاتی طوری بود که با فضای بازی هماهنگ 
بود. عالوه بر این، خود تشکر هم کامال روی بازی تسلط داشت 
و با همان لحن مرموز خاص خودش، بازی را کنترل می کرد. 
بنابراین می توان گفت عوامل این مسابقه، در انتخاب بهنام 
تشکر به عنوان مجری یا هدایت کننده بازی، هوشمندی 
خاصی به خرج داده بودند و همان طور که قبال در همین 
صفحه نوشتیم، برای انتخاب او توجیه مناسبی وجود داشت. 

اما علیرام نورایی نتوانسته در سری دوم، جانشین خوبی برای 
بهنام تشکر باشد. نورایی تالش می کند نقش هدایت کننده 
جدی و مرموز بازی را ایفا کند، اما تالش او مثمر نیست و بازی 
باورپذیری ندارد. نورایی با حرکات اغراق شده، توی ذوق 
مخاطب می زند و سعی می کند با خشم ساختگی و باال بردن 
صدای خود، هیجان بازی را بیشتر کند، اما در این زمینه هم 
موفق نیست و نتیجه کار او به هیچ وجه خوب از آب درنیامده 
است. در اجرای نورایی، از آن رمز و رازی که فضای مسابقه 

می طلبد هم خبری نیست.

چند نقش جدید در »مافیا«	 
رونــد کلی مسابقه، تقریبًا مشابه ســری اول اســت امــا در 
ــدادن نقش  ســری دوم، تغییرات مختلفی مانند نشان ن
شرکت کننده ها و نشان ندادن تعداد آرای آن ها در بخش 
اول برنامه اتفاق افتاده است؛ اگرچه این موارد در بازپخش، 
نمایش داده می شود. یکی دیگر از تغییراتی که در سری 
دوم مسابقه شاهد آن هستیم افزایش تعداد نقش هاست. 
در »مافیا 2« چند نقش جدید مانند زره پوش، تک تیرانداز، 
خبرنگار و مذاکره کننده به بازی اضافه شده است. اضافه 
شدن ناگهانی چند نقش به بازی، در مقایسه با سری قبل، 
گروه »شهروندان« مسابقه را قوی تر و به نوعی از جذابیت و 
هیجان مسابقه کم کرده است. دکور و نورهای مسابقه هم 
تغییرات جزئی داشته اند اما چندان تاثیرگذار و چشمگیر 

نبوده است.

 »رمبو« و استالونه
رکورددار بدترین های سینما!

بازیگر سرشناس هالیوودی که امسال نیز نامزد دریافت جایزه 
تمشک طالیی شده، رکورددار کسب جوایز بدترین بازیگر سال 

است.
به گزارش مهر، سیلوستر استالونه یک بار دیگر با فیلم »رمبو: 
آخرین خون« در فهرست جوایز تمشک طالیی یا بدترین های 
سال قرار گرفته و ممکن است دوباره بتواند رکورد این جوایز 
را که متعلق به خودش است، جابه جا کند. او به خاطر این فیلم 
نامزد دریافت جایزه بدترین بازیگر و بدترین فیلم نامه شده است. 
تا امروز استالونه چهار بار برنده جایزه بدترین بازیگر شده که 
بیش از هر کس دیگری است. او این جوایز را به خاطر فیلم های 
»راین استون« محصول 19۸4، »رمبو: خون اول قسمت دوم« 
ــی 4« محصول 19۸۵، »رمبو ۳« محصول 19۸۸ و  و »راک
»بایست! یا مامانم به تو شلیک می کند« محصول سال 1992 
دریافت کرده است. این بازیگر همچنین به عنوان بدترین بازیگر 
دهه 90 میالدی و بدترین بازیگر قرن بیستم شناخته شد و تا 
به حال 1۵ بار نامزد دریافت جایزه بدترین بازیگری شده که 

بیشترین تعداد نامزدی است.
او توانست »راکی بالبوا« را با فیلم »کرید« که نقدهای خوبی 
دریافت کرد نجات دهد اما نتوانست همین کار را با »رمبو« 
انجام بدهد. این فیلم سپتامبر 2019، یعنی 11 سال بعد از 
فیلم قبلی و ۳۷ سال بعد از آغاز فرنچایز در سال 19۸2 اکران 
شد اما نقدهایی به شدت منفی گرفت و سر از تمشک طالیی 
هم درآورد. مجموعه »رمبو« عماًل رکــورددار این جوایز است. 
از پنج فیلم این مجموعه، سه فیلم نامزد دریافت جوایز تمشک 
طالیی بوده اند. جدیدترین قسمت »رمبو« هم نامزد دریافت 
جایزه بدترین فیلم سال شده و روی هم رفته هشت نامزدی 
دارد که بیشتر تمام فیلم های قبلی این مجموعه است. تنها فیلم 

»گربه ها« با 9 نامزدی از آن جلوتر قرار دارد.
البته امسال جان تراولتا هم شانس خیلی خوبی برای دریافت 
جایزه تمشک طالیی دارد و برای دو فیلم »متعصب« و »رنگ 

عوض کردن« نامزد شده است.
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 سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
 تک نرخی شدن بنزین را تکذیب کرد

مردم: تا وقتی موهبت چند نرخی هست، چرا 
تک نرخی؟!

خاموشی چراغ های راهنمایی و رانندگی برخی معابر تهران

 دارکوب: دیدن وقتی کسی بهشون 
محل نمی ذاره، چرا الکی روشن باشن!

مصدومیت ۲۷ نفر در اردبیل به دلیل ترس و فرار از زلزله

دارکوب: به درجه ای از فراوانی سوانح و حوادث 
رسیدیم که از ترس شون هم مصدوم میشیم!

دانشجویان قرنطینه به آغوش خانواده هایشان باز می گردند

دانشجویان:  حیف زود گذشت، نمیشه ترم بعد 
هم همین واحدها رو انتخاب کنیم؟!

تیتر روز

 

بچه ها استاد قصه  بافتن هستند. بیشتر بچه ها مثل داستان نویس های 
روسی هستند، یعنی ادبیات شان توصیفی است. اگر فیلم ساز بودند 
کیارستمی می شدند اما دختر من، سلینجر است، یا در فیلم سازی 
اصغرفرهادی. هربار که قرار است بخشی از یک قصه خیالی را بگوید 
عزا می گیرم، چون پایانش حتمًا باز و یک برداشت آزاد سوررئال است.
گوش کردن به قصه های بچه سخت است. باید مواظب باشید لبخند 
روی صورت تان را در کل داستان حفظ کنید و مثل کاترین زتاجونز 
زیبا و کشیده بخندید، نه مثل برونکا در چوبین. وسط قصه از بچه سوال 
نکنید، امتحان درک متن زبان انگلیسی پایه دهم که نیست. بچه با 
هر بار سوال  کردن شما »ریست« می شود و باید از اول شروع کند. در 
تعمیم شخصیت های بد داستان به فک  و فامیل دقت کنید. مثاًل وقتی 
می گوید »اون اسبه مثل عمو رامین کار می کرد« این یک نوع تعریف 
است، البته برای اسبه نه عمو رامین. در تفکیک شخصیت های خوب 
و بد داستان عجله نکنید. مثاًل »اون گاوه که خونه ش بزرگ بود« از دید 
بچه شخصیت خنثی است و کاری به پرونده اختالس گاوه ندارد. اگر با 
شخصیتی مثل »تک شاخی که موهایش زیر رنگ سوخته و مجبور شده 
آن ها را آلمانی کوتاه کند« برخورد کردید، هول نشوید، با استفاده از 

اپلیکیشن مترجم زبان تک شاخ ها با او همدردی کنید.
وقتی بچه یک داستان را سه بار با همان جزئیات تعریف می کند یعنی 
یک چیزی بدجور روی مخش است. البد می پرسید چی؟ من که 
پیشگو نیستم، البد فردا هم نتیجه بازی بارسا و رئال را باید پیشگویی 
کنم، پس فردا هم باید حدس بزنم بچه درون شکم تان دختر است یا 
پسر؟! توضیحات بیشتر در دایرکت. مشخصات کودک تان و قصه ای 
را که برایتان تعریف می کند بنویسید و همراه با اسکرین شات واریز 
صدهزار تومان به این کارت، لطفًا منتظر باشید. هفت هزار و 19 نفر 

پیش از شما در صف انتظار هستند!

تعبیر قصه های خیایل بچه ها

شعر روز

ــرای مــوفــقــیــت از  ــ ــال، ب ــ ــب ف ــاح ای ص
عادت های قدیمی دل بکن. نه دیگه باز 
به چیزهای جدید عــادت نکن، کال به 

چیزی عادت نکن، اوکی؟!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  دارکوب سالم، جای یک مجله طنز مثل 
گل آقا واقعا خالیه. موسسه بزرگ روزنامه 
ــوب خان  خراسان تواناییش رو داره. دارک
دست به کار شو. سالمت باشید، خدا به همراه 

و نگهدارتان
دارکــوب: بچه های این صفحه همه وام دار 
گل آقا هستن و سعی می کنیم تا جایی که 
میشه دارکوب جای یک نشریه طنز درست و 

حسابی رو پر کنه.
  دارکوب میشه از عاشق شدن و ازدواج 
جــوانــان بی بضاعت بگی؟ جــوانــان ســاده 

با ایمان و عاشق حقیقی.
دارکوب: چشم، از اونم می گیم. اصال هم تابلو 
نبود کسی که این پیامک رو فرستاده خودش 

درگیر همین مباحثه!
  نظرسنجی های دارکوب خیلی باحاله، تو 

خونه دور هم می شینیم و حل می کنیم!
دارکوب: چه خوب که باعث گرم شدن کانون 

خانواده می شیم!
  کاش دولت نزدیک سال نو به همه کسانی 
که یارانه می گیرن یه مبلغی به عنوان عیدی 

می داد تا پیش خانواده سرشکسته نشیم.
دارکوب: خدا اون روز رو نیاره که کسی جلوی 
خانواده اش سرشکسته بشه، ولی تو پرداخت 

همین یارانه ها حرفه، چه برسه به عیدیش!

پیامک روز
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روحانی: بیش از 4۲ درصد کارمندان دولت خانم هستند و 
۲6 درصد پست های مدیریتی در اختیار خانم هاست / وزیر 
ارتباطات: مدیران پروژه ماهواره ناهید و پیام، خانم هستند 

/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۳۰ درصد 
رادیولوژیست های کشور زن هستند

دارکوب: مگه مسابقه است که هرکی تعداد 
کارمندهای خانمش رو اعالم می کنه؟!

مهدیسا صفری خواه| طنزپرداز

 تغییر الگوهای همسرگزینی

شدم داماد من، جانان گرفتم
درآمد جانم، اما جان گرفتم

همه دارند یاری چون شکوفه
ولی من رنگ بادمجان گرفتم!

***
 ممنوعیت قرار گرفتن سیگار 

در معرض دید
سیگار اگرچه خود به خود بد باشد

در دست شما و غیر شاید باشد
هرچند کشیدنش نباشد ممنوع

در معرض دیدتان نباید باشد!
***

گرفتن وام باعث چاقی می شود!
گرچه وقت وام بگرفتن شما

چاق میشی و ورم هم می کنی
موقع پس دادن آن در عوض

بیست کیلو الاقل کم می کنی!
مجید رحمانی صانع  

کمیک

مصایب پیاده روی در پیاده روها! 

ن
ریا

عف
 ج

قه
دی

ص
ت:   

س
نی

تو
ار

ک

باخانمان 

سومی: جریان ویدئوهایی که از تبلیغات بعضی کاندیداها درمیاد چیه؟ راسته یا الکیه و 
رقیب هاشون براشون ساختن؟

دومی: اونی رو میگی که کاندیدا جلوی ستاد انتخاباتیش داره کباب باد می زنه که بده به 
رای دهنده ها؟ اون مطمئنا راسته، کی میاد برای خراب کردن رقیبش کباب بده به مردم؟!

اولی: البته کباب داریم تا کباب! ولی این دوره به خاطر فراگیرشدن شبکه های اجتماعی 
باید منتظر عکس و ویدئو های فان بیشتری باشیم.

دومی: عکس هاشون که هر دوره منتشر میشه که چه وعده هایی میدن که حتی مرغ پخته 
تو کالباس مرغ و قارچ هم خنده اش می گیره! من به شدت منتظر ویدئوی این جریانم که 
منتشر بشه، تو خبرها بود چند تا از کاندیداهای انتخابات یکی از حوزه ها که تو مراسم 

تشییع و تدفین یکی از مردم محلی شرکت کرده بودن هنگام دفن متوفی افتادن تو گور! 
یعنی فیلمش رکورد بازدید پست اینستا و تلگرام رو می شکنه، بعد چه صداگذاری هایی 

ازش دربیاد... عالی میشه!
سومی: یعنی اشتباهی کاندیداها رو دفن کردن؟

دومی: نه بابا، این سه تا کاندیدا دوست داشتن اولین کسی باشن که متوفی رو دفن 
می کنن، به دلیل عجله شون و البد هی همدیگه رو هل دادن که خودشون افتادن اون تو! 

البته مردم درشون آوردن.
سومی: اتفاقا تبلیغ خوبی بوده، همین نشون میده که رای میارن ، چون مردم دوست شون 

داشتن که نجات شون دادن.
مشاور تبلیغاتی کاندیداهای احتمالی: اتفاقا ما یه پکیج تبلیغاتی داریم که کاندیدا رو 
تا گردن تو خاک دفن می کنیم تا نشون بدیم چقدر خاکیه. آپشن ویژه اش هم این طوریه 

که مردم با بیل روش خاک می ریزن و آب هم میدن بهش، اگر مایل هستین قیمت بدم؟

ت
وزیر نف

کاندیدا که ژست یم گرفیت همه عرم

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

layout@khorasannews.comسفارش می پذیرد
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

خانوم حواست کجاست، 
چیدمان جلوی مغازه رو 

اوووی... مگه نمی بینی به هم ریختی!
داریم ساخت و ساز 

می کنیم؟

بکش کنار، موتور 
به این بزرگی رو 

نمی بینی؟!

چیزی نیست، باالخره یه 
روزی عادت می کنه!

پس وقتی عادت کرد باز 
گرونش نکنین!

وزیر نفت: مردم به قیمت بزنین عادت یم کنند 
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ایران رکورددار هدررفت غذا و شوت فنونی زاده به اعتیاد!
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پول پاروکردن جوان لهستانی در بورس تهران

تصویری از یک جوان 36 ساله لهستانی در فضای مجازی 
منتشر شده است که گفته می شود در این روزها حسابی 
در بورس تهران پول درمی آورد. »ماجیج وجتال« در سه 
سال گذشته با سرمایه گذاری در بورس تهران توانسته 
پول خودش را پنج برابر کند. او که هم  اینک 13/5 
میلیون دالر سهام شرکت های مختلف ایرانی را خریداری 
کرده، کارگزار سرمایه گذار ۲۰ فرد ثروتمند با شش ملیت 
انگلیسی، آلمانی، سوئدی، سوئیسی، بلژیکی و لهستانی 
است. ظاهرا این فرد پس از امضای توافق برجام بین 
ایران و شش قدرت جهانی، مشتاق شده برای ارزیابی 
سرمایه گذاری در بازار ایران به کشورمان بیاید و حاال که 
تحت تحریم های بسیاری هستیم همچنان به خاطر استفاده 
از یورو فعالیت موفقی دارد. کاربری نوشت: »واقعا تبدیل 
تهدید به فرصت فقط این بزرگوار. بقیه سوء تفاهمی 
بیش نیستیم!«کاربر دیگری هم نوشت: »بورس داره به 

روزهای پرریسک اش نزدیک میشه باید مراقب بود.«
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فوتبال با هویت ملی!

»مگر با کارت ملی مان فوتبال بازی می کنیم؟!« چند روز 
پیش انتشار ویدئویی از فوتبال بازی کردن دو نوجوان 
جلوی مسجد شیخ لطف ا... و اصابت توپ شان به کاشی های 
این بنای ارزشمند، انتقادات زیادی را برانگیخت البته 
پیش از آن هم مرمت گنبد این مسجد که متعلق به قرن 
11 است، انتقادهایی را در پی داشته است. به تازگی هم 
در یکی از برنامه های تلویزیون، یک مجری درباره این 
اتفاق با لحنی تند می گوید: »اگر ریگی به پای کار مرمت تان 
نیست، اسناد را شفاف به رسانه ها بدهید! نه به آن ها که 
آخرین آدامس الکس فرگوسن را می برند به موزه نه به ما 
که با امانت میلیاردها انسان که ثبت جهانی شده، این گونه 
رفتار می کنیم!« این مجری همچنین به این موضوع اشاره 
می کند که اگر آموزش صحیحی به دانش آموزان می دادیم 
این اتفاقات نمی افتاد. کاربری نوشت: »کدوم کشور اجازه 

میده با هویت ملیش کسی فوتبال بازی کنه!«
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آلودگی هوا 2برابر تصادفات می کشد

»کال مرگ و میر خیلی آسون شده!« همواره در شبکه های 
ــاده ای در  اجتماعی و رسانه ها از تعداد زیــاد تلفات ج
کشورمان می شنویم که طبق اعالم های رسمی متاسفانه به 
16 هزار مرگ در سال می رسد. اما به تازگی کالنتری، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست آماری از میزان مرگ و میر بر 
اثر آلودگی هوا اعالم کرده که شگفتی ما را بیشتر می کند. 
طبق اعالم کالنتری ساالنه حدود 3۰ هزار ایرانی به دلیل 
آلودگی هوا در کشور جان شان را از دست می دهند که 
این میزان حدود دو برابر تلفات جاده ای را نشان می دهد. 
کاربری در این باره نوشت: »باور کردنی نیست که بیش از 
45 هزار هموطن ساالنه به خاطر کیفیت پایین خودروها 
باید این طوری جون شون رو از دست بدن و متاسفانه اراده 

محکمی هم برای حل مشکل وجود نداره.«

 

  2.4     M   views 

واردات 1500 تن غذای سگ و گربه

جدولی از آمار میزان واردات غذای سگ و گربه در فضای 
مجازی منتشر شده که تعجب کاربران زیادی را برانگیخته 
است. طبق این جدول گفته می شود در 1۰ ماه اول سال 
98، حدود 157۰ تن غذای سگ و گربه جمعا به ارزش 
۲/8 میلیون دالر وارد کشور شده است که اگر آن را 
تبدیل به ارزش ریالی کنیم به رقم 38/8 میلیارد تومان 
می رسیم. این میزان نشان می دهد که طبقه ای از افراد 
جامعه هستند که هزینه های باالیی را می توانند فقط برای 
تغذیه حیوانات خانگی شان بپردازند. کاربری نوشت: 
»در شرایطی که افرادی در همین جامعه داریم که برای 
نان شب شون مشکل دارن، این ارقام آزاردهنده است«. 
کاربر دیگری نوشت: »البته باید بپذیریم به این وسیله 
هم باالخره شغل هایی به وجود میاد و این اقشار اگر 
برای سگ شون خرج نکنن، ممکنه همون رو ببرند آنتالیا 

هزینه کنن.«

 

  2.8     M   views 

فنونی زاده در مراکز ترک اعتیاد

صحبت های ملی پوش سابق تیم استقالل پس از ترک 
در کمپ، بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. 
مهدی فنونی زاده این روزها در یکی از مراکز ترک اعتیاد 
جنوب تهران برای انگیزه بخشی به مراجعه کنندگان تالش 
می کند و تا کنون باعث رهایی افراد بسیاری از کمند اعتیاد 
شده است. این بازیکن سابق استقالل و تیم ملی که سال 
ها درگیر اعتیاد بوده، دلیل ترک کردن خودش را خانواده 
اش دانسته و گفته: »بعد از بهبودی، با خودم عهد کردم 
من هم به دیگران کمک کنم. از بچه پنج ساله ترک داده ام 
تا پیرمرد 81 ساله.« کاربری نوشت: »کاش یک شغلی هم 
برای اینایی که ترک میکنن مهیا بشه و اال دوباره مشکالت 
و بیکاری اونا رو به سمت اعتیاد می بره.« کاربر دیگری 
نوشت: »خدا خیرش بده که داره به دیگران کمک می کنه!«

 

  2.8     M   views 

ایران رکورددار هدر رفت

گزارشی از هدررفت غذا در فضای مجازی منتشر شد که 
واکنش های زیادی را به همراه داشت. بر اساس گزارش 
فائو، 87۰  میلیون نفر معادل یک هشتم جمعیت جهان غذای 
کافی برای خوردن ندارند. ایران با آن که تنها یک درصد 
جمعیت جهان را در خود جای داده اما میزان هدررفت 
غذایی اش به اندازه ۲/7  درصد کل جهان است. در این 
گزارش آمده است که میزان هدررفت غذا در ایران با 
1۰ کشور اروپایی برابری می کند به طوری که ضایعات 
موادغذایی در ایران معادل 35 میلیون تن در سال و در 
اتحادیه اروپا با ۲7 کشور عضو، حدود 9۰ میلیون تن است. 
هدر رفت با دور ریز متفاوت است و شامل بسته بندی 
نامناسب یا مثال پخت بی کیفیت نان و ... می شود که باعث 
اتالف مواد غذایی می شود. »واقعا باید فکری به حال این  

مسئله بشه این ثروت کشوره که به فنا می رود.« 

ناصری- »از مردم سواری گرفته و روی شانه های آن ها نشسته  تا ...«؛ اگرچه تبلیغات رسمی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم از روز 
پنج شنبه آغاز شده اما برخی کاندیداها از ماه ها قبل، شروع به تبلیغات برای حضور در این کارزار انتخاباتی کرده اند. این تبلیغات 
را در قالب هایی نظیر پیامک، نشست های دوستانه، سخنرانی و ویدئوهای مختلف در فضای مجازی شاهد بوده ایم که برخی از 
آن ها خیلی زود به خاطر عجیب بودنشان در شبکه های اجتماعی دست به دست شده اند. البته تبلیغاتی که تا قبل از پنج شنبه 
حالت غیر رسمی داشت، از 24 بهمن به صورت رسمی شروع شده و کاندیداها با هیجان زیاد و البته شیوه های مختلف که گاهی به 
بدی و زشتی می زند، به دنبال جلب آرای مردم هستند. تبلیغ های عجیب و غریبی که هر روز چند ویدئو و عکس از آن در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود و واکنش های زیادی را هم به همراه دارد. ویدئو هایی از کاندیداهای مختلف در مناطق مختلف 
که برخی خجالت آور است و به نظر می رسد تا پایان وقت قانونی تبلیغات شاهد نمونه های دیگری هم باشیم البته در این میان، 
برخی کاندیداها هم با شیوه های جدید و البته دوست داشتنی اقدام به تبلیغات کرده اند. ما امروز سعی داریم در میان انبوه خبرها 

درباره انتخابات و کاندیداها به شیوه تبلیغات انتخاباتی برخی از آن ها بپردازیم که شامل تبلیغ های خوب، بد و زشت می شوند.

برخی کاندیداها با شیوه های دوست داشتنی و برخی به شیوه های زشت و ناپسند خودشان را 
در معرض انتخاب قرار داده اند

            خوب؛ کاندیدای محیط زیست دوست

این که ایده خوب و خالقانه ای داشته باشی که شائبه شوآف، 
خریدن رای و .... نداشته باشد، شاید سخت به نظر برسد 
اما می توان با نگاهی نو و با استفاده از ظرفیت جوان ها، 
کارهای خالقانه ای کرد که هم باعث تبلیغ شوند و هم دردی 
از اطرافیان را بهبود بخشند. این اتفاق را یکی از نامزدهای 
حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا رقم زده و در اقدامی جالب 
ــواداران خود در یکی از مناطق شهر  به همراه جمعی از ه
یاسوج، اقدام به جمع آوری زباله ها از دامان طبیعت کردند 
که مورد استقبال کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت. 
این نماینده برای تبلیغ خود از هوادارانش خواسته تا به دامان 
طبیعت بروند و زباله ها را جمع کنند، حرکتی که امیدواریم 
موجب چشم و هم چشمی مثبت دیگر کاندیداها قرار بگیرد تا 
با اقدامات ابتکاری و خالقانه مثبت خود، نشان دهند که می 
توانند با خالقیت مشکالت منطقه شان را حل و اعتماد مردم 

را به سمت خود جلب کنند.

            بد؛ از بی قانونی تا ستاد کباب خوران

پیش از شروع وقت قانونی تبلیغ انتخابات مجلس برخی 
ویدئوها و تصاویر نشان از شروع تبلیغات زود هنگام می داد 
که چند مورد از آن ها خیلی مطرح بود. سفره های انتخاباتی 
یکی از این تبلیغ های زود هنگام بود که درباره آن و نمونه 
هایش در همین ستون مطلب نوشتیم. اما تبلیغ عجیب 
پیش از موعد برادر یکی از کاندیداها سر و صدای عجیبی 
به پا کرد. برادر کاندیدا که ادعا می کند رکورددار گینس 

است، با خوابیدن در برف برای برادرش تبلیغ می کند.
اما بعد از شروع وقت قانونی با تعداد بیشتری از تبلیغ های 
خاص مواجه شدیم. به عنوان مثال، یکی از کاندیداها 
با جشن افتتاح ستاد انتخاباتی اش ســوژه شبکه های 
اجتماعی شد. جشنی که برخی آن را مشابه جشن های 

2500 ساله و افتتاحیه بازی های المپیک دانسته اند.
کــانــدیــدای دیــگــری یــک ویــدئــو از 
خودش بیرون داده است که در آن 
شعر عجیبی خوانده می شود. در 
این شعر جمله هایی وجود دارد که 
مرزهای ریا و فریب را جابه جا کرده 
است. در جایی از شعرش با تعبیری 
»وسعت  ــود:  ــی ش م گفته  عجیب 
مهربانی ات وسعت شهر اســت... 

تواضعت رنگ نماز شب است!«
یکی دیگر از کارهای بدی که در این 
دوره و البته دوره های قبل شاهد آن 
بوده ایم، نصب تراکت های تبلیغاتی 
روی عالیم راهنمایی و رانندگی 
است. در حالی که نصب آگهی روی 

عالیم راهنمایی و رانندگی جرم است. کاربری با انتشار 
تصویری از جاده یکی از شهرهای استان اردبیل که کل 
تابلوهای عالیم راهنمایی و رانندگی، با عکس و پوستر 
یکی از نامزدها پوشانده شده بود، نوشت: »اگر کسی در 
این مسیر و شرایط جوی بد منحرف شود چه کسی جوابگو 
ــود!؟« بسیاری از کاربران معتقد بودند چطور  خواهد ب
نماینده ای که خود قانون را رعایت نمی کند می خواهد به 

دنبال قانون گذاری باشد؟
یکی دیگر از ویدئوهای پر بازدید شبکه های اجتماعی که 
به عجیب ترین شیوه تبلیغ، شهره شده اســت، مربوط به 
راه اندازی ستاد کباب خوران کاندیدایی از ایذه بود که نامزد 
نمایندگی مجلس، خودش برای مردم کباب سیخ می گیرد.

البته در کنار مواردی که در باال آمده و وعده های واهی که 
دیروز نوشتیم، ویدئوها و بنرهای تبلیغاتی دیگری هم هست 
که به دلیل کمبود فضا به آن ها نمی پردازیم ولی تیتر وار به 
برخی از آن ها اشاره می کنیم، مثل: استفاده از بادیگارد، 
توزیع اقالم مختلف در بین مردم، صرف سوپ و تبادل نظر، 
هدیه دادن، استفاده از بچه ها، ستادهایی روی 18 چرخ 

و در چادر و ...

            زشت؛ مردم سواری یک نامزد

ــرای جلب نظر  برخی نــامــزدهــای ورود بــه خانه ملت، ب
رای دهندگان دست به هرکاری می زنند و در این مسیر به 
غیر از شأن خود به عنوان یک فرد، شأن جایگاهی را که قرار 
است اشغال کنند، نیز زیر سوال می برند. در میان تبلیغ 
های نامزدها چند تصویر، به شدت زشت و زننده بودند که 
البته واکنش های زیادی را هم به همراه داشتند. در یکی 
از این تصاویر که بسیار در شبکه های اجتماعی با واکنش 
همراه بود، فردی که ادعا شده کاندیدای انتخابات مجلس 
از حوزه اقلید فارس است روی دوش یکی از طرفدارانش 
سوار شده است. کاربران زیادی این حرکت نامزد انتخاباتی 
را محکوم کردند و نوشتند: »کسی که قبل از انتخابات سوار 

مردم شده بعد از انتخابات چه بالیی سر مردم میاره!«
با  گچساران  کاندیداهای  از  یکی  دیگری،  ویدئوی  در 
استفاده ابزاری از یک خانم بدحجاب اقدام به معرفی خود 

کرده که خشم بسیاری را به همراه داشته است.

            انتخاب اصلح

طبیعی اســت که مــردم در هر کجای ایــن کشور پهناور، 
هرکسی را که به مجلس بفرستند، می خواهند به مشکالت 
آن ها رسیدگی کند و وکیل آن ها در مجلس باشد اما قطعا 
کسانی که وعده های واهی می دهند یا به هر طریقی می 
خواهند خود را به صندلی مجلس برسانند، انتخاب مردم 
نخواهند بود چون مردم به دنبال کسانی هستند که به کاری 
که در حوزه وظیفه نمایندگی تعریف شده است بپردازند نه 
کسانی که با وعده های پوشالی یا تبلیغ های پوپولیستی به 
دنبال خرید رای مردم و بعد از رسیدن به مجلس احتماال 
پر کردن جیب خود خواهند بود. به همین دلیل انتظار می 
رود روزنامه ها و فعاالن شبکه های اجتماعی و رسانه ای، 
اقدامات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم را رصد کنند 

و کژی های آن را به مردم نشان دهند.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

شعبه های فعال اپل!

137 برای روزهای سرد

پرورش ملخ بمب یاب

سیستان و بلوچستان زیباست یعنی این 
طبیعت 

زیبا و بکر رو 
هر کجای 

جهان 
داشت 

االن محل 
رفت و آمد 
توریست 
ها با کلی 

درآمد بود 
اما اینجا ...

 دانشمندا 
به خاطر حس 

بویایی باالی 

ملخ و تشخیص 

مواد شیمیایی 

دارن اونا رو 

پرورش میدن 

و  ملخ را برای 

تشخیص مواد 

منفجره به 

خدمت گرفتن

اگه با این 
صحنه روبه رو 

شدین که یه نفر 
توی هوای سرد 
این جوری با بنر 

داره خودش 
رو گرم می کنه 
به 137 زنگ 

بزنید بیان 
ببرنشون 
گرمخونه

در حالی که 
سامسونگ 

و ال جی 
بازار ایران رو 
ترک میکنن 

شعبه های 
اپل در ایران 
در حال زیاد 
شدن و ارائه 
خدمات به 

مردم هستن!

خطر جدی خانه تکانی!
با توجه به 

نزدیک شدن 
روزهای 

پایانی سال 
و خطر جدی 
خانه تکانی  

به محض 
شنیدن  تعریف 

و تمجید از 
طرف همسر 
فوری خانه را 

ترک کنید!

خوب، بد، زشت
 تبلیغات انمزدها
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انعکاس

 ناجی گری 
پشت نقاب فریب

دکتر جعفر بای 
جامعه شناس و استاد دانشگاه 

متاسفانه در جوامعی که غرق در 
برخی  هستند  فراوانی  مشکالت 
انسان ها به دنبال کسب منافع و 
منابع مادی خود هستند و برخی 
دیگر که غرق در مشکالت  اقتصادی 
و مالی  هستند در جست وجوی  
ــا نــجــات از  ــا ب نــاجــی مــی گــردنــد ت
گرفتاری ها آن ها را از مشکالت دور 
کنند و این افراد قربانی یا مال باخته 
به دلیل اعتماد بیش از حد فریب 
افراد مبلغ را می خورند و تصور می 
کنند با اعتمادشان به اهداف و آینده 
درخشانی می رسند در حالی که به 
دلیل فریبی که می خورند و وسوسه 
و طمعی که دارنــد نه تنها به هدف 
شان نمی رسند بلکه سرمایه اندک 

اولیه شان را نیز از دست می دهند.
ــراد قربانی با وجــود ایــن که  ایــن اف
ــد در اعتماد کــردن اما  تردید دارن
برای رفع مشکالت شان این ریسک 
را انجام  می دهند و سرنوشت خود 
را دســت ناجیانی می سپارند که 
در آخر ماجرا چهره اصلی شان رو 

می شود.
متاسفانه این قبیل پرونده ها به این 
علت گسترش می یابد که مشکالت 
و مصائب عده ای از افراد زیاد است 
و چاره ای جز اعتماد کردن به این 

افراد شیاد ندارند .
در جوامع پر مشکل تفکر و قدرت 
ــراد جامعه گرفته  اندیشیدن از اف
می شود و چون اراده ای در تصمیم 
گیری نــدارنــد بــدون فکر و تامل 
درگــیــر اخــتــالل فکری مــی شوند 
و سرمایه و پــول خــود را بــه دست 
کسانی می سپارند که نمی دانند 
از آن ها اخاذی می شود در حقیقت 
افرادی که مشکالت شان زیاد است 
وسوسه و طمع مال اندوزی تفکر را 

از آن ها سلب می کند.
ــراد شیاد بـــرای جلب مشتری  افـ
سودها  و ارقامی را پیشنهاد می 
دهند که واقعا وسوسه انگیز است 
و پس از شناسایی عناصر خود در 
چند نوبت بــه تعهد و وعــده های 
خــود عمل می کنند امــا وقتی در 
ــه محاسبات  فــرصــتــی مــنــاســب ب
ــود رسیدند  مــالــی و ارزشــمــنــد خ
کالهبرداری خود را عملی می کنند 

و به اجرا درمی آورند.
در جامعه ای که اقتصاد بیمار باشد 
وسوسه  و  طمع  فریبکار  ای  عــده 
افــراد مشکل دار را نشانه گذاری 
می کنند تا از طریق آن ها به ثروت 
هنگفت برسند.وقتی مادی گرایی 
و  کند  رخنه  جامعه  یــک  بدنه  در 
بدواند   ریشه  اقتصادی  بیماری 
ــده ای منجر  ــدی بــه چــالــش هــای ع
می شود و افراد ساده لوح را گرفتار 
وسوسه های مالی می کند اغلب 
این افراد به دلیل نداشتن آگاهی و 
کمبود اطالعات گرفتار این مسائل 

می شوند.

زنان ساده لوح که تصور می کردند مرد خارجی 
در ازای خرید طالهایشان دالر های بیشتری به 

آن ها می دهد در دام وسوسه افتادند.
 آن ها وقتی به صرافی رفتند متوجه جعلی بودن 

دالرها شدند و خنده هایشان محو شد.
اوایل شهریور امسال زن جوانی در غرب تهران 
منتظر تاکسی بود تا به خانه برود تا این که پسر 
جوانی سوار بر خودرو جلوی پای زن جوان توقف 
کرد و این زن که فکر می کرد این مرد مسافرکش 

است سوار بر خودرواش شد.
همه چیز عادی به نظر می رسید تا این که در مسیر 
دو مرد جوان و شیک پوش سوار بر خودرو شدند، 
یکی از آن ها با زبان ترکی استانبولی شروع به 
صحبت کرد و جوان دیگر که گویا مترجم او بود 

حرف های مرد جوان را ترجمه می کرد.
لحظاتی گذشت که مــرد مترجم به زن جوان 
گفت: این مرد که مسافر است چند ساعت دیگر 
به کشور ترکیه پرواز دارد و فرصت نکرده است 
برای همسرش طال بخرد و از زن جوان خواست 

تا به آن ها کمک کند.
مریم که به رفتارهای این دو مرد اعتماد کرده بود 
تصمیم گرفت به آن ها کمک کند و مرد مترجم در 
حالی که صحبت های مرد خارجی را ترجمه می 
کرد به مریم گفت: این مرد حاضر است طالهایی 
را که همراهش بوده به دالر و قیمت بیشتری بخرد 

تا پیش همسرش دست خالی نرود.

ــرار اســـت در قبال  ــوان وقــتــی شنید قـ زن جـ
طالهایش به او دالر بدهند و گران تر از قیمت آن 
خریداری کنند پیشنهاد آن ها را پذیرفت و النگو 
و گوشواره های طالیش را که 50 میلیون تومان 
ارزش داشت در اختیار مرد خارجی قرار داد و 
مرد مترجم پس از چرب زبانی و قدردانی از زن 
جوان دالر زیادی در اختیار مریم قرار داد و زن 
جوان که به مقصد رسیده بود از خودرو پیاده شد 

و به خانه رفت.
دالرهای جعلی	 

فــردای آن روز مریم با دالرهایی که در اختیار 
داشت به یک صرافی رفت تا آن ها را نقد کند اما 
مرد صراف وقتی دالرها را در دست گرفت ادعا 
کرد که این دالرهــا جعلی است و هیچ ارزشی 

ندارد.
دنیا روی سر مریم خراب شد و حرف های مرد 
جوان را باور نکرد و به یک صرافی دیگر رفت که 
در آن جا نیز صاحب صرافی اعالم کرد که این 

دالرها جعلی است.
بدین ترتیب؛ مریم به دادسرای امور جنایی تهران 
ــرای  رفــت و بازپرس سهرابی از شعبه 9 دادس
امور جنایی تهران دستور داد تا تیمی از ماموران 
پلیس آگاهی تهران برای دستگیری عامالن این 

فریبکاری ماهرانه وارد عمل شوند.
تحقیقات پلیسی	 

کارآگاهان در تحقیقات پلیسی پی بردند چند زن 

ساده لوح دیگر طعمه فریبکاری نقش پردازی این 
مردان قرار گرفته اند و در این مرحله به محل هایی 
که طعمه های سارقان سوار بر خودروی اعضای 
این باند شده رفتند و دوربین های مداربسته را 

بازبینی کردند.
تیم پلیسی در این مرحله یک شماره پالک محو 
شده به دست آوردند و با اقدامات فنی و پلیسی 
موفق شدند شماره پالک خودروی اعضای این 

باند را به دست آورند.
همین سرنخ کافی بود تا ماموران با شناسایی 
صاحب خودرو، وی را که جوان 30 ساله ای به 

نام کامران است، دستگیر کنند.
دزد سابقه دار	 

کامران که از سارقان سابقه دار است ابتدا خود 
را در ماجرای فریبکاری میلیونی بی گناه می 
دانست اما وقتی پیش روی طعمه هایش قرار 

گرفت به ناچار لب به سخن باز کرد.
مرد جوان در اعترافاتش گفت: چند سال قبل به 
خاطر سرقت بازداشت شدم و به زندان رفتم تا این 
که چند ماه قبل با قرار وثیقه از زندان آزاد شدم اما 
باید برای گرفتن رضایت شاکیان پرونده ام پول 
تهیه می کردم اما هیچ کار و راه حلی برای تهیه 

پول های سرقتی نداشتم.
یک روز داخل قهوه خانه محل زندگی ام نشسته 
بودم، در فکر فرو رفته و ناراحت بودم که ناگهان 
مردی به نام شروین که به استاد معروف بود سر 
میزم نشست و شروع به صحبت کرد، وقتی شنید 
که به خاطر رد مال و بدهکاری ام ناراحت هستم 
خواست تا ناراحت نباشم و گفت یک کار خوب و 
پر پول برایم سراغ دارد، کاری که می توانم ردمال 

کنم و زندگی خوبی برای خودم فراهم کنم.
ــزود: پیشنهاد کار را پذیرفتم و همراه او  وی اف
به خانه اش رفتم، وقتی به طبقه زیر زمین خانه 
شروین رفتم متوجه شدم که استاد در کار جعل 
دالر فعالیت دارد و پس از آن با مرد جوانی که به 
زبان ترکی استانبولی مسلط بود و جوانی دیگر 
که خودش را در ماجرای فریبکاری مان مترجم 

معرفی می کرد، آشنا شدم.
کــامــران گفت: پــس از آشنایی بــا آن هــا نقشه 
طراحی شد و من چون ماشین داشتم در نقش 
مسافرکش سوژه ها را سوار بر خودرو می کردم 
و پس از آن دو همدستم بــرای فریبکاری سوار 
بر خودرو می شدند، هیچ وقت فکر نمی کردم 
دستگیر شوم. بنا بر این گزارش، تحقیقات برای 
دستگیری سه عضو دیگر این باند که در کار جعل 
ــد در دستور  دالر و سرقت طالها فعالیت دارن
کار ماموران پلیس آگاهی تهران قــرار گرفت و 

تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

وسوسه دالری مرد خارجی  برای زنان تهرانی

عامالن قتل  وحید مــرادی در زنــدان رجایی 
شهر، دیروز در دادگاه کیفری یک استان تهران  

محاکمه شدند. 
درگیری خونین در زندان	 

رسیدگی به این پرونده از یازدهم تیر سال 97 
به دنبال  درگیری خونین در محوطه هواخوری 

زندان رجایی شهر آغاز شد.
 طی درگیری خونین میان زندانیان ،تالش 
زندانبانان برای پایان دادن به دعوا بی نتیجه 
ماند و یکی از زندانی ها که گنده التی به نام 
وحید مرادی بود با پنج ضربه چاقو از پا در آمد 
و این درحالی بود که تصاویر این درگیری از 

دوربین های مداربسته زندان ضبط شد.
یک روز بعد ازانتشار اخبار و تصاویر مربوط به 
کشته شدن وحید مرادی در فضای مجازی سر 
و صدای زیادی به پا  شد و فیلم های او که قبل 
از این ماجرا در الیو اینستاگرام بارها به کری 
خوانی برای سایر اشرار پرداخته بود به سرعت 

دست به دست شد.
قتل وحید مرادی	 

در بــررســی هــای پلیسی و قضایی  مشخص 
شد وحید ۴3 ساله که چندین سابقه کیفری 
داشت و 16 بار به زندان رفته بود اردیبهشت 
ماه از زندان آزاد شد و به مهمانی که دوستش 
حسین به مناسبت آزادی او تدارک دیده بود 
رفت و به کری خوانی در اینستاگرام پرداخت 
اما این کری خوانی ها به درگیری میان او و 
حسین و سه خواهرزاده اش منتهی شد و او در 
پنت هاوس برج حسین در خیابان ۲1 ولنجک 
وی را به ضرب چاقو کشت و سه خواهر زاده اش 

را زخمی کرد .
وحید بعد از این جنایت و در حالی که قصد 
خروج از کشور را داشت در مرز ایران و ترکیه 
بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شد و او 

به قتل در مستی اعتراف کرد.
چون بعد از انتقال وحید به زندان رجایی شهر ، 
بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده احتمال 

وقوع خطر را برای وی مطرح کرده بود او به بند 
خصوصی منتقل شد اما پس از چند روز به اصرار 
خانواده اش به بند عمومی رفت تا این که یازده 

تیر ماه طی درگیری جنجالی کشته شد.
بازداشت عامالن جنایت زندان	 

با تکمیل تحقیقات پلیسی، 17 نفر از زندانیانی 
که طی درگــیــری منتهی به جنایت شرکت 
کرده بودند بازداشت شدند. سعید و عباس 

که به گفته دیگر زندانیان نزدیک تر از 
دیگران به وحید بودند به عنوان 

متهمان اصلی تحت بازجویی 
قرار گرفتند ولی هر دو ادعا 

کرده اند ضربه کاری را با 
چاقوی دست ساز به وحید 

نزده اند.
سعید که سال ۸۸ در یک 

درگیری مرتکب قتل شده 
ــت دیــه رضایت  ــرداخ ــا پ بــود ب

گرفته و آزاد شده بود اما سیزدهم 
بهمن ماه سال 95 طی درگیری دسته جمعی 
که در خیابان منصور رخ داده بود علی ۴7 ساله 
را با تفنگ ساچمه ای به قتل رساند و بار دیگر 
ــدان منتقل شد. وی که قبال در سرقت  به زن
مسلحانه طالفروشی در الهیجان نیز شرکت 
کرده بود ادعا کرد در درگیری منتهی به قتل 
در زندان رجایی شهر شرکت داشته ولی وحید 

را نکشته است .
ــودش را  وی در بازجویی ها گفت: وحید خ
عقاب ایران می خواند و نوچه هایش را اجیر می 
کرد تا به زندانیان دیگر حمله کنند .او همیشه 
برای سایر زندانیان خط و نشان می کشید و 
بارها فیلم کری خوانی های او در شبکه های 
مجازی منتشر شده بود .من با او درگیر شدم اما 

نمی دانم چه کسی به او کارد را زد .
عباس که متهم دیگر این پرونده است نیز در 
سال ۸5 به دنبال اختالف خانوادگی با تفنگ 
یکی از اعضای خانواده اش را کشت و با پرداخت 

دیه از قصاص رهایی یافت.او 
قــرار بود با توجه به رضایت 
اولیای دم پس از محاکمه 

آزاد شود .
وی در بــازجــویــی هــا گفت: 
ــدان  وحید از روزی کــه بــه زن
بازگشت ،مــدام برای همه کری 
باید  او می گفت کفترها  می خواند. 
پایین و شیرها باال بنشینند .آن روز او 50 نفر از 
نوچه هایش را که همگی چاقوی دست ساز و آب 
جوش همراه داشتند به سالن آورده بود تا دعوا 
کنند.وقتی دعوا باال گرفت متوجه نشدم چه 

کسی ضربه های اصلی را به وحید زد.
15 متهم دیگر این پرونده که برخی از آن ها 
اتهام شرکت در نزاع منجر به قتل و تهیه تصویر از 
جسد وحید را داشتند ادعا کردند سعید و عباس 
با ترفندی خاص وحید را به انتهای سالن شماره 
یک کشاندند و او را با چاقو زدند. در حالی که 

نوچه های او در سالن شماره 3 مانده بودند.
محاکمه در دادگاه جنایی	 

ــرونـــده ایـــن جــنــایــت جــنــجــالــی بـــا صـــدور  پـ
کیفرخواست به شعبه چهارم  دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد و 17 متهم دیروز 
پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شدند. 
مادر وحید مرادی از طرف نوه خردسالش برای 

عامالن جنایت حکم قصاص خواسته است.

مردی که زن تنهایی را کشت و جسد وی را در 
باغچه خانه اش دفن کرده بود  دیروز در دادگاه 

کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.
ــراری اش  این متهم جنایت را گــردن دوســت ف

انداخت و مدعی شد بی گناه است.
ناپدید شدن زن تنها	 

تابستان سال 97 دختر  جوانی به پلیس آگاهی 
تهران رفت و از ناپدید شدن مادر 5۴ ساله اش به 

نام عفت خبر داد. 
وی گفت : مادرم پس از جدایی از پدر، به تنهایی 
در خانه اش در خیابان اشرفی اصفهانی زندگی 
می کرد. دو  روز قبل مادرم  از خانه بیرون رفت و 
دیگر بازنگشت.ما همه جا را دنبال مادرم گشتیم 
اما خبری از او به دست نیاوردیم.تا این که دیروز 
یک مرد ناشناس به خانه مان زنگ زد و گفت 
مادرمان  را به گروگان گرفته است. او در ازای 
آزادی مادرمان از ما پول خواست.او گفت باید 
برای پرداخت پول به  یک پارک در غرب تهران 
برویم. من و خواهرم به پارکی که مرد ناشناس 
آدرس آن را به ما داده بود  رفتیم  اما هیچ خبری 

از او  نبود.
نخستین سرنخ	 

 با این شکایت تالش پلیس برای افشای راز ناپدید 
شدن زن میان سال آغاز شد.پلیس در نخستین 
مرحله از تحقیق ها به پرس و جو از فرزندان  عفت 

پرداخت.
دختر این زن به ماموران گفت: در همسایگی 
ما یک مرد افغان سرایدار است. او چندین بار به 
بهانه ای مقابل در خانه مان آمد و از مادرم کمک 

خواست. من به او مشکوک هستم.
به دنبال اظهارات دختر جوان، پلیس،  سرایدار 

60ساله به نام عظیم را بازداشت کرد.
اعتراف به قتل	 

ــودش را بــی  اطــالع  ــت خ عظیم کــه سعی داش
ــد در   ــدن زن تنها نشان ده از نحوه کشته ش

بازجویی های فنی به قتل اعتراف کرد.
 وی گفت : می دانستم عفت که در همسایگی ما 
زندگی می کند پولدار است و طالهای زیادی 
دارد. به همین دلیل نقشه سرقت را کشیدم. من 

به بهانه کمک گرفتن از این زن مقابل خانه اش 
ــرای کمک به اتاقک  رفتم و از او خواستم تا ب

سرایدار بیاید.
وی ادامه داد: وقتی عفت به اتاقک سرایداری آمد 
او را خفه کردم و طالهایش را  به همراه موبایل 
و کیف پولش دزدیــدم.مــن جسد  را در باغچه 

خانه ای که سرایدار آن جا بودم، دفن کردم.
به دنبال اعتراف های تکان دهنده این مرد، 
پلیس به خانه باغ در غرب تهران رفت و بقایای 

جسد دفن شده را پیدا کرد.
به دنبال  اعتراف های این مرد  و بازسازی صحنه 
جنایت،وی دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در دادگاه	 

در ابتدای جلسه فرزندان قربانی برای عظیم 
حکم قصاص خواستند.

وقتی متهم سالخورده به اتهام قتل و سرقت در 
جایگاه ویژه ایستاد جرم هایش را انکار کرد.

وی گفت: من زن همسایه را نکشتم. دوستم 
عباس که حاال به افغانستان فرار کرده او را کشت 
و به تنهایی جسدش را در باغچه دفن کرد. عباس 
پول و طالهای زن ثروتمند را هم با خودش برد. 
ــی پلیس  من بی گناهم و قبال تحت فشار روان

آگاهی به قتل اعتراف کرده بودم.
با پایان اظهارات این متهم قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.                                

دیروز در دادگاه کیفری یک استان تهران صورت گرفت

محاکمه17متهم  به قتل وحید مرادی در زندان 
دفن جسد زن تنها در خانه باغ وحشت



بطری خالی

یک بطری آب میوه داریم که وزن آن در حالتی که 
کامال پر است و همچنین در حالتی که نصفه است، 
مشخص شده است. با توجه به این که وزن بطری 

ــرم  گ  350 ــر  پـ
نصفه  ــری  ــط ب و 
200 گرم است، 
وزن بطری خالی 

را حساب کنید.
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حل جداول ومعماها

حل عددیاب

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

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.

9 5 8
8 7 6

5 8 3 2
7 8 6

1 5 9 7
4 3 2

5 3 7 9
2 8 3

4 2 1

9
1 3 2 5
5 8 1 6

8 3 7
3 7 9

7 5 1
7 2 4 1

9 4 8 3
3

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضی

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

نباشد.

با توجه به تصاویر داده شده، کدام گزینه برای 
جای خالی مناسب است؟

معما )1(عددیاب

بازی ریاضی:

اختالف تصاویر:

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

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

اختالف تصاویر

معمای دختر و پسرهای ناصر:  چون حاصل ضرب سن بچه ها 72 می شود، 
پس سن بچه ها باید مجموع 3 مقسوم علیه 72 باشد، مثل 2، 4 و... تا 36. اما 
از آن جایی که پالک 22 است، پس سن بچه ها باید 18 یا زیر آن باشد. با این 

حساب ناصر یک دوقلوی دو ساله و یک بچه 18 ساله دارد.

تست هوش: در ابتدا خانه های ردیف پایین تغییر نمی کنند ولی خانه های 
ردیف باال، آن هایی که رنگی اند، سفید و آن هایی که سفید هستند رنگی   
می شوند. بنابراین شکل بعدی به دست می آید. در مرحله بعد خانه های ردیف 
باال تغییر نمی کند و در ردیف پایین همان اتفاق می افتد. اگر همین روند را ادامه 

دهیم، این بار نوبت ردیف باالست و گزینه 4 به دست می آید.

دوستان چند ساله

چهار دوست به نام های ناصر، محمدعلی، مجید 
و علیرضا در یک خانواده هستند. ناصر یک سال 
بزرگ تر از محمدعلی است. محمدعلی یک سال 
بزرگ تر از مجید است. مجید یک سال بزرگ تر 
از علیرضاست. اگر ضرب سن آن ها در هم 3024 

شود، برادران چندساله هستند؟
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شش رقمی: 

  835216 – 583612
379215 - 295836

سه رقمی: 

  213 – 457 – 534
  652 – 793 – 631

629 - 821

چهار رقمی:

   6872 – 7531
  7423 – 3524

9612 - 3984

پنج رقمی: 

  64587 – 23879
  94312 – 98217
58791 - 79324

62979324583612
448988
537921577
81189612
74237931

9631457
282125
352413
8652835216
7
9534

627459138
198637245
543821769
281963457
435172896
769548312
376294581
914785623
852316974

395267481
812943576
764158932
478326195
123589647
956471328
531792864
289614753
647835219

حل جدول شماره  7615 حل جدول شماره  821   

ــردان اثــر تابستان  ــارگ قلم- اطــالعــات دیجیتالی 5.ک
6.لکوموتیو  آلــودگــی  پسوند  طوالنی-مسابقه-  گــرم 
توربینی–دستگاه آب جوش صنعتی 7.ســردار لشکر–
بیماری سیاه زخم 8.نور دهنده- کفش قدیمی– حفره 
امنیتی در برنامه های رایانه 9. کوره پخت نان- رئیس 
10.تصویر متحرک- خوش پوش  جیمزباند– باهوش 
11. پدربزرگ- سایه–پایتخت کشور سوئیس- عصب 

12.اسب سفید- سیاستمدار اندونزیایی

عمودی:

1. مشایعت نظامی-فرزند نوه 2. عنصر تیروئید- مسکن 
روده و شکم- وحشی 3.ضد آب 4.الزم– میوه نیکو-میدان 
بوکس 5.فرس- کشور کاسترو- مردار 6.عدد خیتی–
خصلت- واحد پول ارمنستان 7.کار سینمایی مصطفی 
کیایی– زهر–رایحه 8. اخم و تخم-نوعی غذای ژاپنی- 
نقطه مقابل توحید 9. نگهبان ویــژه- تصدیق آلمانی- 
ســاز هندی 10.امــیــر قــوم 11- هنوز فرنگی- سالح 

– نیمه سنگین
قلم خارجی 12. 
بزرگ ترین کشور 
آفــریــقــا- متضاد 

پوزیتیو

افقی:    1. آبشاری در آرژانتین- روغن صنعتی 2. نماد ممانعت- مهره دوم گردن-
انـــدازه دستی-نام دیگر کشور مراکش4.بخشنده–اثر    .3 ــل  آش– ضمیر داخ

افقی:  1.جوال– از کوه های استان خراسان 2.از حبوبات-از خدایان باستان-نهنگ 
3. تکرار حرف-والی 4.اندیشه-از انگشتان دست 5.سالخورده- موی اسب-داخل 

6.اسب چاپار-  کانال 7.اشکنه– فرمان 8.لحظه– حریر 
ــراس 9. خستگی–  ستون 10.مــرکــز استان  نـــازک- ه
کرمانشاه- نقش بازیگر 11. کیف مسافرتی-شهر حضرت 

عبدالعظیم)ع(–شاطر 12. باز ستاندن- متقلب

 عمودی :

1. از درندگان جنگل–موشک کروز ایرانی- امر به ساییدن 
2.بیماری تورم رگ های پا- پژواک 3.برگ درخت–رود 
فراعنه- خیر 4. هزاران- مزد کار 5.ساکنان بومی قطب 
شمال -چاقو 6.دیوار بلند–نمایش –جد 7.چروک پوست–
نت میانی- کمانگیر مشهور 8. یک میلیاردم یک متر-شبه 
جزیره ای در جنوب شرقی اروپا 9.خونابه–ناپیدا 10.نوعی 
نان-ارزش–بوی ماندگی 11. رها- پایتخت کشور لبنان 

12.قلب-اهانت -عشق فرنگی

جدول متوسط  |  7616جدول سخت  |  822

معمای دوستان چند ساله:

  هیچ کدام از پسران 5 یا 10 ساله نیستند، 
چون در این صورت ضربشان به »0« ختم 
مــی شــد. اگــر پــســران بیشتر از 10 سال 
داشته باشند هم ضربشان بیش از 3024 
می شود؛ بنابراین دو حالت وجود دارد: 1 و 
2 و 3 و 4 یا 6 و 7 و 8 و 9. دسته اول اگر در 
هم ضرب شوند 3024 نمی شود، بنابراین 

جواب درست 6 و 7 و 8 و 9 است.
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هوش منطقی

با توجه به روابط معادله ها، روشی منطقی برای 
رسیدن به پاسخ پیدا  و جای خالی را پر کنید.

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

را بشمارید.

خفن استریپ

معما )2(

نمونه

معما )3(

دختر و پسرهای ناصر

ناصر بعد از سال ها به طور تصادفی دوستش را 
جلوی در خانه شان دید. دوست ناصر پرسید: بچه 
داری؟ چند تا؟ چند سالشونه؟ ناصر که کاًل در 
کار معما و سرگرمی است، گفت: سه فرزند دارم. 
حاصل ضرب سن آن ها می شود 72 و حاصل جمع 
سن شان برابر پالک خانه ماست. دوست ناصر 
نگاهی به پالک انداخت که 22 بود؛ اما نتوانست 

سن بچه ها را حدس بزند.

خفن استریپ:

 استیال

معمای بطری خالی: 

 وزن بطری خالی 50 گرم 
است.

هوش منطقی:

 38. حتما متوجه شده اید که جواب هر ردیف حاصل جمع اعداد همان ردیف 
ضرب در 2 است.
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موسیقی

هنری

ادبی

 تکذیب بیمارِی فراموشی 
دکتر اسالمی ندوشن

محمدعلی  استاد  خــانــواده  نزدیکاِن  از  یکی 
اسالمی ندوشن، نویسنده و پژوهشگر ادبیات 
فارسی خبر منتشر شده درباره بیماری فراموشِی 
ایشان را نادرست خواند و به نقل از همسر وی 
وضعیت سالمت او را پایدار و بدون تغییر جدید 
اعالم کرد. به گــزارش ایرنا، محمد صادقی به 
نقل از دکتر شیرین بیانی، همسر استاد گفت: 
»وضعیت استاد اسالمی ندوشن از شش ماه 
ــت«. به گفته  گذشته تاکنون فرقی نکرده اس
ــار ضعف، ناتوانی و از پا افتادگی  وی، او دچ
است که به خاطر کهولت ایجاد و آن چه غیر از 
این در فضاهای رسانه ای منتشر شده است، 
واقعیت نــدارد.دکــتــر اســالمــی نــدوشــن یکی 
از برجسته ترین پژوهشگران ادب فارسی در 
تاریخ معاصر است. وی دکترای حقوق خود را از 
دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرد  اما به دلیل 
عالقه به  ادبیات فارسی عرصه مطالعات خود را 

به این سمت معطوف کرد. 

اثر تازه شجاعی برای نوجوان ها

با  تازه ترین اثر داستانی سیدمهدی شجاعی 
عنوان »سالم بر وحی« از سوی انتشارات کتاب 
ــزارش مهر، ایــن اثر  نیستان منتشر شــد. به گ
داستانی برگرفته از روایتی داستانی دربــاره 
پیامبر)ص( و خــانــدان ایشان اســت که منشأ 
نزول آیاتی از قرآن مجید می شود. شجاعی در 
این اثر داستانی، با شناخت دقیق و درست از 
مخاطب روایت، با بیانی ساده و روان و استفاده از 
تصاویر روایی و جمالت مألوف برای گروه سنی 
هدف، این واقعه تاریخی را بازآفرینی می کند 
و مخاطبش را مقابل قصه ای لطیف و آسمانی 
قرار می دهد. این اثر، با تصویرگری های ویژه  
فرهاد جمشیدی نیز همراه است. وی دارای 
مدرک درجه یک هنری است و تصویرگری بیش 
از چهارصد عنوان کتاب و حضور در بیش از 20 
نمایشگاه گروهی و انفرادی را در کارنامه کاری 

خود دارد.

 »لوریس« با شعر سعدی
 مرثیه ساخت

تازه ترین اثر موسیقایی »لوریس چکناواریان« 
ــرواز ۷۵2« با موضوع  به نام »مرثیه ای بــرای پ
جان باختگان هواپیمای اوکراینی منتشر شد. به 
گزارش موسیقی ما، آهنگ ساز و رهبر ارکستر 
پیش کسوت کشورمان، درباره جزئیات انتشار 
ایــن اثــر موسیقایی توضیح داد: » اتفاق تلخ و 
غم انگیزی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد، 
من را بسیار تحت تاثیر قرار داد. به همین دلیل، 
تصمیم گرفتم ایــن حس و حــال را به موزیک 
تبدیل کنم و تصور می کنم یک معجزه اتفاق افتاد 
که این چنین توانستم در مدت کوتاهی کار را 
به مرحله اجرا برسانم.« وی ادامه داد: »وقتی 
موضوع را با دوست و همراه عزیزم یارتا یاران در 
میان گذاشتم، او شعر فوق العاده ای از سعدی 
را پیشنهاد کرد که من نیز با استفاده از صدای 
خوب این هنرمند، تالش کردم روی موسیقی 
از کالم هم استفاده کنم  و کار را به مرحله ضبط 

برسانیم. «

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

به بهانه بازیگری و آهنگ سازی خواننده پاپ در فیلم عاشقانه»یادم تو را فراموش«

آب شدن »قلب یخی« با صدای مازیار فالحی
گروه ادب و هنر- دهه هفتادی ها، ژست دوست هستند. گیتارزدن های عاشقانه هم جزو یکی از ژست هایی بود که اواخر این دهه به فیلم های سینمایی 
وارد شد. در میان خواننده ها هم، برخی بیشتر از دیگران با این ساز مأنوس اند و اغلب آن ها را با گیتار می بینیم، مانند مازیار فالحی. خواننده پاپ دهه 
پنجاهی که با خوانندگی و بازی در سریال »قلب یخی« در دهه 90، به شهرت رسید. این سریال در سه فصل برای شبکه نمایش خانگی ساخته شد. استقبال 

از نوع اجرای ترانه های این سریال در فصل اول، باعث شد تا مخاطبان به اجرای محسن یگانه در فصل دوم اعتراض کنند و اجرای ترانه های دیگر 
فصل های  دوم و سوم را دوباره مازیار فالحی به عهده بگیرد. »دروغه«، یکی از همین قطعه های پرطرفدار قلب یخی بود. در ادامه بیشتر درباره 

این خواننده پاپ و رویکردی که در پیش گرفته است، خواهیم گفت.

»یادم تو را فراموش« یک آلبوم و یک فیلم	 
ــران شده اما  ــادم تو را فراموش« به تازگی اک فیلم سینمایی »ی
محصول سال 94 است. گفته می شود فیلم نامه این فیلم بر اساس 
زندگی ناصر محمدخانی، فوتبالیست معروف و شهال جاهد ساخته 
شده و به دلیل شکایت او، اکران فیلم طی این سال ها متوقف بوده 
است. به هر حال مازیار فالحی در این فیلم نقش مکمل را برعهده 
دارد، آهنگ ساز موسیقی متن و البته این جا هم دست به گیتار 
است. علی عطشانی کارگردان این فیلم گفته است برای این نقش 
مکمل باید از یک سلبریتی استفاده می کردیم و چون این فیلم به 
شدت عاشقانه است و بیشتر آثار فالحی این ویژگی را دارد، از او 
برای بازیگری و خوانندگی این فیلم استفاده شد. این همکاری تا 
جایی پیش رفت که مازیار فالحی آلبومی به نام این فیلم ساخت؛ 
آلبوم »یادم تو را فراموش« در سال 96 منتشر شد اما فیلم پشت در 

اکران ماند.

یک عاشقانه آرام برای احساساتی ها	 
مازیار فالحی چهار آلبوم رسمی به نام های »قلب یخی«، »لعنت 

به من«، »ماه هفتم« و »یادم تو را فراموش« را در کارنامه دارد 
که همگی محصول دهــه 90 هستند. فالحی از آن دست 
خواننده هایی  است که ترانه سرایی، تنظیم و آهنگ سازی اغلب 
آثارش را خودش انجام می دهد. او یک کتاب داستان کوتاه هم 
دارد که وقتی نوجوان بود چاپ شد و یک مجموعه ترانه به نام 

»مجنون لیلی« که دو سال پیش، در نمایشگاه کتاب تهران از 
آن رونمایی کرد. لحن و آهنگ سازی آثار مازیار فالحی، از او یک 

خواننده رمانتیک ساخته است که برای فضاسازی بیشتر، تکیه بر 
همین احساس دارد. او در اغلب آثارش همین سبک و سیاق را دنبال 

کرده و به همین دلیل است که در آثار یاد شده، بیشتر با یک خواننده 
احساس محور مواجه ایم و مخاطبانش می دانند قرار است با شنیدن آثار 

او با چه سبکی مواجه شوند.

درباره نادیده گرفته شدن یکی از امکانات بالقوه زبان فارسی

سعدی هم به »زنگیدن« راضی است!
»به من بزنگ«، »این آهنگ رو گوشیدم« و... . این 
فعل ها بخشی از ساخته های فارسی زبان های 
جوان در مکالمه های روزمره است. شاید اگر این ها 
را به گوِش یک استاد ادبیات فارسی برسانیم، به 
احتمال زیاد برافروخته شود و بگوید که این ها، 
همه ساخت های مـــن درآوردِی زبانی و نشانه 
بی سوادی هستند. اما اگر با این موضوع به نرمی 
برخورد کنیم، می بینیم این نوع ساخت مصدر 
فعلی،خیلی هم عجیب و غریب نیست و در روزگاِر 

فردوسی و حافظ هم رایج بوده است.

برخورد غیر چکشی با زبان!	 
علیرضا بدیع، شاعر و دانش آموخته رشته زبان 
و ادبیات فارسی دربــاره ساختن مصدر از اسم، 
مجموعه استوری های جالبی منتشر کرد که با 

واکنش های مثبت همراه بود. او نوشت: »یکی از 
دالیل نحیف ماندن زبان فارسی، محروم کردن 
خودمان از امکانات آن است. یعنی من می توانم 
از اسم تلفن، مصدر تلفنیدن را بسازم یا از زنگ که 
مجاز از تلفن است، زنگیدن را بسازم. اما استادان 
دانشکده ادبیات در سِر مردم فرو کرده اند که به 
من بزنگ اشتباه است و باید گفت به من زنگ بزن. 
اگر چنین برخورد نرمی با زبان داشتیم، بسیار در 
اقتصاد و فرهنگ و زبان تأثیر مثبت می دیدیم«. 
کاربری در این باره نوشته است: »ما ُترک زبان ها 
به سادگی از روی رفتار و موقعیت های مختلف، 
مصدر فعل می سازیم. انگلیسی هم شرایط زبان 
ترکی رو داره. شما به فعل هایTrumping  و 
Brexiting  نگاه کنید که یک پدیده سیاسی به 

فعل تبدیل شده است«.

نادیده گرفته شدن امکانات زبان فارسی	 
زبان فارسی مانند هر زبان زنده دیگر، امکانات 
فراوانی دارد که بعضی از آن ها نادیده گرفته و 
همین باعث شده است برای واژه ســازِی علمی، 
پویایی الزم را نداشته باشد. یکی از این امکانات، 
ساختن مصدر فعلی از اسم است و در آثار بزرگانی 
مانند فردوسی، سعدی و حافظ این نوع واژه سازی 
را می بینیم. به این بیت سعدی در بوستان توجه 
کنید: »بُتندید با من که عقلت کجاست/ چو دانی 
و پرسی سؤالت خطاست«. سعدی از واژه »ُتند«، 
مصدر فعلِی »تندیدن« را ساخته یا حافظ در بیت 
»ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است/ چون 
از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم« از واژه »ناله«، 
مصدر فعلی »نالیدن« و از واژه »خروش«، مصدر 

فعلی »خروشیدن« را ساخته است.

فاصله کهکشانِی گفتار و نوشتار فارسی	 
ــر مــحــمــدرضــا بــاطــنــی،  ــت طــبــق گــفــتــه دک
ــم اکـــنـــون  ــ ــاس بـــرجـــســـتـــه، ه ــ ــن ــ ــان ش ــ زب
فــارســی زبــان هــا هــم مانند عــرب زبــان هــا و 
انگلیسی زبان ها و... از اسم، مصدر فعلی 
و  ــی فقط در گفتار عامیانه  مــی ســازنــد ول
ادبیات داستانی که »سلفیدن«، »توپیدن«، 
»تیغیدن«، »پکیدن«، »ماسیدن«، »تمرگیدن« 
و... از نمونه های آن هــا هستند. در حالی 
ــازِی  ــان فارسی واژه سـ که مشکل فعلِی زب
علمی است و باید فکری به حاِل این نقطه 
ضعف کرد. شاید اگر مقاومت بعضی از اهالی 
ادبیات در برابر این نوع واژه سازی ها نبود، 
مشکل پویا نبودِن زبان در حوزه متون علمی 

را نداشتیم.     

 خیرات »بنکسی«
 برای جنگل های سوخته استرالیا

مجموعه ای از آثار هنری برخی از برجسته ترین 
هنرمندان خیابانی، بــرای کمک به خسارات 
ــای اخــیــر جنگل های  ــوزی ه ــش س نــاشــی از آت
استرالیا به مزایده گذاشته می شود. به گزارش 
ایسنا، این حراجی که قــرار است سود حاصل 
از آن بــرای خسارات ناشی از آتش سوزی های 
اخیر جنگل های استرالیا صرف شود،  توسط دو 
مجموعه دار مهم آثار خیابانی برگزار خواهد شد. 
از جمله آثاری که در این حراجی به مزایده گذاشته 
می شوند می تــوان به برخی از آثــار »بنکسی«، 
هنرمند گرافیتی کار و چند هنرمند معروف دیگر 
اشاره کرد. از آن جا که ارزش برخی از این آثار، 
بین 1۵0 تا 400 هزار دالر برآورد شده است، 
برگزارکنندگان حراج امیدوارند تا آخر این هفته 

بتوانند در مجموع ۵00 هزار دالر جمع کنند.



ــری – 17 بهمن سال  جــواد نوائیان رودس
1361 بود که طی یک عملیات گسترده در 
داخل کشور، سران حزب توده و صدها نفر از 
اعضای آن بازداشت شدند؛ حدود 80 خانه 
مخفی آن ها شناسایی شد و طی بازرسی از این 
منازل، صدها قبضه سالح سبک و نیمه سنگین، 
ــود را طــرفــدار  ــوده ای هــا خ ــ ــت آمـــد. ت بــه دس
جمهوری اسالمی نشان می دادند. نورالدین 
کیانوری، دبیر کل حزب، عمومًا می کوشید تا 
در فعالیت هایی که مردم پسند بود، حضور فعال 
داشته باشد. او مدعی بود که در کشف کودتای 
نوژه، نقش اساسی داشته است و عوامل وابسته 
به حزب توده، اخبار فعالیت های ضدانقالبی ها 
را در اختیار جمهوری اسالمی می گذاشتند. با 
این همه، ساخت یک ارتش مخفی و تهیه انواع 
سالح و مهمات، به عالوه نفوذ مخفی در ارکان 
سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی، چه معنایی 
داشت؟ شاید بتوان راز تمام این اقدامات را با 
بررسی زندگی یک نفر، به دست آورد: نورالدین 

کیانوری.

فاشیستی که مارکسیست شد     
کیانوری قدیمی ترین توده ای ایران نبود، اما 
بدون تردید، باید او را شناخته شده ترین فرد 
حــزب تــوده در تاریخ معاصر بدانیم. دوران 
جوانی کیانوری در آلمان هیتلری گذشت و 
او، ابتدا با فاشیست ها نرد عشق می باخت؛ اما 
توسط عبدالصمد کامبخش، شوهر خواهرش 
که یک کمونیست دوآتشه و طرفدار شوروی 
بــود، جذب مارکسیسم شد. کیانوری، بعد 
از شهریور 1320، تا زمانی که قدیمی ترها 
حزب توده را اداره می کردند، سعی می کرد 
ــوروی از طریق  در پس پــرده باقی بماند. ش
کامبخش، ارتباطی نزدیک با کیانوری داشت؛ 
گزارش های او تمامًا مورد قبول واقع می شد 
و نظراتش را دربـــاره وقــایــع ایـــران، عمومًا 
می پذیرفتند. او پس از کودتای 28 مرداد 
1332، به اروپا گریخت و تا پیروزی انقالب 
اسالمی، همان جا ماند؛ اما یک خصیصه در او 
وجود داشت که نفرت همه، حتی اطرافیانش 
در حزب توده را بر می انگیخت؛ کیانوری زیاده 
از حد جاسوس بود! این را تمام کسانی که او را 

می شناختند، می دانستند.

ایرانی که کیانوری می خواست     
زنده یاد انــور خامه ای، کیانوری را آغشته به 
دیدگاه های شوروی درباره ایران می دانست 
و معتقد بود او به چیزی کمتر از وابستگی تمام 
عیار ایران به بلوک شرق، رضایت نمی دهد. 

ــوده را به  همین رویــکــرد وی بــود کــه حــزب ت
جریانی منفور در میان مخالفان رژیم پهلوی 
تبدیل کرد و صدها انشعاب و گرایش چپگرای 
جدید را در ایران به وجود آورد. در مانیفست 
فکری کیانوری، ایران باید نقش یکی از اقمار 
مهم شوروی را بازی می کرد؛ همان سودایی که 
شاه درباره رابطه آمریکا با ایران داشت. با این 
حال، کیانوری بر اساس دیدگاه های تندروانه 
مارکسیستی خود، معتقد بود که ایران پیش 
از تبدیل شدن به چنین هیوالیی! باید مراحل 
مختلف تکامل کمونیستی را طی کند. او، مانند 
دیگر مارکسیست های متمولی که در اروپا جا 
خوش کرده بودند و از آن جا، در حال نوشیدن 
قهوه یا کشیدن سیگار، برای ایران نسخه نجات 
می پیچیدند، سعی می کرد برای وقایعی که 

اتفاق می افتد، تحلیل هایی ارائه کند.

سودای نفوذ به داخل انقالب اسالمی     
ــالب اســالمــی،  ــق ــروزی ان ــی ــا پ ــا ب ــوده ای هـ تـ
کوشیدند خودشان را وارد امواج مردم کنند؛ 
کاری که کیانوری آن را به مثابه نخستین گام 
برای سیر تکاملی جامعه ایــران می دانست. 
آن ها برخالف تعدادی از گروه های چپ، به 
حمایت از جمهوری اسالمی پرداختند و حتی 
کیانوری، در فواید نظام جدید، سخنرانی و 
قلمفرسایی می کرد. او سعی داشــت حزب 
توده را همگام با انقالب نشان دهد؛ شایعاتی 
مبنی بر همکاری های اطالعاتی توده ای ها با 
جمهوری اسالمی منتشر می شد؛ شایعاتی که 
عمومًا در حد شایعه بودند! آن ها در حالی ادعا 
می کردند اطالعات مربوط به کشف کودتای 
نوژه را به جمهوری اسالمی داده اند که جوانان 
سپاه پاسداران، از چندی قبل، در جریان آن 
قــرار داشتند و حتی نقطه صفر، یعنی زمان 
شروع کودتا را هم می دانستند. اما دلیل این 

شایعه سازی ها چه بود؟

کیانوری و حزبی با دو  وجه     
واقعیت آن است که کیانوری برای توده ای ها 
دو وجه درونی و بیرونی طراحی کرده بود؛ وجه 
تبلیغاتی و جلب اعتماد  بیرونی بیشتر جنبه 
ــی، بیشتر سیاست هایی  ــت و وجــه درونـ داش
را دنــبــال مــی کــرد کــه تضمین کننده منافع 
شوروی یا به تعبیر کیانوری، »برادر بزرگ تر!« 
در ایران محسوب می شد. کیانوری خود را محق 
می دانست که حتی در بازجویی افرادی که در 
جریان فعالیت های اطالعاتی و امنیتی جمهوری 
اسالمی و به اتهام فعالیت جاسوسی برای غرب 
بازداشت می شدند، حضور پیدا کند. یکی از 
فعاالن اطالعاتی و امنیتی در دهــه 1360، 
درباره این رویکرد کیانوری می گوید: »بازداشت 
شدگان ... را به کمیته برده بودند. من باالی سر 
آن ها رفتم و متوجه شدم که عده ای توده ای با 
هماهنگی دادستانی، مشغول بازجویی از یک 
ساواکی بوده اند! وقتی فهمیدم کیانوری هم در 
جریان دستگیری آن فرد حضور داشته است، 
خیلی عصبانی شــدم؛ رفتم پیش دادستان و 
انتقاد کردم و گفتم: مگر ما ضابط قضایی نداریم؟ 
مگر سپاه و کمیته، ضابط قضایی نیستند؟ چرا 

باید به کیانوری مأموریت داده شود؟«

مگر این جاسوسی است؟!     
کار به همین جا ختم نمی شد؛ سازمان مخفی 
ــوی در آن نقش  ــرت ــه مــهــدی پ ــوده ک حــزب تـ
محوری داشت، با مدیریت کیانوری، اطالعات 

مــورد نیاز شــوروی را جمع آوری می کرد و به 
سفارت این کشور در تهران تحویل می داد. او 
بعدها مدعی شد که این اطالعات، ربطی به 
جاسوسی از ایران نداشته است و حزب توده، 
در واقع اطالعات نظامی سالح های آمریکایی 
ــوروی منتقل مــی کــرد تــا جبهه ضد  را بــه شـ
امپریالیستی را تقویت کند! اما او درباره حمایت 
همه جانبه شوروی از صدام که در آن زمان هجوم 
به مرزهای ایران را آغاز کرده بود و سالح های 
روسی که توسط ارتش بعث، علیه ایرانیان به 
کار گرفته می شد، چیزی نمی گفت. حقیقت 
آن است که ماهیت کیانوری، شباهت فراوانی 
به ماهیت ســران فرقه بهائیت داشــت؛ او هم 
مانند بهائی ها، اعتقادی به ملیت و وطن دوستی 
نداشت؛ کیانوری رؤیای یک انترناسیونال را 
در سر می پروراند که در غایت خود، ایران را به 
کشوری مانند لهستان، رومانی، مجارستان 
کمونیست ها،  استیالی  دوره  افغانستاِن  یا 
تبدیل مــی کــرد؛ یکی از اقــمــار بلوک شــرق. 
ــوده اواخــر ســال 1361  ــران حــزب ت وقتی س
بازداشت شدند و پرونده قطور آن ها مورد بررسی 
قرار گرفت، ابعاد گسترده تری از این خیانت 
آشکار فاش شد. بسیاری از توده ای ها و حتی 
ــرب، لــو رفتن  شبکه های وابسته بــه بلوک غ
فعالیت جاسوسی  توده ای ها را مرهون اطالعات 
والدمیر کوزیچکین، افسر کا.گ.ب که در سال 
1982 از ایــران گریخت و از طریق پاکستان 
خودش را به لندن رساند، می دانند؛ اما واقعیت 
آن است که توده ای ها، از مدت ها قبل زیر چتر 
اطالعاتی جمهوری اسالمی قرار داشتند و این، 
درایت و واقع بینی مسئوالن اطالعاتی ایران بود 
که کار کیانوری و حزب او را ساخت.نورالدین 
کیانوری، پس از بازداشت، محکوم به اعدام شد؛ 
اما بعد یک درجه تخفیف گرفت و با همسرش، 
مریم فرمانفرمائیان تا پایان عمر، در خانه ای 
واقع در تهران، زندگی کرد و در سال 1378 
ــر عمر، به همه  درگــذشــت. کیانوری در اواخ
بدبین شده بود؛ گورباچف و یلتسین را به دلیل 
سیاست نزدیکی به غرب، خائن می دانست و 
معتقد بود هر کس به شوروی پشت کند، باید نام 

وی را در زمره خیانتکاران ثبت کنند!

تاریخ دوشنبه 28 بهمن 121398
22جمادی الثانی 1441.شماره 20320

عاقبت شوم استاد  نان به نرخ   روز خوردن!  چند خط تاریخ
چرا 4 سال پس ازانقالب، نورالدین کیانوری، دبیراول حزب توده به همراه سران این حزب بازداشت شد؟

تاریخ مشهد

 از پزشک بلژیکی مدفون 
در خواجه ربیع چه می دانید؟

 بولون؛ نابغه ای مجذوب
 خورشید هشتم

مجتبی سادات الریجانی - در طول تاریخ فراوان 
بودند افرادی که با اعمال و تفکرات نیک خود، صرف 
نظر از ملیت، نژاد و مذهب، منشأ اعمال خیر بسیاری 
شدند. پروفسور بولون را، به جرئت می توان نمونه ای 
از چنین انسان های راستینی دانست. پروفسور 
روک بولون، جــراح ، پژوهشگر و محقق بلژیکی 
بــود که در ســال 1333هــــ.ش، به دعــوت آستان 
قدس رضوی، برای سامان دادن به بخش جراحی 
و انتقال تجربیات خود، در بیمارستان امام رضا)ع( 
مشغول به کار شد . حضور وی به عنوان رئیس بخش 
جراحی از آن رو حائز اهمیت است که برای نخستین 
بار، روش های مختلف جراحی نوین به وسیله او در 
استان خراسان اجرا شد و با توجه به امکاناتی که در 
اختیار وی قرار گرفت، سطح خدمات پزشکی در 
بیمارستان امام رضا)ع(، رشد چشمگیری یافت. 
وی در کنار ریاست بخش جراحی، به سامان دهی 
و تشکیل بخش بایگانی و نظم بخشیدن به امور 
بیماران نیز می پرداخت. پروفسور بولون، با ارائه 
119 مقاله علمی که در مجالت پزشکی داخل 
و خارج از ایــران منتشر شد و نیز استفاده از روش 
اسپلنوپورتوگرافی)نوعی روش پرتونگاری برای 
بررسی عروق طحال( با روش خاص خود که اندکی 
بعد از او، توسط پزشکان فرانسوی جهانی شد، از خود 
چهره ای محقق و پیشتاز در امور پزشکی به نمایش 
گذاشت. پروفسور بولون در مدت زمان خدمت خود 
در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع(، بارها تحت 
تاثیر فضای معنوی حرم مطهر رضوی، توسل بیماران 
به آن حضرت و نیز کرامات آن امام همام در شفای 
بیماران قرار گرفت. از جمله مواردی که تاثیر فراوانی 
بر وی گذاشت، حاالت معنوی و روحانی آیــت ا... 
العظمی میالنی بود که توسط پروفسور بولون تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. این گونه موارد معنوی، 
سبب ساز انقالب روحی و تشرف وی به دین مبین 
اسالم شد و بولون، نام عبدا... را برای خود برگزید. 
سرانجام پروفسور عبدا... بولون، پس از 15 سال 
خدمت صادقانه، درمان هزاران بیمار و نیز تربیت 
شاگردان بسیار در زمینه جراحی عمومی، در 14 
مرداد 1348 بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت 

و در آرامگاه خواجه ربیع به خاک سپرده شد.

 مهارت ایرانیان درتیراندازی
 به روایت یک اروپایی

به گواهی تاریخ، ایرانیان همواره در تیراندازی 
و سوارکاری، سرآمد ملل هم عصر خود بوده اند. 
روایت های تاریخی مربوط به جنگ حــران در 
دوره اشکانی، تنها یکی از بی شمار مواردی است 
که می توان برای اثبات این موضوع، ارائه کرد. در 
تاریخ ایران دوره اسالمی هم، این ویژگی در میان 
ایرانیان حفظ شد و حتی بالید. گزارش هایی 
که جهانگردان اروپایی، از دوره صفویه به بعد، 
از حال و هوای ایران آن روزگار ارائه می کنند، 
شاهدی بر ایــن مدعاست. یکی از ایــن افــراد، 
دکتر فووریه است که بین سال های 1306 تا 
1309 هـ.ق، 1267 تا 1270 هـ.ش، در دوره 
ناصرالدین شاه در ایــران به سر می برد. وی در 
خاطراتش، سوارکاری و تیراندازی را یکی از 
تفریحات رایج ایرانیان عصر قاجار می  داند که 
گاه، در قامت شکار خودنمایی می کرد. فووریه، از 
مهارت مردم ایران در تیراندازی با کمان و تفنگ، 
اظهار شگفتی می کند و در گزارش خود، به این 
نکته می پردازد که مردم کشور ما، از خردسالی 
با این فنون آشنا می شوند: »غالب اوقات که به 
کوه های اطراف به فاصله صدمتری برای شکار 
می روم، چون به نتیجه ای نمی رسم، نفس زنان 
بر می گردم. ایرانی ها حق دارنــد که ســواره به 
شکار می روند؛ زیرا که به این شکل غالبا موفق 
می شوند؛ اما برای تقلید از آن ها، انسان باید مثل 
آن جماعت از طفولیت به تیراندازی روی اسب و به 
حاالت مختلف آن آموخته شود. تیراندازان سواره 
ایرانی به قدری در این کار ماهرند که در حال 
سواری، اطمینانشان به زدن شکار بیشتر است تا 
به حال پیاده و من یک عده از تیراندازان را دیدم 
که تیرشان خطا نمی کرد از آن جمله سعدالدوله 
است که شاهی سفید)پول نقره دوره قاجار( را در 

روی هوا با تیر زد.«
 دکتر فووریه، سه سال در دربار ایران :

  1309- 1306، ترجمه: عباس اقبال، 

تهران، نشر علم، 1385، ص 168

 رخت و ریخت سربازان ایرانی
دردوره قاجار

ــی از  ــ ــک ــ لــــبــــاس ی
هویتی  ــای  ــاده ــم ن
ــور  ــش ــر ک ــ مــــــردم ه
مــی شــود؛  محسوب 
در واقــع پوشش، در 
برگیرنده مجموعه ای 
از باورهای افراد یک 
ــت. در  ــ ــه اسـ ــع ــام ج
ــران، با تاریخ چند  ای
هزار ساله خود و تنوع 
اقـــوامـــی کــه دارد، 
می توان انواع و اقسام نمونه ها و طرح های کهن 
را بــرای البسه مردمان این خطه یافت. با این 
حال، مطالعه روی لباس، عمومًا مربوط به بدنه 
جامعه می شود و کمتر صنفی خــاص را در بر 
ــاره لباس  می گیرد. به همین دلیل، شاید درب
سربازان ایرانی، مطالب زیادی نشنیده باشید. 
موریس دوکوتز بوئه، سیاح اروپایی که در دوره 
فتحعلی شاه به ایران سفر کرد، گزارشی نسبتًا 
مبسوط از نوع پوشش سربازان ایرانی در این دوره 
تاریخی ارائه می کند؛ گزارشی که پس از تغییرات 
عمده در قشون، به دستور عباس میرزا نوشته 
شده است و سیمای سپاهیان ایران را تا حدودی 
ــه مطلب،  تغییر یافته نشان می دهــد. در ادام
فرازهایی از نوشته های او را از نظر می گذرانید: 
»پیاده نظام و توپخانه لباس های ساده ای دارند؛ 
لباس پیاده نظام از ماهوت آبی یا قرمز و لباس 
توپچی ها از ماهوت آبی بود. نوار لباس سربازان 
یشمی و ماِل صاحب منصبان نقره ای یا طالیی 
است. به عالوه، صاحب منصبان اشارپ)شال 
ابریشمی قرمزی هم مانند نظامیان  ــردن(  گ
انگلیس دارند. شلوارها، عمومًا سفید و گشاد و 
کالهی به رسم معمول مملکت از پوست بره برسر 
دارند که ابدًا به این لباس نمی آید و به جای کفش 
راحتی هم، چکمه دارند. عادت پوشیدن چکمه 
هم از جمله کارهایی بوده که باید ولیعهد)عباس 
میرزا( برای آن خیلی زحمت کشیده باشد و چون 
امر او بوده است، از امتثال آن فروگذار نکرده اند. 
تفنگ ها عمومًا انگلیسی اســت. یک کارخانه 
توپ ریزی هم در تبریز تأسیس کرده اند. باروت را 
خود ایرانیان می سازند. مشق افراد نظامی خیلی 
سهل است؛ چه عمومًا از فن تیراندازی بی بهره 
نیستند. عده توپخانه و سواره نظام عمومه قداره و 

پیاده نظام، سرنیزه دارند.«
موریس دوکوتز بوئه، مسافرت به ایران دوران 

فتحعلی شاه، ترجمه: محمود هدایت، تهران، 

انتشارات جاویدان، 1365، ص 171

نورالدین کیانوری در یکی از میتینگ های حزب توده، پس از انقالب، سخنرانی می کند
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در امتداد تاریکی

سابقه خبر

ــدود ساعت 9:30 بیست و ســوم دی  ح
و  زنـــان  متخصص  پزشک  یــک  گذشته، 
زایمان در حالی که به شدت نگران بود 
با پلیس تماس گرفت و ماجرای ربــوده 
شدن همسرش را گــزارش داد. او گفت: 
گروگان گیران در برابر آزادی همسرم 
که پزشک عمومی است 200 سکه بهار 
آزادی مطالبه کرده اند! به دنبال دریافت 
این خبر و با دستور ســردار محمدکاظم 
تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( 
گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به فرماندهی 
سرهنگ غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی( 

مامور رسیدگی به ماجرای گروگان گیری 
شدند. آنان با همکاری سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در اداره کل اطالعات خراسان 
رضوی و پس از 9 روز فعالیت های پلیسی 
موفق شدند مخفیگاه گروگان گیران را در 
شهرک شهید رجایی )قلعه ساختمان( 
و  عملیات  ادامـــه  در  کنند.  شناسایی 
عندلیب  اسماعیل  قاضی  هماهنگی  با 
)معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( 
کارآگاهان پزشک گروگان را در حالی که 
با غل و زنجیر به ستون آهنی ساختمان در 
حال احداث بسته شده بود، نجات دادند و 

هر سه گروگان گیر را نیز دستگیر کردند.

اختصاصی خراسان

رویای اقامت در اروپا

لحظه ای که پدرم در جریان روابط پنهانی من قرار 
گرفت به طور ناگهانی و بر اثر استرس وحشتناک 
نقش بر زمین شد که به ناچار او را به بیمارستان منتقل 
کردیم چرا که پدرم هیچ گاه فکر نمی کرد دختر عزیز 
دردانه اش صیغه یک جوان افغانستانی شده باشد و ...
دختر 27 ساله در حالی که بیان می کرد به خاطر 
هوس  هیجانات  تاثیر  تحت  و  خیابانی  عشق  یک 
آلــود جوانی، آینده ام را به نابودی کشیدم دربــاره 
ماجرای روابط پنهانی خود با یک جوان تبعه خارجی 
به کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد 
گفت: هفت سال قبل زمانی که تحصیالتم در مقطع 
دبیرستان به پایان رسیده بود با جوانی به نام »ساسان« 
آشنا شدم. آن روز برای خرید به یکی از خیابان های 
معروف مانتوفروشی رفته بــودم که دل به عشقی 
خیابانی بستم. رد و بدل شدن یک شماره تلفن سرآغاز 
عشقی دروغین بود که آینده ام را در شعله های رابطه 
پنهانی سوزاند. از آن روز به بعد روابط تلفنی ما در 
حالی به دیدارهای حضوری انجامید که من به عنوان 
منشی در یک دفتر حقوقی استخدام شده بودم. هر 
روز عالقه ام به ساسان بیشتر می شد به گونه ای که 
دیگر نمی توانستم روزی را بدون او تحمل کنم. او نیز 
از وابستگی هایش به من می گفت و مدعی بود هیچ 
چیزی در این دنیا نمی تواند جایگزین عشقش شود اما 
هنوز چند ماه بیشتر از این ارتباط خیابانی نگذشته بود 
که خبر قابل استفاده نبودن کارت های ملی قدیمی 
از طریق رسانه ها اعالم شد وقتی من برای ثبت نام 
کارت ملی جدید به ساسان اصرار کردم ناگهان او در 
میان بهت و حیرت من ماجرای افغانستانی بودنش را 
فاش کرد. او در حالی که ساسان را نام مستعار و کارت 
ملی خودش را جعلی دانست هویت حقیقی اش را 
بازگو کرد و ادامه داد که به صورت غیرمجاز در ایران 
زندگی می کند از سوی دیگر من این رابطه خیابانی 
را از خانواده ام پنهان کرده بودم و از طرف دیگر نیز به 
دلیل عالقه ای که به ساسان داشتم نمی توانستم به 
این رابطه سیاه خاتمه بدهم. در میان شک و تردید و 
جدال عقل و احساس باالخره احساسات هوس گونه 
جوانی بر عقلم غلبه کرد و من باز هم به این روابط 
خیابانی ادامه دادم و در مکان های مختلف با یکدیگر 
دیدار می کردیم تا این که سه سال بعد روزی ساسان 
ماجرای مهاجرت به اروپا را مطرح کرد و گفت: در ایران 
شرایط مناسبی برای اتباع غیرمجاز وجود ندارد و من 

نمی توانم شناسنامه ایرانی یا مجوز اقامت بگیرم به 
همین دلیل تصمیم گرفته ام به صورت غیرقانونی به 
یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کنم و در آن جا 
مجوز اقامت بگیرم. او سپس مرا راضی کرد تا با او به 
آن کشور اروپایی بروم ولی مدعی شد که باید ابتدا با 
هم ازدواج کنیم. من هم که منتظر چنین روزی بودم 
و از سوی دیگر نیز زندگی در یک کشور اروپایی برایم 
یک رویا بود به پیشنهادش پاسخ مثبت دادم اما می 
دانستم پدرم هیچ گاه اجازه نخواهد داد تا من با یک 
تبعه خارجی ازدواج کنم چرا که پدرم کارمند دولتی 
بود و از عواقب ازدواج با اتباع خارجی کامال آگاهی 
داشت. وقتی موضوع را با ساسان در میان گذاشتم 
او با ترفندی خاص چند قطعه عکس از من گرفت و 
مدعی شد با روابطی که در یکی از محضرهای ثبت 
ازدواج دارد به راحتی می تواند ازدواج مان را به طور 
پنهانی به ثبت برساند و از این طریق برای من هم مجوز 
اقامت در آن کشور اروپایی بگیرد. خالصه مدتی بعد و 
در حالی که ساسان مدعی بود صیغه دایمی را ثبت 
کرده است من هم با اصرار زیاد پدرم را راضی کردم 
تا ساسان به خواستگاری ام بیاید باالخره پدرم راضی 
شد و شرط ازدواج ما را مجوز اقامت کشور اروپایی 
گذاشت ولی چند ماه بعد ساسان با من تماس گرفت 
و گفت: نتوانسته از کشور مد نظرش مجوز اقامت 
بگیرد و به همین دلیل او را به افغانستان بازگردانده 
اند. یک هفته بعد او دوبــاره به مشهد آمد و باز هم از 
من خواست به روابط پنهانی خودمان ادامه بدهیم 
این در حالی بود که دیگر پدرم اجازه ارتباط با او را به 
من نمی داد. از سوی دیگر نیز من تازه متوجه اشتباه 
وحشتناک خودم شده بودم و می دانستم این ازدواج 
فرجامی نخواهد داشت به همین دلیل با یک تصمیم 
عاقالنه ارتباطم را با ساسان در حالی قطع کردم که 
خواستگاری با شرایط و موقعیت اجتماعی مناسب 
داشتم اما ساسان نه تنها به اخاذی، تهدید و مزاحمت 
برای من ادامه می دهد و مدعی است که اجازه ازدواج 
به من را نمی دهد بلکه مدارک صیغه دایم محضری را 
که نمی دانم جعلی است یا واقعی، به پدرم نشان داد و 

او را روانه بیمارستان کرد. اما ای کاش...
شایان ذکر است، ماجرای شکایت این دختر جوان 
به دستور سرهنگ عابدی )رئیس کالنتری قاسم 
آباد در دایره مددکاری اجتماعی( مورد بررسی های 

کارشناسی و پیگیری های قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

صفحه آرایی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ــاره آن حادثه  ــ ســجــادپــور- نمی تــوانــم درب
وحشتناک چیزی بگویم! حتی از یادآوری این 
موضوع نیز همه وجودم می لرزد! در تمام این 

9روز با کابوس مرگ زندگی می کردم و ...
این ها بخشی از اظهارات یک پزشک عمومی 
است که 9 روز در چنگ آدم ربایان خشن گرفتار 
بود و به قول خودش چندین بار سایه مرگ را 
باالی سرش احساس کرد. آن چه می خوانید 
گفت وگوی کوتاه خبرنگار خراسان با این پزشک 

خدمت گزار است. 
ــای دکتر خــودتــان را معرفی می کنید  آق

 نمی خواهم نام و تصویرم در روزنامه درج شود از 
عواقب آن می ترسم.

چند ساله هستید؟ 54 سال دارم.
همسرتان هم پزشک است؟ بله! من پزشک 
متخصص  پزشک  همسرم  و  هستم  عمومی 

بیماری های زنان است.
 منزل شما در بخش مرفه نشین شهر است

 چرا در حاشیه شهر طبابت می کنید؟ هرکس 
برای خودش اعتقاداتی دارد من هم این شیوه 
خدمت را برگزیدم  دوست دارم در مناطق کم 

برخوردار به مردم خدمت کنم.
در دو شیفت صبح و بعدازظهر بیماران را  
معالجه می کنید؟ بله! در شهرک شهید باهنر 
و شهید رجایی پزشکان کمتری حضور دارند 
بنابراین در نوبت صبح که بیماران بیشتری 
ــان می کنم منشی دارم ولــی در نوبت  را درم
بعدازظهر خودم به تنهایی به معالجه بیماران 

می پردازم! 
چه شد که شما را گروگان گرفتند؟ خودم هم 
نمی دانم چگونه این حادثه وحشتناک رخ داد. 
پیاده به طرف منزلم در منطقه کوهسنگی حرکت 
می کردم که ناگهان سه جوان نقابدار که ماسک 
به چهره داشتند روی سرم ریختند و مرا داخل 

پراید انداختند.
شما را کتک هم زدنــد؟ بله! با ضرب و شتم 
شدید به سمت پراید بردند، همه چیز به طور 
ناگهانی اتفاق افتاد به گونه ای که گیج شده بودم.

نفهمیدید چه کسانی بودند؟ تا روزی که 
کارآگاهان پلیس آگاهی مرا از چنگ آن ها رها 

کردند، چیزی نمی دانستم ولی بعد یکی از آن 
ها را شناختم.

درون خودرو با شما چه رفتاری داشتند؟ 
آن ها اول چشمانم را بستند و سپس با گرفتن 
گوشی تلفن همراه جیب هایم را نیز خالی کردند 
تهدیدم می کردند که اگر سروصدا کنم عاقبتی 

جز مرگ ندارم!

ترسیده بودید؟ آن لحظه آن قدر وحشت زده 
بودم که مرگ را مقابل چشمانم می دیدم.البته 

بیشتر به خاطر خانواده و همسرم نگران بودم. 
گروگان گیران چه قصدی داشتند؟ فقط 
می خواستند اخاذی کنند! به دنبال 200 سکه 

طالبودند.
شماره همسرتان را از شما گرفتند؟ بله! آن 
ها مرا تهدید می کردند و کتک می زدند! شماره 
تلفن همسرم را دادم در واقع از برخی مسائل 
زندگی من خبر داشتند! بعد هم با گوشی تلفن 
خودم با همسرم صحبت کردند و گفتند که باید 

200 سکه طال حاضر کند.
فهمیدید شما را به کجا می برند؟ نه! از همان 
لحظه اول چشمانم را به طور کامل بستند و به 
جای نامعلومی بردند البته خودشان می گفتند 

که درون یک باغ بزرگ هستیم.
شما چه فکری می کردید؟ می دانستم دروغ 
می گویند چون روزی دو بار صدای قطار را می 
شنیدم که از آن جا عبور می کرد به همین دلیل 
فهمیدم یا در قلعه خیابان مرا زندانی کرده اند 
یا در روستای قزقان هستم چرا که من سال ها 
در آن منطقه طبابت کرده ام و با صدای  قطار 

آشنا بودم!
به گروگان گیرها چیزی نگفتید؟ نه! طوری 

وانمود می کردم که حرف های آن ها را پذیرفته 
ام! می ترسیدم چیزی بگویم و بیشتر اذیتم 

کنند.
برخورد گروگان گیران با شما چگونه بود؟ 
حتی از یادآوری آن چه در این 9 روز بر من گذشت 
وحشت دارم! هنوز می ترسم و می لرزم! در این 
مدت واجبات را هم نمی توانستم انجام بدهم! 

هیچ وقت چشمانم را باز نکردند، همواره دست 
و پاهایم با غل و زنجیر به ستون بسته بود! فقط 
هنگام خــوردن اندکی آب یا غذا، روی دهانم 
را باز می کردند! آن افراد سنگدل حتی اجازه 
طهارت به من نمی دادند! هر روز سایه مرگ را 

باالی سرم می دیدم! 

اعتراض هم نمی کردید؟ به چه کسی اعتراض 
می کردم آن ها که بویی از انسانیت نبرده بودند، 
اگر کوچک ترین خواسته ای داشتم، محکم به 
سرم می کوبیدند! می گفتند سگ گله وحشی 
داریم! اگر زیادتر از دهانت حرف بزنی، سگ را 

کنار تو می بندیم!
می دانستید آن ها سه نفر هستند؟ نه! 
می گفتند ما 9 نفر هستیم! و رئیس ما اخالق 

وحشتناک تری دارد با شالق سراغت می آید! 
در آن مکان هوا خیلی سرد بود، چگونه دوام 
آوردید؟ چاره ای نداشتم! از شدت سرما فقط تا 
صبح می لرزیدم یک هیتر برقی کوچک در آن 
فضا )ساختمان نیمه ساز( روشن کرده بودند 
ولی نمی توانستم اعتراض کنم! اصال امیدی به 

زنده ماندن نداشتم!
چرا؟ چون یقین داشتم اگر آن ها 200 سکه را از 
همسرم بگیرند مرا خواهند کشت! در این 9 روز 

فقط کابوس مرگ می دیدم!
در این چند روز برای گرفتن رضایت از شما 
نیامده اند؟ چرا! یکی از اعضای خانواده یکی 
از متهمان خیلی مرا تحت فشار می گذارد ولی 

رضایت نمی دهم!

گفت و گوی خراسان با پزشک گروگانی که تا یک قدمی مرگ رفت 

گازگرفتگی 4۵ دختر در یک 
مهمان پذیر ناایمن در مشهد

ــاون عملیات آتـــش نــشــانــی شــهــر مشهد از  ــع م
امدادرسانی آتش نشانان به مسافران حادثه دیده در 
یک مهمان پذیر در بولوار طبرسی جنوبی شهر مشهد 
خبر داد.  به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد، آتشپاد دوم محمد جواد سبحانی با بیان این 
مطلب گفت:  با حضور نجاتگران آتش نشانی در محل 
و بررسی میدانی دقیق از  داخل این مهمان پذیر 
مشخص شد تعدادی از مسافران که همگی دختر 
بوده و از یکی از شهرهای کشور به مشهد سفر کرده 
بودند به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن، دچار 
مسمومیت شده بودند که بالفاصله با هماهنگی 
صورت گرفته با  اورژانــس ۱۱5  به مراکز درمانی 
منتقل و جمعی دیگر نیز در محل درمان شدند.وی 

افزود: این مکان به طور موقت پلمب شد.

سه متهم پرونده گروگان گیری

9 روز با کابوس مرگ! 
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شاخص

تداوم گرانی امالک با وجود رکود 

تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت قیمت 
و معامالت مسکن تهران نشان می دهد که در 
پاییز امسال نسبت به تابستان، تعداد معامالت 
زیربناهای مسکونی 55.2 درصد رشد داشته 
است. با این حال، این رشد معامالت نتوانسته 
رکود معامالتی یک ساله حاکم بر بازار را بشکند. 
به طوری که تعداد معامالت 27.3 درصد افت 
نسبت به پاییز 97 دارد. از سوی دیگر، رشد 
متوسط قیمت زیربناهای مسکونی نسبت به 
پاییز 97، حدود 45 درصد گزارش شده که از 
نرخ تورم ثبت شده برای ماه های پاییز امسال 
باالتر است. عبده تبریزی اقتصاددان و رئیس 
اسبق بازار سرمایه معتقد است که بازار امالک 
هم اکنون گرفتار انتظارات غیر واقعی خریداران 
از رشد آینده قیمت ملک شده و این موضوع رشد 
کنونی قیمت برخالف کشش های موجود بازار 
را رقم زده است. )منابع: مرکز آمار ایران 27 

بهمن 98؛ دنیای اقتصاد 26 بهمن 98(

بازار خبر

اخبار

آهن 2۵ درصد گران شد

تسنیم - رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد 
تهران با گالیه از این که زمزمه افزایش بیشتر قیمت ها 
باعث شده تا فضا برای حضور دالالن در بازار فراهم 
شود، گفت:  قیمت ورق های پروفیل 30 درصد و 

قیمت آهن 25 درصد افزایش پیدا کرده است.

۱7 درصد مصرف خانوار از طریق 
کاالی قاچاق تامین می شود

ــده در سایت معاونت  ــارس - مقاله منتشر ش ف
پژوهشی و   سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که 
به طور متوسط 23 درصد از مصارف خانوارها از محل 
کاالهای غیررسمی تأمین می شود که حدود 17 
درصد از این کاالهای غیر رسمی از طریق واردات 

غیررسمی با قاچاق به کشور وارد می شوند.

بنزین تک نرخی نمی شود

مهر - سخنگوی شرکت ملی پخش فــراورده های 
نفتی، تک نرخی شدن بنزین را تکذیب کرد و گفت: 
تاکنون مصوبه ای در این باره به شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی ابالغ نشده است. فاطمه  کاهی 
همچنین درباره سامانه برای ثبت نام افراد متقاضی 
سرانه سوخت خانوار نیز توضیح داد: این موضوع 
در حوزه اختیارات  این شرکت نیست و از جانب این 
شرکت از طریق هیچ سامانه ای به عنوان سهمیه سرانه 

خانوار، سهمیه سوختی تخصیص داده نمی شود.

واریز 20۵ هزار تومان سود علی 
الحساب سهام عدالت از سوم اسفند 
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: از سوم اسفند 
به ازای هر سهم یک میلیون تومانی عدالت به صورت 

علی الحساب 205 هزار تومان واریز می شود.
علیرضا صالح در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: 
از سوم اسفند 98 به ازای هر سهم یک میلیون 
تومانی سهام عدالت، به صورت علی الحساب 
ــز می کنیم. چــون هنوز  205 هزارتومان واری
بخشی از سود شرکت های سرمایه پذیر عدالت 
دریافت نشده است. بعدًا که سود کامل شرکت ها 
دریافت شد، سود قطعی برای عملکرد 97 واریز 
می شود. وی افزود: واریز سود مرحله سوم سهام 
عدالت برای عملکرد 97 از سوم اسفند انجام 
می شود و آخرین گروه تا پایان اسفند امسال، سود 
سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد. به گفته 
وی کسانی که ارزش سهام عدالت آن ها 532 
هزار تومان است، به همان نسبت سود واریزی 

کمتری دریافت خواهند کرد.

عراقچی: شرکت هایی که ایران 
را ترک می کنند در اولویت قرار 

نخواهند داشت 

ــرد:  ــه تــصــریــح ک ــارج ــر خ ــ ــاون ســیــاســی وزی ــع م
شرکت هایی که ایــران را ترک می کنند حتما در 
آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت. 
ــارس، سید عباس عراقچی دربــاره  ــزارش ف به گ
شرکت  های خارجی از جمله کره ای ها که بازار 
ایران را ترک کرده اند، بیان کرد: ما االن در یک 
مقطع بسیار مهم تاریخی قرار داریم و سیاست فشار 
حداکثری آمریکا در اوج خود است. طبیعی است 
کسانی که با این سیاست آمریکا همراهی می کنند 
ــران را در ایــن شرایط تنها می گذارند،  و ملت ای
حساب خودشان را برای آینده مشخص می کنند 
ــرد. وی  و حتما ملت ایــران فــرامــوش نخواهد ک
تصریح کرد: همواره اولویت با تولید کنندگان، 
شرکت ها و کارآفرینان داخلی است و اگر نیاز باشد 
با شرکت های خارجی مــراوده ای صورت بگیرد، 
باز حتما شرکت هایی که در این شرایط در ایران 
ماندند، اولویت خواهند داشت و کسانی که ایران را 
ترک کردند بازارهایی را از دست دادند که به آسانی 

نخواهند توانست دوباره به دست بیاورند.

حسین بردبار- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
ایجاد کمیته ای برای اصالحات اساسی و فوری در 
قوانین کار در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی 
خبرداد.به گزارش خراسان، محمد شریعتمداری 
در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران گفت: با توجه به شرایط جدید بازار کار در 
جهان و نظام کارگری و کارفرمایی و ایجاد استارت 
آپ ها و شرکت های دانش بنیان و تغییر و تحوالت 
در این بخش در کشور و جهان، نیازمند اصالحات 
روزآمد در قوانین حاکم بر کار و تامین اجتماعی 

هستیم.
وی تاکید کرد: این اصالحات در دو بخش خواهد 
بود که یک بخش اصالحات کالن و اساسی است 
که بــرای آن یک کارگروه همراه با فعالیت های 

پژوهشی در وزارتخانه تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و همچنین سازمان 
تامین اجتماعی ایجاد شده است 
اما مقررات حاکم حاضر هم نیازمند 
یک بخش اصالحات فــوری است 

که بــرای آن نیز کمیته ای در 
وزارت کار و سازمان تامین 

اجتماعی ایجاد شده که 
به  مربوط  مشکالت 

هیئت هــای حل 

اختالف، بدوی و هیئت های تشخیص در وزارت 
کار و مشکالت مربوط به بیمه و نظام های پرداخت، 
بیمه مشاغل و مشاغل سخت و زیان آور در سازمان 
تامین اجتماعی پیگیری می شود. شریعتمداری 
همچنین در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
با بیان این که باید قوانین مرتبط با سخت و زیان 
آوربودن کار نیز دستخوش اصالحاتی شود، افزود: 
درباره سخت و زیان آور بودن کار نباید صرفا به دنبال 
بازنشسته کردن افراد با تعداد سنوات کم کاری 
باشیم بلکه باید به دنبال حذف عوامل تاثیرگذار در 
سخت و زیان آور بودن کار باشیم و شرایطی ایجاد 
کنیم که شاخصه های سخت و زیان آوربودن کارها 
از بین برود و کمترین آسیب به کارگران برسد. 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
ــن جلسه از دولتی ماندن سازمان  نیز درای
تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: وقتی 
مدیرعامل این سازمان به طور مستقیم از 
خود دولت انتخاب می شود و نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی در این 
سازمان در اقلیت هستند، 
نـــمـــی تـــوان انــتــظــار 
داشت که مشکالت 
به راحتی برطرف 

شود.

اصالحات اساسی و فوری در قوانین 
کار و تامین اجتماعی در دستور کار 

خبرهای وزیر و معاون وزیر کار از دستمزد 99 

»تورم انتظاری« به معیارهای تعیین 
دستمزد اضافه شد 
اظهارات مسئوالن وزارت کار نشان می دهد 
که نرخ تورم انتظاری سال آینده به عنوان یکی 
از مولفه های تعیین دستمزد کارگران مورد 
توجه قرار خواهد گرفت.از این رو با توجه به 
روند نزولی نرخ تورم در ماه های اخیر، احتمال 
چانه زنی دولت برای رشد حداقل دستمزد 
کارگران در سال آینده، به میزانی کمتر از نرخ 

تورم امسال وجود دارد.  
به گزارش تسنیم، شاه کرمی، معاون روابط 
کــار وزارت کــار، در خصوص دستمزد 99 
کــارگــران، در نشستی خبری اظهار کرد: 
دستمزد کارگران در کمیته دستمزد وزارت 
کار در حال بررسی است. در این زمینه و بر 
اساس ماده 41 قانون کار، قرار است هزینه 
معیشت کارگران در کمیته مزد، اوایل هفته 
آینده و متناسب با اطالعات مرکز آمار )نرخ 
تــورم( تعیین شود. پس از آن نیز در ابتدای 
اسفند، بحث عدد و رقم مزد به صورت نهایی 

مشخص خواهد شد.
این در حالی است که چند روز قبل، دبیر کل 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
هزینه تامین معیشت کارگران )با احتساب یک 
خانوار چهار نفری( را در شرایط فعلی شش 

میلیون تومان بیان کرده بود.در این زمینه، 
اظهارات مسئوالن وزارت کار در خصوص 
دستمزد سال آینده کارگران نشان می دهد که 
عالوه بر دو مبنای هزینه معیشت و تورم، عوامل 
دیگری نیز بر این موضوع اثرگذار خواهند بود. 
به طوری که معاون روابط کار وزارت کار بیان 
کرد: به نظر می رسد بحث دستمزد کارگر 
و کارفرما با هــدف حفظ مشاغل موجود و 

پایداری مشاغل باشد.
وزیر کار نیز دیروز در حاشیه نشست با اعضای 
اتاق بازرگانی، موضع مشخص تری گرفت 
و »نرخ تورم انتظاری سال آینده« را به عنوان 
یکی از عوامل موثر در تعیین حداقل مزد سال 
آینده عالوه بر مؤلفه حداقل هزینه معیشت 
ــزارش  خــانــوارکــارگــران مطرح کـــرد. بــه گ
خراسان، این در حالی است که نرخ تورم در 
ماه های اخیر روندی نزولی یافته است. به 
طوری که از بیشینه خود در شهریور امسال به 
میزان 42.7 درصد، به 38.6 درصد در دی 
ماه کاهش پیدا کرده است بنابراین به نظر می 
رسد احتمااًل موضع مسئوالن وزارت کار در 
جلسات تعیین سه جانبه حداقل دستمزد 99 

رشد به میزان کمتر از نرخ تورم امسال باشد.

همزمان با رشد ۱0 هزار واحدی شاخص کل بورس مطرح شد 

هشدار عبده تبریزی درباره رشد بی محابای بورس 
ــورس در ادامـــه  ــل بـ ــه شــاخــص ک در حــالــی ک
رکوردشکنی های تاریخی خود دیروز هم بیش 
از 10 هــزار واحــد رشد کرد و مسئوالن فعلی 
سازمان بــورس و وزیــر اقتصاد هم از این رشد 
بورس حمایت کرده اند، رئیس سابق سازمان 
بورس دربــاره این رشد هشدار داد.بــه گزارش 
تسنیم، حسین عبده تبریزی در سومین همایش 
تامین مالی، در خصوص وضعیت فعلی بورس 
گفت: با نرخ بازده فعلی بورس نمی توان پروژه ای 

را تامین مالی کرد  این در حالی است که وقتی 
قیمت زمین دو برابر یا شاخص بورس 5 برابر می 
شود، به صورت مستقیم حتی یک اشتغال نیز 
ایجاد نمی شود. وی با اشاره به این که مردم به این 
رشد بی محابا در قیمت ها )زمین و سهام( عادت 
کــرده و به معجزه بازدهی باال اعتقاد پیدا می 
کنند،  هشدار داد که سیاست گذاران باید در این 
باره حواسشان به این نکته باشد. وی افزود: پس 
ما در ایران با این خطر روبه رو هستیم که اگر مردم 

به این نتیجه برسند که در بورس و زمین، دیگر 
این معجزه اتفاق نخواهد افتاد که شاخص باال 
نرود یا قیمت زمین افزایش یابد، این نقدینگی 
اولین جایی که خواهد رفت، بــازار ارز خواهد 
بود و تمام برنامه های دولت را در این چند ماه که 
برای کنترل ارز پیاده شده، به هم خواهد ریخت.

وی افزود: ما داریم با رشد بی سابقه بورس، زیر 
پای خود را خالی می کنیم، چراکه ممکن است 
مردم از این بازار بروند، پس نباید مردم را به این 

عادت دهیم که بورس ماهانه 5 درصد رشد می 
کند بلکه باید ابزاری تعریف کرد که اشتغال ایجاد 

کرد و پول را به پروژه داد. 
گفتنی است شاخص کل بورس از 178 هزار 
واحد در ابتدای امسال به بیش از 470 هزار 
واحــد رسیده و بیش از 164 درصــد بازدهی 
داشته است. محمدی رئیس سازمان بورس این 
رشد را بر اثر چشم انداز ســودآوری بلندمدت و 

ارزش دارایی شرکت ها دانسته بود. 
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اعتماد- این روزنامه در عکس یک خود با انتشار  •
تصاویرعلی مطهری،الياس حضرتی،طيبه سياوشی 
که  تهران  فعلی  نمایندگان  غالمرضاحيدری  و 
صالحيت شان برای انتخابات آینده تایيد نشده است 
در گزارشی با تيتر »کارنامه آنان که نيستند« به بررسی 
عملکرد این چهره ها در مجلس پرداخت و نوشت: 
»مجلس دهم برخالف آن چه این سال ها هميشه 

تبليغ و ترویج شد، مجلسی ناموفق نبود.« 
ــادری، رئيس موسسه  • صبح نو -  بنا به گفته ن

مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران از 
آخرین نظرسنجی این موسسه ؛  از دیدگاه شهروندان 
ــد ضعف را در عملکرد  ــدود 83  درص تهرانی ح
شهرداری تهران، عدم شفافيت بودجه در قراردادها 
و مناقصات می دانند و باالی 7۵ درصد هم مدیریت 
آلودگی هوا و محيط زیست را در شهرداری خيلی 

ضعيف می دانستند.
سازندگی- این روزنامه تصویر همه نامزدهای  •

عضو ليست کارگزاران در تهران را در صفحه اول خود 
با شعار »عبور از نااميدی، اعتراض به انحصارطلبی و 

احيای کارآمدی« منتشر کرد. 
جوان - سرکرده بزرگ ترین باند آدم ربایی که  •

با ربودن مردان مشهور از آن ها اخاذی های کالن 
می کرد موفق شد با سپردن وثيقه دو ميليارد تومانی 
از زندان آزاد شود. متهم در جلسه محاکمه حاضر 
نشد که ایــن موضوع خشم شاکيان را به همراه 
داشت. سرکرده باند مرد ۶0 ساله ای است که در 
یکی از سازمان های مهم عضویت دارد و پنج مورد 
سابقه دستگيری و زندان برای جرایمی مثل جعل، 
کالهبرداری و موادمخدر در پــرونــده اش دارد. 
همچنين مشخص شد متهم هر بار برای آدم ربایی 

تيم جدیدی تشکيل داده است.

ــرا... جهانشاهی، پاسدار  • ــص ــف نــوشــت: ن ال
بازنشسته نيروی زمينی و راننده سپهبد شهيد قاسم 
سليمانی گفت: همه فرزندان حاجی را از کودکی 
می شناسم. به من عمو می گویند. بچه های حاجی 
یکی از یکی گل ترند. هيچ گاه از مقام پدر سوءاستفاده 
نکردند....جایی یادم هست که یکی از پسرهای حاج 
قاسم بيمار شد و حاجی در مأموریت قرارگاه قدس 
بود، نتوانست باالی سر پسرش باشد و پسرش هم 
در اثر بيماری در بيمارستان فوت شد. حتی حاجی 
باالی سر پدر و مــادرش هم در زمانی که در بستر 

بودند، نتوانست برسد و بعد از فوت آن ها رسيد.
جهان نیوز خبرداد: مصطفی هاشمی طبا، فعال  •

سياسی اصالح طلب گفت: اگر مردم  در انتخابات 
مشارکت ۶۵ درصدی داشته باشند، اصالح طلبان 
شانس خوبی در تهران دارند و می توانند اکثریت 

نامزد های درون ليست خود را راهی مجلس کنند.
معاون  • ظهيری،  معصومه  نــوشــت:  انتخاب 

فرهنگی تبليغی حوزه های علميه خواهران با بيان 
این که در دوران جدید در بسياری از حوزه ها از جمله 
مداحی  تغييراتی ایجاد شده تصریح کرد: مدتی 
غفلت کردیم و مجالس مداح محور شد و این گونه 
شد که برخی مداحان نامدار مانند سلبریتی ها به 
چهره های شاخصی که تاثيرگذار هم هستند، تبدیل 
شدند به گونه ای که رابطه مداح و طرفدارانش به 

صورت مرید و مرادی شد.
نسیم آنالین خبرداد: کيانوش جهانپور، مدیر  •

روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی با بيان وضعيت دانشجویان قرنطينه شده که 
از ووهان چين آمده اند، گفت: مجموع دانشجویان 
ــان" چين، کانون اصلی  و هموطنانی که از" ووه
انتشار بيماری ویروس کرونا باز گشته اند در سالمت 
کامل به سر می برند. او افزود: روز دوشنبه )امروز( 
گواهی نامه سالمت آن ها از سوی وزارت بهداشت 
صادر خواهد شد و این عزیزان به آغوش خانواده باز 

خواهند گشت.

سرشبکه آمدنیوز همکاری با سرویس اطالعاتی فرانسه  را تایید کرد 

اعتراف زم  به جمع آوری اطالعات مدافعان حرم 
با وجود سوال صریح ظریف دراین 

باره انجام شد 

اصرار سوال برانگیز کانادا به خارج 
کردن جعبه سیاه از ایران 

درحالی که ایــران پذیرای همه تيم های خارجی تحقيق و 
بررسی حادثه هواپيمای اوکراینی بوده و طبق مقررات بين 
المللی برای بررسی این حادثه با پنج کشور دیگر  همکاری 
کرده است و در مقابل خواستار ارائه تجهيزات رمزگشایی از 
جعبه سياه هواپيما شده است، اما کانادا باردیگر بدون ارائه 
توضيح منطقی مدعی شد که »از نظر فنی انتقال تجهيزات 
رمزگشایی به ایــران امکان پذیر نيست«.  »فرانسوا فيليپ 
شامپين« وزیر امورخارجه کانادا در عين حال مدعی شد که 
بهترین راه، انتقال جعبه های سياه هواپيمای اوکراینی به 
کشوری ثالث است. این درحالی است که محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه کشورمان دو روز پيش در حاشيه کنفرانس امنيتی 
مونيخ سوال جدید و مهمی درباره ماجرای هواپيمای اوکراینی 
مطرح کرد و با تاکيد بر این که دربــاره این هواپيما سواالت 
بسياری باقی مانده است، گفت: ایران برای استخراج اطالعات 
از جعبه سياه به نرم افزار، کابل ها و تجهيزات تخصصی از آمریکا 
یا دیگر کشورهای غربی نياز دارد. ما از آن ها کمک خواسته ایم، 
چرا آمریکا کمکی به ما نکرد؟ ....به همين دليل است که ما 
بيش از هر کسی می خواهيم بدانيم چه چيزی داخل جعبه 
سياه است تا بفهميم واقعا چه اتفاقی رخ داده است. با این سوال 
ظریف این ابهام ایجاد شده است که چه چيزی در جعبه سياه 
هواپيما وجود دارد که باعث شده فرانسه و آمریکا تجهيزات 
بازخوانی اطالعات را به ایران ندهند؟  ظریف درعين حال 
تاکيد کرده بود که »ما بدون حضور تمامی طرف های درگير در 

این مسئله، به جعبه های سياه دست نخواهيم زد.«
درهمين حال به گــزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، وزیران 
امورخارجه کانادا، اوکراین، سوئد و افغانستان و یکی از معاونان 
وزارت امور خارجه انگليس نمایندگان کشورهای مرتبط با 
سانحه سقوط هواپيمای اوکراینی به همراه محمدجواد ظریف 
رئيس دستگاه دیپلماسی کشورمان درحاشيه کنفرانس امنيتی 
مونيخ نشستی را برگزار کردند که در پایان این نشست پنج کشور 
باز هم بدون پاسخ دادن به سوال صریح ظریف، خواستار تحویل 
جعبه سياه به یک کشور ثالث )فرانسه( شدند. ظریف پيشتر 
تاکيد کرده بود که تهران جعبه سياه را به دولت های خارجی 

تحویل نخواهد داد.

دومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات روح 
ا... زم معروف به نيما سرشبکه معاند آمدنيوز 
ــاه انقالب  روز گذشته در شعبه 1۵ دادگـ
تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. 
در این جلسه متهم به دفاع از خود پرداخت. 
بــراســاس گــزارش مــيــزان، در ایــن جلسه با 
دستور رئيس دادگاه نماینده حقوقی معاونت 
جمهوری،  نماینده  ریاست  نهاد  حقوقی 
حقوقی وزارت ورزش و جــوانــان، نماینده 
حقوقی بانک تجارت، حميد شير محمدی از 
جانبازان مدافع حرم و ابراهيم اسالمی قاضی 
دادگــاه کيفری یک استان  تهران به عنوان 
برخی از شکات »زم« در جایگاه حاضر شدند 
و شکایت خود را مطرح کردند. براساس این 
گزارش، این دادگاه البته شاکيان دیگری نيز 
دارد.  براساس گزارش ميزان، سپس قاضی 
از متهم خواست تا برای دفاع در جایگاه حاضر 
شود. »روح ا... زم« با قرار گرفتن در جایگاه 
متهم در پاسخ به خواسته رئيس دادگاه مبنی 
بر این که در خصوص اتهام افساد فی االرض 
که منتسب به شماست توضيح بفرمایيد گفت: 
من اتهام افساد فی االرض را قبول ندارم. وی 
سپس با تشریح چگونگی خروجش از کشور 
در سال 90 و گرفتن روادید فرانسه از طریق 
ترکيه، اظهار کرد: تقریبا شهریور 91 بود که 
وارد فرانسه شدم؛ من در مالزی ازدواج کرده 
بودم لذا با دختر و همسرم به فرانسه رفتيم؛ 
در سال 93 با سحام نيوز همکاری کردم؛ 
سال 9۵ بود که با یک جمعی متشکل از مجيد 
نيک نام ساکن آمریکا، بابک اجاللی ساکن 
آمریکا، شمس ساکن ترکيه و سام محمودی 
سرابی تصميم گرفتيم که یک سایت خبری 
را راه بيندازیم. البته صحبت راه اندازی این 
سایت از سال های 92 و 93 مطرح بود، اما 
پول می خواست؛ در نهایت سال 9۵ از سحام 

بيرون آمدم و آمد نيوز را شروع کردیم. نيما 
زم گفت: اواسط سال 9۵، آمدنيوز تاسيس 
شد و آقای شمس که ترکيه بود دوبار من را 
به بهانه راه اندازی بخش فارسی زبان شبکه 
تی آر تی به آن جا دعوت کرد؛ اما بعد از چند 
مالقات متوجه شدم که اصال بحث تلویزیون 
مطرح نيست و با شمس درگير شدم و ارتباطم 
قطع شد. وی ادامه داد: بسياری از اطالعات 
رسيده به ما دریافتی بــود، ظــرف سه سال 
برخی افراد هم به آمدنيوز وصل شدند . وی 
در ادامه مدعی شد: قبل از دی 9۶ آمدنيوز 
را رها کردم و تا اواسط 97، کنترل آمدنيوز با 
من نبود و سام محمودی سرابی آن را اداره 
می کرد که گرایش کمونيستی داشــت. به 
ــاره  علت برخی اتفاقات در ســال 97 دوب

 آمد نيوز را گرفتم. در این جا رئيس دادگاه به زم 
گفت: صراحتا از اغتشاشگران می خواستی 
که به خيابان بریزند ثابت کن در دی 9۶ 
در آمــد نيوز نــبــوده ای. متهم در ایــن بخش 
بدون پاسخ گویی به ســواالت قاضی گفت: 
این موضوع ارتباطی با من ندارد. زم درباره 
همکاری با سرویس اطالعاتی فرانسه نيز 

افزود: حفاظت نامحسوس گذاشتند تا این 
که آدرس خانه، تلفن، کارت های بانکی و 
مشخصاتم در سایت های داخلی منتشر شد. 
پس از آن آدرس را به پليس دادم و 24 ساعت 
بعد خانه من را عوض کردند و تيم حفاظت 
سنگينی قرار دادند و هر دو ماه یک بار با من 
قرار می گذاشتند. تعيين وضعيت حفاظت 
می کردند و به من گفتند که بعد از مکرون 
سنگين ترین تيم حفاظت برای تو است. درباره 
شرایط ایــران با من مشورت می کردند و در 
خصوص تحليل وضعيت صحبت می کردیم. 
درادامه رئيس دادگاه از متهم پرسيد: درباره 
همکاری با دولــت متخاصم آمریکا توضيح 
بدهيد؟  زم گفت: آمریکا دولــت متخاصم 
نيست. قاضی بيان کــرد: به دستور ترامپ 
سردار عزیز ما را دولت تروریست و متخاصم 
آمریکا به شهادت رساند مگر در کنگره بودجه 
عليه نظام تصویب نمی کنند؟ متهم زم گفت: 
اسرائيل متخاصم است. قاضی گفت: در جمع 
آوری اطالعات نظام به نفع سایر کشور ها و 
سرویس های جاسوسی چه کار هایی انجام 
داده ای ؟ با محمد حسين رستمی در ترکيه 

مالقات نکردی؟ متهم زم گفت: رستمی جزو 
اسناد محرمانه است؟ رئيس محکمه بيان 
کــرد: اطالعات مربوط به حضور نيرو های 
مستشاری ایران در سوریه و اطالعات خان 
طومان را از این طریق نمی گرفتيد تا در اختيار 
دشمنان این ملت قرار دهيد؟ متهم پاسخ داد: 
از ما اطالعات سوریه را می خواستند و برای 
نياز مالی به رستمی پول مــی دادم، رستمی 
می گفت که قبض هایش عقب افتاده و به پول 
نياز دارد و من هم  از او اطالعات می گرفتم. 
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم 
 زم گفت: آیــا مــی دانــی در زمانی که بــرادر 
ناتنی ات بازداشت شده بود پدرت به مقام 
معظم رهبری نامه نوشت و ایشان دستور 
آزادی بــرادرت را صادر کردند؛ مقام معظم 
رهبری تا این مقدار رأفت به خرج دادند، آن گاه 
شما بدین شکل پاسخ این رأفت را دادید. زم 
مدعی شد: خانواده ام در این خصوص چيزی 
به من نگفته بودند. در پایان رئيس محکمه 
ختم دومين جلسه رسيدگی به اتهامات روح 
ا... زم را اعالم و بيان کرد: زمان جلسه بعدی 

دادگاه متعاقبا اعالم می شود.

بند »پ« کارمندان زرنگ لغو می شود
یک نهاد نظارتی در نامه خود به برخی مدیران استانی، با اشاره به وصول گزارش هایی مبنی بر 
این که برخی کارمندان دولتی با استفاده از سهميه شهرستان ها و اخذ تعهد محضری مبنی بر 
ارائه خدمت به مدت معين در واحدهای شهرستانی استخدام شده اند اما به انحای مختلف قبل 
از اتمام این تعهد، محل خدمت خود را تغيير داده  و امور اداری در آن شهرها توسط افراد فاقد 
صالحيت علمی و تخصصی انجام می شود، متذکر شده این اقدام مصداق نارضایتی در مردم، 
ترویج بی عدالتی و تبعيض است و لذا به منظور پيشگيری از وقوع هرگونه تخلف، باید در اسرع 

وقت اقدامات الزم برای شناسایی و انتقال آن افراد به محل اوليه انجام شود.

پول بنزین راننده های همکار دولت جور شد
با توجه به مجوز صادرشده از سوی یک نهاد دولتی خطاب به ادارات و سازمان های دولتی، 
مقرر شده به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قيمت بنزین در قراردادهای خدمات 
خودرویی بنزینی و دوگانه  سوز که با دستگاه  های اجرایی منعقد شده اند و تاریخ آن ها قبل 
از 24 آبان ماه است، برای گروه خودروهایی مانند پژو پارس و سمند که بيش از 10 ليتر در هر 
100 کيلومتر مصرف می کنند، درصد جبرانی 1۵ درصد و برای مصارف کمتر مثل پراید، 

رقم 12 درصد تعيين شده است.

ویژه های خراسان  



پرونده

یورگن کلوپ با لیورپول تبدیل به افسانه ای شده که رکوردهای عجیب به جا گذاشته است؛ در گفت وگو با دین محمدی و از نگاه آمار 
موفقیت های مرد آلمانی و تیمش را بررسی کرده ایم

روایت سیروس از زندگی به سبک کلوپ
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در هر فرصتی کتاب می خواند
همبازی و هم اتاقی سابق »یورگن کلوپ« از رفتارها و عادت های جالب مربی موفق این روزهای فوتبال دنیا می گوید

 بازیکن  سابق استقالل تهران، 20 سال پیش فقط 
همبازی »یورگن کلوپ« نبوده است. آن ها به مدت یک 
سال در اردوها و سفرهای تیم ماینتس آلمان، با یکدیگر 
هم اتاقی هم بوده اند و به شناختی نسبی از روحیات و 
رفتارهای یکدیگر رسیده بودند. حضور دین محمدی 
در آلمان یک سال طول کشید و او در آن مدت 28 بازی 
در ترکیب تیم ماینتس انجام داد و با یورگن کلوپ که 

دوره ای طوالنی در باشگاه ماینتس حضور داشت، 
همبازی بــود. به همین دلیل بــود که چند 

وقت پیش، کلوپ در گفت وگویی درباره 
هواداران ایرانی لیورپول گفت: »فکر کنم 
بدانید من با دو بازیکن ایرانی سیروس 

دین محمدی و سرژیک تیموریان هم تیمی 
بودم. آن ها از بازیکنان با تجربه ایرانی بودند. 

این خوشحال کننده است که هوادارانی در 
ایران داریم.« به بهانه آمارهای شگفت انگیز لیورپول 

در کسب پیروزی و تجربه 26 بازی بدون شکست در 
لیگ برتر انگلیس با »سیروس دین محمدی« درباره 
کلوپ، رفتارها، عادت ها و نکات جالب زندگی اش 

صحبت کردیم.
  داشتن انگیزه و پشتکار، رمز موفقیت کلوپ است
هر آدم موفقی، یک سری عادت ها و رفتارها دارد که 
او را به موفقیت رسانده است. دین محمدی در همین 
باره می گوید: »من همه بازی های لیورپول را پیگیری 
می کنم. تیم کلوپ از لحاظ فنی، یک سیستم تهاجمی 
دارد و همان طور که می دانید، 3-3-4 بازی می کند. 
اولین و مهم ترین نکته درباره رمز موفقیت این تیم، انگیزه 
باالی بازیکنان برای موفق شدن است که شخص کلوپ 
این احساس را به درستی و به صورت اصولی در بازیکنان 
برانگیخته است. انگار او انگیزه و جنگندگی باال را به همه 
بازیکنانش تزریق کرده است. همچنین باید ادعا کنم تنها 
تیمی که این روزها در دنیا، پرس از جلو را به خوبی انجام 
می دهد، لیورپول است. پشتکار شخص کلوپ هم در 

کسب این موفقیت ها نباید نادیده گرفته شود.«
  ارتباطش با همه خوب و دوستانه بود

دین محمدی دربــاره رابطه کلوپ با 
اطرافیان، خاطره ای جالب از تحسین 
شدن خــودش توسط کلوپ تعریف 
می کند: »یــادم هست که در چند 
ــازی با  بــازی، خیلی خوب بــودم. ب
بنفیکا، فکر کنم بهترین بازی من در 
ماینتس بود. جلوی انزو شیفو)بازیکن 
تیم ملی بلژیک( بازی کردم. جلوی 
بایرن مونیخ و هرتا و هامبورگ هم 

در جام حذفی بازی کــردم. اتفاقا 
بعد از همان بازی با ماینتس بود 
که یورگن کلوپ آمد سمت من 

و گفت تو بهترین خارجی هستی که در تیم ما 
بازی کرده است. کال ارتباطش با خارجی های 

تیم خیلی خوب بود. این روزهــا هم هیچ 
ــا بــازیــکــنــان تیمش که  حــاشــیــه ای ب

مختلف  فرهنگ های  و  ملیت ها  از 
هستند، نــدارد که این ادعا را ثابت 

می کند.«
  در زمان ناامید شدن، غر نمی زد!

همه انسان ها در زندگی، روزهای 
ــد دارنــــد. گاهی  خـــوب و ب

شکست  گاهی  و  می شوند  موفق 
مــی خــورنــد. دیــن مــحــمــدی از 
شدن  نیمکت نشین  ــای  ــ روزه
کلوپ می گوید: »دقیقا زمانی که 
من با او همبازی بودم، تقریبا یک 
فصل نیمکت نشین شد اما ناامید 
نشد. بعد از این که تیم ما یک مدافع 
راست جدید جذب کرد، کلوپ نیمکت نشین 
شد اما من خوب یادم هست که در آن روزهــا به جای 
بی خیال فوتبال شدن، غر زدن و بهانه گرفتن و ... ، 
تصمیم گرفت در کالس های مربیگری ثبت نام کند تا 
مسیر جدیدی را برای پیشرفت پیش  روی خودش قرار 

دهد.«
  به جای تفریح، مطالعه می کرد

انتخاب افراد مختلف برای پر کردن اوقات فراغت شان با 
یکدیگر بسیار متفاوت است. بعضی ها دورهمی را ترجیح 
می دهند، بعضی ها به سینما رفتن، ورزش و ... می 
پردازند اما کلوپ در اوقات فراغتش چه می کرده است؟ 
دین محمدی می گوید: »آن زمان هایی که با من هم اتاقی 
بود، تمام اوقات فراغتش را به مطالعه اختصاص می داد. 
تا جایی که یادم هست، اهل تفریح نبود و هر زمان که 
فرصتی برایش پیش می آمد، کتاب ها 
و جــزوه هــای مربیگری را دستش 
می گرفت و مطالعه می کرد. حتی 
یک روز داشتیم ناهار می خوردیم 
که من دیدم کلوپ به داخل اتوبوس 
تیم رفــت. من هم بعد از این که ناهارم 
را خــوردم، وارد اتوبوس تیم شدم و دیدم 
ــاز هــم مثل همیشه مشغول  کــلــوپ، ب
مطالعه کتاب است. در ضمن و همیشه 
بعد از بازی ها، خانواده اش را می آورد 
کنار زمین. معموال از آن ها می خواست 
که بــرای بازی ها در ورزشگاه باشند و 
بعد از بازی، سراغ شان را می گرفت. کال 
خانواده دوســت بود و احترام زیادی 

برای خانواده اش قائل بود.«
ــان برای    از همان زم
آینده اش برنامه داشت 

فردی نیست که دوست 

نداشته باشد در آینده به موفقیت برسد اما مشکل 
این جاست که بعضی ها توقع دارند بدون تالش 
به همه چیز دست یابند. دین محمدی با این 
مقدمه درباره کلوپ می گوید: »بعضی ها 
می گویند که مدیریت باشگاه لیورپول 
چند  موفقیت های  کسب  مسیر  در 
وقــت اخیر ایــن تیم، نقش مهم تری 
نسبت به یورگن داشته است اما نظر من 
برعکس است و نقش یورگن را پررنگ تر 
می بینم. کلوپ کال آدم مثبتی بود و همیشه 
مثبت فکر می کرد. مثال با این که در ماینتس کاپیتان 
اول تیم نبود اما همیشه و به خصوص قبل از بازی های 
مهم به بازیکنان، انرژی مثبت می داد. به نظرم همین 
روحیه و داشتن امید بسیار به پیشرفت بود که شرایط 
فعلی را برایش رقم زد. یورگن از همان زمان که با هم 
همبازی بودیم، عاشق لیورپول بود و در رختکن تیم 
مــدام از جو ورزشگاه لیورپول صحبت می کرد و در 
نهایت هم به آرزویش رسید. در دورانی که هیچ کدام 
از ما فکرش را هم نمی کردیم روزی مربی شویم، او در 
حال یاد گرفتن بود و می خواست مربی شود. در ضمن 
برای بیشتر کارهایش در زندگی برنامه داشت. هر 
شب راس ساعت 22 می خوابید و صبح ها از ساعت 7 
بیدار می شد. آن زمان اهل سیگار و این چیزها نبود و 

من چیزی ندیدم.«
  همیشه با مربی تیم، بحث فنی می کرد!

کلوپ شخصیت کاریزماتیکی دارد و آن زمــان هم، 
همیشه با مربی تیم بر سر مسائل فنی جر و بحث داشت، 
دین محمدی ادامه می دهد: »به خصوص در کالس های 
تئوری، کلوپ دانش مربی را به چالش می کشید. چون 
خودش اهل مطالعه بود، گاهی با راهنمایی  هایش مربی 
را عصبانی می کرد! در ضمن، او یک سری حرکت هایی 
دارد و زمانی که عصبانی می شود، گاهی غیر قابل کنترل 
می شود! یادم هست که وقتی هم اتاقی بودیم، به محضی 
که عصبانی می شد، بچه ها می گفتند: »این باز قاطی 
کرد، سمتش نروید!«. سریع رگ های گردنش می زد 

بیرون و به شدت عصبانی می شد.«
  از مغرور شدن می ترسد!

مغرور شدن، اولین گام برای افتادن در سراشیبی 
شکست است. دین محمدی درباره این که چرا یورگن 
با فاصله امتیازی قابل توجه تیم اش با تیم دوم در جدول 
لیگ برتر از قهرمانی حرف نمی زند، می گوید: »این 
نکته خیلی مهمی است. کلوپ از همان زمان از مغرور 
شدن می ترسید و می گفت که مغرور شدن باعث تباه 
شدن و شکست می شود. االن هم می بینید که تیمش 
با اختالف در صدر است اما همچنان بازیکنانش را 
بــرای هر بــازی با انگیزه باال به زمین می فرستد. او 
نمی خواهد که بازیکنانش مغرور شوند. ایده کارش 
این است که نباید تمایل بازیکنان به پیشرفت در هیچ 

زمانی، کم شود.«

رکوردهای کلوپ و قرمزها
قرمزها در حالی به طور حتم برای پنجمین بار از زمان شروع لیگ برتر انگلیس فصل 
را باالتر از منچستریونایتد به پایان می رسانند که تا همین جا به اندازه کل امتیازات 
رقیب دیرینه در جریان قهرمانی اش در فصل 1997-1996، امتیاز جمع آوری 
کرده اند! همچنین 486 تیم از 546 تیم حاضر در تمام ادوار لیگ برتر انگلیس 
از لیورپول فعلی در حالی که 12 هفته تا پایان رقابت ها مانده، امتیازات کمتری 
به دست آوردند؛ به عبارت بهتر 89 درصد تیم ها!  اما آیا می دانید که صدرنشین 
لیگ برتر انگلیس می تواند چه رکوردهایی را همزمان با نوزدهمین قهرمانی در 

تاریخ لیگ انگلیس بشکند؟
* لیورپول در صورت به دست آوردن 25 امتیاز از 12 بازی باقی مانده که اصال 
 برای شان دور از دسترس نیست، رکــورد صد امتیاز منچسترسیتی در فصل

  2017 -2018را با قدرت می شکند.
* زودهنگام ترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر انگلیس روز 14 آوریل 2001 توسط 
منچستریونایتد به ثبت رسید. لیورپول در سریع ترین حالت 7 مارس)بیش از یک 
ماه زودتر( و در دیرترین زمان ممکن 21 مارس قهرمان خواهد شد. منچسترسیتی 
و منچستریونایتد در فاصله پنج بازی مانده تا پایان سریع ترین قهرمانی را ثبت کردند 

اما لیورپول می تواند 9 بازی زودتر جام گرفتنش را قطعی کند.
* یکی از در دسترس ترین رکوردها، رکورد بیشترین پیروزی متوالی است. لیورپول 
با برتری در بازی بعدی اش مقابل وستهام با رکورد 18 برد متوالی منچسترسیتی 

برابر می شود و پیروزی بعدی در زمین واتفورد، آن ها را وارد تاریخ می کند!
* شاگردان کلوپ با رسیدن به امتیاز 76 پس از 26 بازی رکورد شیاطین سرخ 
در لیگ برتر انگلیس را شکستند. شاگردان فرگوسن در آن سال در 26 بازی 75 
منبع: نود، ورزش 3 امتیاز کسب کرده بودند. 

بازیکن معمولی که 
مربی بزرگی شد

قرار بود پزشک شود و نسخه شفابخش دست بیماران 
دهد، همان طور که پدرش می  خواست اما او سر از 
فوتبال درآورد. متولد 1967 در آلمان است. فوتبال 
را در تیم جوانان ارگنزینگن آغاز کرد و در 1987 به 
باشگاه فروزیم راه یافت. در 1990 به ماینتس پیوست 
و بیش از 11 سال در این تیم باقی ماند. این بازیکن نه 
چندان مهم آلمانی کارش را در ماینتس با پست دفاع 
شروع کرد و بعدها به خط هجومی این تیم منتقل شد 
و 52 گل برای این تیم به ثمر رساند.  اما شاید همه چیز 
برای موفقیت های کلوپ از دوران بازنشستگی اش 
شــروع شــد. کلوپ به محض آویختن کفش هایش 
سرمربی ماینتس شد و این تیم را برای نخستین بار 
به بوندس لیگا رساند. در 2008 به دورتموند رفت و 
آن جا بود که تصویر یک مربی  کاریزماتیک را از خود 
نشان داد. او در طول هفت سال سرمربیگری در 
دورتموند در 318 بازی روی نیمکت این تیم نشست. 
مدت ها گذشت تا این که نتایج خوبش مدیران لیورپول 
را راغب کرد او را به لیگ جزیره بیاورند. کلوپ حاال 
چهار سال است که سرمربی لیورپول است و این 
روزها، اوضاع خوبی را در این تیم پشت سر می گذارد.

ویترین افتخارات آقای کلوپ

یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی با 
لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا

 کسب عنوان بهترین سرمربی فوتبال 
جهان در سال 2013

 نایب قهرمانی با دورتموند
 در لیگ قهرمانان اروپا

کسب عنوان دومین سرمربی برتر فوتبال 
جهان در سال 2019

 یک قهرمانی با دورتموند 
 در جام حذفی و 2 قهرمانی 

در سوپرجام آلمان

2 قهرمانی با دورتموند در بوندس لیگا

انتخاب شدن به عنوان بهترین 
 سرمربی سال فوتبال آلمان 

در سال های 2011 و 2012

 یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی 
با لیورپول در لیگ اروپا

 قهرمانی با لیورپول 
در جام باشگاه های جهان

سید مصطفی صابری
لیورپول با هدایت مربی آلمانی اش یورگن کلوپ 

یکی از عجیب ترین نتایج تاریخ فوتبال باشگاهی 
جهان را تا این جای لیگ جزیره رقم زده است؛ 26 

بازی، 25 ُبرد، یک مساوی و 25 امتیاز اختالف با 
تیم رده دوم جدول. لیورپول عماًل لیگ برتر انگلستان را به یک رقابت 

بی مزه تبدیل کرده که قهرمانش به این زودی مشخص است و بقیه تیم ها 
باید برای رتبه دوم تالش کنند. عمق فاجعه این جاست که لیورپول با حفظ 

این اختالف امتیاز، اگر حتی هشت بازی آخرش را به میدان نرود و طبق قانون 
سه بر صفر بازنده شود و از طرفی تیم دوم یعنی منچستر سیتی همه هشت بازی 

آخرش را ببرد باز هم لیورپول قهرمان می شود. جالب نیست؟ این موفقیت بزرگ و 
حتی عجیب فقط به عناصری که داخل زمین هستند برنمی گردد. با یک مقایسه ساده 

بین قیمت و کیفیت بازیکنان تیم های لیگ برتری مثل منچسترسیتی، منچستر یونایتد 
و چلسی با لیورپول به این نتیجه می رسیم که لیورپول فوق ستاره های آن چنانی ندارد. 

برخالف لیگ اسپانیا که بارسا و رئال با اختالف بیشترین هزینه را در جذب بازیکن می کنند 
و نبرد نابرابری با تیم های دیگر دارند و در نهایت اتلتیکو می تواند گاهی سرکی بین مدعیان 

بکشد، در لیگ انگلستان این فاصله نجومی از نظر کیفیت بازیکنان بین تیم ها نیست و اگر باشد هم 
حداقل 6، 5 تیم بازیکنانی همسطح دارند. حتی صالح هم دیگر مثل قبل مورد توجه نیست، طوری که 

لیورپول حتی بین چهار مدعی آقای گلی در لیگ نماینده ای ندارد. آن چه تیم لیورپول را طی سال های 
اخیر در لیگ برتر انگلستان و حتی لیگ قهرمانان اروپا به تیمی متمایز و شایسته تبدیل کرده، ریخت و پاش 

برای خرید ستاره ها نیست. مردی است که یک تیم با هویت ساخته است. تیم های بزرگ را نمی توان خرید، 
تیم های بزرگ ساخته می شوند. رئال زمانی با کارلوس کی روش کهکشانی ترین تیم تاریخ باشگاه های جهان 

بود که هر فوق ستاره اش برای قهرمانی کافی بود اما همان تیم گران به رتبه چهارم اللیگا رسید. در همین لیگ 
برتر خودمان، در زمان رویانیان پرسپولیس بهترین ستاره های لیگ برتر را خرید و پورشه های میلیاردی به جای 

پیش قرارداد به بازیکنان داده  شد اما آن تیم در نهایت به رتبه هفتم لیگ برتر رسید. تراکتور در سال های اخیر  
امثال جان توشاک افسانه ای را در کنار کلی ستاره داخلی و خارجی خرید، غافل از این که موفقیت به جای نام های 
بزرگ به کار و تالش و برنامه ریزی بستگی دارد. اما لیورپول یورگن کلوپ گام به گام تیم شده، به این جا رسیده و 
رکوردهای عجیبی را شکسته است. تیمی که فوق ستاره اش نه داخل زمین که روی نیمکت است. در این پرونده 
با سیروس دین محمدی همبازی یورگن کلوپ درباره سبک زندگی و تالش این مرد آلمانی همکالم شدیم و از 

رکوردهایی که تیم کلوپ شکسته است گفتیم. حتی اگر اهل فوتبال هم نیستید این پرونده خواندنی است. 



  انواع اکستنشن مو
   استفاده از موی طبیعی

 اســتفاده ازمــوی طبیعــی قابلیــت رنگ، 
دکلره، هایالیت کردن و... را دارد.

   استفاده از موی مصنوعی
دراین روش طول موی اضافه شده را باید 
حداکثر ۳۰ سانتی متر بلند کنید، مقدار 
بیشتر از این وزن مو را زیاد و به پوست سر 
فشار وارد می کند و باعث ریزش موهای 
طبیعــی و کم پشــتی مــی شــود. بهترین 
طول متوســط بــرای مــوی اضافه شــده 
مصنوعــی ۲۲ ســانتی متر اســت. مدت 
زمــان این نــوع اکستنشــن حدود ســه تا 

چهار ماه است.
 بعضی از روش های نصب اکستنشن

   چسب کراتین
نوعی چســب بی ضرر اســت که برای ناحیه 
جلوی ســر و در افــرادی که موهــای نازک و 
کم پشــتی دارند روش خوبی است، باالتر از 
ریشه مو این چســب مالیده می شود و موی 
اکستنشــن روی آن قرار می گیرد و بوســیله 
 گیره بــا حــرارت به هم فشــرده و چســبیده

 می شود.

  رینگ، 
این روش بــرای افراد با موهــای نازک و کم 
پشــت زیبایــی نــدارد و موقع جمــع کردن 
مو، رینگ مشخص می شــود، در این روش 
رینــگ واشــرداری را داخــل یک شــاخه از 
موی مصنوعی می گذارنــد و  با قالب های 
مخصوص موهای طبیعی را به داخل رینگ 

می کشند.
    روش الینی

سریع ترین روش اکستنشن الینی است که 
از بلند شدن و پرپشت شدن موهایتان لذت 
می برید، زیرا در این روش از چسب یا رینگ 

استفاده نمی شود.
 نکات مراقبتی

۱  بهتر است موهای خود را در پنج روز 
اول بعداز نصب اکستنشــن شســت و شو 
ندهید تا چســب ها ســرجای خــود کامال 
ثابت شــود در هفتــه اول ممکن  اســت  در 

پوست سرتان احساس خارش کنید.
۲   قبل از این کــه موهایتان را شســت 
وشــو دهید آن ها را شــانه بزنید تا اگر گره 
دارد بــاز شــود و ســپس آرام زیــر دوش ، 
مقداری شــامپو بزنیــد و موهــا را از باال به 

پایین فشــار دهید تا تمیز شود. هیچ وقت 
موها را محکم مالش ندهید.

۳  قبل از خــواب، موهای خود را با یک 
کش سر نرم باالی سرتان جمع کنید، تا به 
هم گره نخورد. هیــچ وقت با موی خیس و 

مرطوب نخوابید.
۴   از حالت دهنده ها اســتفاده نکنید 
زیرا باعــث جدایی موهــا از محــل اتصال 

می شود.
۵    بیش از حد در معــرض تماس با نور 

خورشید و آلودگی هوا قرارنگیرید.
۶  بــرای افزایــش عمراکستنشــن مو، 

رطوبت روی آن ها را سریع پاک کنید.
  اکستنشن برای مو ضرر دارد؟

   اکستنشــن موقتــی را نبایــد هــر روز 
استفاده کنید.

  اگر بــرای مــدت کوتــاه از آن اســتفاده 
کنید، آسیب های بلند مدت برای موهای 

شما ایجاد نمی کند.
  اکستنشــن های دایمــی را می توانیــد 

برای مدت های طوالنی استفاده کنید. 
اگــر از محصــوالت اســتاندارد و باکیفیت 
اســتفاده کنیــد و ایــن کار توســط یــک 

متخصــص انجام شــده باشــد، همچنین، 
نکاتی برای نگهداری از آن را همیشــه مد 
نظر قرار داده باشید، مشــکلی برای شما 

ایجاد نمی کند.
  هر زمانی که اکستنشن ها از پوست سر 
فاصله گرفت، آن ها را مجدد در جای اولیه 
خود نصب کنید. به این ترتیب از وارد شدن 
فشــار اضافی به موها و آسیب دیدن آن ها 

جلوگیری می شود.
  افــرادی کــه دچارریــزش موی شــدید 
هســتند نباید موهای خود را اکستنشــن 
کنند. زیرا ممکن ریزش موی آن ها شدت 

پیدا کند.
  موهای خود را دم اســبی و باالی سرتان 
نبندید چون ممکن اســت باعث جدا شدن 
اکستنشن ها یا کشیدگی موهای شما شود.
 چــه زمانــی بایــد اکستنشــن مــو را 

برداریم؟
اکستنشن مو نباید بیش از چهار ماه و بعد 
از این که ۲ اینچ از پوست سر فاصله گرفت، 

روی موها باقی بماند.
 معایب دیگر

  موهــای اضافه شــده بــه دلیــل این که 
بــه موهــای خــود فــرد وصــل می شــود، 
فشــارهایی را وارد مــی کند که مــی تواند 

باعث آسیب زدن به موی اصلی شود.
   باعث تشــدید ســردرد در افرادی شود 
که قبال میگرن یا سردرد مزمن داشته اند.

  بعضی افراد ممکن اســت به چســب ها 
حساسیت داشته باشند و دچار مشکالت 

پوستی شوند.
  در ابتــدا ممکن اســت به دلیــل عادت 

نداشتن، احساس ناراحتی کنید.
  خوابیدن با آن ها، در ابتدا سخت است.

 اکستنشن  نیاز به مراقبت  ویژه دارد.
ت
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پزشکی

بانوان

اکستنشن های   سنگین باعث افزایش ریزش مو می شود

اما و اگرهای اکستنشن مو

تغذیه

بیشتر بدانیم

بهداشت
چند ســالی اســت که تب و تاب اکستنشــن مو، میان خانــم ها باال گرفته اســت و افراد زیــادی برای 

پرحجم کردن و تغییر حالت مو از این شیوه استفاده می کنند، به همین مناسبت  در ادامه به باید ها 

تهیه و بهداشــت موهایی که برای این ونبایدهای این روش اشــاره می کنیم .صرف نظر ازچگونگی 

هدف به کار مــی رود، از دکتر آزاده طبیعی متخصص پوســت و مو درباره عوارض این شــیوه ســوال 

کردیم و وی چنین گفت : اكستنشن سبک و كوتاه مدت اشكال زیادی ندارد اما اکستنشن های  سنگین باعث كشش 

مو و افزایش ریزش مو می شــود و اگر طوالنی مدت روی ســر بماند برای بهداشــت و شســت وشــوی صحیح مو ایجاد 

اشكال می كند. اما با توجه به نزدیک شدن سال جدید تعدادی ازخانم ها تمایل دارند از این شیوه برای ایجاد تنوع در 

موهایشان استفاده کنند به همین منظور در ادامه به بعضی از نکات بهداشتی اکستنشن مو اشاره می کنیم :

تناسب اندام

تقویت عضالت سرشانه و دلتایی با حرکات  تی آر ایکس

آشپزی من آشپزی من

TRX تجهیزات : بند
سطح : مبتدی تا پیشرفته

)i( نام حرکت – آی

 برگ هــای ریحــان را بــه همــراه روغــن، ماســت و ادویه و 
کمی پنیر رنده شــده داخل مخلوط کن بریزیــد  و خوب هم 
نان باگت را از وسط  با  بزنید تاسس یکدســت تهیه شــود . 
چاقو باز کنیــدو داخــل آن را خالی و بــا وردنه صــاف کنید. 
 می توانید  به جای خمیر از نان باگت و هــم نان های تریتای
 ) گردکوچک ( موجود در بازار اســتفاده کنید .  روی آن را 
سس بمالیدو کمی ریحان خرد شده و بعد از آن پنیر پارمسان 
اضافه کنید و به مدت 15 دقیقه داخل فر با دمای 19۰ درجه 

سانتی گراد قرار دهید.
 این پیتزا بسیار ســاده و راحت تهیه می شــود و عطر وبوی 

خوبی دارد .
 خواص ریحان

 ریحان دارای خواص آرام بخشی است.
مقوی معده، روده و تقویت کننده قلب است.

ضد اسهال، بادشکن و ضد عفونی کننده دهان و دستگاه 
گوارش است.

نواب ابراهیمی | اینفلوئنسر و سرآشپز

دستور سرآشپز

اجرای حرکت
از عضالت سرشانه کمک بگیرید و بدن را باال  بکشید .

نیازی نیســت بدن نســبت به زمیــن 9۰ درجــه باشــد ، زمانی که 
دســت ها در کنــار گوش هــا قــرار گرفــت دوبــاره به حالت شــیب 

بازگردید.

حالت قرار گیری اولیه بدن
1. دست ها و پاها به اندازه عرض شانه باز

۲. برای شیب مناسب، مشت دست و ساق پا در یک راستا
۳. پشت ساعد به سمت سقف

 4. دقــت کنیــد بدنتــان در یــک راســتا ماننــد خــط کــش باشــد 
) کمرتان قوس به داخل یا به خارج نداشته باشد(

5. کف پاها روی زمین و انگشتان پا روبه رو. ) چنان چه پشت ران پا 
کشیده شد اگر انگشتان جدا شود مشکلی ندارد(

عضله هدف : عضالت پشت ) سرشانه پشت، دلتا (
1. بند را به یک سطح محکم متصل کنید.
۲. اندازه بندها را در حد وسط قرار دهید.

 خوراکی هایی که بوی سیر را 
از بین می برد

به عقیده متخصصان آمریکایی خوردنی هایی، 
چون سیب، آب لیمو و نعناع در از بین بردن بوی 
نامطبوع سیر موثر است. همچنین مصرف چای 
سبز، جعفری و اســفناج می تواند به از بین بردن 

بوی سیر کمک کند.
 یکــی از ترکیب های موجود در ســیر موســوم به 
»allyl methyl sulphide« یــا AMS در زمــان 
هضم تجزیه نمی شــود و به همین دلیل از طریق 

تنفس و عرق کردن از بدن خارج می شود.
در ایــن بررســی از تعــدادی شــرکت کننــده 
درخواست شد مقداری ســیرخام مصرف کنند 
و سپس میزان چهار ترکیب در ســیر را که ایجاد 
کننده بوی نامطبوع در این ماده خوراکی است 
در تنفس این افراد اندازه گیری شد. سپس از آنان 
درخواست شد از مواد خوراکی مختلفی که تصور 
می شود قابلیت دارند بوی نامطبوع سیر را از بین 
ببرند، مصرف کنند تا تاثیر آن ها ارزیابی شــود. 
از میان تمام مواد خوراکی مصرفی، ســیب خام 
بیــش از دیگر گزینه ها در کاهــش بوی نامطبوع 

سیر موثر بوده است.
پروفسور »شریل بارینگر« از دانشــگاه اوهایو  در 
این باره مــی گوید : ســیب با خنثی کــردن بوی 
آنزیم ها در سیر، این تاثیر مفید را دارد. در حقیقت 
مــواد خوراکــی حــاوی ترکیب هایی موســوم به 
»پلی فنول« ها مواد ایجادکننــده طعم تند و بد را 
در سیر خنثی می کنند. همچنین اسیدی بودن 
آب لیمو بر روند خنثی کردن بوی سیر موثر است.

عوارض جراحی زیبایی 
برداشتن ناف

برداشــتن ناف به عنــوان نوعی عمــل زیبایی 
خبری اســت که این روزهــا در فضای مجازی 
بازدید های زیادی داشــته اســت و بعضی ها 
را وسوســه می کند کــه این جراحــی را انجام 
دهنــد. در حالــی که بــه گفته متخصصــان از 
جمله دکتر کالنتر هرمزی عوارض بســیاری 
برای فرد به همــراه دارد.  ایــن  فوق تخصص 
جراحی پالســتیک می گوید: انجــام این نوع 
عمل زیبایی با توجه به عوارض آن به هیچ وجه 
توصیه نمی شود. ناف مرکز ثقل زیبایی است 
و از نظــر روحی و روانــی فرد به آن نیــاز دارد و 
بدشکلی بدن مهم ترین عارضه این نوع عمل 
اســت.وی با تاکید بر ایــن که تمــام مصادیق 
تشریحی بدن بر اســاس ناف انجام می شود، 
تصریح کرد: نــاف یک معیــار انــدازه گیری و 
تشــریح ســالمت افــراد اســت و در عمل های 
جراحی که از سوی جراحان عمومی یا زیبایی 
و همچنین الپاراسکوپی انجام می شود معیار 

بدن فرد  ناف او ست.

 مواد الزم برای ۲ نفر

 خمیر پیتزا یا نان باگت – ۲ عدد
  ریحان شسته و پاک شده – ۲ فنجان

  پنیر پارمسان – به میزان الزم
 ماست – ۳ قاشق غذاخوری

 روغن زیتون –  4 قاشق غذاخوری
 ادویــه دلخواه شــامل نمــک، فلفل - 

به میزان دلخواه
 بــرگ ریحــان و گوجه فرنگــی- برای 

تزیین

پیتزا ریحان

 عفونت مثانه  در زنان
عالیم و درمان

 عفونت مثانه یا سیســتیت یکی از انواع 
عفونت های مجاری ادراری است که در 
زنان بر اثر التهاب مثانه ایجاد می شود. 

اگر باکتری ها از روده بزرگ به مثانه منتقل شود و 
آلودگی باکتری هــا درمثانه به صورت غیرطبیعی 
رشــد کند، می تواند بــه عفونت مثانه منجر شــود. 
برخالف مردان، این نوع عفونت دربین زنان بسیار 
شــایع اســت. نزدیک به ۲۰ درصد زنــان در طول 
زندگی خود به عالیم این مشــکل دچار می شوند. 
یکی از دالیــل اصلی ایجاد عفونت مثانــه در زنان، 
کوتاه بــودن مجرای ادرار اســت که بــه باکتری ها 
اجــازه می دهــد به راحتی بــه مثانه منتقل شــود. 
نزدیکی مجرای ادرار بــه واژن و مقعد نیز می تواند 
در این زمینه نقش داشــته باشــد. در بیشترموارد، 
عفونت مثانه یک مشــکل جدی نیست و به راحتی 

قابل درمان است. 
عالیم خفیف

  تخلیه ادرار دردناک
احســاس ناراحتــی، درد یــا ســوزش درهنــگام 
ادرار)دیســوریا( می تواند از عالیم این نوع عفونت 

ادراری در زنان باشد.
  نیاز مکرر به تخلیه ادرار

زنانی که ازعفونت مثانــه رنج می برند اغلب نیاز به 
تخلیه مکرر ادرار حتی در طول شب دارند.

  بوی ناخوشایند ادرار
مبتالیان به این مشــکل ممکن است متوجه تغییر 
بــو و ظاهــر ادرار شــوند. ادرار ممکــن اســت بوی 
ناخوشایندی داشــته و ازنظر ظاهری تیره یا غلیظ 

باشد.
  درد ناحیه پایین شکم

عفونت مثانه اغلب با درد و ناراحتی در شکم و کمر 
همراه است. این درد می تواند خفیف یا بسیار شدید 

و ناراحت کننده باشد.
  خون در ادرار

مشــاهده آثاری از خون در ادرار می تواند حاکی از 
عفونت کلیه یا وجود تومور در کلیه یا مثانه باشــد. 
گاهی وجود خون در ادرار قابل مشــاهده نیست و 
تشــخیص آن باید از طریق آزمایش انجام شود. به 
دلیل خطرناک بودن عفونت کلیه بهتر است حتما 

درباره آن با پزشک مشورت شود.
  تب و لرز

اگر عفونت مثانه، کلیه ها را تحــت تاثیر قرار دهد، 
ممکن است باعث تب و لرز خفیف در بیمار شود.

 درمان
مصرف آنتی بیوتیک های خوراکی، به ازبین بردن 
باکتری های دخیل درعفونت مثانه کمک می کند. 
به عنوان درمان های خانگی  می توان به نوشیدن 
زیاد مایعات بــرای دفــع باکتری های گیــر افتاده 
درمثانه اشاره کرد. با توجه به این که نوشیدنی های 
کافئین دار و افزودنی های مصنوعی باعث تحریک 
مثانه می شوند، باید ازمصرف آن ها اجتناب کرد. 
مصــرف آب زغال اخته که درپیشــگیری ازعفونت 
مجاری ادرار به وســیله باکتری ها نقــش دارد و نیز 
رعایت بهداشــت فردی از دیگر مواردی اســت که 
می تواند به برطرف شدن مشکل کمک کند. البته 
همه موارد ذکر شــده بهتر است با مشورت پزشک 

انجام شود. 
healthline.com :منبع                 
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ورودی خانه صرفا مکانی برای آويزان کردن لباس ها و قرار دادن کيف و کفش نيست، اين بخش هم، جزئی از محل 
زندگی شماست و بايد برای چيدمان آن وقت بگذاريد. ورودی هر خانه نشان دهنده سليقه و انتخاب شما در طراحی داخلی 
منزل تان است و چون اولين فضايی است که هر کسي با آن مواجه می شود، بايد بتواند تاثير خوبی در بدو ورود بر شما و 
مهمان هايتان داشته باشد. با اين که هيچ فرمول کاملی برای دکوراسيون اين بخش از خانه وجود ندارد، اما ما به برخي 

ازشگردهايي که می تواند به شما کمک کند تا جلوه ای چشم گيرتر به ورودي خانه ببخشد، اشاره مي کنيم.

بانوان

* درباره پرونده گوگل ارث می خواســتم بگم که عجیبه با 
این همه پیشرفت فناوری که ادعا می کنه، می تونه به همه 
جای کره زمین سفر کنه، این همه مکان عجیب داریم که 

رازهاش کشف نشده.
* فیلــم »جهان بــا من برقــص« را کــه در صفحه مشــاوره 
درباره اش نوشــته اید، یــک ماه و نیــم پیش دیــدم. بعد از 
دیدنش حالم خوب نبــود و واقعا پی بردم کــه دنیا، ارزش 

خیلی چیزها را ندارد.
* یکی بود، یکی نبود. یک زندگی ســام بود و یک ســری 
آدم ها که داشتن خوب و خوش زندگی شون رو می کردن 
اما صفحه سامت، تصمیم به زهر مار کردن زندگی شون 
گرفت. از نوشــابه، پفک، کالباس، سوسیس و یک عالمه 
تنقات شــروع کرد تا 27 بهمن 98 کــه تصمیم گرفت، 
پیتزا رو هم از مردم بگیــره اما دیگه ایــن روز پایانی بود که 
مخاطب ها می خوندنش و صفحه سامت دیگر چاپ نشد.
* آیــا از این مختصات هــای عجیب و غریب کــه در پرونده 

زندگی سام به آن ها اشاره شده، در ایران هم داریم یا نه؟
* حاال که در همه دنیا ثابت شــده که آرایــش غلیظ، وجه 
انسانی زنان را پنهان می کند باید از خانم ها پرسید که چرا 
این قدر به دنبال آرایش های خفن هستید، آن هم در کوچه 

و خیابان و برای پسرها و جوان های نامحرم.
* درباره اتاق مشاوره ای با تیتر  »خانم سابقم می گوید که 
من را صیغه کن!«، واقعا چه زن فهمیده ای بوده. گفته اگر 
خوب شده بودی، رسمی اش کنیم وگرنه الکی باز نیفتم تو 

سیکل قانونی طاق.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
دوشنبه 
    28 بهمن  1398   
شماره 1541 

روز نپريدن وسط حرف های ديگران

قرار و مدار

بسکتبال با جوراب گلوله شده
رده سنی: 2 تا 4 سال

کل وســایل مورد نیاز بــرای این بــازی، یک ســبد و چندتا 
جوراب گوله شده، توپ کوچک یا روزنامه باطله مچاله شده 
است. سبد را در فاصله ای مشخص از کودک قرار دهید و از 
او بخواهید که توپ ها را در آن پرتاب کند. در هر دور بازی، 
فاصله سبد تا کودک را بیشتر کنید تاجایی که کودک بتواند 
از دورترین فاصله موفق به انداختن توپ داخل سبد شود. 
فاصله سبد تا کودک نه آن قدر ساده باشد و نه سخت تا شوق 
بازی در کودک از بین نــرود. این بازی در ایجاد هماهنگی 

بین چشم و دست کودک موثر است.

دست به دست کردن سیب زمینی
رده سنی: پیش دبستانی

این بــازی گروهــی برای ســرگرم کــردن کــودکان در 
مهمانی ها بسیار موثر است. از آن ها بخواهید به صورت 
دایــره وار روی زمین بنشــینند. آهنگی پخــش کنید و 
یک ســیب زمینی یا توپ به بچه ها بدهید و بخواهید با 
تمام سرعت آن را دست به دســت کنند. با قطع آهنگ، 
کودکی که ســیب زمینی در دســتش باشــد باید از دور 
بازی خارج شــود. این بازی تا جایی ادامه دارد که تنها 

یک نفر به عنوان برنده باقی بماند.

بازی با ماکارونی
رده سنی: 2 تا 4 سال

ماکارونی بــه خاطر شــکل و بافتــش، غذای مــورد عاقه 
بچه هاست اما می تواند ایده مناسبی برای بازی هم باشد. 
یک ظــرف ماکارونی  بــزرگ لوله ای تهیه کنیــد. مقداری 
نخ کاموا در اختیارش قــرار بدهید و او را تشــویق کنید که 
ماکارونی ها را نخ کند و یک گردن بند از ماکارونی درست 
کند. این بازی باعث تقویت ماهیچه های کوچک دست او و 

هماهنگی بین چشم و دست کودک می شود.

نقاشی با دست و پا
رده سنی: 3 سال به باال

نقاشــی کــردن بــا پــا یــا 
دســت، ایــده ای جذاب 

بــرای نقاشــی آزاد کودکان 
است. برای این کار کودک را 

در مکانی که بتوانــد آزادانه 
نقاشی کند، قرار دهید و از 
او بخواهید بنشــیند و با پا، 

دســت یا انگشــتانش طرحی 

روی کاغــذ بینــدازد و در نهایــت آن 
نقش را به شکل دلخواهش دربیاورد 

یا رنگ آمیزی کند.

بولینگ با بطری آب
رده سنی: 2 سال به باال

با اســتفاده از نوارهای پارچه ای یک مســیر بولینگ و 
یک خط شروع مشخص کنید. شش بطری آب را در انتهای 
این مسیر در حالت ایســتاده قرار بدهید. با توپی مناسب و 
بی خطر از کودک بخواهید که بطری هــا را بیندازد. برای 
ســخت تر کردن بازی می توانید از بطری های پر اســتفاده 
کنید. با هربــار چیدن بطری هــای زمین خــورده، آن ها را 
بشــمارید تا به این ترتیــب کودک، شــمردن اعــداد را هم 

آموزش ببیند.

تعادل بازی
رده سنی: 2 تا 4 سال

از دو یا سه نوار رنگی اســتفاده کنید. آن ها را روی زمین به 
صورت خط مستقیم قرار دهید و برای هر رنگ قانونی در نظر 
بگیرید. مثا از کودک بخواهید روی نوار قرمز به صورت یک 
پا لی لی کند یا روی نوار آبی، صاف و روی نوار سبز عقب عقب 
راه برود و تعادل خود را حفظ کند. این بازی مهارت حرکتی 

و حفظ تعادل را در کودک تقویت می کند.

به چالش کشیدن حس المسه
رده سنی: 4 تا 6 سال

یک جعبه کفش یا هر جعبه  دیگری که در دسترس تان باشد، 
پیدا کنید. آن را با کاغذهای رنگی تزیین کنید. یک طرف آن 
را به اندازه وارد شدن یک دست سوراخ کنید. برای شروع 
چیزی درون جعبــه قرار دهیــد و از کودک بخواهیــد آن را 

حدس بزند و بگوید که چیست.

صدا را تشخیص بده!
رده سنی: پیش دبستانی

چند وســیله مثل لیوان، جعبه چوبــی و گلدان 
انتخاب کنیــد. به کــودک فرصت بدهید 
تا خوب به آن ها نگاه کند. ســپس آن ها 
را کنــار بگذاریــد. از او بخواهیــد 
چشــم هایش را ببنــدد و بــه صدای 
ضربه هایی که شما به این اشیا می زنید، 
خوب گــوش بدهد و بگویــد که این 
صدا مربوط به کدام وسیله است. 
این بازی توانایی شنوایی کودک 
را از طریق تمرکز تقویت می کند.
parenting ،منابع: چطور

یکی از عادت های بد بعضی افراد اینه که حتی 
برای چند ثانیه هم که شده، حاضر نیستن به 
حرف های اطرافیان، دوستان و ... گوش بدن 
و مدام تو حرف شــون می پرن. امروز تالش 
کنین تا کمــی صبورانه تر به حــرف دیگران 
بدین  گوش 
و مدام وسط 
حرف هاشون 

نپرین.

در روزهای خيلی سرد مثل همين روزها، حتی روزهای خيلی گرم يا ساعت هايی که آلودگی هوا 
به مرز هشدار می رسد، به طور طبيعی ناچار به ماندن در خانه هستيد، شرايط بيرون رفتن از 
خانه را نداريد و از طرفی کودک از ماندن در خانه خسته شده و با بهانه های جورواجورش ممکن 
است شما را کالفه کند. هرچند برای بچه های امروزی، سرگرمی های خانگی در بازی های 
موبايلی و رايانه ای خالصه می شود اما در اين مطلب می خواهيم شما را با چند بازی ساده خانگی آشنا کنيم 
که عالوه بر ايجاد فضايی شاد و پر جنب و جوش در خانه، باعث رشد فکری و خالقيت در کودک هم می شوند.

تربيت 
فرزند

   در خانه را جدی بگیرید

ورودی آپارتمان اولین جایی است که 
هنگام ورود قابل مشاهده است. البته 
در نظر داشــته باشــید كه قرار نیست 
در خانه شــما با بقیه درهای آپارتمان 
متفاوت باشد. برای تزیین می توانید 
از وسایل دور ریختنی ساده و کاربردی 
استفاده کنید. سبد گل های رنگارنگ 

و حلقه های آویزی که با گل، میوه های خشك و روبان درست 
شده اند، ایده جالبی برای تزیین در است. وسایل عتیقه یکی 
دیگر از انواع ایده های جذاب برای تزیین در آپارتمان است كه 

می توانید این وسایل را با سلیقه خودتان آویزان کنید. 

    نورپردازی و كاربرد آینه را دست كم نگیرید
یکی از ساده ترین راه ها، روشن کردن فضاست. این روشنایی 
می تواند نور طبیعی خورشید باشد یا یك المپ دیواری. برای 
روشنایی و دل بازتر كردن محیط می توان از آینه های بزرگ 
هم استفاده كرد. آینه در ورودی خانه برای افراد و به خصوص 
مهمانان، عنصری کاربردی اســت، زیرا قبل از ورود و خروج 
می توانند ظاهرشان را چک کنند  اما اگر فقط جنبه تزیینی 
مد نظر باشد، آینه های رنگی جلوه زیبایی به ورودی می دهد.

   قالیچه به ورودی خانه رنگ می دهد

قالیچه كوچك به فضای ورودی تان، روح می دهد. انتخاب یك 
كف پوش مناسب، سهم مهمی در ظاهر ورودی خانه دارد چون 
یک ورودی کسالت آور را به اتاقی زیبا تبدیل می کند و با این کار 
شــما بدون آن که فضا یا اتاق مجزایی را به ورودی اختصاص 

دهید، به راحتی آن را از دیگر فضاها جدا می کنید.

    از كاغذ دیواری با رنگ روشن کمک بگیرید
کاغذ دیواری ظاهر خیره کننده ای به فضای ورودی می بخشد 
اما باید دقــت كنید كه در انتخاب طــرح آن حتما به مقیاس و 

نور ورودی توجه كنیــد. انتخاب کاغذ 
دیواری با طرح های شــلوغ و رنگ تند 
مناسب این بخش كوچك خانه نیست. 
رنگ هــا هم بــه هیجان انگیزتر شــدن 
هر چــه بیشــتر ورودی آپارتمان کمک 
زیادی می کند. برای این که به ورودی 
خود احســاس آرامش و سکون دهید، 
از رنگ سفید بیشتر استفاده کنید. در 

این صورت تمیز، مرتب و بزرگ به نظر خواهد آمد.

   در استفاده از لوازم دكوری زیاده روی نكنید

اگر فضای ورودی محدود است، مراقب باشید فضا را با لوازم 
و دكوری های غیركاربردی شلوغ نكنید. با خلق یک گالری 
دیواری جذاب، می توانید عاقه مندی های شخصی خود را 
به نمایش بگذارید. یک کاژ بزرگ از عکس های خانوادگی، 
مجسمه ها، نقاشی ها یا المان های دکوری آویزی می توانند 
گزینه های مناسبی برای این فضا باشند  اما دقت داشته باشید 
که فضای ورودی را با وســایل غیركاربردی شــلوغ و بی نظم 
جلوه ندهید. اگر برای ورودی خانه یك شلف یا كمد نیاز دارید 
بهتر است از رنگ های خنثی مانند سفید، کرم، خاکستری و 
قهوه ای باشد. در كل از وسایلی استفاده كنید كه متناسب با 

چیدمان خانه تان باشد و به صورت عضوی جدا دیده نشود.

   با گل و گیاه به ورودی خانه جان بدهید
برای قــرار دادن گیاهان مــورد عاقه خود چــه جایی بهتری 
از ورودی خانه؟ البته مشــروط بر این که نور مناســبی داشته 
باشــد. از آن جا كه زیبایی ورودی هال با اشــیا  و لوازم تزیینی 
همیشه مقدور نیست، قرار دادن گیاهان در این فضا، احساس 
سبزینگی و سرزندگی به خانه می دهد. اگر فضای تان محدود 
نیست، می توانید از گیاهان آپارتمانی یا گلدان های کوچک 
روی میز استفاده كنید. درصورت كوچك بودن فضا، انتخاب 

گلدان های آویز از سقف یا دیوار نیز می تواند مناسب باشد.

خوش آمدگويي با تزيين ورودي خانه
چیدمان ورودی هر خانه نشان دهنده سلیقه و انتخاب شما در طراحی داخلی منزل تان است

اســتخراج  شــما  پیــام  از  چــه  آن 
می شــود، این اســت که همه تاش 
خــود را در زندگی بــه کار می بندید 
ولی همچنان احســاس شرمندگی 
دارید. خــوب بود توضیح بیشــتری می دادید تا بهتر به 
این موضــوع پرداخته می شــد چراکه ایــن حالت دایم 
شــرمنده و مدیون بودن به طور کلی یک یــا چند دلیل 
می تواند داشته باشد. با این حال، نکاتی در همین باره 

مطرح می شود.

 شاید دچار قدردانی افراطی هستید

بعضی افراد هستند که در خصوص اطرافیان و کارهایی 
که بــرای آن هــا می کنند، در حــد بســیار افراطی حس 
قدردانی دارند. در حالــت طبیعی، اگر فــردی برای ما 
کاری انجام می دهــد، تربیت و ادب ایجــاب می کند که 

سپاس گزار باشــیم یا در صورت امکان جبران کنیم، اما 
اگر این حالت سپاس از حد معمول فراتر رود و فرد دچار 

شرمندگی شود، حس عذاب آوری را به دنبال دارد.

 شاید کمال طلب هستید

زندگی مشــترک، موقعیتی برای  تقسیم وظایف است 
که زن و شــوهر عادی و ســالم هر کــدام به نوبــه خود و 
در جایگاهی که هســتند، قرار اســت وظایف خود را به 
درســتی انجام دهند تا چرخ زندگی شــان بــه بهترین 
حالــت ممکن بچرخد. اســاس آن بر عشــق و دوســتی 
بنا شــده و دو طرف با عاقه، کارهای مربوط به خود را 
انجام می دهنــد. با این حــال، آیا در مقابل همســرتان 
احســاس گناه دارید؟ آیا مســئله ای در گذشته زندگی 
شــما پیش آمده و ایشان گذشــت کرده اســت؟ آیا فکر 
می کنید که همســرتان در جایگاهی قرار گرفته که در 
شــان و منزلت ایشــان نیســت؟ مثا می توانست شغل 
مناســبی داشــته باشــد و به حرفه اش بپردازد یــا ... ؟ 

مطلب دیگری که باید گفته شــود، این است که آیا شما 
ذهنیت کمال طلبی داریــد؟ کمال طلبی یعنی این که 
فرد، اســتانداردی را که حتی یک پلــه پایین تر از کامل 
و ایــده آل اســت، نمی پذیــرد.  زمانــی کمال طلبی به 
شکل منفی بروز پیدا می کند که فرد در هدف گذاری و 
تعریف استانداردها، بسیار سختگیرانه عمل می کند. 
با این کار جنبه های دیگر زندگی خود را تحت تاثیر قرار 
می دهد و تخریب می کند و حتی ارزش خود را به نتیجه 
تاش هایش گره می زند و در صورت شکست خوردن، 
آســیب های جدی می بیند. بر اســاس توضیحات ذکر 
شده، بررســی کنید و ببینید که شــما جزو کدام دسته 
قرار گرفته اید؟ اگر با تمرکز روی طرز فکر و رفتارهایتان 
نتوانستید کمکی به بهتر شدن خود بکنید، می توانید از 

یک مشاوره حضوری کمک بگیرید.

 برای خوشحال کردن همسرتان تالش کنید
همسرتان خانمی است که بسیار خوب به عنوان همسر 
و مادر ســه فرزنــد، کارهــای مربوط بــه خــود را انجام 
می دهد اما فراموش نکنید که طبق ادعای تان، شــما 
هم به عنوان شــوهر و پدر وظایف خود را به خوبی اجرا 
می کنید. بنابراین می توانید بــا گفتن کام و جمات 
عاطفی و احساسی بیشتر، حال همسرتان را بهتر کنید 
و خودتان هم احساس خوبی بگیرید. برای خوشحال 
کردن همســرتان تاش کنید. حتی توصیه می کنم از 
خودش هم کمــک بگیرید که چه کارهایــی می توانید 

برایش انجام دهید تا خوشحال تر شود.

هميشه خودم را شرمنده خوبی های خانمم می دانم

مشاوره 
زوجين

همسر بسيار خوب و همراهی دارم. سه بچه داريم که بی نقص و عالی از آن ها مراقبت می کند. خودم هم در 
حد توانم به او کمک می کنم ولی هميشه در دلم، خودم را در مقابل او و زحماتی که می کشد، شرمنده می دانم. 
هر روز از صبح تا شب برای آسايش شان تالش می کنم. هم خانه نسبتا خوبی داريم و هم خودرو اما باز هم 

احساس می کنم که نمی توانم از او به خوبی تشکر کنم. من و خانمم 31 ساله هستيم و هر دو مدرک کارشناسی داريم.

ابزی اب ماکاروین وبولینگ اب  بطری آب!
برای سرگرم کردن بچه ها در روزهایی که به خاطر سرما نمی توان از خانه بیرون رفت، پیشنهادهایی خالقانه و ارزان برای مادرها داریم

gharpedia ، Homedit :منبع فاطمه قاسمی| مترجم 

فریبا البرز |    کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مزیت های داشنت یـــــــــــــــــــــــــــــــــک ارتباط دوستانه

ایجاد 

فضای امن 

برای گفت وگوهای 
شخصی

خلق 

فرصتی برای 

خودآگاهی در آینه 

دیگران

فراهم 

شدن حمایت

 اجتماعی

کاهش 

احساس 

تنهایی

امکان 
مشورت برای 

تصمیم گیری های 
کارآمدتر

بهبود 

شرایط 

جسمی و روانی

نگار فیض آبادی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
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 سالم کودکانه

 نقاشی با اشکال هندسی

معلممان گفت: »یک نقاشی با اشکال هندسی بکشید« من شروع کردم. 
یک جنگل پر از درخت کاج کشیدم. کوه و خورشید هم کشیدم. یک دریاچه 
هم کشیدم. نقاشی ام را رنگ کردم. زیبا شده بود. به این فکر کردم که خدا 
هم چه نقاشی های زیبایی در طبیعت با این اشکال هندسی کشیده است. 
وقتی به اطرافم نگاه می کنم پر از نقاشی های زیبای خداست. خدایا خیلی 

هنرمندی! 

این من هستم

یک کودک باحوصله و دقیق

ارسال نقاشی، قصه،  خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

دوستان گلم عددها را به ترتیب به هم وصل کنید تا تصویر کامل 
شود و بعد آن را با سلیقه خودتان رنگ آمیزی کنید.

شاعر: عفت زینلی

پاک کن من اونا رو
پاک می کنه به سرعت

تا مدادم بنویسه
دوباره و با دقت

پاک کن برای مداد
یه دوست نازنینه

نتیجه  کارشون
همش صد آفرینه

شعر 

دوست نازنین

مسافر کوچولو 

 عروس شهرهای شمال

تو دفتر مشق من
وقتی مداد سیاه

چیزی رو بد می نویسه
یا می نویسه اشتباه

شهر قصه

الالیی قشنگ

سرگرمی و رنگ آمیزی

نقطه نقطه تا نقاشی

 با تشکر از مادر امیرحسین

 برای همکاری در تهیه این گزارش

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

 شب شده بود. مامان پیشــی خسته بود، 
به پیشی کوچولو گفت: »وقت خوابه«. اما 
پیشی کوچولو خســته نبود، گفت: »میشه 

من یک کم بیشتر بیدار بمونم؟« 
مامان پیشی خمیازه کشید و گفت: »پیشی 
قشنگم، وقت خوابه...وقِت خواب« بعد هم 
چراغ اتاق را خاموش کرد و گفت: »شب به 

خیر«. 
صدای خروپِف مامان پیشی بلند شده بود. 

پیشی کوچولو صدای تق تقی شنید.

 

توی دلش گفت: »یعنی صدای چی بود؟«
 هوا را بو کشید. بوی خوبی توی هوا می آمد. 
صدا زیادتر شــده بود. مامان پیشی خواب 
بود. صدای تق تق بلند تر شده بود. صدا از 
باالی پله ها می آمد. پیشی کوچولو از پله ها 

باال رفت.
 الی در پشــت بام باز بود. چند قطره آب از 
زیر در آمده بود تو. پیشــی کوچولو بویشان 
کرد، بوی خوبی می دادند. پیشــی  کوچولو 

سرش را بیرون برد، سرش خیس شد. 

پدر بزرگش را دید که باالی کولر نشســته 
بود. داشت به آسمان نگاه می کرد، تا پیشی 
کوچولو را دید، پرسید: »تو هم خوابت نبرده 
پیشی؟« پیشی ســرش را تکان داد و گفت: 

»نه!... چرا از آسمون آب میاد؟« 
پدربزرگ خندید و گفت: »پیشی جان تا به 

حال باران ندیده بودی؟«
پیشــی کوچولو چند بار کلمه باران را پیش 

خودش تکرار کرد.
پدربزرگ گفت: »حاال چشماتو ببند و بیشتر 
گوش بده! این صدا... قشنگ ترین الالییه 

برای بچه گربه هایی که خوابشون نمیاد«. 
پیشی کوچولو چشمانش را بست و به صدای 

باران گوش داد. خوابش گرفته بود.
 خمیازه کشــید. به پدربزرگ  شب به خیر 

گفت. از پله ها پایین آمد.
 توی اتاق پیش مامان پیشــی رفت. مامان 
پیشــی دمش را زیر سرش گذاشــته بود و 

خوابیده بود.
 پیشــی کوچولو، کنار مامان پیشی دراز 
کشید. چشمانش را بست و به صدای 
ُشرُشــر باران یعنی قشــنگ ترین 

الالیی عمرش گوش داد.

»رامسر« یکی از زیباترین شــهرهای ایران 
است که با عنوان »عروس شهرهای شمال« 
شناخته می شود. این شهر بین کوه و جنگل 
و دریا قرار گرفته وهمین زیبایی طبیعی این 
شــهر را چند برابر کرده اســت. آب و هوای 
رامسر در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان 
معتدل است. این شــهر غربی ترین منطقه   
مازندران اســت و مردم آن بــه زبان گیلکی 

صحبت می کنند.
بر اســاس تحقیقات دانشمندان،  مردم این 
شهر، بهترین گزینه برای سفر به مریخ و تحمل 
شرایط محیطی آن هســتند. زیرا پرتوهای 
کیهانی)پرتوهایی که از فضا به زمین می رسند( 
در رامسر باالتر از دیگر شهرهای جهان است و 
همین باعث شده بدن مردم این شهر مقاومت 

بیشتری در برابر  این پرتوها داشته باشد. در مریخ میزان این پرتوها از زمین بیشتر 
است و برای همین دانشمندان به دنبال افرادی برای اعزام هستند که مانند مردم 

رامسر، مقاومت باالیی در برابر این پرتوها داشته باشند.
در رامســر و اطراف آن، جاهای دیدنی زیادی مثل جنــگل دالخانی، قلعه مارکوه، 
روستای جواهرده، بولوار کازینو، کاخ موزه رامسر، چشمه های آب گرم و... وجود 
دارد. صنایع دستی )نمدبافی، صنایع چوبی، مروارید بافی و...( عسل، ترشی، زیتون، 

ماهی، کلوچه و... از سوغاتی های شهر رامسر است.

 نویسنده: سمیه سیدیان

جواهر ده

قلعه مارکوه 

جنگل دالخانی
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 امیرحسین پاکدامن اسم یکی از دوستان هنرمند شماست که 11 سال دارد.
 او از دو ســال پیش، یعنی از وقتی یک پسربچه 9 ســاله بوده، شروع به سفالگری 

کرده است. 
کالس های سفالگری که امیرحسین در آن ها شرکت می کند، در انجمن اوتیسم 

برگزار می شود.
مامان امیرحسین خیلی هوای او را دارد و حتما 
او را هر جلسه، برای کالس سفالگری به انجمن 
می برد. به خاطر همین حضور منظم، او بعد از 
دو سال، می تواند چیزهای زیادی با گل سفال 

درست کند.
 این هنرمند با اســتعداد به غیر از ســفالگری، 

تازگی ها کار با نمد را هم شروع کرده است.
 حاال کنار سفالگری، دارد آرام آرام یاد می گیرد که با 

نمد و گلدوزی روی آن ها، سنجاق سینه درست کند.

امیرحســین تا حاال چند نوبت در نمایشــگاه های انجمن 
اوتیسم حضور داشــته و توانســته کارهایش را در این 

نمایشگاه ها به فروش برساند.
 او خیلی با حوصله کارهایش را درســت می کند و این باعث 

می شود تا کارهایش، تمیز و قشنگ باشند. 
این روزها هم دارد با درســت کردن ظرف برای ســفره 
هفت ســین، برای نمایشــگاه بهاره خــودش را آماده 

می کند.
راستی می دانید آن چیزی که تو عکس دست امیرحسین 

هست، چیست؟ 
قرار است یک ساعت بشود، فقط باید یک  روز امیرحسین 

همراه مادرش به مغازه  آقای ساعت ساز بروند تا او موتور و 
عقربه رویش بگذارد.
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بيش از ١٢ميليارد، بدهی 
سرخ ها به کروات ها!

گزارش� از طلب بران�و و دستيارانش از پرسپوليس 

تایيد صالحيت ۶ نامزد 
انتخابات فدراسيون فوتبال

کنفرانس خبرى متفاوت سرمربى جدید تیم ملى 

اسکوچيچ خودش بود
 و خــودش!

 یحیى خوش شانس تر از فرهـاد  

پيروزى شيرین هرتابرلين 
با الکس نورىبا الکس نورى
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استقالل و شهرخودرو به دنبال جبران امتيازات از دست رفته در آسيا

هدف مشترک در کویت و تاشکند
 امــروز هفتــه دوم مرحله گروه� 
ليگ قهرمانان آسيا آغاز م� شود و 
استقالل و شهرخودرو با&د در دومين باز! خود 
به مصاف رقبا! آسيا&� شان بروند. طبق برنامه 
در گروه اول رقابت ها استقالل از ساعت ١٩ در 
ورزشگاه جابربن احمد 6و&ت به مصاف االهل� 
عربســتان م� رود و در گــروه دوم شــهرخودرو 

ميهمان پاختا6ور ازب;ستان خواهد بود.
 االهل� عربستان-استقالل ا.ران؛ ١٩

مقابــل  &<-&ــ<  تســاو!  از  بعــد  اســتقالل 
الشــرطه عراق ا&ــن هفتــه با&د به مصــاف تيم 
االهلــ�  بــرود.  عربســتان  االهلــ�  پرســتاره 
در آخر&ــن مســابقه ليــگ عربســتان ٢-صفــر 
مقابل الوحده بازنده شــد تا گروس، ســرمرب� 
سوئيس� ا&ن تيم در آستانه اخراج قرار بگيرد. 
االهلــ� در ١٠ د&دار! 6ه گــروس را به عنوان 
ســرمرب� رو! نيم;ت داشته در ٧ باز! برنده 
بوده و ٣ بار بازنده از ميدان خارج شــده و حاال 
عالوه بر ٣ ش;ســت اخير، اختــالف با مد&ران 
باشگاه مز&د بر علت شده تا مرب� سوئيس� در 
باز! امروز رو! نيم;ت تيم عربستان� ننشيند 
و مــازن به;لــ�، مربــ� عربســتان� و دســتيار 
گــروس بــه عنــوان مرب� موقــت در ا&ــن باز! 
هدا&ت االهل� را بر عهده داشته باشد. با توجه 
به ا&ن شرا&ط م� توان گفت 6ه باز! استقالل 
مقابل تيم� بحران زده خواهد بود اما حت� در 
ا&ن شــرا&ط هم نما&نده 6شــورمان مقابل تيم 
پرســتاره االهل� باز! آســان� نخواهد داشت. 
نما&نده متمول فوتبال عربســتان با ستارگان� 
همچــون ليمــا و جــوزف ســوزا پــا بــه ميــدان 
م� گذارد و مسلما فرهاد مجيد! اميدوار است 
عمــر الســوما، مهاجم ســور! و خطرنــاW ا&ن 
تيــم به باز! نرســد. البته عمر الســوما به گفته 
مرب� االهل� مشــ;ل� برا! بــاز! امروز ندارد 
و برخــالف مهد! قائد! 6ه به احتمال فراوان 
غا&ب اســت، در بــاز! امروز، حت� شــده برا! 
دقا&ق� به ميدان خواهد رفت. در سو! مقابل 
استقالل با لشگر! از مصدومان با&د به مصاف 
حر&\ عربســتان� خود برود؛ از شــيخ د&اباته و 
مهد! قائد! گرفته تا سياوش &زدان� و فرشيد 
اســماعيل�. با ا&ن حال شانس استقالل برا! 

 A پيروز! مقابــل االهل� 6م نيســت. در گروه
هيچ 6دام از تيم ها در هفته اول پيروز نشدند و 
٢ تساو! &<-&< رقم خورد و ا6نون استقالل 
برا! ا&ن 6ه 6ارش به روزها! آخر برا! صعود 
ن;شــد با&د از حر&ــ\ بحــران زده اش ٣ امتياز 
بگيرد. با توجه به ليست بلندباال! مصدومان، 
حــدس زدن تر6يــب اصلــ� اســتقالل در ا&ن 
بــاز! 6ار چنــدان ســخت� نيســت و احتمــاال 
فرهاد مجيد! با تر6يب سيدحسين حسين�، 
روزبه چشــم�، محمد دانشگر، عارف غالم�، 
ور&ا غفــور!، ميــالد ز�6 پور، مســعود ر&گ�، 
علــ� 6ر&مــ�، فرشــيد باقــر!، آرش رضاوند 
و اميرارســالن مطهــر! تيمــش را بــه ميــدان 

م� فرستد.
 پاختا5ور ازب�ستان-شــهرخودرو ا.ران؛ 

١٤:٣٠
شــهرخودرو ا&ــران 6ه اولين حضــورش در ليگ 
قهرمانــان آســيا را تجربــه م� 6نــد در &;ــ� از 
سخت تر&ن گروه ها قرار گرفته است. شهرخودرو 
در مســابقه اول مقابل الهالل عربستان قهرمان 
دور قبل مســابقات ٢-صفر باز! را واگذار 6رد. 
ا&ن تيم تجربه ز&اد! در آسيا ندارد اما پاختا6ور 
چنــد دوره در ليــگ قهرمانــان حضور داشــته و 
در هفته اول نيز تيم الشــباب امــارات را ٢-&< 
ش;ست داده است. شــهرخودرو اگر م� خواهد 
اميدها&ش را برا! صعود از گروه حفظ 6ند نبا&د 
در ازب;ستان بازنده شــود. به نظر م� رسد اميد 
مجتب� سرآســيا&�، سرمرب� جوان مشهد! ها 
در آســيا با توجه به نفرات� 6ــه در اختيار دارد به 
٤ مهــره تيمش اســت 6ــه م� توانند سرنوشــت 
آن ها را تغيير و به تار&خ ساز! شــان ادامه دهند؛ 
ســيدمهد! رحمت�، ا6بر صادقــ�، محمدرضا 
خلعتبر! و محمد قاض�؛ ســتارگان� 6ه تجربه 
وظا&\ شــان  درســت  انجــام  و  دارنــد  را  الزم 
م� توانــد منجــر بــه نتيجه گيــر! شــهرخودرو 
شــود. در ا&ــن بــاز! احتمــاال مهــد! رحمت�، 
عل� نعمت�، محمدحسين مرادمند، ابوالحسن 
جعفــر!، محمدعلــ� فرامرز!، ا6بــر صادق�، 
ميالد سرل<، سعيد صادق�، امين قاسم� نژاد، 
حسين مهربان و محمد قاض� ١١ باز&;ن اصل� 

شهرخودرو در تاش;ند خواهند بود.

بررس� بهتر.ن و بدتر.ن مربيان ليگ برتر
شروع خوب تازه واردها

زمانــ� 6ه دنيزلــ� از ترا6تور اخراج شــد، 
قرار بــود ســا6ت الهام� بــرا! چند هفته 
مربــ� موقت ا&ــن تيم باشــد. با ا&ــن حال 
بردهــا! پياپــ� ترا6تــور بــا الهامــ�، او را 
در تبر&ــز ماندگار 6ــرد. الهام� در شــروع 
نيم فصــل دوم &ــ< باخــت و &< مســاو! 
داد اما با بردن ذوب آهن و ســا&پا در &ادگار 
امــام(ره)، هنــوز امتيازآورتر&ــن ســرمرب� 
جــدول  در  م� شــود.  محســوب  ليــگ 
موفق تر&ن مربيان ا&ن فصل ليگ برتر، بعد 
از الهامــ� &< مرب� جداشــده قــرار دارد؛ 
گابر&ل 6الدرون 6ه با ميانگين بسيار خوب 
٢٫١٢ امتياز از هر باز! ا&ران را ترW 6رد 
و تيمش را به گل محمد! سپرد. ميودراگ 
مربــ�   ٢ مجيــد!،  فرهــاد  و  رادولوو&ــچ 
تــازه وارد نيم فصــل دوم هــم نتا&ــج خوب� 
گرفته انــد و هر 6ــدام صاحــب ميانگين ٢ 
امتيــاز از هر بــاز! شــده اند. هرچند هنوز 
زود اســت درباره 6ارنامــه آن ها اظهار نظر 
6ــرد. ن;ته جالب جــدول بهتر&ــن مربيان 
ليگ، قــرار گرفتن اميــر قلعه نو&� و &حي� 
گل محمــد! در رده هــا! ششــم و هفتــم 
اســت. ٢ مربــ� 6ــه از هفته هــا! ابتدا&� 
تــا امــروز هميشــه رو! نيم;ــت تيم هــا! 
مدع� بوده اند. بخشــ� از ا&ــن موضوع به 
مربيان تــازه وارد برم� گردد 6ــه ميانگين 
امتيازاتشــان قابل اســتناد نيســت. بخش 
د&گر هم به آمار موفق 6الدرون و اســتراما 
مربوط م� شود 6ه د&گر هيچ 6دام در ليگ 
برتــر حضور ندارند. در بين مربيان نا6ام� 
6ه به صــورت ميانگين &< امتيــاز &ا 6متر 
از هر بــاز! گرفته اند نام ها! سرشناســ� 
د&ــده م� شــود. رضــا مهاجــر! و عليرضا 
منصور&ــان بــا ميانگين &ــ< امتيــاز از هر 
بــاز! اوضــاع خوبــ� ندارنــد. منصور&ان 
اخــراج شــده و مهاجــر! بــه 6ارش ادامه 
م� دهد. ابراهيم صادقــ� و مجيد جالل� 
هــم بــا ميانگين 6متــر از &< امتيــاز هنوز 
شغل شــان را حفــظ 6رده انــد. جالل� ا&ن 
هفتــه ســرانجام در چهاردهميــن حضــور 
رو! نيم;ــت گل گهــر، دوميــن بــردش را 
به دســت آورد. حســين فر�6 هم با ٣ برد 
از ١٨ باز!، شــغلش در پي;ان را از دســت 
داد. نا6ام تر&ن مرب� ليگ اما بهنام ســراج 
بوده 6ه ٢ باز! اخير به عنوان مرب� موقت 
صنعت نفــت رو! نيم;ت ا&ن تيم نشســته 
و هــر ٢ بــاز! مقابــل ذوب آهــن و گل گهر 

ش;ست خورده است.
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جبران امتيازات از دست رفته در آسيا
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 ليگ برتر انگليس
ساوتهمپتون 	� - برنل� ٢
نورو	چ صفر - ليورپول 	�

 لوشامپيونا
آميان ٤ – پار! سن ژرمن ٤

بوردو ٢ - د	ژون ٢
تولوز صفر - نيس ٢

 بوندس ليگا
آگزبورگ 	� - فرا	بورگ 	�

هوفنها	م ٢ - ولفسبورگ ٣
پادربورن 	� - هرتابرلين ٢
ال	پز	ش ٣ - وردربرمن صفر

	ونيون برلين ٢ - با	رلور5وزن ٣
دوسلدورف 	� - مونشن گالدباخ ٤

 سر� آ
لچه ٢ - اسپال 	�

بولونيا صفر - جنوا ٣
آتاالنتا ٢ - رم 	�

 الليگا
ما	ور5ا 	� - د	پورتيوو آالوس صفر

بارسلونا ٢ - ختافه 	�
و	ارئال ٢ - لوانته 	�

گرانادا ٢ - رئال وا	ادوليد 	�

 ليگ برتر انگليس
چلس� – منچستر	ونا	تد، ٢٣:٣٠

 سر� آ
ميالن – تور	نو، ٢٣:١٥

واکنش  کلوپ  به محروميت  پپ  و 
دوستان

 	ورگــن 5لوپ  بــا ابــراز همدرد! بــا همتا! 
خود در باشگاه منچسترسيت� پس از اعمال 
محروميت ٢ ساله از حضور در ليگ قهرمانان 
اروپا توسط 	وفا، گفت: «غافلگير شدم و برا! 
پــپ و باز	Wنانش متاســفم.» پــس از پيروز! 
	� - صفر شــاگردان  5لــوپ  برابــر نورو	چ  و 
افزا	ــش فاصلــه ا	ن تيــم در صدر جــدول به 
٢٥ امتياز نســبت به مدافع عنوان قهرمان� 
ليگ جز	ره و از بين رفتن شانس ها! سيت� 
برا! رقابت با قرمزها! آنفيلد، مرب� آلمان� 
به موضوع محروميت سيتيزن ها اشاره 5رد. 
5لوپ در ا	ن باره گفت: «غافلگير5ننده بود. 
تنهــا چيز! 5ه م� توانم بگو	م ا	ن اســت 5ه 
 شو_ واقع� ؛ آنچه آن ها در زمين باز! انجام 

داده اند، منحصربه فرد است.»

اسکوربورد

برنامه

خبر

در  مســابقات  هيجان انگيزتر	ــن  از  	Wــ� 
ليــگ برتر انگليس امشــب برگــزار خواهد 
شــد و تيم هــا! چلســ� و منچســتر	ونا	تد در ورزشــگاه 
اســتمفوردبر	ج بــا 	Wد	گــر مصــاف م� دهنــد. 	ونا	تد 
در حــال حاضــر در رده نهم جــدول ليگ برتــر و ٦ امتياز 
عقب تر از چلســ� رده چهارم� ا	ســتاده اســت. امسال 
	ــ� فصل آزما	شــ� برا! چلســ� بــود ز	ــرا محروميت 
نقــل و انتقاالت بــه ا	ن معنــ� بود 5ــه آن ها نتوانســتند 
پيــش از باز! ها! فعل� تيم خود را تقو	ت 5نند. فران� 
لمپارد هم به عنوان سرمرب� در سطح ليگ برتر آزما	ش 
نشــده بود، اما آب� پوشــان در حــال حاضر مقــام چهارم 
جــدول را در اختيار دارند. در حقيقت، باوجود تحمل ٨ 
شWســت در ٢٥ باز! خود، در مجمــوع ٤١ امتياز آن ها 
٢ امتياز باالتر از شــفيلد 	ونا	تد در رده پنجم باق� مانده 
است. در صورت قطع� شدن محروميت سيت� از حضور 
در اروپــا، تيم پنجم ا	ن فصل ليگ برتر انگليس م� تواند 
حضور در مرحله گروه� فصل آ	نده ليگ قهرمانان اروپا 
را تضمين شــده بداند. در واقع چلســ� 	Wــ� از ٥ باز! 
خــود در رقابت ها! ليگ برتر انگليس را با برتر! پشــت 
سر گذاشــته  و آن ها پيش از ا	ن 5ه اســتراحت زمستان� 
را تجربــه 5نند به ٢ تســاو! پياپ� مقابل لسترســيت� و 
آرســنال بــا نتيجه مشــابه ٢ - ٢ رضا	ت دادند. چلســ� 
در مســابقات خانگــ� عملWــرد بد! نداشــته اســت. در 
ورزشــگاه  در   �Wســوپرفران شــاگردان  5ــه  مســابقات� 
اســتمفوردبر	ج ميزبان� 5رده اند، تنها ٤ مرتبه شWست 
خورده انــد و تيم هــا! ليورپــول، وســتهام، بورنمــوث و 
ســاوتهمپتون توانســته اند با 5ســب ٣ امتياز رو	ارو	� با 
چلس� را به پا	ان برسانند. چلس� در ماه ژانو	ه آزاد بود 
5ه در نقل و انتقاالت فعاليــت 5ند، ز	را محروميت آن ها 
در تجد	د نظــر 5اهــش 	افته بــود، اما حت� 	ــ� مهاجم 
جد	د با وجــود انبوه� از گمانه زن� ها وارد ا	ن باشــگاه 
نشد. در نتيجه فشارها! ز	اد! رو! تام� آبراهام برا! 
بــه ثمر رســاندن گل ها در نيم فصــل دوم مبارزات وجود 
دارد. هرچنــد ا	ــن مهاجم انگليســ� 5ه بــا مصدوميت 
مچ پا همراه اســت، از دســامبر تنها موفــق به ثبت ٢ گل 
در ليگ برتر شــده اســت. در تقو	م مســابقات شاگردان 
لمپــارد با	ــد ٢ باز! حســاس د	گــر را پس از شــياطين 
ســرخ مقابل تاتنهام و با	رن مونيخ تجربــه 5نند 5ه عمال 
آن هــا را وارد 	� چالش خواهد 5رد. در واقع، آن ها قبل 
از باز! برگشــت مرحله نها	� شــانزدهم ليگ قهرمانان 
اروپا برابر قهرمان آلمان، شــياطين ســرخ و اســپرز را در 
ليگ برتر پيــش رو دارند. لمپارد مشــخصا تمر5ز ز	اد! 
بــرا! ا	ن باز! خرج خواهد 5ــرد، چرا 5ه آن ها به دنبال 
پا	ــان دادن بــه رونــد عــدم پيــروز! در ٥  مســابقه اخير 
برابر منچســتر	ونا	تد هستند؛ منچســتر	ونا	تد از فينال 
جــام حذف� ٢٠١٨ تا به امروز مقابل چلســ� شWســت 
نخورده اســت. در واقــع، اولــه گونار سولسشــر در هفته 

آغاز	ن فصــل ٢٠-٢٠١٩ ليگ برتر پيــروز! ٤ - صفر 
مقابــل چلســ� را ثبت 5رد و پيــش از ا	ن نيــز در ا5تبر، 
آب� ها! لنــدن با نتيجــه ٢ - 	� در اســتمفورد بر	ج در 
جام اتحاد	ه شWســت خورده بودند. به صورت مشــخص 
منچســتر	ونا	تد از نوامبــر ٢٠١٧ در ليگ برتر انگليس 
از چلســ� شWست نخورده  و فصل گذشته هم 	� مرتبه 
چلســ� را شWســت داد و 	� د	دار هم با تساو! ٢ - ٢ 
خاتمه 	افتــه بود. منچســتر	ونا	تد، مانند چلســ�، تنها 
	�W از ٥ باز! اخير خود در ليگ را با برتر! پشــت ســر 
گذاشــته ، اما ٣ بار در ا	ن مدت شWســت خورده اســت. 
آرســنال، ليورپــول و برنلــ� در ســال ٢٠٢٠ آن هــا را با 
نتيجه ٢ - صفر شWست داده اند و آن ها بعد از تعطيالت 
زمســتان� با 	� تســاو! بدون گل مقابــل ولورهمپتون 
وارده شــده اند. آمار ٩ برد، ٨ تساو! و ٨ شWست از ٢٥ 
مســابقه، آن ها را در رده نهم جدول قــرار داده ، ٦ امتياز 
عقب تر از چلس�. در حال� 5ه شWست در استمفوردبر	ج 
به اميدها! ا	ستادن در جمع ٤ تيم برتر پا	ان نم�  دهد 
امــا ا	ن 	ــ� شWســت نااميدانــه بــرا! قهرمــان ٢٠ بار 
انگليس خواهد بود. 	ونا	تد هنوز از پل پوگبا 5ه به علت 
مصدوميت مســابقات ز	اد! را از دســت داده، استفاده 
نWرده  و همين قدرت خط ميان� آن ها را 5م 5رده است. 
آسيب د	دگ� مار5وس راشفورد از ناحيه 5مر 	�W د	گر 
از مشــWالت بزرگ ا	ن تيم اســت. تيم سولسشــر شــا	د 
زهر 5م� داشته باشد اما برونو فرناندس در اولين باز! 
خود مقابــل ولورهمپتون آن هــا را تحت  تاثيــر قرار داده 
اســت. باز! امشــب م� توانــد فرصت حضــور 	� خر	د 
د	گر منچســتر	ونا	تد در ژانو	ه را هم فراهم 5ند. اد	ون 
ا	گالو 5ه در اردو! زمســتان� شياطين سرخ در اسپانيا 
حضــور نداشــت، پيش بين� م� شــود 5ه مقابل چلســ� 
اولين بــاز! با پيراهن ا	ن تيم را تجربــه 5ند. د	گر اميد 
منچســتر در خط حمله، آنتون� مارســيال است 5ه البته 
ط� ٥ باز! گذشــته فقط 	� گل به ثمر رســانده و فشار 

ز	اد! را احساس م� 5ند. منچستر پس از ا	ن باز! روز 
پنج شــنبه در دور 	� شــانزدهم نها	� ليگ اروپا با	د به 

مصاف تيم 5لوب بروژ برود.
 از دو تيم چه خبر؟

به طور مشخص 5ر	ستين پوليشيچ و لوفتوس شي� به 
ا	ن د	دار نيز نم�  رسند اما به نظر م� آ	د 5ه آبراهام از 
تعطيالت زمستان� به خوب� استفاده 5رده، تا مشWالت 
دردنا_ مچ پا را برطرف 5ند. معضل بزرگ لمپارد در 
دروازه خواهــد بود. و	ل� 5ابا	رو در برابر روباه ها باز! 
5رد، اما 5پا 5ه در ماه ها! اخير مورد انتقاد شد	د قرار 
گرفته ، روز دوشــنبه به دنبال جلب توجه است. و	ليان 
همچنين با	د به جا! پدرو به تر5يب اصل� اضافه شود 
و انتظار م� رود ميشــ� بتشــوا	� رو! نيمWت حضور 
داشته باشد. در مورد 	ونا	تد به نظر سولسشر م� تواند 
دوباره از تر5يب ٣-٤-١-٢ استفاده 5ند 5ه در باز! 
بازگشــت مرحله نيمه نها	� جام اتحاد	ه انگليس برابر 
منچسترســيت� از آن بهــره گرفته بــود. در نتيجه لو_ 
شــاو و براندن و	ليامز در تر5يب اصل� حضور خواهند 
داشت و با پا	ان محروميت نمانيا ماتيچ در 5نار او فرد و 
فرناندس باز! م� 5نند. سرعت دانيل جيمز م�  تواند 
در 5نار آنتون� مارســيال قابل توجه باشــد اما آمار ١٠ 
 �W	 نوود به او 5مــ� م� 5ند 5ه	گل زده ميســون گر
از گز	نه ها! اصل� در تر5يب ثابت باشد. اسWات م� 
تومينــا! بعــد از پا	ــان دوران مصدوميــت م� تواند به 
تر5يب برگردد، در حال� 5ه پوگبا و راشفورد همچنان 

در دسترس نيستند. 
 تر'يب احتمال"

چلس":  كپا، جيمز، رود	گر، 5ر	ستينسن، آزپيليWوئتا، 
5انتــه، جورجينيــو، و	ليــان، مونــت،  هادســون-اود!، 

آبراهام
منچســتر(ونا(تد: دخيــا، ليندلوف، مگوا	ر، شــاو، ون 
بيسا5ا، فرد، ماتيچ، و	ليامز، فرناندس، مارسيال، جيمز

نبرد قهرمانان سابق در 
لمپارد به دنبال انتقاماستمفوردبریج

ليورپول در بازگشت از تعطيالت ليگ برتر این بار مقابل نورویچ 
پيروز شد تا با رســاندن رکورد خود به شکست ناپذیرى در ۴٣ 

بازى متوالی ليگ برتر، کم کم آماده قهرمانی در جزیره شود.

ادن هازارد، ســتاره بلژیکی رئال مادریدکه پــس از غيبت چندین 
هفته اى، تمرینات خود را با کهکشــانی ها آغاز کرده، با انتشــار 

پستی در حال تمرین نوشت: هميشه در حال یادگيرى.

بازیکنان تيم فوتبال بارسلونا در جریان دیدار این هفته خود مقابل 
ختافه با پيراهن عثمان دمبله، ستاره جوان این تيم به ميدان رفتند تا 
به بازیکن مصدوم بارسلونا براى بازگشت به ميادین روحيه بدهند.

آميان  تيم هــاى  دیدار 
و پارى ســن ژرمن پر از 
کامبک بــود. جایی که 
پاریس باخت ٣ - یک را 
با برد ۴ - ٣ عوض کرد 
امــا در آخریــن دقایق 
آميــان گل تســاوى را 
زد تا ٢ تيم با تقســيم 
امتيازات به خانه بروند.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

  از صحبت ها� استاد حشــمت ا... مهاجران� درباره ش�ست 
شــهرخودرو در روزنامــه خراســان رضــو� �ــ% دنيــا تقد�ــر و 
تشــ�ر فــراوان م� نما�م و بر دســتان ا�ــن پيش�ســوت فوتبال 
ا�ران بوســه مهر م� زنم و برا� ســالمت� ا�ن بزرگوار دســت به 
دعا برم� دارم. خدا >ند بحق قرآن هميشــه مســئوالن محترم 

قدرشناس خدمات ا�ن بزرگان فوتبال باشند. آمين. 
 جا� تاســC اســت >ه مشــهد با٢٠٠  تيم محل� واليبال �% 
تيم در ليگ برتر داشــته باشد >ه ا>ثر باز��نانش غيرخراسان� 
و ب� انگيــزه باز� م� >نند،  چرا >ســ� برا� تيم پيام خراســان 

>ار� نم� >ند؟! 

صمد نيکخواه به کاپ آسيا نمی رسد
مســابقات  در  حضــور  بــرا�  بســ�تبال  ملــ�  تيــم  اردو�   
انتخاب� >اپ آســيا درحال� از چهارشــنبه آغاز شــده >ه صمد 
ني�خواه بهرام� >اپيتان تيم مل� نم�  تواند به دليل مصدوميت 
در اردو حضــور داشــته باشــد. مصدوميت صمــد از ناحيه >مر 
اســت و با اعالم شــاهين طبــع ســرمرب� تيم مل� ا�ــن باز��ن 
به همــراه آرمــان زنگنه در پنجره اول غا�ــب خواهد بود. اردو� 
تيم مل� در حال حاضر با ١٥ باز��ن در جر�ان اســت. ا�ران در 
پنجره اول پنج شــنبه به مصاف ســور�ه م� رود و �% شنبه هفته 

آ�نده مقابل قطر صC آرا�� >رد.

برگزارى بازى هاى کشورهاى آسياى ميانه بعد از 
١۶ سال وقفه

نشســت دبيران >ل >ميته ها� مل� المپي% >شورها� آسيا� 
ميانه به ميزبان� نورســلطان قزاقستان در حال برگزار� است. 
در ا�ن نشســت >ميته ها� مل� المپي% به ا�ن توافق رســيدند 
تا باز� ها� آســيا� ميانه بعد از ١٦ سال وقفه در سال ٢٠٢١ 
برگزار شود. ا�ن باز� ها آخر�ن بار در سال ٢٠٠٥ برگزار شد. 
باز� ها� ٢٠٢١ شــامل رشــته ها� المپي�ــ� و غيرالمپي�� 
م� شــود. در بيانيــه >ميته ملــ� المپي% جمهور� قزاقســتان 
آمده  >ــه احيا� باز� ها� آســيا� ميانه همــ�ار� بين الملل� 

بين >شورها را تقو�ت م� >ند.

لغو تکواندوى قهرمانی آسيا به دليل کرونا
رقابت ها� ت�واندو� قهرمان� قاره آسيا در بخش ها� پارات�واندو، 
پومســه و >يوروگ� (انفراد� و تيم�) و گروه مردان و زنان قرار بود 
از ١٢ اســفندماه به مدت ٥ روز در بيروت لبنان برگزار شــود اما به 
دليل شــيوع و�روس >رونا ا�ــن رقابت ها لغو شــد. آرش فرهاد�ان 
رئيس سازمان تيم ها� مل� ت�واندو با تا�يد ا�ن خبر گفت: «منتظر 

اعالم زمان و م�ان جد�د ا�ن رقابت ها هستيم.»

زاویه نگاه شما

هزینه ۵٠٠ ميليونی اعزام تيم ملی تنيس روى ميز  به مسابقات جهانی  کره

تنيس رو� ميز  مســابقات 
درحال�  جهــان  قهرمان� 
قــرار اســت از ســوم تــا دهــم فرورد�ــن 
 مــاه بــه ميزبانــ� >ــره  جنوبــ� برگــزار 
شــود >ــه پيش تــر در زمان سرپرســت� 
بهنام حبيــب زاده بــر فدراســيون مقرر 
شــد تيــم ملــ� بــا ٣ پينگ پنگ بــاز در 
رقابت هــا� تيمــ� >ــره شــر>ت >ند. 
دليل ا�ن تصميم هم شــرا�ط نامســاعد 
اقتصــاد� فدراســيون بــود. امــا گو�ا با 
قرار گرفتــن مهرداد عل� قارداشــ� در 
راس فدراســيون، تغييرات� در شــرا�ط 
شــده.  ا�جــاد  هــم  فدراســيون  مالــ� 
پيمان حســن� دبير فدراسيون با تا>يد 
بــر جــذب اسپانســر توســط قارداشــ� 
از تغييــر در نحــوه اعــزام تيــم ملــ� بــه 
مســابقات >ره  خبــر داد تــا در مصاحبه 
با خراســان در تشــر�ح علــت تغيير ا�ن 
تصميــم بگو�د: «بــرا� اعــزام تيم مل� 
مــردان و بانــوان به مســابقات قهرمان� 
جهــان >ــره جنوب� تصميم گرفته شــد 
هــر ٢ تيم با تر>يب >امــل �عن� ٥ نفره 
و با هز�نه فدراسيون به مسابقات اعزام 
شــوند. ا�ن درحال� اســت >ــه پيش تر 
در زمــان سرپرســت� آقا� حبيــب زاده 
شــرا�ط مال� فدراسيون مناسب نبود و 
به همين دليل تصميم گرفته شد تيم با 
تر>يب ٣ نفره به مسابقات اعزام شود.» 
ا�ن درحال� اســت >ه مجمع انتخابات� 
ر�اســت فدراســيون تنيس رو� ميــز در 
تار�ــخ ٢٠بهمن برگــزار شــد و مهرداد 
عل� قارداشــ� بــرا� بار د�گــر به مدت 
٤ ســال ر�اســت فدراســيون را برعهده 
گرفت. حســن� در پاســخ به ا�ــن >ه آ�ا 

شرا�ط مال� فدراســيون تغيير� >رده 
>ه حاال با ر�اســت مجدد قارداش� قرار 
شــده تيم بــا تر>يب >امل به مســابقات 
اعزام شــود هم م� گو�د: « قارداشــ� ٣ 
ماه از ر�اســت دور بود اما بالفاصله بعد 
از بازگشــت بــا ��ســر� از اسپانســرها 
را�زنــ� >ــرد و قول ها�ــ� هــم گرفــت. 
درحال حاضر شــرا�ط اقتصاد� >شور 
مناسب نيســت و به همين منظور رئيس 
فدراســيون با�ــد بــرا� ٤ ســال جد�ــد 
ر�اســتش پول به فدراســيون مــ� آورد. 
پيش تــر در زمــان حبيــب زاده بــه دليل 
مشــ�الت مالــ� تصميــم گرفته شــد تا 
زمان اعالم ددال�ن مسابقات، حدنصاب 
نفرات اعزام� به مسابقات اعالم شوند 
و نفرات چهارم و پنجم هز�نه اعزامشان 
را شــخصا پرداخت >نند. چــون هز�نه 
اعزام هر نفــر به >ره چيــز� حدود ٤٠ 
ميليــون و  انــد� بــود و فدراســيون هم 
پول نداشــت. اما با برگشتن قارداش� و 

جذب اسپانسر توسط او، تصميم گرفته 
شــد تيم مل� با تر>يــب >امل و با هز�نه 
فدراســيون به >ره اعزام شــود. در حال 
حاضر ١٠ باز��ن و ٢ مرب� به مسابقات 
اعزام م� شــوند و هز�نه اعزام قارداش� 
بــه >ره هــم توســط فدراســيون جهان� 
حاشــيه  در  چــون  م� شــود  پرداخــت 
مجمــع  جهانــ�،  مســابقات  برگــزار� 
عموم� فدراســيون جهان� هــم برگزار 
خواهــد شــد.» او بــا اشــاره بــه تر>يــب 
اعزام� ادامه م� دهد: «قرار اســت تيم 
مردان با تر>يب نيما و نوشــاد عالميان، 
امير حســين هدا��، افشــين نــوروز� 
و آر�ــا اميــر� راهــ� >ــرده شــود و در 
بخش بانوان هم مهشــيد اشتر�، شيما 
صفا��، ندا شهســوار�، پر�ناز حاجيلو 
مســابقات  راهــ�  رســتم�  >يميــا  و 
برگــزار�  از  امــا  حســن�  م� شــوند.» 
اردو� �ــ% هفتــه ا� در تا�لند هم خبر 
م� دهــد: «�ــ% هفتــه پــس از ا�ن >ــه 

مســابقات تيمــ� قهرمانــ� جهــان در 
>ره جنوب� به پا�ان رســيد، مل� پوشان 
المپيــ%  انتخابــ�  مســابقات  در  با�ــد 
تا�لند شــر>ت >نند و چــون مم�ن بود 
رفت و برگشــت به ا�ران مل� پوشــان را 
اذ�ــت >نــد، تصميم گرفتيــم �% هفته 
زودتر بــه تا�لنــد بروند و اردو�ــ� را هم 
در آنجــا برگــزار >نند. با >م% افشــين 
بد�عــ� و هماهنگ� فدراســيون تا�لند 
>ارهــا� مربوطه انجام شــده و ٤ نفر� 
>ــه با�ــد در انتخاب� المپي% شــر>ت 
>ننــد، اردو� �ــ% هفتــه ا� در تا�لند 
فدراســيون  دبيــر  داشــت.»  خواهنــد 
تنيس رو� ميز در پاسخ به ا�ن >ه >دام 
باز��نــان بــه تورهــا� بين الملل� قطر 
و عمــان اعزام م� شــوند، م� گو�د: «از 
آن جا >ه تور جهان� قطر ســطح باال�� 
دارد، نيما و نوشــاد در ا�ن تور شــر>ت 
م� >ننــد اما در مســابقات عمان ٣ نفر 
اول تيــم مل� مــردان و ٣ نفــر اول تيم  
ملــ� زنــان حضــور خواهنــد داشــت.» 
حســن� از تصميــم فدراســيون جهان� 
بــرا� تغييــر سيســتم مســابقات تيم� 
قهرمانــ� جهــان هــم خبــر م� دهــد و 
م� گو�ــد: «در حاشــيه مســابقات >ره 
جنوب� قرار است تصميم مهم� گرفته 
شــود مبن� بــر ا�ن >ه مســابقات تيم� 
از دوره بعــد با حضــور ٣٢ تيــم برگزار 
شــود و با برگزار� مســابقات انتخاب� 
قــاره ا�، تنهــا تيم ها�ــ� >ــه موفــق به 
>ســب مجوز م� شــوند، در مســابقات 
تيم� جهــان حاضر خواهند بــود. ا�ن 
>ار را برا� ما ســخت م� >نــد اما با�د 

تمام تالش خود را انجام دهيم.»

حسنی: جذب اسپانسر عامل اعزام تيم با ترکيب کامل به کره است

درخشش راننده جوان ایرانی در 
پيست معروف یاس مارینا

مهربــد شــامل� راننــده جــوان ا�ران� در 
دومين مرحله از مسابقات جهان� فرمول 
٤ >ه در پيست معروف �اس مار�نا برگزار 
شــد، توانســت در ميان ١٥ شر>ت >ننده 
از تيم هــا� پــرآوازه اتومبيلرانــ� جهــان، 
مقــام هفتــم را  به خــود اختصــاص دهد. 
به گفته  مربيان تيم ا>ســل شامل� با تمام 
محدود�ت ها، پيشــرفت قابل مالحظه ا� 
در نــوع رانندگــ� از رانــد قبــل تا >نــون 
داشته  >ه ا�ن نشان از هوش باال�  او ست. 
بــا موفقيــت در  ا�رانــ�  قهرمــان جــوان 
رقابت ها� بين المللــ� >ارتينگ امارات 
و ز�ر نظــر گرفتــه شــدن از ســو� مربيان 
برجسته اتومبيلران� اوا�ل آذرماه گذشته 
مورد توجــه تيم ها� حرفه ا� قــرار گرفته 
و پس از  انجام تســت ها� الزم به عضو�ت 

تيم فرمول ٤ ا>سل انگليس در آمد.

کسب ۴ مدال ارزشمند دیگر 
تيراندازان ایران

تيراندازان ا�ران در دوره دوم رقابت ها� 
آزاد دانمارq صاحب ٤ مدال ارزشــمند 
نجمــه  بــاد�  تفنــگ  در   . شــدند د�گــر 
خدمتــ� و مهيار صداقت طال�� شــدند. 
هانيــه  هــم   ان  و ـ بانـ بــاد�  تپانچــه  در 
رستميان و گلنوش سبقت اله� به ترتيب 
به نقــره و برنز رســيدند. رقابت ها� آزاد 
تيرانــداز� دانمــارq از ٢٤ تا ٢٧ بهمن 
ماه با حضور ١١٥ ورزشــ�ار از ١٠ >شور 

جهان در حال برگزار� است.

فرنگی کاران بامداد دیروز وارد 
هند شدند

فرنگــ�  >شــت�  ملــ�  تيــم  اعضــا� 
ا�ران بامــداد د�ــروز به محــل برگزار� 
رقابت ها� >شت� بزرگساالن قهرمان� 
رقابت هــا�  رســيدند.  هنــد  در  آســيا 
>شــت� فرنگــ� بزرگســاالن قهرمانــ� 
آســيا ٢٩ و ٣٠ بهمــن  ماه  و قرعه >شــ� 
تمامــ� اوزان ا�ن مســابقات عصر امروز 

برگزار م� شود.

سوژه

خبر

اخبار

شنبه نخستين نشست خبر� دراگان اس�وچيچ به عنوان سرمرب� 
جد�د تيم مل� فوتبال ا�ران در شــرا�ط� برگزار شــد >ه برخالف 
عــرف «نخســتين» نشســت ها، هيچ �% از مســئوالن فدراســيون 
فوتبال >نار او حضور نداشتند و مهمتر ا�ن >ه مراسم نماد�ن امضا 
قــرارداد هــم برا� و� اجرا نشــد. محمد مهد� علو� ســخنگو� 
فدراســيون تنها نما�نده رســم� فدراســيون در جلسه شنبه بود و 
برخالف اولين >نفرانس خبر� >� روش و و�لموتس در رد�C اول 
ســالن >نفرانس هتل آ>ادم� هيچ چهره شــناخته شده ا� د�ده 
نم�  شــد و رد�ــC اول هم مثل بقيــه رد�C ها در قــرق خبرنگاران 
بــود. پنجمين مربــ� >روات تيم ملــ� فوتبال ا�ــران >ه انتخابش 
حــرف و حد�ث فراوانــ� را به همراه داشــت، در طول مصاحبه اش 
بارها از اعتماد� >ه به و� شده تش�ر >رد اما در پاسخ به پرسش� 
با محور�ت حما�ت فدراسيون گفت: «چه حما�ت� بيشتر از آن >ه 
من را ســرمرب� تيم مل� >رده اند!» اس�وچيچ >ه جزو گز�نه ها� 
فدراســيون فوتبال نبود و فاصله مطرح شدن نامش به عنوان �% 
گز�نه تا انتخاب نها�� و معرف� رســم� اش، >متر از ٤٨ ســاعت 
شــد، برخالف ســرمربيان قبل� مراســم معارفه و امضا قرارداد� 
نداشت و در نخستين نشست خبر� اش هم هيچ �% از مسئوالن 

رده باال� فدراســيون فوتبال حضور نداشتند. ا�ن در حال� است 
>ــه >ارلوس >ــ� روش و مــارq و�لموتس با شــرا�ط� متفاوت به 
عنوان ســرمرب� تيم مل� معرف� شــدند. >ارلــوس >� روش ١٥ 
فرورد�ــن مــاه  ٩٠ با حضــور در دفتر علــ� ســعيدلو (رئيس وقت 
ســازمان تربيت بدن�) قرارداد خود را با تيم مل� ا�ران امضا >رد. 
ا�ن پروســه بــرا� مــارq و�لموتس به عنــوان جانشــين >ارلوس 

>ــ� روش نيــز ت�رار شــد. مهد� تــاج پــس از ماه ها رفــت و آمد به 
>شــورها� اروپا�� توانســت با مربــ� بلژ��� به توافق رســيده و 
مراســم معارفه ا� را نيز برا� او ترتيب دهد. مراسم� >ه هرگز به 
ســوال و جواب ختم نشد اما تاج در >نار و�لموتس نشست تا نشان 
دهد خــودش او را انتخاب >رده و به تيم مل� آورده اســت. تاج اما 
بعد از جدا�� و�لموتس دچار مش�ل قلب� شد و البته با استعفا�ش 
اوضاع فدراسيون را پيچيده >رد. هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال 
نيز بالفاصله حيدر بهاروند را به عنوان سرپرســت معرف� >رد تا او 
در ســخت تر�ن برهــه زمان� مجبور به انتخاب ســرمرب� برا� تيم 
مل� فوتبال ا�ران شود. با وجود ا�ن >ه مسئوالن فدراسيون بارها 
از انتخاب مرب� داخل� به عنوان جانشين و�لموتس �اد >ردند اما 
ناگهان دراگان اس�وچيچ  به عنوان سرمرب� تيم مل� انتخاب شد! 
رونــد انتخاب و� به گونــه ا� بود >ه با انتقادات فراوان� از ســو� 
>ارشناسان و اهال� رسانه مواجه شد. اما اتفاقات بعد از انتخاب او 
هم نشان م� دهد خود فدراسيون هم سرمرب� تيم  مل� را تحو�ل 
نم�  گيرد و حت� حاضر نبوده �% مراســم معارفه برا� و� برگزار 
>ند �ا در نشست خبر� اش ��� از مسئوالن رده باال� فدراسيون 

حضور داشته باشند.

پيروزى شيرین هرتابرلين با الکس نورى اسکوچيچ خودش بود و خودش!کنفرانس خبرى متفاوت سرمربى جدید تیم ملى 
ســرمرب� ا�ران� االصل در اولين چالش خود به عنوان جانشــين >لينزمن موفق شــد تيم محبوب 
پا�تخت آلمان را به نوار پيروز� بازگرداند. بعد از چند روز پرحاشــيه و انتخاب به عنوان ســرمرب� 
موقت هرتابرلين ال�س نور� و شاگردانش در خانه پادربورن به برتر� ٢- �% رسيدند تا به اولين 
برد بعد از >نار رفتن �ورگن >لينزمن از نيم�ت رهبر� ا�ن تيم برسند. ا�ن نتيجه نه تنها پا�ان بخش 
بحران ها� چند روزه حا>م بر اردو� هرتا بود، بل�ه طلســم نا>ام� هــا� مرد ا�ران� االصل را نيز 
فراهم >رد تا بعد از ٢١ باز� بدون برد در وردربرمن و ا�نگولشــتات ســرانجام نور� نيز مزه برد را 
بچشد. ال�س در >نفرانس خبر� بعد از باز� با پادربورن با اشاره به ا�ن طلسم ش�ن� گفت: «اعداد 
و ارقام هميشه دو رو� س�ه را نشان م� دهد اما واقعيت ا�ن است >ه من هيچ وقت از جنگيدن برا� 
اهداف� >ه در سر دارم، نترسيدم. خوشحالم باالخره ا�ن آمار به قول خيل� ها نااميد>ننده با هرتا 
ش�ست اما بيشتر از هر چيز� بابت ا�ن خوشحالم >ه جواب اعتماد مد�ران باشگاه را دادم. شرا�ط 
ســخت� را گذراند�م. الزم بود برا� خروج از ا�ن شــرا�ط تمر>ز داشته باشيم. با�د تبر��� و�ژه به 
باز��نان هرتا بگو�م >ه از جنگ دشوار با پادربورن سربلند بيرون آمدند. هم رقيب تيم قدرتمند و 
تا>تي�� بود >ه با سرعت ز�اد حمله م� >رد هم ا�ن >ه ما روزها� پرتنش� را سپر� >رده بود�م.» 
نور� >ه به صورت اتفاق� بار د�گر هدا�ت تيم� در بوندس ليگا را در دست گرفته بود، در پاسخ به 
سوال خبرنگاران پيرامون جانشين� >لينزمن در هرتا تنها به �% جمله >وتاه بسنده >رد و گفت: «از 
اعتماد� >ه سران باشگاه به من >ردند، واقعا سپاسگزارم چون هدا�ت باشگاه� مثل هرتابرلين 

افتخار بزرگ� است >ه شا�د نصيب هر >س� نشود .»

بازگشت آقاکریم به شهر پرخاطره
>ر�م باقر� ��� از گلزن تر�ن هافب% ها� مل� 
جهان محســوب م� شــود. او >ه ٥٠ گل مل� در 
>ارنامــه دارد، اوليــن آن ها را در ســال ١٩٩٣ و 
آخر�نش را سال ٢٠٠٩ به ثمر رساند و در بيشتر 
>شورها� مهم آسيا�� نيز موفق به گلزن� شد. 
از جمله >شــور امارات و شــهر دب� >ــه آقا>ر�م 
خاطــرات خوشــ� از آن دارد. باقــر� در جــام 
ملت هــا� ٩٦ توانســت �ــ% گل به عربســتان و 
�ــ% گل به >ــره جنوبــ� در ورزشــگاه آل م�توم 
دب� بزند. ١٣ ســال بعــد او در بازگشــت به تيم 
ملــ� نيز در ا�ن شــهر دروازه تيم ملــ� امارات را 
بــاز >رد و مانع از ش�ســت شــاگردان عل� دا�� 
شــد. اسطوره باشــگاه پرســپوليس >ه �% سال 
ســابقه زندگ� در ا�ن شــهر و باز� در تيم النصر 
دب� را دارد، با پيراهن ا�ن تيم امارات� هم ٤ گل 
به ثمر رســاند. و� حاال به عنوان دســتيار �حي� 
گل محمــد� و به همــراه تيم پرســپوليس به ا�ن 

شهر بازگشته است.

ســوژهــســوژهــ

ليگ برتر فوتبال در ا�ن فصل گل به خود� و همچنين اشتباهات� 
>ه منجر به پنالت� برا� حر�C شــود، >م نداشته است. در صدر 
جدول نام باز��ن� د�ده م� شود >ه حدس زدن آن البته چندان 
>ار سخت� نيست. روزبه چشم� باز��ن� >ه همچنان بر اساس 
نظر مربيان در پست غيرتخصص� اش باز� م� >ند و هنوز هم بعد 
از سال ها نتوانسته به ا�ن پست عادت >ند، بيشتر�ن اشتباهات 
را در ا�ن زمينه داشته است. روزبه چشم� با �% گل به خود� و 
٢ ارت�اب به پنالت� و در مجموع ٣ اشــتباه به تنها�� در  صدر ا�ن 
جدول قرار دارد. باز��ن� >ه ��� از بدتر�ن نما�ش ها�ش شا�د 
مربوط به درب� برگشت باشد >ه حساب� استقالل� ها را عصبان� 
>ــرده بود. ن�تــه عجيب در مورد ا�ن باز��ن ا�ن اســت >ه او ا�ن 

٣ اشتباه را در ٣ هفته پياپ� انجام داد! گو�ا رفتن استراماچون� 
بيــش از همه باز� ا�ن باز��ن را تحت تاثير قــرار داده و تمر>ز او 
را بهم زده. البته چشــم� خوش شــانس بود >ه ٣ اشتباه او فقط 
در �ــ% باز� گر�بان آب� ها را گرفت. باز� با ماشين ســاز� تنها 
د�ــدار� بود >ــه به خاطر اشــتباه چشــم� ٢ امتيــاز را از چنگ 
اســتقالل� ها درآورد. گل به خود� او مقابل شــاهين تاثير� در 
نتيجه نداشت و اشتباه او مقابل پي�ان با اشتباه مغانلو و از دست 
دادن پنالت� جبران شد! در رده ها� بعد� باز��نان� با ٢ اشتباه 
قــرار دارند. اميرحســين موس� زاده (شــاهين بوشــهر)، عبدا... 
حســين� (گل گهرســيرجان)، عز�ز� معبود� (ماشين ساز�)، 
سعيد محمد� فر (سا�پا)، محمد نژادمهد� (ذوب آهن)، حجت 

حق ورد� (پي�ان) و لو>ا گادران� (شاهين  بوشهر). موس� زاده و 
حسين� �% گل به خود� و �% پنالت� و بقيه باز��نان ا�ن ليست 
٢ پنالت� را در عمل�ردشــان ثبت >ردنــد. در رده ها� بعد� نام 
٢ باز��ن د�گر از اســتقالل هم د�ده م� شود. حسين حسين�، 
دروازه بان اســتقالل هم با �% گل به خود� >ــه در درب� هم به 
ثمررســاند، د�گر اســتقالل� ا�ن ليســت اســت و همچنين عل� 
>ر�م� >ه در باز� مقابل گل گهر �% خطا� پنالت� انجام داد. با 
احتساب ا�ن ٢ باز��ن، آب� ها� پا�تخت بيشتر�ن نما�نده را در 
ا�ن جدول دارند. آمار� >ه تا حد ز�اد� شا�د نشان دهنده درهم  
ر�ختگ� و درصد اشــتباه باال� باز��نان استقالل در فاز دفاع� 

مانند فصول گذشته باشد.

انتخابات ر�است فدراسيون فوتبال ٢٥ اسفند در تهران برگزار 
م� شود. به همين بهانه و به زود� اسام� >سان� >ه برا� احراز 
ا�ن پســت تا�يد صالحيت شده اند؛ اعالم م� شود. مدت هاست 
در خصــوص حضور �ا عدم حضور بازنشســته ها در ا�ن انتخابات 
پرســش م� شــود امــا فدراســيون فوتبــال به ا�ن ســوال پاســخ 
صر�ح� نداده است. حت� وزارت ورزش و جوانان هم در ا�ن باره 
اظهار نظر� نداشته است. اما به زعم مهد� عل� نژاد معاون وز�ر 
ورزش و جوانــان >ــه صحبت هــا� خــود را در برنامه ورزشــگاه 
شب�ه پنج مطرح م� >رد، بازنشسته ها برا� حضور در انتخابات 

ر�است فدراسيون فوتبال تا�يد صالحيت نخواهند شد. پيش تر 
ا�ن طور گفته شــد >ه بازنشســته ها تنها از احراز ٣ پست محروم 
هستند؛ رئيس – دبير >ل و خزانه دار اما خبرها� رسيده حا>� 
از آن اســت >ــه بازنشســته ها� دولتــ� برا� احراز پســت نواب 
ر�يس هم دچار مشــ�ل خواهند شــد و ا�ن نظر قانونگذار است 
>ه م� گو�د فدراســيون فوتبال با�د به  عنوان �% نهاد مســتقل 
مردمــ� بــه قوانين داخلــ� احتــرام بگــذارد. گفتن� اســت در 
اساســنامه رســم� فدراســيون فوتبال >ه مصوبه ســال ١٣٨٦ 
است، اشــاره ا� به منع حضور بازنشسته ها در انتخابات ر�است 

فدراســيون فوتبال نشــده اســت. تنهــا محدود�ت بــرا� حضور 
درانتخابات و احراز سمت ها محدود�ت سن� است. نامزدها�� 
>ه به ســن ٦٥ رسيده باشــند، نم� توانند در فدراسيون فوتبال 
صاحب ســمت شــوند، مگر به عنوان مشــاور. در بين افراد� >ه 
در انتخابات ر�است فدراســيون فوتبال ثبت نام >رده اند، حيدر 
بهاروند نيرو� بازنشســته محسوب م� شود. همچنين برخ� از 
افراد برا� احراز پســت نواب هم بازنشسته هستند >ه بر اساس 
صحبت ها� مطرح شــده در برنامه ورزشــگاه ا�ن نامزدها هم بر 

اساس قانون رد صالحيت خواهند شد. 

چشمی پراشتباه ترین مدافع ليگ نوزدهم!

هيچ مسابقه  اى در ليگ و حذفی لغو نمی   شود
مســئوالن سازمان ليگ با توجه به فشــردگ� ز�اد در تقو�م مســابقات فصل جار� تا پا�ان 
ارد�بهشــت ماه ٩٩ تصميم گرفته اند اجازه لغو هيچ مســابقه ا� را  ندهند. در ا�ن خصوص 
ســازمان ليگ به دنبال تصو�ب طرح� اســت >ه طبق آن اجازه لغو هيچ مسابقه د�گر� را 
ندهــد و باز� ها طبق برنامه قبل� به طور >امل برگزار شــوند. ســهيل مهد� رئيس >ميته 
مسابقات ســازمان ليگ در ا�ن خصوص گفت: «برنامه خيل� فشرده ا� دار�م و نم�   توانيم 
آن را تغيير بدهيم ما حت� �% روز باز� را نم�   توانيم جابه جا >نيم. در حال تالش هســتيم 

تا طرح� را تصو�ب >نيم >ه تعو�ق افتادن در باز� ها را حذف >نيم.»

بازنشسته ها رد صالحيت می شوند؟

رقابت هــا� >اراتــه وان بــا >ســب �% طال، �ــ% نقره و 
٤ برنــز برا� ا�ــران در امارات به پا�ان رســيد. در فينال 
وزن ٨٤- >يلوگرم، ذبيح ا... پورشــيب با غلبه ٨ - ٥ بر 
دانيار �ولداشC قزاقستان� به طال رسيد. در فينال وزن 
٦١- >يلوگرم بانوان، شيما آل سعد� برابر �ين ژ�ااو�ان 
از چين با نتيجه ٣ - �% ش�ســت خورد و نقره ا� شــد. 

ا�ران در د�دار رده بند� هم ٤ نما�نده داشت >ه همگ� 
برنز� شدند. سارا بهمنيار(٥٠-)، رز�تا عليپور(٦١-)، 
خدابخشــ�(٨٤-)  مهــد�  و  عســگر�(٧٥)  بهمــن 
برا� ا�ران برنز گرفتند. گفتن� اســت بهمن عســگر� 
>ه با رســيدن به د�دار رده بند� ســهميه المپي% خود 
را قطعــ� >ــرده بود، با >ســب مدال برنز بــر امتيازاتش 

افــزود و جا�ــگاه خود را مســتح�م تر >ــرد. البته ن�ته با 
اهميت ا�ن رقابت ها برا� ا�ران >سب نخستين سهميه 
المپي% ٢٠٢٠ تو>يو توسط قهرمان شا�سته و با اخالق 
>شــورمان، بهمن عســگر� بود. ا�ران در ا�ن رقابت ها 
در مجموع آقا�ان و بانوان پس از تيم ها� اسپانيا، ا�تاليا، 

چين و تر>يه بر س�و� پنجم قرار گرفت.

۶۶ مدال و یک سهميه المپيک  براى کاراته ایران در امارات  مدال و یک سهميه المپيک  براى کاراته ایران در امارات 

؟؟؟

تغيير بزرگ در معادالت انتخابات فدراسيون فوتبال

با 89 گل به خود3 و دو پنالت1؛
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مجيدى در نشست خبرى شرکت نکرد
فرهــاد مجيد�، ســرمرب� تيم فوتبال اســتقالل به دليل 
)ســالت در )نفرانــس خبــر� پيــش از بــاز� بــا االهل� 
عربســتان شــر)ت ن0رد و به جــا� او مجيــد نامجومطلق 
در ا6ن نشســت حضور داشــت. در ا6ن نشســت خبر� )ه 
از ســاعت ١٣:٣٠ د6روز آغاز  شــد، سيدحسين حسين�، 
سنگربان استقالل نيز پاسخگو� سواالت خبرنگاران بود.
نامجومطلق: ما استقالل هستيم و قهرمان آسيا 

مجيــد نامجومطلــق، مرب� تيــم فوتبال اســتقالل در 
نشست خبر� پيش از د6دار استقالل و االهل� گفت: 
«باز� مشــ0ل� بــا االهل� دار6م ول� تيممان شــرا6ط 
خوبــ� دارد. با وجود ا6ن )ــه باز06نان مصدوم ز6اد� 
دار6م ولــ� باز06نان ما آنقدر از نظــر )يفيت فن� باال 
هســتند )ــه م� توانند جــا� خالــ� مصدومــان را پر 
)ننــد. بــرا� تيم االهلــ� احتــرام قائليم ولــ� ما هم 
اســتقالل هســتيم. ما ٢ بار قهرمان آسيا شده ا6م و ٢ 

بار هم در فينال آسيا حضور پيدا )رد6م.» 
مرخصی چندروزه جاللی به منشا 

مجيــد جاللــ� بعــد از بــرد برابــر صنعت نفــت ٢ روز 
تمر6نات تيمش را تعطيل )رد و به باز06نان استراحت 
داد. گادو6ن منشــا، مهاجم نيجر6ه ا� )ه در نيم فصل 
بــه گل گهر پيوســته، از ســرمرب� تيم اجــازه گرفته تا 
سفر� چند روزه به امارات داشته باشد. منشا به دب� 
رفته و قرار است تا فردا به ا6ران برگردد و در تمر6نات 

تيمش شر)ت )ند. 
فرشيد اسماعيلی به ذوب آهن رسيد

تيــم  باز6ســاز   Rهافبــ تنهــا  اســماعيل�  فرشــيد 
اســتقالل در ا6ن فصل اســت )ه هفته هاست به دليل 
آب� پوشــان  تر)يــب  در  او  از  خبــر�  آســيب د6دگ� 
نيســت. اســماعيل� تا حدود ز6اد� آســيب د6دگ� را 
 R6پشــت ســر گذاشــته و به فرم ا6ده آل بدن� هم نزد
 Rشــده و اگــر اتفــاق خاصــ� رو� ندهد، ا6ــن هافب
خالق و باز6ساز برا� به ميدان رفتن مقابل ذوب آهن 

مش0ل� نخواهد داشت. 
حضور هاشميان در فدراسيون فوتبال

وحيد هاشــميان ظهر د6روز در ســاختمان فدراسيون 
فوتبــال حاضــر شــد و جلســه ا� را بــا مد6ــران ا6ــن 
فدراســيون برگــزار )ــرد. مربــ� ا6ران� تيــم مل� در 
دوران حضور مار] و6لموتس بعد از اتمام جلسه اش، 
فدراســيون را تــر] )ــرد و حاضر بــه پاســخگو�6 به 
در  هاشــميان  حضــور  نشــد.  خبرنــگاران  ســواالت 
ساختمان فدراســيون در حال� رقم خورد )ه دراگان 
اســ0وچيچ، ســرمرب� جد6ــد تيم ملــ� روز شــنبه در 
نشســت خبــر� اش اعــالم )ــرد تــا چنــد روز آ6نــده 

دستيارانش را معرف� م� )ند.
پرسپوليس عازم شارجه شد

اعضا� تيم فوتبال پرســپوليس )ه چند روز� است در 
دب� امارات مســتقر بودند برا� باز� با الشــارجه عازم 
شهر شــارجه امارات شدند. باز06نان پرسپوليس عصر 
د6روز در زمين شماره R6 باشگاه شارجه تمر6ن )ردند. 

صالحيت ۶ نامزد انتخابات فدراسيون 
تایيد شد

با پا6ــان 6افتن ثبت نــام انتخابــات فدراســيون فوتبال، 
نامزدهــا� ر6اســت در مرحلــه اول با6ــد ١٠ امضــا از 
مجمــع برا� تا6يد صالحيت خود )ســب )نند. تا)نون 
از بيــن ٩ نامــزد )ه بــرا� ر6اســت فدراســيون ثبت نام 
)رده اند، ٦ نفر حبيب )اشــان�، محمدحســين قر6ب، 
حيــدر بهاروند، عباس صوف�، هدا6ت ممبين� و مهد� 
محمدنبــ� موفق شــده اند ١٠ امضا� خــود را بگيرند. 
البته صوف� )ه رئيس هيئت همدان نيز هســت، د6روز 
توانســت ١٠ امضا را ارائه دهد. ظهــر د6روز محمدرضا 
)ال�6 و مسعود هراتيان نيز از حضور در انتخابات برا� 

سمت ر6است انصراف دادند.

سلطانی جانشين داماد حجازى شد
بــه نقــل از روابط عموم� باشــگاه اســتقالل، با تصميم 
اســماعيل خليل زاده، سرپرست باشگاه، امير سلطان�، 
معاون ورزشــ� باشــگاه، سرپرســت موقت تيــم فوتبال 
استقالل ا6ران در باز� مقابل االهل� عربستان خواهد 
بود. پيش از ا6ن سعيد رمضان�، سرپرست تيم استقالل 
بنا به دال6ل� با اعضا� ا6ن تيم به )و6ت ســفر ن0رد و به 
نوع� با ا6ن )ار اعتراض خود را به شرا6ط باشگاه نشان 
داد. باشــگاه اســتقالل هم فعال سرپرســت موقت برا� 

تيم انتخاب )رده است.

یک پرسپوليسی جانشين اسکوچيچ شد
در شرا6ط� )ه همه منتظر اعالم نام عليرضا منصور6ان 
6ــا فــرد� خارجــ� بــه عنــوان ســرمرب� تيــم فوتبــال 
صنعت نفت بودنــد، اعضا� هيئت مد6ره باشــگاه بهنام 
ســراج، باز06ن سابق پرســپوليس را به عنوان سرمرب� 
ا6ــن تيــم انتخــاب )ردند. ســراج پيــش از ا6ن دســتيار 
از  پــس  و�  بــود.  صنعت نفــت  در  اســ0وچيچ  دراگان 
جدا�6 ا6ن ســرمرب� )روات در ٢ باز� اخير مسئوليت 
فنــ� ا6ن تيم را بر عهده داشــت. ســراج در هــر ٢ باز� 
ش0ســت خورد. با ا6ن حال مسئوالن باشگاه )ه ابتدا او 
را به عنوان ســرمرب� موقت انتخاب )رده بودند تصميم 
گرفتنــد در ادامه فصل هدا6ت تيم صنعت نفت را به و� 

بسپارند.

اختالف فدراسيون فوتبال ا6ران و مار] و6لموتس وارد مرحله ش0ا6ت شده 
و در حــال حاضر هر دو طرف از هم شــا)� هســتند و مدع� در6افت غرامت 
شــده اند. پس از ا6ن )ه مــار] و6لموتس خواهان در6افــت )ل مبلغ قرارداد 
٣ ســاله اش از فدراسيون فوتبال شــده بود، حاال خبر رسيده فدراسيون هم 
از و6لموتس به فيفا شــ0ا6ت )رده و خواســتار برگرداندن نيم� از ٢ ميليون 
6ورو�6 شــده )ه قبال به سرمرب� سابق تيم مل� پرداخت شده بود. از طرف� 
مــار] و6لموتس هم بيــ0ار نبوده و ال6حه دفاع� اش را به فيفا فرســتاده و به 
نوع� ادعا� فدراســيون را رد )رده اســت. در حال حاضر مشــخص نيســت 
دادگاه چــه زمانــ� برگــزار م� شــود و با6ــد بررســ� ها� اوليــه رو� ادعا� 

طرفين انجام شود.

استقالل� ها تما6ل ز6اد� داشتند پاتوس� را جذب )نند ول� موفق نشدند. 
ظاهرا دليل اصل� نرفتن ا6ن باز06ن به جمع آب� ها ماجراها� سال گذشته 
بود. آ6اندا پاتوســ� موفق شــد ا6ن هفته برا� فوالد گل بزند. او )م )م آماده 
م� شود. پاتوســ� با ناآمادگ� پا به ليگ برتر گذاشت و ا6ن هفته ها سخت تر 
از هــر زمــان د6گــر� تمر6ــن م� )ند. اســتقالل� ها تما6ــل ز6اد� داشــتند 
پاتوســ� را جــذب )نند ول� موفق نشــدند. ظاهــرا دليل اصلــ� نرفتن ا6ن 
باز06ن به جمع آب� ها ماجراها� سال گذشته بود. ا6ن باز06ن به فوالد� ها 
گفته: «دوســت داشــتم در جا�6 باز� )نم )ه اگر قول م� دهند به قول شان 
پا6بند باشــند. در اســتقالل به من بدقول� شــد و به خاطر همين نيم فصل به 

ا6ن تيم نرفتم.»

بدقول� دليل نرفتن پاتوس� به استقاللو�لموتس ش�ا�ت ا�ران را رد �رد

تيم ملی ایران در رده ٣٣ جهان و دوم 
آسيا

تيم مل� ا6ــران طبق اعالم �06 از ســا6ت ها� 
نزدR6 به فيفا در ماه فور6ه همچنان در رده دوم 
آســيا و ٣٣ جهان قرار خواهد داشــت. ســا6ت 
football-rankings طبــق معمــول چند روز 
مانده به اعالم رسم� رده بند� فيفا جد6دتر6ن 
رده بند� در ماه فور6ــه را اعالم )رد. رده بند� 
جد6د فيفا پنج شــنبه ا6ن هفته اعالم م� شود. 
در ا6ــن رده بند� تيم مل� فوتبال )شــورمان با 
)ســب ١٤٨٨ امتياز در رده ٣٣ جهــان و دوم 
آســيا ماند. ژاپن همچنان با قرار گرفتن در رده 
٢٨ جهان تيم اول آسياســت. تيم مل� ا6ران با 
هدا6ت دراگان اســ0وچيچ با6د در ٤ د6دار آت� 
خود به مصاف تيم ها� عراق، )امبوج، بحر6ن 
و هنگ )نگ برود تا بــرا� صعود به مرحله دوم 

انتخاب� جهان� بجنگد.

غالمی خيال مجيدى را راحت کرد 
عارف غالم� باز06ن� است )ه بعد از پشت سر 
گذاشتن R6 مصدوميت نسبتا طوالن� از چند 
روز پيــش بــه تمر6ــن گروه� اســتقالل اضافه 
شــد و اگر فرهــاد مجيد� بخواهــد م� تواند از 
ا6ــن باز06ــن در تر)يــب اصل� اســتفاده )ند. 
او ا)نــون بــه شــرا6ط بــاز� رســيده و مجيد� 
م� تواند در بــاز� برابر االهل� بعــد از مدت ها 
از مثلث غالم�، چشــم� و دانشگر در تر)يب 
اصل� استفاده )ند؛ مثلث� )ه در بخش ز6اد� 
از باز� ها� ا6ن فصل برا� استقالل به ميدان 
رفته انــد. البتــه اســتقالل در خــط دفــاع خود 
بودروف را هم دارد )ه البته از نما6ش او در باز� 
برابر الشــرطه مشخص بود هنوز آماده نيست و 

شانس باز� )ردنش در ا6ن باز� )م است.

فصــل گذشــته پــس از قهرمانــ� پرســپوليس در ليــگ برتر 
و همينطــور جــام حذفــ�، بران0ــو ا6وان0وو6ــچ بــه همــراه 
دســتيارانش ا6ــران را تــر] )رد و همــان زمــان در R6 نامه 
رســم� از مد6ــران وقت باشــگاه خواســت تــا مطالبــات او و 
دستيارانش را پرداخت )ند. البته پرسپوليس� ها نتوانستند 
در موعد مقرر مطالبات ســرمرب� )روات خــود را بپردازند و 
او رســما به فيفا ش0ا6ت )رد. بر اســاس اطالع دقيق ا6سنا، 
بران0ــو ا6وان0وو6ــچ در فصــل ٩٨-٩٧ قــرارداد� بــه مبلغ 
٨٠٠هزار 6ورو با پرسپوليســ� ها منعقد )رد )ه از ا6ن مبلغ 
ط� R6 فصل هم0ار� ٥٢٤هزار و 6١٢٨ورو در6افت )رد. 
او همچنيــن بــه خاطر قهرمان� پرســپوليس در ليــگ برتر و 
همينطور جــام حذف� ٣٤٠هــزار 6ورو نيز به اصــل قرارداد 
٨٠٠هــزار 6ورو6ــ� اش اضافه شــد. با جميــع پرداخت� ها، 
طلــب  پرسپوليســ� ها  از  6٨٧٢ــورو  و  ٦١٥هــزار  بران0ــو 

دارد. زالت0ــو ا6وان0وو6چ )ه به عنوان دســتيار اول بران0و در 
پرسپوليس فعاليت م� )رد، مبلغ قراردادش ١٦٠هزار 6ورو 
بود. او هم مانند برادرش به خاطر قهرمان� ها� پرسپوليس 
در جام حذف� و ليگ برتر ٢٠هزار 6ورو� د6گر به قراردادش 
اضافه شــد. زالت0ــو ٩٧هــزار و 6٨٨٩ــورو از قــراردادش را 
در6افت )رده امــا درنها6ت با طلب ٨٢هــزار و 6١١١ورو�6 
از پرسپوليســ� ها جدا شــد. ا6گور پاناد6چ هم )ــه به عنوان 
مرب� دروازه بان ها چند سال� در پرسپوليس فعاليت م� )رد 
بابت فصل ٩٨-٩٧ قرارداد ١٣٠هزار 6ورو�6 منعقد )رده 
بــود. او نيز به خاطر موفقيت ها�6 )ه پرســپوليس به دســت 
آورد ١٥هــزار 6ــورو بــه عنوان آپشــن بــه قــراردادش اضافه 
شــد. پاناد6چ نيــز درنها6ت بــا توجه بــه در6افتــ� ٨١هزار و 
6٢٥٢ورو�6 )ه داشت با طلب ٦٣هزار و 6٧٤٨ورو از جمع 
پرسپوليســ� ها جدا شــد. مار)و اســ0يلينو6چ د6گــر مرب� 

)ــروات سرخ پوشــان در فصــل ٩٨-٩٧ نيز با قــرارداد� به 
مبلغ ١٠٠هزار 6ورو به پرســپوليس آمــد و ١٥هزار 6ورو نيز 
آپشــن به ا6ن قرارداد اضافه شد. او هم بابت اصل قراردادش 
٧٨هزار و 6٨١٠ورو در6افت )رده بود و درنها6ت هم با طلب 
٣٦هــزار و 6١٩٠ورو�6 قرارداد خودش با پرسپوليســ� ها 
را فســخ )رد. بررســ� مطالبات مربيان خارج� پرسپوليس 
در فصل گذشته نشــان م� دهد آن ها در مجموع ٧٩٧هزار 
و 6٩٢١ــورو از پرســپوليس طلب0ارند()ه با نــرخ فعل� 6ورو 
)ــه )مــ� بيــش از ١٥هــزار تومان اســت، ا6ن مبلــغ حدود 
١٢ميليارد تومان م� شــود) اما با توجــه به ا6ن )ه حاال د6گر 
برا� در6افت مطالباتشــان به فيفا ش0ا6ت )رده اند قطعا در 
صورت مح0وم شــدن پرسپوليســ� ها به پرداخت مطالبات 
مربيــان )ــروات بــه مبلغ مذ)ــور مبالغــ� هم تحــت عنوان 

د6ر)رد و همينطور هز6نه ها� دادرس� اضافه خواهد شد.

گزارش� از طلب بران�و و دستيارانش از پرسپوليس 

بيش از ١٢ميليارد، بده� سرخ ها به �روات ها! 

یحيی خوش شانس تر از 
فرهــــاد

تقو�م فشرده پرسپوليس و استقالل تا پا�ان سال

همان زمان )ه فرهاد مجيد� 
و 6حيــ� گل محمد� به عنوان 
سرمرب� هدا6ت استقالل و پرسپوليس را بر 
آنــدره آ  جانشــين  و  گرفتنــد  عهــده 
اســتراماچون� و گابر6ــل )الــدرون شــدند 
قابل پيش بين� بود )ه )ار دشوار� پيش رو 
دارند به خصوص مجيد� )ه تيمش ٢ باز� 
در پل� آف ليگ قهرمانان آســيا هم داشــت. 
حضور همزمان در ٣ جبهه و توقع هواداران 
و رســانه ها از ســرخاب� بــرا� موفقيــت در 
ليــگ و جام حذف� و ليــگ قهرمانان وظيفه 
مجيد� و گل محمد� را ســنگين تر م� )رد 
اما چيز� )ه )متر )س� ف0ر آن را )رده بود 
فشردگ� مسابقات پرسپوليس و استقالل و 
فشار ز6اد� است )ه به ا6ن ٢ تيم وارد شده 
و خواهــد شــد و البتــه ســهم آب� پوشــان و 
مجيد� از سرخ پوشان و 6حي� بيشتر است. 
در ا6ن گــزارش نگاه� م� انداز6م به برنامه 
پرســپوليس و استقالل تا پا6ان سال ٩٨ در 

مسابقات داخل� و ليگ قهرمانان آسيا. 
  

از امــروز تــا پا6ان ســال پرســپوليس با6د در 
٢٨ روز ٧ باز� انجام دهد؛ ٢ باز� در ليگ 
قهرمانان آســيا و ٥ باز� در ليگ برتر. باز� 

با الشــارجه امــارات و التعاون عربســتان در 
ليگ قهرمانان )ه فردا و ١٢ اســفند برگزار 
خواهد شد و ٥ باز� با سپاهان (٤ اسفند)، 
شهرخودرو (٨اســفند) پي0ان (١٧اسفند) 
شاهين بوشهر (٢١اسفند) و ماشين ساز� 
(٢٦اســفند)، )ه از ا6ن ٧ مســابقه ٤ د6دار 
خارج از تهران اســت و ٣ باز� پرســپوليس 
در  پيــ0ان  و  شــاهين  شــهرخودرو،  بــا 
تهــران برگــزار خواهد شــد. با ا6ن حســاب 
پرسپوليســ� ها بعد از بازگشــت از امارات، 
ر06اور� م� )نند، R6 جلســه تمر6ن دارند 
و راه� اصفهان م� شــوند. سپس به تهران 
برم� گردنــد، ر6ــ0اور� م� )ننــد و راهــ� 
امــارات م� شــوند. بعــد از باز� بــا التعاون 
مهيا� د6دار با پي0ان م� شــوند و پس از آن 
ميزبان شــاهين هستند و سپس با6د فورا به 
تبر6ز بروند تا آخر6ن باز� ســال خود مقابل 
را  بيســت وچهارم  هفتــه  در  ماشين ســاز� 
برگزار )نند. با ا6ن برنامه ر6ز�، شــاگردان 
6حي� با6د هر ٤ روز R6 باز� برگزار )نند. 

  
اســتقالل تا پا6ان ســال ٨ بــاز� دارد و )ار 
فرهــاد مجيد� و تيمش به مراتب ســخت تر 
طــ�  مســابقه   ٨ پرسپوليس� هاســت.  از 

٣٠ روز 6عنــ� از ٢٨ بهمــن تا ٢٨ اســفند. 
آب� هــا ٢ بــار با6د در ليــگ قهرمانان آســيا 
بــه ميدان برونــد و ٦ باز� هــم در ليگ برتر 
دارند. امشــب اســتقالل به مصــاف االهل� 
عربســتان م� رود و در تار6خ ١٢ اسفند هم 
ميهمان الوحده امارات اســت. استقالل در 
٦ باز� ليگ برتر� با ذوب آهن (٤اسفند)، 
گل گهــر (٨اســفند)، ســا6پا (١٦اســفند)، 
ترا)تــور  (٢٠اســفند)،  پارس جنوبــ� 
(٢٤اســفند) و فــوالد (٢٨اســفند) د6ــدار 

 R6 خواهــد )ــرد )ه بــه عبارتــ� هــر ٤ روز
باز� اســت. آب� هــا از ا6ن ٨ د6ــدار ٥ باز� 
خــارج از خانه دارنــد و ٣ باز� شــان هم در 
تهران است. همين د6دارها� خارج از خانه 
و تعداد ز6اد مصدومان ســخت� )ار مجيد� 
و تيمــش را دوچنــدان م� )ند و بــه تعبير� 
)ار 6حي� و پرسپوليس باز راحت تر از رقيب 
ســنت� اســت. ا6ن در حال� اســت )ه هنوز 
باز� عقب افتاده ميان اســتقالل و سپاهان 
در مرحله R6 چهــارم نها�6 جام حذف� هم 

در تقو6ــم آب� هــا گنجانده نشــده و احتماال 
آن هــا در فرورد6ن ماه ســال آ6نده هم دچار 
فشــردگ� رقابــت خواهند شــد. مجيد� و 
اســتقالل قطعــا نم�  خواهند قيــد R6 6ا ٢ 
جــام را بزنند و تمر)زشــان را رو� R6 جام 
بگذارند؛ از ا6ن رو احتمال ا6ن )ه ســرمرب� 
آب� هــا در برخ� مســابقات از نفرات جوان� 
چــون ز)ر6ا مــراد�، عظيم گو]، شــاهين 
طاهرخانــ� و د6گــر باز06نــان جــوان بهره 

بگيرد ز6اد است.

سرپرســت سپاهان از هواداران تيم خودش و پرسپوليس خواست )ه در جر6ان باز� 
هفته آ6نده به تشــو6ق تيم ها� خود بپردازند. ٢ باز� پرسپوليس و سپاهان در فصل 
گذشــته ليــگ برتر اتفاقــات ناراحت )ننــده ا� را رو� ســ0وها به همراه داشــت و به 
جنجال )شــيده شــد. از ا6ن رو خيل� ها نگران باز� ٢ تيم در هفته آ6نده هســتند. با 
ا6ن حال رضا فتاح�، سرپرســت سپاهان حرف ها� جالب� درباره ا6ن مسابقه دارد. 
او در گفت وگو6ــ� عنــوان )رد: «باز� ها� پرســپوليس و ســپاهان همــواره جذاب و 
د6دن� بوده و �06 از درب� ها� جذاب ا6ران لقب گرفته اســت. من شــR ندارم ا6ن 
باز� هم جذاب م� شــود و اميدوارم تماشــاگران� )ه م� آ6ند از فوتبال لذت ببرند.» 
و� ادامــه داد: «مــن از هواداران ٢ تيم م� خواهم با حفظ شــئونات تيم خودشــان را 
تشو6ق )نند و همانطور )ه در باز� رفت هم اتفاق� نيفتاد در ا6ن مسابقه نيز مش0ل� 
پيش نيا6د و همه در )مال آرامش و به دور از حواش� از فوتبال لذت ببرند.» سرپرست 
ســپاهان همچنين گفت: «فوتبال مقوله ا� است )ه در تمام دنيا مردم به آن به چشم 
R6 تفر6ح نگاه م� )نند. متاســفانه اتفاقات� )ه ســال گذشته رخ داد ب� تدبير� بود 
)ه به باز� دوم هم )شــيده شــد. انشــاا... د6گر چنين مسائل� را شــاهد نباشيم. ما 

نيز فرهنگ ساز� الزم را انجام م� دهيم و اميدوارم باز� جذاب� را شاهد باشيم.»

قصه جدا�6 دراگان اســ0وچيچ و باشگاه صنعت نفت پا6ان ندارد. دراگان اس0وچيچ 
)ه به بهانه ها� مختل� از جمله مش0الت روح� و قلب�، دور� از خانواده و همچنين 
برگشت به )شورش برا� درمان باالخره توانست با باشگاه صنعت نفت قطع هم0ار� 
)نــد و رضا6ت بگيرد، طبــق توافق صورت گرفتــه با6د ١٤٠هزار دالر به ا6ن باشــگاه 
پرداخت )ند. به گزارش ا6سنا، در آخر6ن جلسه اس0وچيچ و ا6ن باشگاه، با ا6ن شرط 
رضا6ت نامــه جدا6ــ� ا6ن مرب� صادر  شــد )ه در صورتــ� )ه ا6ن مرب� تا پا6ان ســال 
٢٠٢٠ ميــالد� بــا تيم د6گر� در ا6ــران و خارج از ا6ران قــرارداد منعقد )ند، با6د ٥ 
روز بعد از عقد قرارداد ١٤٠هزار دالر به باشگاه صنعت نفت غرامت بدهد. ا6ن مرب� 
)روات هم )ه به R6 باره از تيم مل� ا6ران سردرآورد ٢١ بهمن ماه به صورت رسم� با 
فدراســيون فوتبال برا� هم0ار� قرارداد منعقد )رد و بر ا6ن اســاس نيز او تا روز ٢٦ 
بهمن فرصت داشت تا غرامت تعيين شده را به حساب باشگاه نفت وا6ز )ند؛ )ار� )ه 
تا)نون صورت نگرفته اســت. باشــگاه صنعت نفت نيز به اســ0وچيچ ا6ميل زده و به او 
پا6ان مهلت تعيين شــده برا� پرداخت ١٤٠هزار دالر را 6ادآور� و تا)يد )رد )ه با6د 
ا6ن مبلغ به حســاب باشــگاه وار6ز شــود. اگر ســرمرب� تيم مل� مبلغ تعيين شده را به 
ا6ن باشگاه ندهد، باشگاه ا6ن حق را دارد )ه از ا6ن مرب� )روات به فيفا ش0ا6ت )ند. 

درخواست آتش بس سپاهان براى دیدار با پرسپوليس احتمال شکایت آبادانی ها از اسکوچيچ و به فيفا اتفاق روز چهره روز
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