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نگاه  • نامزدها  تبلیغاتی  بنرهای  به  کمی 
ــوش آب و رنگی  ــای خ کنید. چــه وعـــده ه
می دهند؛ از بین بردن بیکاری، تورم پایین، 
رونق اقتصادی و... از بس هرسال و هردوره 
حرف های غیرعملی شنیدیم دیگر گوش 
مان پرشده. حــاال وضع مان چطور است؟ 
آن قدر رونق اقتصادی داریم که برای خرج و 
مخارج عید استرس داریم! آن قدر شرایط مان 
خوب است که برای خرید گوشت و مرغ ارزان 

باید در صف بایستیم و...!
مقصر اصلی گران شدن خودرو در بازار،  •

خود مردم هستندکه دالل به هرقیمتی میگه 
می خرند. سزای گران فروش، نخریدن است. 

کاش فقط 20 روز تحمل کنیم!
برای معاینه فنی خودرو بین ۵ تا ۱0 ساعت  •

باید توی صف بمانیم. نوبت دهی اینترنتی 
هم همیشه پره وکار نمی کنه. به خدا این همه 
آزار واذیت مردم ظلمه. چرا مراکز را افزایش 

نمی دهند یا راه حلی پیدا نمی کنند؟
 باز به روزهــای انتخابات نزدیک می شویم؛  •

روزهای وعده های بزرگ و دروغ! نماینده ای که 
هنوز پایش به مجلس باز نشده این همه با حرف 
های بزرگ تر از دهانش دروغ می گوید، معلومه 
وقتی رای بیاورد زد و بندهایش شروع می شود 
و هرکاری بکند، برای خود و خانواده اش است.

ــده ام/ پنج تایی   • ــران شـ مــن پــیــازم،  االن گـ
ــودم،  هــشــت هــزارشــده ام/ بــوی  بد دارم  و  ب
ــورش  دل  ــر خـ ــک در ه ــی نــفــرت  انــگــیــزم/ ل
 انگیزم/ گریه زاری کنی  اگر مرا بخری/ به 
خصوص  آن که  بنده  را بــدری/ اشتهایت   
زیاد می گردد/  پول جیبت  تباه  می گردد/ 
یک زمــان، پیاز می زدیم الی  کباب/ حال، 

گوشت هم نیست،نان می  زنیم  در آب!
بعضی از نامزدهای انتخابات مثل پشت  •

کنکوری ها هستند. هردوره شرکت می کنند 
تا باالخره یک بار رای بیاورند. مردم شما را 

نمی خواهند. چرا ول نمی کنید؟
در جواب آن معلمی که می گوید سه فرزند  •

لیسانس بیکار دارد، منم با مدرک لیسانس 
در یک مغازه ساندویچی روزی ۱۱ ساعت 

بــرای یک میلیون و ۵00 کار می کنم. کار 
اگــر یک مقدار سطح توقعات  البته  هست 

پایین بیاد.
از آن بزرگواری که پیام داده بود، روزها منتظر  •

عید بودم و بیاییم درباره چیزهای خوب صحبت 
کنیم، سوال می کنم: آیا مشاهده مردی که در 
آستانه سال نو، خجالت زده و سرافکنده زن و 

بچه اش است، شادمانی دارد؟!
دولت برای قیمت گاز مایع نرخ مشخصی را  •

اعالم نکرده، به طوری که برخی ازجایگاه ها 
ــر از قبل  ــر گـــران ت ــراب گــازمــایــع راتــاســه ب
می فروشند. خیلی ها از این راه امرار معاش 

می کنند. لطفا منعکس کنید.
موسسات کاریابی بعد از پیدا کردن کار  •

بــرای جوانان، از هر نفر 7۵0 هــزار تومان 
می گیرند اما بعد از دو ماه بدون این که بیمه 
کنند جوانان را بیرون می کنند . چه کسی 

جواب گوست؟
با تشکر از صفحه خوب جوانه و مخصوصا  •

پرونده های مجهولش. من هر پنج شنبه فقط 
منتظر این مطلب هستم. لطفا دو روز در هفته 

چاپش کنید. 
به نظر من تنها راه کاهش قیمت خــودرو،  •

برداشتن فاصله قیمتی بازار و کارخانه است 
ــا حــذف شوند و ضمن  تا بدین وسیله دالل ه
سوددهی خودروساز قیمت ها هم کاهش یابد.

هر وسیله ای که بیشتر مشتری و خریدار  •
داشته باشه،بدبختانه تو کشور ما افزایش 
ــودرو که کسی  قیمت داره! درســت مثل خ
جلودار گرانی بی حد و اندازه اش نیست و تنها 
راهش تحریم کردن خودروسازان از سوی 
مردم است، آدم می شناسم به خرج زندگی 
اش مونده ولی با هزار قرض و وام ماشین ثبت 
نام کرده! خودروساز هم چون با هر قیمتی 
محصولش مشتری داره باز هم افزایش قیمت 

میده. از ماست که بر ماست.
ــامــه  • اقــامــت شبانه خبرنگار خــانــم روزن

خراسان در گرمخانه زنان و انتقال مشکالت 
و کمبودهای آن،  اوج درایــت و فهم و درک 
ــردم و  ایــن روزنــامــه را نشان مــی دهــد. به م

خیران نشان دادید در گوشه و کنار این شهر 
شلوغ، مکان ها و افرادی هستند که از دید 
همه مغفول مانده اند و نیاز به رسیدگی دارند. 
خداوند نگهدار این خبرنگار زحمت کش و 

وظیفه شناس باشد.
از شما روزنــامــه خراسان خواهشمندیم  •

صـــدای مــا اهــالــی شــهــرک ولیعصر تربت 
حــیــدریــه را بــه مسئولین بــرســانــیــد. بین 
دهخدای 8 و7 شرقی زمینی به مساحت 
2000مــتــر بــرای فضای سبز گذاشته اند 
و همین طــور رهایش کــرده انــد. ما اهالی 

خودمون هم کمک مالی می کنیم.
عده ای از مردم ساده ، باعث و بانی گرانی و  •

بیکاری و مواد مخدر و ... را دولت و آقای روحانی 
می دانند، انگار دولت قبل از یادشان رفته، یا 

شاید دولت بعدی بهتر از این خواهد بود!
ــردم، بین زنان  • قبال می خواستند بین م

ــردم و  و مـــردان دیـــوار بکشند، حــاال بین م
فروشگاه ها دیـــواری کشیده انــد که مردم 

نتوانند خرید کنند!
4۱ سال از شروع ساخت بیمارستان رضا  •

)ع( در بزرگراه آزادی مشهد می گذرد اما 
هنوز در مرحله سفتکاری است ! در چین 
در عرض ۱0 روز یک بیمارستان ساختند . 
باید نام تأمین اجتماعی مشهد را در کتاب 
رکوردهای جهان به عنوان خونسردترین 
سازمان در جهان در زمینه ساخت مراکز 

درمانی نوشت !
از  ۱8 سالگی که واجد شرایط رای بودم در  •

انتخابات شرکت کردم. االن با لیسانس 20 
سال پیش دارم مسافرکشی می کنم. آقایان 

دیگه بفرمایند چه کار کنم؟
آقــای رئیس جمهور برداشت ازعملکرد  •

نامطلوب دولت شما ، ناشی ازتعبیر خواب 
ــورم و بیکاری از اول  نیست. ایــن میزان ت
انقالب تاکنون حتی درزمان جنگ درتمام 

دولت ها بی سابقه است.
خواهشمندم ازچاپ برخی اخبار جنایی  •

اجتناب ورزید زیراباعث تأثرشدید وتخریب 
روحیه انسان می شود.

سقوط تورنادو؛ پایان جنگ یمن؟ 

سرنگونی جنگنده  تــورنــادو که غیر از ایتالیا، 
سازنده  کشورهای  به عنوان  انگلیس  و  آلمان 
صرفا در اختیار عربستان قرار داشــت،آن هم با 
سیستم پدافند هوایی پیشرفته ساخت داخل 
یمنی ها در واقع اعالم آغاز مرحله دوم به حاشیه 
راندن هواپیماهای سعودی از آسمان یمن است، 
نیروهای یمنی در مرحله اول هلی کوپترهای 
آپاچی را به حاشیه راندند و آن ها را از پــرواز در 
آسمان یمن منع کردند، آن ها حاال یکی از پیشرفته 
ترین هواپیماهای دنیا را سرنگون کردند، جنگنده 
تورنادو با قابلیت حمل 9 تن سالح، شلیک موشک 
کروز و هدایت لیزری نقش ویــژه ای در پیشروی 
و تثبیت مواضع سعودی ها در مناطق صحرایی 
داشــت که انــصــارا... با رونمایی از این سامانه، 
ضمن کاهش نگرانی خود از نبردهای صحرایی و 
غیر کوهستانی، برگ برنده دیگری را نیز از دست 
سعودی ها خارج کرد.با این اتفاق به نظر می رسد 
جنگ یمن وارد مرحله جدیدی خواهد شد چرا که 
عربستان در تجاوز نظامی به یمن فقط از برتری 
هوایی بهره مند بود که با دستیابی کمیته های 
مردمی و ارتش یمن به این سامانه دفاعی جدید و 
آزمایش موفق آن،  برتری هوایی ائتالف سعودی 
نیز به چالش کشیده می شود، اما این همه ماجرا 
نیست.برای درک پیام اصلی سرنگونی تورنادو 
باید تحوالت ماه های اخیر منطقه را مجدد ارزیابی 
و بررسی کرد تا از این طریق بتوانیم به درک دقیق 

تری از چرایی این اقدام انصارا... برسیم:سید 
عبدالملک بدرالدین رهبر انصارا... در سخنرانی 
خود در مهرماه گذشته به مناسبت مراسم میالد 
پیامبر اکرم )ص( ) که بزرگ ترین و باشکوه ترین 
تجمع مذهبی مردم یمن است( به شکل بی سابقه 
ای با تهدید رژیــم صهیونیستی تاکید کــرد: در 
صورتی که این رژیم درباره یمن دست از پا خطا 
کند صنعا در پاسخ دادن به این رژیــم لحظه ای 
درنــگ نخواهد کرد و پس از آن وزیــر دفــاع یمن 
نیز از بانک اهداف اسرائیلی نزد انصارا... خبر 
داد. سخنانی که در پاسخ به هشدارهای نتانیاهو 
درباره توان موشکی انصارا... در دیدار با وزیر دفاع 
آمریکا مطرح شد.وقایع ماه ها و حتی سال های 
گذشته نشان داده است که استراتژی امنیتی 
اسرائیل در سال های اخیر بر از بین بردن توان 
موشکی و پدافندی مقاومت در خارج از مرزهای 
ایران و جلوگیری از توسعه سرزمینی سایت های 
موشکی تهدید کننده این رژیــم استوار است و 
حمالت هدفمند این رژیم به عراق و سوریه در یک 
سال گذشته با همین منطق انجام شده است.
این استراتژی اسرائیل با توجه به این که قدرت 
موشکی و پهپادی انصارا... به دست برتر این گروه 
در جنگ با عربستان تبدیل شده است و حمالتی 
با استفاده از همین توانایی به نقاط حیاتی اقتصاد 
عربستان در طول تابستان گذشته عربستان را 
وادار به کاهش تنش ها و مذاکره با انصارا... کرده 
برای صنعا اهمیت دو چندان یافته است.طبیعی 
اســت در ایــن وضعیت هرگونه اقــدام اسرائیل 
علیه توان موشکی یا پهپادی انصارا... می تواند 
به برگشتن ورق جنگ در یمن منجر شــود، اما 
خبر مهم درباره این پرونده هفته گذشته منتشر 
شد. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 
عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی سودان 
در دیداری در اوگاندا درباره استفاده اسرائیل از 
آسمان سودان به توافق رسیدند.حتی دو روز پیش 

نیز برای اولین بار، هواپیمای رژیم صهیونیستی در 
یک پرواز ۵.۵ ساعته از پایتخت کنگو پرواز کرد و 
با عبور از سودان در فرودگاه »بن گورین« تل آویو 
فرود آمد.بدون شک یکی از مهم ترین اهدافی 
که بر اساس استراتژی امنیتی رژیم صهیونیستی 
برای دستیابی به آن به آسمان سودان نیاز است 
قدرت موشکی و پهپادی انصارا... در یمن است.
در واقع اعالم این خبر نشان داد تل آویو برنامه 
هایی برای یمن در سر دارد و همین مسئله سران 
انصارا... را متقاعد کرد که در یک قدرت نمایی 
آشکار با نشان دادن تــوان پدافند هوایی خود 
این پیام را به تل آویو منتقل کنند که آماده مقابله 
با هرگونه حماقت این رژیــم هستند. افــزون بر 
این،اکنون می توان این ارزیابی را داشت که حزب 
ا... لبنان هم احتماال بــرای رویــارویــی با تجاوز 
هوایی رژیم صهیونیستی  به چنین سامانه های 
دفاعی دســت یافته باشد و در صــورت هرگونه 
اشتباه محاسباتی  رژیم اشغالگر قدس، عالوه 
بر این که سراسر سرزمین های اشغالی هدف 
موشک های تهاجمی و نقطه زن حزب ا... و دیگر 
اضالع مقاومت قرار خواهد گرفت بلکه در حوزه 
هوایی نیز جنگنده های رژیم صهیونیستی در برابر 
سامانه های دفاعی خلع سالح خواهند شد.در 
چنین شرایطی به نظر می رسد ائتالف سعودی 
که شاید تنها ممیزه برتری خود در جنگ یمن را 
نیروی هوایی و جنگنده های پیشرفته غربی که 
در اختیار دارد، می دید اکنون این برگ را نیز در 
معرض سوختن می بیند وچاره ای نخواهد داشت 
برای خروج از باتالق یمن ،کانال های مذاکره با 
انصارا... را بیش از گذشته فعال کند هر چند روی 
آوردن سعودی ها به راه حل های سیاسی از جنایت 
جنگی آن ها نخواهد کاست و مقام های عربستان 
به همراه امارات عالوه بر دادن خسارت به یمن، 
باید به دلیل جنایت های جنگی که مرتکب شده 

اند محاکمه شوند.

مصطفوی-حاال طرفداران، بازیکنان و حتی پپ 
گواردیوالی افسانه ای  سرمربی تیم انگلیسی 
منچسترسیتی پشت سرهم آن گزارش لعنتی، 
آن اسناد مالی سیاه بخت و آن هکر پرتغالی را 
نفرین می کنند، امــا واقعیت ماجرا چیست ؟ 
گزارشی که اولین بار نشریه آلمانی اشپیگل 
منتشر کرد و مدعی شد قراردادهای اسپانسری 
این تیم اغراق آمیز بوده و شواهدی وجود دارد 
که از منابع جدا از اسپانسرها به این باشگاه، 
پول تزریق می شود. منچستر بیشتر از هرچیزی 
حاال از اسناد مالی اش آسیب می بیند. اسنادی 
که نشان می دهد شیخ منصور مالک باشگاه و 
از خانواده حاکم ابوظبی، ۶7/۵ میلیون پوند 
برای پیراهن، ورزشگاه و آکادمی هزینه کرده 
است؛ یک تخلف بزرگ و غیر قابل بخشش که 
سنگین ترین جریمه را برای سیتی زن ها به دنبال 
داشته است.این دردسر وقتی جدی شد که یک 

هکر پرتغالی پس از هک کردن ایمیل های باشگاه 
انگلیسی، آن اسناد را برای نشریه »اشپیگل« 
ارسال کرد.  ۶7/۵ میلیون پوندی که مطابق 
قوانین فیرپلی مالی تخلف محسوب می شود و 
یوفا اعتقاد دارد در اسناد مالی، فریب خورده 
است. حاال سیتی زن ها دوسال از شرکت در لیگ 
قهرمانان محروم شده اند و باید 30 میلیون یورو 
به عنوان جریمه نقدی بپردازند، اما چه در انتظار 
آبی های انگلیسی اســت؟ پپ گــواردیــوالی بد 
شانس که معتقد است یوفا در این تصمیم اشتباه 
کرده باز هم سرمربی این تیم می ماند یا نه؟ داوید 
سیلوا و بقیه بچه ها چه کار می کنند؟ در صفحه 
هشتگ )8( گزارش مفصلی درباره سرنوشت آن 
ها، قوانین فیرپلی مالی یوفا و سابقه حکم های 

جنجالی فوتبالی نوشته ایم.
علیه  رحمتی  مهدی  جنجالی  ــوری  ــت *»اس
حسینی« همه داستان از این جا شروع شد. 

از جمعه صبح و با انتشار اســتــوری »مهدی 
رحمتی« دروازه بـــان فعلی »شــهــرخــودرو« و 
دروازه بان سابق استقالل ، حاشیه ای تازه در 
بین فوتبالی ها شروع شد. او در این استوری 
بدون اشاره مستقیم به کسی، گالیه هایی را 
مطرح کرد. هنوز چند ساعتی از انتشار این 
اســتــوری نگذشته بــود که حسین حسینی، 
دروازه بان استقالل استوری گذاشت و به نوعی 
جواب رحمتی را داد، اما این انتهای داستان 
نبود. بعد از مدتی رحمتی تصویری از چت 
خصوصی بین خود و حسینی را منتشر کرد،  اما 
اگر بخواهیم به صورت جزئی از دالیل نادرستی 
این رفتارها بگوییم، به چه مواردی می توانیم 
اشاره کنیم؟نگاهی به یک رفتار درست یعنی 
رویــه رادوشــویــچ  دروازه بان پرسپولیس هم 
می اندازیم.  صفحه مشاوره از ضمیمه زندگی 

سالم را بخوانید.

پشت پرده ضربه فنی سیتی  و ناپختگی گلرهای آبی!

3 روزداغ انتخاباتی
چند روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم،فضای رقابت در اکثر شهرها جدی شده است

شمارش معکوس برای برگزاری یازدهمین دوره 
انتخابات خانه ملت آغاز شده است و نامزدها تالش 
می کنند به شکل های مختلف در میان رقبا خودی 
نشان دهند تا بتوانند بیشترین آرای مردم  را به 
سمت خود بکشانند.انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس جمعه دوم اسفندماه امسال در سراسر 
کشور برگزار می شود.در حالی که تنور انتخابات 
در شهر های کوچک داغ و حتی در برخی مناطق 
به جرئت مــی تــوان گفت ســوزان شــده اســت در 
شهرهای بــزرگ و مراکز استان ها نیز از دیــروز 
نشانه های جدی تر شدن رقابت های نامزدها برای 
رسیدن به کرسی بهارستان مشهود بود. هیجان 
انتخابات حتی به محافل خانوادگی نیز گسترده 
شده و این روزها در خیلی از منازل صحبت های 
روزمره اعضای خانواده به شکلی دیگر تغییر یافته 

و فضای انتخاباتی گرفته و بحث های آن ها خبر از 
یک انتخابات داغ   می دهد. در این میان  اصالح 
طلبان که در روزهای اول عمدتا اظهار می کردند 
به واسطه رد صالحیت گسترده  نامزدهای خود 
امکان ارائه فهرست را ندارند اما از یکی، دو روز 
گذشته فهرست های منتسب به آنان در تهران و 
همچنین مراکز استان ها نیز منتشر شده که بر 
جدی تر شدن فضای رقابت ها افــزوده است. در 
مشهد هم اصــالح طلبان باالخره لیست مورد 
حمایت خود برای حوزه انتخابیه شان را اعالم 
کردند تا رقابت انتخاباتی اصولگرایان و اصالح 
طلبان بــرای کسب ۵ کرسی این کالن شهر در 
بهارستان جدی شود. همزمان برنامه دو فهرست 
و  اصولگرایان  ائــتــالف  یعنی  انتخابات  اصلی 
همچنین فهرست اصالح طلبان منتشر شده است  

.در این میان  چند سالی است که نامزدها صرفا 
به چسباندن پوستر و تصاویر خود در گوشه گوشه 
شهر و روستا قناعت نمی کنند و فضای مجازی 
هم پر شده ازتبلیغات  انتخاباتی. مردم روز جمعه 
2 اسفند برای تعیین نمایندگانی  که قرار است  
4 سال به عنوان وکالی آن ها در بهارستان  برای 
مسائل مهم  و مشکالت کشور قانون گذاری و بر 
اجرای قانون نظارت کنند  پای صندوق های رای 
خواهند رفت  روزی که سرنوشت چهارساله  یک 
ملت در آن نوشته می شود. چون تک تک مصوبات 
مجلس در آینده کشور و مردم تاثیر گذار است.
مشروح خبر مربوط به اعالم موجودیت ائتالف 
مورد حمایت برخی شخصیت های اصالح طلب 
مشهد را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت 

KHORASANNEWS.COM بخوانید.

...یادداشت روز
  دکترحامد رحیم پور 

international@khorasannews.com

استاندار خراسان رضوی:

مردم باید برگزاری یک انتخابات سالم را احساس کنند
زنده روحیان - استاندار خراسان رضوی گفت: 
انتخابات یکی از نعمات انقالب اسالمی و رای 
مردم یک امانت الهی است و همه مسئوالن در 

استان باید با تمام تــوان کــاری کنند که مردم 
برگزاری یک انتخابات سالم و پاک را احساس 
کنند.به گزارش خراسان،»علیرضا رزم حسینی« 

در جلسه ستاد انتخابات استان تصریح کرد : در 
این دوره از انتخابات با شور و درک باالی مردم 
خراسان رضــوی از شرایط موجود در جامعه ، 
همان طور که در تشییع پیکر سرباز وطن 
حــاج قاسم سلیمانی نشان دادنــد که از 
ارزش های واالی انقالب اسالمی دفاع 
خواهند کرد در انتخابات نیز با مشارکت 
خود یک بار دیگر نمایش خوبی را به جا 
خواهند گذاشت و ما قطعا به مشارکت خوب 

مردم امیدوار هستیم.
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ایرلند متحد، محقق می شود؟ 
مجله اکونومیست طرح جلد و پرونده خود را به مسئله 
اتحاد ایرلند شمالی )بریتانیا( و جمهوری ایرلند 
)عضو اتحادیه اروپا( اختصاص داده است. این مجله 
در جلد خود پرسیده »آیا واقعًا می تواند اتفاق بیفتد؟« 
مسئله خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا )برگزیت( 
اعتراضات زیــادی را در مناطق جدایی طلب این 
کشور از جمله اسکاتلند و ایرلند شمالی برانگیخته 
است. در ایرلند شمالی کاتولیک ها خواهان وحدت 
با جمهوری ایرلند هستند. آن هم در شرایطی که 
حزب وحدت طلب و چپ گرای »شین فین« موفقیت 
قابل توجهی را در انتخابات پارلمانی اخیر »جمهوری 
ایرلند« کسب کرده است. شین فین از احزاب اصلی 
ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است و بزرگ ترین 
حزب ملی گرا و دومین حزب بزرگ در مجلس ایرلند 

شمالی به شمار می رود.

مسیرهمچنان ناهموار عالوی 

پس از کش و قوس طوالنی ،»محمد توفیق عالوی« 
نخست وزیر مکلف موفق به تکمیل کابینه خود در 
مدت قانونی شده و احتماال تا پایان هفته جاری 
لیست آن به پارلمان این کشور اعالم می شود.با 
وجود این که همه  از اتمام تشکیل کابینه  سخن می 
گویند، اما تاکنون از جزییات اسامی این کابینه اظهار 
بی اطالعی کرده و تنها تاکید می کنند که کابینه از 
میان افراد مستقل برگزیده شده اند.انتخاب کابینه 
در عــراق همانند انتخاب نخست وزیــر موضوعی 
پیچیده و طوالنی مدت بوده است. هرچند عالوی 
هم گفته است کابینه وی مستقل خواهد بود اما این 
سخن بیشتر شبیه یک ادعاست. احزاب پرقدرتی 
در عراق حضور دارند و این احزاب در مقابل حمایت 
خــود از نخست وزیــر به دنبال گرفتن امتیازاتی 
هستند. نکته دیگر، اعتراضات خیابانی جاری در 
عراق است. آرام کردن خیابان ها و بازگرداندن 
جمعیت به خانه هایشان یکی دیگر از چالش های 
نخست وزیر جدید خواهد بود. این احتمال وجود 
دارد در صورتی که عالوی بتواند کابینه خود را به 
طور روان تشکیل دهد از حجم اعتراضات خیابانی 
کاسته شود، لیکن این مسئله نیز منوط به توانایی 
وی در تشکیل کابینه ای نسبتا قوی و اقناع معترضان 
به بازگشت در نشان دادن جدیت خود در مدیریت 
امور است. چالش دیگر عالوی بازگرداندن اعتبار 
از دست رفته یا تضعیف شده دولت و نظام سیاسی 
کشور در داخل و خارج از عراق است. اعتراضات 
خشونت آمیز اکتبر اقتدار و اعتبار نظام سیاسی را در 
کشور متزلزل و انتقادهای بین المللی به آن نیز عمال 
وجهه بین المللی بغداد را دستخوش نابه سامانی 
کرد. اکنون عالوی وظیفه دارد پس از تشکیل کابینه 
مطلوب و قوی، این اعتبار را تا جای ممکن بازگرداند.

خبر متفاوت 

 »برنی سندرز« در ویدئویی که از 
کمپین انتخاباتی خود در توئیتر 
منتشر کرده در جمع هوادارانش 
درخصوص دونالد ترامپ می گوید: 
ترامپ یک دروغگوی بیمار است 
و کابینه ای فاسد دارد و از قانون 
اساسی چیزی سرش نمی شود. او 

یک قلدر، نژاد پرست، سکسیست، 
کینه  و  متعصب  هـــراس،  بیگانه 
ــوارد خوبش  جوست و تــازه ایــن م
اســت. بگذارید ایــن را هم اضافه 
ــردار هم  ــب ــاله ــک ک ــه او ی کــنــم ک
هست.حزب دموکرات آمریکا هم 
اکنون در حال برگزاری انتخابات 

شدن  مشخص  بـــرای  مقدماتی 
ــزب بــرای  ــن ح نــامــزد بــرگــزیــده ای
رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری ماه نوامبر است.

آیــووا  تــاکــنــون  زمینه  همین  در 
انتخابات  صحنه  نیوهمپشایر  و 
مقدماتی حزب دموکرات بوده اند 

ــه در مــجــمــوع ایـــن دو رقــابــت،  ک
ــده رأی ۲۲  ــق شـ ــوف بــوتــجــیــج م
هیئت انتخاباتی )دلیگیت( را به 
دســت آورد و در صــدر نامزدهای 
حــزب دمــوکــرات جــای بگیرد.بر 
همین اساس سندرز تاکنون رأی 
۸ و  ۲۰ هیئت انتخاباتی، وارن  
۶ هیئت  تنها رأی  نیز  بایدن  جو 
انتخاباتی را کسب کــرده است.

هــر ایــالــت متناسب بــا جمعیت و 
تشکیالت حزبی، تعداد مشخصی 
در  انتخاباتی(  )هیئت  دلیگیت 
دارد.  احـــزاب  ملی  کنوانسیون 
ــزاری کنوانسیون  ــرگ در زمـــان ب
ــتــایــج  ــا، ن ــ ــت هـ ــی ــگ ــی ــی، دل ــلـ مـ
اطالع  به  را  مقدماتی  انتخابات 
هم حزبی های خود می رسانند. 
ــه حــداقــل  ــا ب ــرات ه ــوک ــزد دم ــام ن
۱۹۹۱ و نامزد جمهوری خواهان 
نیاز  دلیگیت   ۱۲۷۶ حداقل  به 
دارد.در همین زمینه نــوادا شنبه 
هفته آینده )ســوم اسفند( شاهد 
برگزاری سومین دور از انتخابات 

مقدماتی این حزب جهت مشخص 
شدن نامزد برگزیده دموکرات ها 
برای رقابت با »دونالد ترامپ« در 
انتخابات ماه نوامبر است.این در 
نانسی  که سخنان  ــت  اس حــالــی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در حمایت از جو بایدن،بار 
ــی حزب  دیــگــر بحث حمایت الب
دموکرات از نامزدی بایدن را در 
افکار عمومی مطرح کرد.نانسی 
پلوسی در گفت وگو با ســی ان ان 
وجود  با  بگویم،  صادقانه  گفت: 
فکر  نیوهمپشایر،  و  آیـــووا  نتایج 
نمی کنم جو بایدن موفق نشود. 
هنوز رقابت های دیگری در پیش 
روست که می تواند نتایج بهتری 
بــرای بایدن داشته باشد و از دور 
ــا خـــارج نــشــده اســـت.     ــت ه ــاب رق
سخنان نانسی پلوسی در حمایت 
از بایدن تایید دوبــاره ای است بر 
نامحبوب بودن برنی سندرز، نفر 
اول نظرسنجی های دموکرات ها 

نزد البی قدرت دموکرات ها. 

وقاحت همجنس گرایی به کارزار نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا کشیده شد 

بوتجیج: من عاشق شوهرم هستم!
شعارهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ 
آمریکا با حضور هیالری کلینتون، بیشتر حول 
محور جنسیت و ورود نخستین زن به رقابت ها 
بود. حاال با گذشت چهار سال، این بار بحث درباره 
گرایش های جنسی یکی از نامزدهای دموکرات 
انتخابات ۲۰۲۰ است. شهردار همجنس گرای 
شهر کوچک »ساوت بند« ایالت ایندیانا که در دو 
انتخابات نخستین ایالت های آیووا و نیوهمپشایر 
توانسته با اختالف کم در جایگاه اول و دوم قرار 
ــروا از عقایدش سخن گفته  بگیرد، حــاال بی پ
است. عقایدی که جامعه نسبتا مذهبی آمریکا 
آن را بر نمی تابد اما استفاده از اقلیت ها )سیاه 
پوستان، همجنس گراها، حامیان سقط جنین، 
اقلیت های مذهبی و ...( برای جذب رای همواره 
جزئی از برنامه دموکرات ها بوده است.  »پیت 
بوتجیج« نامزد دموکرات انتخابات مقدماتی 
ریاست جمهوری آمریکا در گفت و گویی با سی ان 
ان آشکارا از همجنس گرا بودن خود سخن گفته 
است. او با افتخار از این رفتار  صحبت کرده و گفته 
است: »من عاشق شوهرم هستم، من به شوهرم 
وفادار هستم. ما معمواًل در مناظره ها، همدیگر 

را بغل می کنیم.« دفاع وقیحانه پیت بوتجیج از 
عقایدش در شرایطی صورت گرفته که او پیش از 
این هم بارها با افتخار درباره »عشق به شوهرش« 
صحبت کرده بود که این موضوع، واکنش های 
متعددی را در جامعه آمریکا و رسانه های این 
کشور در برداشت. همجنس گرا بودن بوتجیج 
برای میلیون ها آمریکایی محافظه کار و پایبند به 
اخالق دینی و خانوادگی، یک عیب بسیار بزرگ 
به شمار می آید که می تواند به عنوان یک سد بزرگ 
در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ و 
در مواجهه با دونالد ترامپ عمل کند. شهردار 
ساوت بند سال ۲۰۱۵ در آستانه اعالم تصمیم 
دیوان عالی آمریکا درباره حق ازدواج همجنس 
گرایان، با انتشار مقاله ای در ستون نظرات روزنامه 
»ساوت بند تریبیون« نه تنها رسمًا اعالم کرد که 
همجنس گراست، بلکه همه افراد مانند خودش 
را هم به اعالم علنی این موضوع تشویق کرد. وی 
سه سال بعد رسمًا با شوهرش »ِچیِسن گلزمن« 
)معلم دبیرستان که هشت سال از او کوچک تر 
است و سودای رسیدن به مقام »آقای اول« آمریکا 

را در سر دارد( ازدواج کرد!

پس از برگزاری ۹ دوره مذاکرات میان آمریکا و 
طالبان، مقامات این گروه از پایان گفت وگوها 
ــن توافقنامه  خبر دادنـــد و اعــالم کــردنــد ای
بـــه زودی امضا خواهد شد.پیش از ایــن نیز 
مقامات آمریکایی از پایان مذاکرات دوحه 
خبر داده و اعالم کرده بودند که تا پایان ماه 
فوریه )۱۰ اسفند( این توافقنامه امضا خواهد 
شــد.در همین حــال »عبدالسالم حنفی«، 
معاون رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در 
گفت وگو با »نن تکی آسیا« از پایان مذاکرات 
این گروه با آمریکا خبر داد و گفت که تا پایان 
ماه جاری توافقنامه ای میان دو طرف امضا 
خواهد شد.رئیس جمهور آمریکا پیش از این 
گفته بود در پی خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان بوده و قصد دارد به طوالنی ترین 

جنگ آمریکا پایان دهد.ترامپ با اذعــان به 
این که جنگ افغانستان هزینه سنگینی را بر 
عهده خانواده های آمریکا متحمل کرده، تاکید 
کرد که  به دنبال خروج سربازان آمریکایی از 
افغانستان است.پس از آن که ترامپ مذاکرات 
میان آمریکا و طالبان را در سال گذشته به دلیل 
کابل  در  آمریکایی  سرباز  یک  شــدن  کشته 
متوقف کرد، طالبان اعالم کرد که جنگ تا 
خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان 
ادامه خواهد داشت.به گفته روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز، ترامپ به صورت مشروط توافق 
با طالبان را پذیرفته و در صورتی که این گروه به 
طرح هفت روزه کاهش خشونت ها بین آمریکا 
و طالبان پایبند باشد، این توافق نهایی شده و 
امضا خواهد شد.در همین حال، دفتر ریاست 

جمهوری افغانستان )ارگ( نیز در بیانیه ای 
اعالم کرد براساس گفته مقامات آمریکایی، 
تمام بندهای توافق با طالبان مشروط بوده 
و واقعیت این است که این گروه پذیرفته در 
مذاکرات دست از جنگ و خشونت بــردارد 
و یک جامعه کثرت گرا در افغانستان را نیز 
بپذیرد.ارگ تاکید کرد که دو طرف بر روی 
این  بر  افغانستان  ــت  دول نظارت  مکانیسم 

توافق تبادل نظر کردند و همچنین تضمین 
دادند که مالکیت صلح در افغانستان با دولت و 
مردم این کشور است.قرار است رئیس جمهور 
افغانستان در هفته آینده و پس از بازگشت 
از آلمان، سلسله مشورت هایی با نیروهای 
جامعه  جامعه،  مختلف  قشرهای  امنیتی، 
مدنی و احزاب سیاسی برگزار کند و آن ها را 

در جریان مذاکرات صلح قرار دهد.

این بار سندرز با فحاشی از خجالت ترامپ درآمد! 

قلدر، نژادپرست و سکسیست 

راشاتودی در توئیتی نوشت: دونالد ترامپ ادعا کرد 
محبوب تر از نارندرا مودی، نخست وزیر هند است، 
درحالی که ترامپ ۲۷.۵ میلیون دنبال کننده و مودی 

44.3 میلیون دنبال کننده در فیس بوک دارد!

مایک ریزه! 
یکی از جدیدترین استدالل های دونالد ترامپ، 
ــرای انتخاب  رئیس جمهور ۷3 ساله آمریکا، ب
مجددش به این سمت اشاره به قد بلند خود است.  
قد مایکل بلومبرگ یک متر و ۷۰ سانتی متر است. 
دونالد ترامپ با یک متر و ۹۰ سانتی متر قد در توئیت 
های خود از مایکل بلومبرگ، نامزد دموکرات که ۲۰ 
سانتی متر از او کوتاه تر است، به عنوان »مایک ریزه« 
یاد می کند. چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا 
تاکنون بسیاری از رقبای سیاسی خود از جمله 
آدام شیف، مارکو روبیو و باب کورکر را به دلیل قد 
کوتاهشان »کوچک« یا »ریزه« خطاب کرده است. 
روسای جمهور اخیر آمریکا از جمله باراک اوباما، 
جورج بوش پسر، بیل کلینتون، جورج بوش پدر و 
رونالد ریگان همگی افرادی قد بلند بودند. قد همه 

آن ها از یک متر و ۸۰ سانتی متر بیشتر بود.

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، دیشب در سخنانی به 
مناسبت آزادسازی کامل شهر حلب و پیشروی های 
اخیر در استان های ادلب و حلب، این شهر را »شهر 
مقاومت« نامید.  وی گفت: »با هر خمپاره ای که 
در حلب سقوط می کرد، ترس ها می ریخت و میل 
به مبارزه افزایش می یافت. با هر شهیدی که بر 
ــش به بــاال می رفت، روحیه  زمین می افتاد و روح
میهن دوستی محکم تر و ایمان به کشور ریشه دار 
می شد. در عالم واقعی حلب اصلی، حلب تاریخی و 
ریشه دار و با اصالت باقی ماند.« بشار اسد همچنین 
ــالش داشـــت در  گــفــت: همگی مــا بــر تــرســی کــه ت
قلب هایمان ریشه بدواند، پیروز شدیم؛ بر اوهامی که 
می خواست ذهن هایمان را محدود کند، بر دو دستگی 
و اختالف، بر کینه و خیانت و تمامی این گونه صفات 
پیروز شدیم... این پیروزی و آزادسازی به معنای پایان 
جنگ و نابودی تمامی نقشه ها یا نابودی تروریسم و 
حتی تسلیم شدن دشمنان نیست؛ اما به طور حتم 
بینی آن ها را به خاک مالید و  دیر یا زود مقدمه ای برای 
شکست کامل آن ها خواهد شد. عملیات آزادسازی 
حومه حلب و ادلب بدون توجه به »سر و صداها« و »داد 
و فریادهایی که از شمال می آید« )منظور ترکیه است.( 
ادامه خواهد داشت؛ همچنان که عملیات آزادسازی 
تمامی خاک سوریه و شکست کامل تروریست ها ادامه 
دارد. شایان ذکر است، ارتش سوریه  پس از سیطره بر 
منطقه »صاالت اللیرمون« امنیت را به طور کامل پس 

از ۱۰ سال به شهر حلب بازگرداند.

مذاکرات دوحه در ایستگاه پایانی 
طالبان: توافقنامه با آمریکا به زودی امضا می شود 

چهره روز
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سپاهگزارش خبری بیانیه 80 چهره اصالح طلب برای مشارکت گسترده ملی در انتخابات 
ــا تاکید بــســیــاری از چــهــره های  هــمــزمــان ب
اصالح طلب بر حضور پرشور مردم در انتخابات، 
۸۰ نفراز اصالح طلبان با صدور بیانیه ای ضمن 
بیان برخی نقدها، تاکید کردند: ایــران عزیز 
برای مواجهه با بحران های داخلی و خارجی 
که به نحوی بی سابقه کیان این ملت را هدف 
گرفته اند، نیازمند بیشترین میزان همبستگی 
و مشارکت ملی است. براساس گزارش ایسنا، 
در میان اسامی ۸۰ نفری که در پایان این بیانیه 
نام آن ها آمــده، اسامی افــرادی از جمله سعید 
حجاریان، محسن آرمین، محمدعلی آخوندی، 
زهره آقاجری، ابراهیم اصغرزاده، جواد امام، 
سیدمصطفی تاج زاده، علی تاجرنیا، محسن 
ــی زاده، مصطفی  ــاللـ تــرکــاشــونــد، جـــالل جـ
درایتی، داوود سلیمانی، فیض ا... عرب سرخی، 
علیرضا علوی تبار، فخرالسادات محتشمی پور، 
محمدجواد مظفر،بدرالسادات مفیدی، عبدا... 
مومنی،عبدا... ناصری و حسین واله به چشم 
ــل امسال سعید حجاریان که  مــی خــورد. اوای
از جمله نظریه پـــردازان جریان اصــالح طلب 
است، ایده »مشارکت مشروط« اصالح طلبان 
در انتخابات را مطرح و تاکید کرده بود که  اگر 
در نتیجه عملکرد شورای نگهبان و رد صالحیت 
گسترده نامزدهای اصالح طلبان راه گریزی برای 
اصالح طلبان باقی نماند شاید »عبور مقطعی 
از انتخابات« رویکرد مناسبی باشد و همان جا 
هم گفته بود که »اگر شرایط فراهم نشد، با ذکر 
دالیلی از خیر انتخابات می گذریم همین.« چهره 
هایی همچون »عبدا... ناصری« مشاور رئیس 
دولت اصالحات از این ایده استقبال کرده بودند 
هرچند برخی چهره های سرشناس اصالح طلب 
نیز مخالف این ایده بودند. به همین جهت وجود 
نام سعید حجاریان و در حقیقت حامیان مشارکت 
مشروط، در میان امضا کنندگان این بیانیه ۸۰ 
نفره در دعوت به انتخابات، حائز اهمیت است.
وجود نام تاج زاده نیز  در این فهرست  با توجه 
به برخی مواضع وی که حضور در انتخابات 
را  در صورت» امکان ایجاد تفاوت معنادار با 
انتخابات  دانسته بود«  جالب توجه است. در 
ــاره موضوع  این بیانیه البته نقدهایی هم درب
بررسی صالحیت ها مطرح شده است. براساس 
گزارش ایسنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: 
»تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس 

ــورای اسالمی در شرایطی آغــاز شده است  ش
که اصالح طلبان به عنوان یک جریان سیاسی 
دارای پایگاه وسیع اجتماعی در اکثریت قاطع 
حوزه های انتخابیه امکان معرفی کاندیداهایی 
که آرمان های آن ها را نمایندگی کند، ندارند.« 
نویسندگان در بخش دیگری از این بیانیه ضمن 
انتقادها به وضعیت موجود تاکید کردند: »ایران 
عزیز برای مواجهه با بحران های داخلی و خارجی 
که به نحوی بی سابقه کیان این ملت را هدف 
گرفته اند، نیازمند بیشترین میزان همبستگی 
و مشارکت ملی است. نویسندگان این بیانیه 
خود را »جمعی که دل در گرو این آب و خاک 
دارند و استقالل و امنیت و آبادانی برای ایران و 
عدالت و آزادی و رفاه برای ایرانیان می خواهند« 
معرفی کرده و نسبت به وضعیت موجود هشدار 
داده و برای عبور از شرایط بحران پیشنهادهایی 
را به این شرح مطرح کرده اند: بازسازی امید و 
اعتماد، حاکمیت قانون، احیای جایگاه مجلس 
در تــراز قانون اساسی و به عنوان تنها مرجع 
قانون گذاری، ارتفاع گرفتن نهادهای اجماعی 
و امنیتی و نظامی از منازعات و رقابت های 
سیاسی، چندصدا شدن صداوسیما، تامین 
آزادی اندیشه و بیان و اطالع رسانی، مبارزه موثر 
با فساد، رعایت حقوق شهروندی و فراهم آوردن 
زمینه  مشارکت آزاد و نهادینه ملت و همه اقوام و 
مذاهب آن گونه که در قانون اساسی تصریح شده 
است، تعامل مثبت و سازنده با جهان بر محور 

منافع و مصالح واقعی کشور.«

فهرست جدید اصالح طلبان در تهران با 	 
عنوان »یاران اصالحات«

اما درحالی که طی روزهای اخیر یک فهرست از 
فعاالن اصالح طلب با عنوان »برای ایران« و نیز 

فهرست دیگری با عنوان »یاران هاشمی« توسط 
حزب کارگزاران منتشر شده بود و سرلیست هردو 
فهرست نیز حجت االسالم مجید انصاری بود، روز 
گذشته یک فهرست 21 نفره باز هم با سرلیستی 
مجید انصاری منتشر شد. عنوان این لیست 
»یاران اصالحات« است و سایت اعتماد آنالین 
از آن به عنوان »لیست انتخاباتی اصالح طلبان« 
یاد کرد. با این حال هنوز معلوم نیست آیا لیست 
رسمی جریان اصالح طلب در تهران است یا نه؟ 
هرچند شواهد نشان می دهد که باید این لیست را 
لیست اصلی اصالح طلبان برای پایتخت دانست.  
در این فهرست عالوه بر مجید انصاری نام 2۰ نفر 
همچون مصطفی کواکبیان ، علیرضا محجوب ، 
محمد وکیلی ، افشین عال، محمدرضا راه چمنی، 
پروانه مافی، فریده اوالدقبا، مهدی شیخ، سهیال 

جلودارزاده و... مشاهده می شود.

موضع رئیس دولت اصالحات درباره 	 
انتخابات

همچنین به گزارش جماران، آذر منصوری، 
عضو حزب اتحاد ملت در حساب توئیتری خود 
نوشت: »شایعاتی درباره  حمایت  سید محمد 
خاتمی رئیس دولت اصالحات از لیست های 
انتخاباتی پخش شده است. در دیــداری که 
امــروز با ایشان داشتیم مجدد تأکید کردند 
که در این انتخابات در هماهنگی با تصمیم 
شــورای عالی سیاست گذاری جبهه اصالح 
طلبان در تهران لیستی را معرفی نمی کنند، 

گر چه در انتخابات شرکت خواهند کرد.«

تاکید عارف بر وحدت و انسجام 	 
اصالح طلبان

در همین حــال، عالی ترین نهاد تصمیم گیر 

در میان اصــالح طلبان یعنی »شــورای عالی 
سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان« در سی 
و سومین جلسه خــود به ریاست محمدرضا 
عارف ، ضمن تاکید بر تداوم مسیری که شورای 
عالی سیاست گذاری جبهه اصالح طلبان در 
طول فعالیت خود طی کرده بر ضرورت تقویت 
وحدت و انسجام اصالح طلبان و خــودداری از 
درگیرشدن با حاشیه هایی که جریان رقیب 
و رسانه های آنان به عنوان جنگ  روانی ایجاد 
می کنند تاکید شد. همچنین احزاب و نامزدهای 
ــران« متشکل از هشت حزب  ائتالف »بــرای ای
اصالح طلبی که برای مجلس یازدهم در تهران 
یکی از دو لیست اصلی را ارائــه کرده اند طی 
بیانیه ای از مردم برای مشارکت در انتخابات دوم 

اسفند ماه دعوت کردند.

کرباسچی: نباید نهاد انتخابات را که ناموس 	 
دموکراسی است نادیده بگیریم

به گزارش خراسان، غالمحسین کرباسچی دبیر 
کل حزب کارگزاران سازندگی  نیز که یکی دیگر 
از لیست های اصلی اصالح طلبان را برای تهران 
معرفی کرده تاکید کرد: ما نمی توانیم مردم را 
دعوت به حضور در انتخابات کنیم ولی به  رغم 
تأیید صالحیت حــدود ۷۰۰۰ نفر ، به دالیل 
مختلف در عرصه انتخابات حضور نداشته باشیم. 
وی افــزود: ما به هیچ وجه نباید نهاد انتخابات 

را که ناموس دموکراسی است نادیده بگیریم.

نبوی: همیشه طرفدار برگزاری انتخابات 	 
پرشور بوده ام

همچنین بهزاد نبوی از چهره های قدیمی و 
سرشناس جریان اصالحات در گفت و گو با نامه 
نیوز تاکید کرد: من همیشه طرفدار برگزاری 
انتخابات پرشور، حضور فعال همه  طیف ها 
در آن و معرفی غیر مشروط کاندیدا از سوی 
اصالح طلبان و طیف های معتدل بوده ام. وی 
افزود: درخصوص حضور فعال در انتخابات و 
دادن لیست نیز، توصیه  همیشگی من به همه  
طیف های سیاسی و خصوصا اصالح طلبان، 
این بود که با توجه به این که صندوق های رای 
تنها مسیر قابل قبول جهت تبدیل وضع موجود 
به وضع مطلوب است، به رغم دشواری، کندی 

و موانع بی شمار موجود، باید آن را طی کرد.

 واکنش پزشکی قانونی
به اظهارات روحانی درباره 

جان باختگان آبان 
رئیس سازمان پزشکی قانونی: تمام آمارها 

را به شورای امنیت کشور ارسال کردیم 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور دربــاره 
تعداد دقیق جان باختگان اغتشاشات آبان با 
بیان این که »پزشکی قانونی مسئول ارائه هیچ 
آماری نیست« افزود: ما تمام اطالعات و آمار ها 
را به مراجع ذی صالح و شــورای امنیت کشور 
ارسال کردیم. این اظهارات پس از آن بیان شد که 
رئیس جمهور دو روز پیش در نشست خبری خود 
در پاسخ خبرنگار نیویورکر درباره ابهامات شمار 
جان باختگان حوادث آبان  ماه با تاکید بر این که 
اعداد و آماری که رسانه های غربی دربــاره این 
حوادث بیان کردند عجیب و غریب و مبالغه آمیز 
است گفته بود: این که چند نفر کشته شدند آمار 
آن در اختیار پزشکی قانونی کشور است اگر برای 
پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا 
در این مدت باید  روشن باشد آن ها می توانند این 

مسئله را اعالم کنند و مشکلی نیست.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران، علی مسجدی 
آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح 
کرد: براساس مصوبه شورای امنیت کشور، این 
نهاد مسئول اعالم هر گونه آمار و اطالعات است. 
وی اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی مسئول 
اعالم آمار نیست و به این حوزه ورود نمی کند، 
پزشکی قانونی یک سازمان تخصصی محسوب 
می شود. رئیس پزشکی قانونی کشور ادامــه 
داد: ما در پزشکی قانونی حتی اطالع نداشتیم 
که اجسادی که به این سازمان بــرای معاینه و 
تشخیص علت فوت آورده شده اند در اغتشاشات 
یا به علتی دیگر فوت کرده اند. وی افزود: زمانی 
که دستور قضایی بــرای معاینه اجساد صادر 
می شود، ما فقط وظیفه اعالم علت فوت را داریم. 
مسجدی آرانی بیان کرد: نهاد های مسئول در 
یک بازه زمانی یک هفته تا 1۰ روز از پزشکی 
قانونی درخواست اطالعاتی را داشتند و ما هم 
علت فوت تمام اجسادی را که در این بازه زمانی به 

پزشکی قانونی تحویل داده شدند اعالم کردیم.
 در همین حال، مدیر کل پزشکی قانونی استان 
تهران نیز با بیان این که اعالم تعداد فوتی های 
حــوادث آبــان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست 
استعالم های  نتایج  قــانــونــی  پزشکی  گــفــت: 
کارشناسی درخصوص فوتی های حوادث آبان ماه 
را در اختیار مراجع ذی صالح قرار می دهد و اگر آن 
ها صالح بدانند می توانند موضوع را اطالع رسانی 
کنند. به گزارش ایرنا، مهدی فروزش افزود: اعالم 
تعداد فوتی های حوادث آبان ماه وظیفه پزشکی 
قانونی نیست و در این گونه پرونده ها، پزشکی 
قانونی به عنوان کارشناس، نظر کارشناسی را 
اعالم می کند که نتایج کارشناسی را هم فقط به 

مراجع ذی صالح اعالم می کند. 
 

»سردار سالمی« صدها موشک 
برای آمریکا آماده شده بود 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
در اولین مصاحبه تلویزیونی خود از هنگام تصدی 
فرماندهی کل سپاه، گفت: پاسخ ایران به آمریکا 
)حمله به عین االســد(، محدود، امــا راهــبــردی و 
اقدامی کامال دفاعی بود. به گزارش فارس، سردار 
سرلشکر »حسین سالمی« در گفت و گو با شبکه 
المیادین تاکید کرد:ما برای ادامه کار کامال آماده 
بودیم، ما این فرض را که آمریکایی ها ممکن  است 
در مقابل عملیات نظامی ما عکس العمل نشان 
بدهند  جدی گرفته بودیم، بنابراین به موازات موج 
اول حمالت ما، ما امواج بزرگی از حمالت موشکی 
ویرانگر را طراحی کرده بودیم و برای آن آماده شده 
بودیم، صدها موشک همزمان آماده شلیک بودند 
ــزود: اگر  به پایگاه های دیگر و نقاط دیگر. وی اف
آمریکایی ها ادامه می دادند ما قطعا دامنه تهاجمات 
را گسترش می دادیم و فقط عین االسد نقطه آغاز 
بود اما این استمرار پیدا می کرد به نقاط دیگر و 
پایگاه های دیگر و آماده شده بودیم که این جنگ را 
در هر شکلی ادامه پیدا کند ما ادامه بدهیم با نسخه 
پیروزی، ما به غلبه کامل اندیشیده بودیم و برای آن 
البته سال ها قدرت سازی کردیم و این قدرت را به 
صحنه آورده و مهیا بودیم برای احتماالت ممکن اما 
آمریکایی ها چون واکنش نشان ندادند، ما عملیات 
مستقیم نظامی را در همان سطح انجام دادیم. وی 
خاطرنشان کرد که پاسخ به ترور سپهبد شهید قاسم 
سلیمانی نظامی و باید کامال واضح و شفاف می بود 
تا همه دنیا آن را مشاهده کند. پاسخ ایران، هیبت 
ساختگی آمریکا را فرو ریخت. وی افزود: البته به 
نظر می رسد که هیچ هدفی وجود ندارد در آمریکا 
به شکل نقطه ای که هم وزن سردار سلیمانی باشد 
حتی اگر مجموع رئیس جمهور آمریکا و مقامات دیگر 
را کنار هم بگذارید و آن ها را در یک میزان و ترازو قرار 
بدهید باز شخصیت سردار سلیمانی بسیار عظیم 
هست و سنگینی می کند چون او یک شخصیت 
الهی و انسانی است، سمبل عواطف بشریت هست.
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از میان خبرها جامعه

جوابیه

در نشستی با حضور معاون 
مطبوعاتی وزیر ارشاد انجام شد

 تقدیر از بانوی خبرنگار
 پیش کسوت روزنامه خراسان

به مناسبت روز گرامی داشت مقام زن، در نشست 
ــان خبرنگار؛ افق های پیش رو«   تعدادی  »زن
از بانوان خبرنگار دررسانه های کشور تقدیر 
شدند. به گزارش خراسان، در این نشست که با 
حضور خدادی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد، حجتی، سرپرست اداره کل مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی و چهره های شاخص 
رسانه ای کشور در فرهنگسرای رسانه برگزار 
شد، دربــاره جایگاه خبرنگاران زن و نقشی که 
می توانند در ارتقای جایگاه رسانه ها و کیفیت 
محصوالت رسانه ای در کشور ایفا کنند، بحث 
و تبادل نظر شد. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد 
در این نشست با اشاره به حضور فعال بانوان در 
رسانه ها گفت: امــروز شماِر خبرنگاران خوب 
خانم با آقایان برابری می کند؛ اما آن چه امروز 
بیش از همه نیاز داریم، خروج از فضای پوششی 
رویدادها و پرداخت به سوژه ها و حلقه های پنهان 
رویدادهاست. گزارش خراسان حاکی است، در 
این مراسم ضمن تقدیر از تعدادی از بانوان فعال 
رسانه ای کشور، از فائقه انــوار، خبرنگار پیش 
کسوت روزنامه خراسان نیز به خاطر تالش های 

چندساله تجلیل شد.

30 درصد زندانیان پس از آزادی 
به جرم بازمی گردند

معاون سالمت زندان های استان تهران گفت: 
بازگشت زندانیان پس از آزادی به جرم حدود 
30 درصد است اما کسانی که فعالیت فرهنگی 
می کنند بازگشت مجدد و تکرار جرمشان کمتر از 
2 درصد می شود. اسماعیلی گفت:ما اقداماتی 
را عالوه بر نگهداری مددجویان و زندانیان انجام 
می دهیم که اقدامات اصالحی از جمله آن هاست.

وزارت بهداشت:
 معاینات تشخیص »کرونا« 

رایگان است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت با بیان این که معاینات تشخیص »کرونا« 
رایگان است، افزود: افراد برای انجام معاینات 
بهداشت  خانه های  به  کرونا  به  ابتال  رایــگــان 
مراجعه کنند.محمدمهدی گویا به فارس گفت: 
افــراد در صــورت مشاهده هر گونه عالیم نظیر 
تب و سرماخوردگی شدید برای انجام معاینات 
به خانه های بهداشت مناطق مراجعه کنند و 
در صورت تشخیص عالیم مشکوک به کرونا به 
ــک متخصص ارجــــاع داده مــی شــونــد. ــزش پ
وی با بیان این که هم اکنون 15 بیمارستان 
تمهیدات الزم را برای ارائه خدمات بستری به 
افراد احتمالی مبتال به کرونا در نظر گرفته اند، 
اظهارکرد: شش بیمارستان در شهر تهران در 

حال آماده باش هستند. 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: صرفًا مراجعه 
افراد به مراکز درمانی و انجام چند آزمایش به 
به کرونا نیست  ابتال  و تست  آزمــایــش  معنای 
ــن آزمــایــش هــا باید پــرداخــت شــود.  و هزینه ای
ابتال  ــورد مــشــکــوک  ــ ــورت تشخیص م ــ در ص
به کرونا، فرد به بیمارستان های معین ارجاع و 
انجام تست ها و آزمایش های ابتال به کرونا رایگان 

انجام خواهد شد.

صدور گواهی سالمت دانشجویان بازگشته        
از چین

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت نیز از 
صدور گواهی سالمت 5۷ نفر از دانشجویانی که 
در قرنطینه بودند خبر داد و گفت: دانشجویانی 
که از ووهان چین به کشور بازگشته اند، روزی 
ــار توسط تیم پزشکی معاینه می شدند و  دوب
آزمایش پی.سی.آر نیز روی آن ها انجام شده بود 
و با توجه به نرمال بودن جواب آزمایش های کرونا 
و همچنین عالیم عمومی مطلوب، امروز گواهی 
سالمت همه آن ها به همراه دو نفر از همکاران 
رسانه ای که در این جمع حضور داشتند صادر 
شد.جهانپور گفت: این دانشجویان امروزسه 
ــود باز  ــای خ ــواده ه ــان ــرم خ شنبه بــه آغـــوش گ

می گردند.

محمد جواد رنجبر- تاکسی های اینترنتی 
که آمــده بودند تا کرایه ها را کاهش دهند، 
حال خود باعث افزایش کرایه ها شده اند! 
بعضی معتقدند انحصارگرایی آنان پس از عقب 
راندن رقبای سنتی خود که همان تاکسی های 
تلفنی هستند، موجب این اتفاق شده است.به 
گزارش خراسان، تاکسی های اینترنتی که 
در اوایل ورود، با قیمت هایی به مراتب کمتر 
از تاکسی های تلفنی و بیسیم به مسافران 
خدمات دهی می کردند، حاال به گفته برخی 
مسافران قیمت های خود را خیلی باال برده اند 
، از این رو  تعدادی از مسافران تاکسی های 
اینترنتی اسنپ و تپسی از افزایش کرایه های 
این دو پس از افزایش نرخ بنزین و به ویژه طی 

دو هفته گذشته انتقاد دارند.
بیشتر مسافران تاکسی های اینترنتی، گرانی 
کرایه ها را بیشتر مربوط به آبان امسال به بعد 
و پس از آغــاز سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین می دانند.یکی از مسافران در گفت و گو 
با خراسان در این باره می گوید: پس از گرانی 
بنزین مسیری که بیشتر اوقات با اسنپ در آن 
تردد دارم از شش هزار و 500 تومان به هشت 
هــزار و 500 تومان رسید و اکنون به حدود 
10 تا 11 هــزار تومان افزایش یافته است.

شهروند دیگری نیز گالیه خود را این گونه 
مطرح می کند: طی سه ماهه اخیر و پس از آغاز 
طرح سهمیه بندی بنزین کرایه های اسنپ 
مدام در حال افزایش است؛ به گونه ای که طی 
این مدت کرایه حدود 1.۷ برابر افزایش پیدا 
کرده است.مسافر دیگری که جزو مشتریان 

ثابت تاکسی های اینترنتی است نیز در این 
باره اظهار می کند: مسیری که کرایه آن حدود 
9 تا 10 هزار تومان بوده است، از 10 روز پیش 
به 13 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.
بیشتر مسافران این افزایش کرایه را تایید 
دیگر  مسافر  یک  زمینه  همین  می کنند.در 
هم به موضوع افزایش دو برابری کرایه اشاره 
می کند و می گوید: کرایه مسیری که باید 
حدود 12تا13 هزار تومان باشد، به یک باره 
26 هزار تومان شده بود که البته بعد از حدود 

45 دقیقه، 13 هزار و 500 تومان شد.
وی می افزاید: وقتی این موضوع را با راننده 
اسنپ در میان گذاشتم، وی اعالم کرد که این 
مشکل احتماال به دلیل خطای نرم افزاری بوده 

و این میزان کرایه، صحیح نیست.
یکی از رانندگان اسنپ هم دربـــاره گرانی 
کرایه این تاکسی اینترنتی به خراسان می 
گوید: کرایه های اسنپ در روزهای پنج شنبه  

و جمعه 25 درصد افزایش می یابد. اسنپ دو 
روز در هفته ارزان و دو روز گران است که البته 
روزهای آن مشخص نیست.برخی مسافران 
تاکسی های اینترنتی هم از طلب پول نقد به 
جای پرداخت اعتباری توسط برخی رانندگان 
گالیه دارند.انتقادات مسافران این دو تاکسی 
اینترنتی از گران شدن کرایه ها در حالی است 
که قرار بود رانندگان این دو شرکت در صورت 
رعایت کرایه های مصوب وزارت کشور، از 
سهمیه بنزین اضافه تری بهره مند شوند که 
ظاهرا بسیاری از آنان هنوز موفق به دریافت 

آن نشده اند.

رقابت یا انحصار؟       
در این میان بعضی کارشناسان معتقدند که دو 
شرکت اسنپ و تپسی با حذف بیشتر تاکسی 
های تلفنی، باعث ایجاد انحصار در سفرهای 
درون شهری شده  و حاال که انحصار را در بازار 

در اختیار گرفته، خود تعیین کننده قیمت 
شده اند.

افزایش قیمت گاهی تا 2 برابر       
تاکسی های اینترنتی در برخی موارد قیمت 
خود را گاه تا دو برابر افزایش می دهند که 
معموال این افزایش را به مشتری خود اعالم 
می کنند؛ مـــواردی همچون مناسبت ها و 
اعیاد و شهادت ها، زمان بارندگی و هنگام 
اوج درخواست های مسافران.تاکسی های 
اینترنتی البته بعضا توجیهاتی هم برای این 
ــد، آن ها مدعی هستند  افزایش قیمت دارن
که این قیمت ها به صــورت هوشمند و با در 
نظر گرفتن شرایط مختلفی اعمال می شود؛ 
بــه عــنــوان مثال تپسی در بخشی از سایت 
اینترنتی خود درباره علت گران بودن یا ارزان 
بــودن کرایه ها توضیح داده اســت: سیستم 
قیمت گذاری تپسی، به صورت هوشمند کار 
می کند و چندین مــورد روی عدد نهایی آن 
تاثیر می گذارند.میانگین استهالک خودروی 
سفیر، مبلغ ثابت ورود، مدت و مقصد سفر و 
نیز تناسب میزان عرضه و تقاضا عواملی است 
که بنابر اعالم تپسی بر هزینه یک سفر تاثیر 
می گذارد.همچنین وضعیت آب و هوا، برپایی 
مراسمی در نقطه ای خــاص از شهر، طرح 
ترافیک و تعطیالت رسمی از دیگر مواردی 
است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گــذارد و 
باعث افزایش قیمت می شود.تالش خبرنگار 
خراسان برای تماس با مسئوالن اسنپ و تپسی 

به نتیجه ای نرسید.

داد مسافران ازاسنپ و تپسی
تاکسی های اینترنتی با ایجاد انحصار و گران کردن کرایه ها، مسافران را نقره داغ می کنند

جوابیه دیوار به گزارش خراسان:

ما بر قیمت آگهی های خودرو نظارت کامل داریم
درپی انتقاد رئیس دستگاه قضا از بلبشو در 
قیمت گــذاری های خــودرو و واکنش پلیس، 
تعزیرات و وزارت صمت، روزنامه خراسان 23 
بهمن گزارشی با عنوان »با انتقادها از قیمت 
سازی های خودرو، دوباره نام دیوار سر زبان 
ها افتاد« ، درج و آن را بررسی کرد و نوشت 
که پلیس و تعزیرات معتقدند سایت دیــوار در 
افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است. اکنون 
سایت دیوار در جوابیه ای به این گزارش پاسخ 
داده و مدعی است بر آگهی های خودرو نظارت 

دارد. در این جوابیه آمده است:
ــوار به عنوان یکی از بــزرگ ترین کسب و  دی
کارهای اینترنتی ایــران که بستری را برای 
فعالیت بیش از 380هزار کسب و کار کوچک 
و بزرگ در کشور فراهم آورده، برای جلوگیری 
ــودرو، در  ــازار خ از سوداگری و تشویش در ب
مــاه هــای گذشته کارهایی را انجام داده تا 
بتواند به نفع مردم و خریداران از تالطم در 
قسمت آگهی های بازار خودرو جلوگیری کند؛ 
راهکارهایی کارشناسی شده که از محدودیت 
در ثبت آگهی ها تا نحوه قیمت گذاری آگهی 

های خودرو را شامل می شود.
1 – سایت دیوار براساس برند، مدل، تیپ، سال 
ساخت و میزان کارکرد هر خودرو، سقف قیمت 
متعارف را توسط هوش مصنوعی و با استخراج 
قیمت های واقعی معامالت از مراکز تعویض 
پالک به دست می آورد. به این معنی که اگر 
کاربر آگهی دهنده قیمتی باالتر از سقف قیمت 
متعارف و متناسب با خودروی خود را در آگهی 
به ثبت برساند، قیمت به صورت سیستماتیک 
از آگهی حذف و به جای آن عبارت »توافقی« 
نمایش داده می شود. در این حالت، امکان ثبت 
قیمت در توضیحات آگهی هم میسر نیست، 
بنابراین تنها آگهی هایی که قیمت متعارف 
دارند، امکان نمایش قیمت را خواهند داشت. از 
سوی دیگر، برای اعمال سیاست های کنترلی 
زمانی که قیمت های بازار به دالیل اقتصادی 
دچار التهاب می شود و روند قیمت ها صعودی 
است، دیوار سقف قیمت ها را با یک ماه تاخیر 
به روز رسانی می کند. این در حالی است که 
در شرایط معکوس که قیمت های بازار خودرو 
روند کاهشی را تجربه می کنند، به روز رسانی 
سقف قیمت های خودرو به صورت روزانه اعمال 

می شود.
2 – یکی از ریشه های تالطم در بــازار آنالین 

ــودن ثبت آگــهــی در  خـــودرو بـــدون هزینه بـ
بسترهای مختلف بــوده اســت. وجــود رایگان 
چنین بسترهایی باعث تولید تعداد زیــادی 
ذهن  روی  تاثیرگذاری  و  غیرواقعی  آگهی 
مخاطبان میلیونی آن ها شده است. دیوار برای 
حذف این فضا و کاهش قابل توجه آگهی های 
غیرواقعی اقدام به گرفتن هزینه از کاربرانی 
کرده که بیش از سه آگهی در هر ماه منتشر می 
کنند. با پرداخت هزینه برای ثبت آگهی های 
بیشتر، آگهی دهنده هویت خود را محرز می 
کند، در نتیجه دالالنی که به قصد ایجاد اخالل 
در بازار اقدام می کنند، از ثبت آگهی با پرداخت 
هزینه منصرف می شوند. حتی به فرض آن که 
با محدودیت در ثبت تعداد آگهی رایگان باز هم 
اشخاصی درصدد اخالل در بازار خودرو باشند 
و بخواهند با پرداخت هزینه برای درج آگهی 
غیرواقعی اقــدام کنند، با محدود کردن ثبت 
بیش از سه آگهی در روز حتی با پرداخت هزینه، 
ابتکار عمل از دالالن گرفته شده و با اعمال این 
روش از ثبت آگهی های جمعی و  غیرواقعی به 
منظور ایجاد التهاب در بازار جلوگیری خواهد 

شد.
همچنین از آن جا که عــده ای با قصد ایجاد 
قیمت  به  دهــی  جهت  و  غیرواقعی  تقاضای 
های بازار اقدام به ثبت آگهی های غیرواقعی 
درخواست خرید خودرو می کردند، دیوار برای 
حذف کلی این گونه آگهی ها و نبود امکان ثبت 

آن ها به طور کامل اقدام کرده است.
3 – سایت دیوار در تازه ترین اقدام برای ایجاد 
شفافیت در بازار خرید و فروش خودرو، خدمات 

کارشناسی خودرو در محل را به کاربران ارائه 
می دهد. نام این سرویس »کارنامه« است که با 
کمک آن هم خریدار و هم فروشنده می توانند 
درخواست اعــزام کارشناس را برای ارزیابی 
خودرو پس از معامله داشته باشند. »کارنامه« با 
ارسال یک گزارش کارشناسی دقیق و مشاوره 
در قیمت به کاربران کمک می کند تا خرید 
مطمئن و دقیق تــری داشته باشند. اگــر هم 
کاربری قصد فروش خودرو را روی سایت دیوار 
دارد، گزارش جامع کارنامه می تواند ضمیمه 
آگهی شود تا با ایجاد اعتماد در خریداران، به 

سرعت فروش خودرو کمک کند.
4 – بــراســاس آمــار روابـــط عمومی سازمان 
کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
کاهش 26درصدی میزان تولید خودرو در9ماه 
ابــتــدای امسال نسبت به مــدت مشابه سال 
قبل، همزمان با افزایش تقاضای خرید خودرو 
در روزهــای پایانی سال، ممنوعیت واردات و 
تبدیل شدن خــودرو به کــاالی سرمایه ای، از 
دالیل اصلی اقتصادی افزایش قیمت خودرو 
در ماه های گذشته است. ما در سایت دیوار با 
استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و قوانین 
سخت گیرانه، روی قیمت هــای آگهی های 
خودرو نظارت کامل داریم و می توانیم مطمئن 
باشیم که دیوار نقشی در التهابات اخیر بازار 
ــدارد. ما همواره تالش می کنیم در  خــودرو ن
کنار مردم باشیم و در بهبود وضعیت اقتصادی 
مردم و جلوگیری از رکود نقش جدی مان را 

ایفا می کنیم. 
مهدی امیرپور – مدیر روابط عمومی دیوار 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان این که سال 
کشور  واکسیناسیون  چرخه  به  جدید  واکسن  پنج  آینده 
اضــافــه مــی شــود، افـــزود: واکــســن هــای HPV، آنفلوآنزا، 
پنوموکوک، روتاویروس و لیشمانیا از جمله این واکسن ها 
هستند. به گزارش   فارس، سورنا ستاری   در مراسم تقدیر 

از توانمندی های تولید صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی 
همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای تولید داروها در کشور 
توضیح داد: شرکت داخلی برنامه ریزی برای تولید انسولین را 
آغاز کرده است و از سال آینده دو خط تولید انسولین در کشور 

آغاز به کار خواهند کرد.

اضافه شدن 5 واکسن جدید به چرخه واکسیناسیون کشور
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جمشید هاشم پور برای بازی در 
فیلم »گیج گاه« به کارگردانی 
عادل تبریزی، جلوی دوربین 
رفته. این بازیگر قدیمی سینما، 
در فیلم »گــیــج گــاه« دو گریم 

متفاوت داشته و نقش »جمشید آریــا« را بازی 
کرده است.

چهره ها و خبر ها

نرگس آبیار امروز در پاکستان، 
اولــیــن  بین الملل  بــخــش  در 
دوره از جایزه زنــان راهبر که 
توسط کمپانی رسانه ای »هام« 
اهدا می شود، مورد تقدیر قرار 
می گیرد. ایــن جایزه بــرای نخستین بــار اهدا 

می شود.

پــژمــان جمشیدی از فــردا با 
فیلم کمدی »خوب، بد، جلف: 
ــری« به کارگردانی  ــش س ارت
پیمان قاسمخانی، روی پرده 
سینما حضور خواهد داشت. 
او اکنون  »جهان با من برقص« را نیز  درحال 

اکران دارد.

ســیــدجــواد هاشمی بــه جمع 
ــاه رگ«  بــازیــگــران ســریــال »شـ
ساخته جالل اشکذری، اضافه 
شده. قصه سریال در دهه 60 و 
سال های ناآرام پس از انقالب 
می گذرد. نیما رئیسی و عباس غزالی از دیگر 

بازیگران »شاه رگ« هستند.

پوریا پورسرخ بــرای اولین بار 
ــرا را تجربه خواهد  عرصه اج
کرد و اجرای مسابقه تلویزیونی 
»ایــرانــیــش« بــه تهیه کنندگی 
ــی را برعهده  ــوان احــســان ارغ
دارد. این مسابقه 64 قسمتی قرار است از شبکه 

2 روی آنتن برود.

ــژاد نــیــمــه اول  ــرخ نـ حــمــیــد فـ
اسفند با فیلم »دختر شیطان« 
به کارگردانی قربان محمدپور 
به نمایش خانگی می آید. این 
فیلم در اکــران نــوروز 98 در 

یــک میلیارد  از  ــورد و کمتر  گیشه شکست خ
فروخت.

نادر سلیمانی به جمع بازیگران 
سریال »کامیون« به کارگردانی 
شده  اضــافــه  اطیابی  مسعود 
ــن ســریــال طنز ویــژه  اســـت. ای
نوروز 99 در حال ساخت است 

و مهدی هاشمی و لعیا زنگنه از دیگر بازیگران 
آن هستند.

ــت مستند  ــادر مشایخی روای ن
ــی رضــا  ــردان ــارگ ــه ک »نــویــز« ب
سورانی را برعهده داشته است. 
ــن مستند  ــدف از ساخت ای ه
ــل بــرای زندگی در  ــه راه ح ارائ

میان کهکشانی از ســروصــداهــای شهری در 
کالن شهرهاست.

رضــا عطاران مشغول بــازی در 
ــن« بــه کارگردانی  فیلم »روشـ
روح ا... حجازی است و با گریم 
متفاوتی در این فیلم ظاهر شده 
اســت. فیلم »روشــن« برخالف 
آخرین آثاری که عطاران بازی کرده است، کمدی 

نیست.

سینمای ایران

تلویزیون

رشیدپور: »اتفاق« در تلویزیون 
بی سابقه است

ضبط برنامه تازه رضا رشیدپور در استودیویی در 
لویزان آغاز شده است.

به گزارش خبرآنالین، رضا رشیدپور پس از یک 
ســال دوری از آنتن تلویزیون حــاال قــرار اســت با 
برنامه جدیدی با عنوان »اتفاق« بار دیگر روی 
آنتن شبکه 3 بیاید. او در این باره می گوید: »اگر 
این اتفاق بیفتد، اتفاق بی سابقه ای در تلویزیون 
خواهد بود.« رشیدپور افزود: »این برنامه ترکیب 
متفاوتی از برنامه سازی است. آن چه پیش بینی 
شده حدود ۷00تماشاگر در استودیو خواهند 
بود و کلیت برنامه خیلی دکور و کانسپت متفاوتی 
دارد که مشابه آن را پیش از این در تلویزیون ایران 
نداشتیم.« وی در پاسخ به این سؤال که آیا این 
برنامه مشابه خارجی دارد، گفت: »در خارج از ایران 
قطعا داشتیم، مثل قصه های سینما که می گویند 
یک روزی تمام می شوند، مدل های برنامه سازی 
هم آن قدر متکثر نیست که بگویید مشابه اش پیدا 
نمی شود. قطعا مشابه اش ممکن است موجود 

باشد، اما برای تلویزیون ایران یک اتفاق است.«

»مطرب« پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران شد

در حالی که ســال گذشته بسیاری فــروش 38 
میلیاردی »هزارپا« را دست نیافتنی می دانستند، 
اکرانش  هفته  پانزدهمین  در  »مــطــرب«  فیلم 
توانست گوی سبقت را از »هزارپا« برباید و عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را از آن 

خود کند.
به گــزارش سینماتیکت، با آغــاز جشنواره فجر 
کمتر کسی تصور می کرد فروش باالی »مطرب« 
ادامه یابد، اما فیلم مصطفی کیایی فاصله بیش از 
یک میلیاردی اش با »هزارپا« را پشت سر گذاشت 
و حاال عنوان پرفروش ترین فیلم سینمای ایران 
را در اختیار دارد. با وجود این تعداد مخاطبان 
فیلم »مطرب« تاکنون بیش از سه میلیون و 200 
هزار نفر بوده است که با تعداد مخاطبان چهار 
میلیونی »هزارپا« فاصله قابل توجهی دارد. بعید 
است »مطرب« حتی با ادامه اکران هم بتواند از 

نظر تعداد مخاطب به رکورد »هزارپا« دست یابد.

مائده کاشیان - باالخره پس از 26 قسمت، 
دیـــروز آخــریــن قسمت ســریــال »مــانــکــن« به 
شد  منتشر  سهیلی زاده  حسین  کارگردانی 
و این سریال به پایان رسید. این مجموعه هم 
خانگی  نمایش  سریال های  بعضی  سبک  به 
با جدایی و عشق بی سرانجام تمام شد و البته 
پایان غافلگیرکننده  و متفاوتی داشت که اتفاقًا 
انتقاد فراوان بسیاری از مخاطبان سریال را هم 

به دنبال داشت.

مرگ های غیرقابل پیش بینی	 
بنابر آن چه در سریال گذشت، می توان گفت 
یکی از اتفاقاتی که مخاطب از همان ابتدای 
قصه انتظار آن را می کشید، یک پایان خوش و 
وصال عشاق قصه یعنی »کاوه« و »همتا« بود، اما 
برخالف انتظار مخاطب، این دو پس از سختی ها 
و ماجراهای بسیار، نتوانستند با یکدیگر ازدواج 
کنند و در حالی که به نظر می رسید همه چیز 
دارد طبق پیش بینی ها جلو می رود، »کاوه« به 
دست »آبتین« کشته شد. نه تنها »کاوه« و »همتا«، 
بلکه عشق »ژیــال« و »بهرام« هم پایان خوشی 
نداشت و »ژیال« توسط یکی از آدم های »اخگر« 

به قتل رسید.

گوشه چشمی به فیلم های هندی	 
با این حال قصه سریال »مانکن« در قسمت آخر 
نیز گاهی به سبک فیلم های هندی پیش رفت 
و مخاطب برای بعضی اتفاقات، توجیه منطقی 
و مناسبی پیدا نمی کرد یا حتی صحنه کشته 
شدن »کاوه« و »ژیال« تماشاگر را کم به یاد آثار 
بالیوود نمی انداخت، چون بعید به نظر می رسد 

کسی به دلیل اصابت گلوله به کتفش، بالفاصله 
جان خود را از دست بدهد! اما اصل اتفاق کشته 
شدن »کاوه« و »ژیال« باعث شد این سریال پایانی 
نسبتا باورپذیر و نزدیک به واقعیت داشته باشد. 
باالخره درافتادن با شخصیتی مانند »اخگر« 
بدون قربانی نخواهد بود و مرگ شخصیت های 
فرعی داستان مانند »ژیــال« که زنــده ماندن و 
ــدازه شخصیت اصلی برای  سرنوشت او به ان
مخاطب مهم نیست، به اندازه کافی نمی تواند 

تأثیرگذار و واقعی باشد.

نارضایتی مخاطبان از پایان »مانکن«	 
با وجود همه این ها، کشته شدن »کاوه« و جدایی 
ــاره او از »همتا«، اصال به مــذاق مخاطبان  دوب
خــوش نیامد و پس از گذشت چند ساعت از 
انتشار آخرین قسمت سریال، تماشاگران در 
فضای مجازی به این اتفاق اعتراض کردند. تا 
بعد از ظهر دیروز، آخرین پست صفحه رسمی 
سریال که در آن پوستر آخرین قسمت سریال 
منتشر شده، حدود 1400 کامنت داشت که 
محتوای تعداد بسیار زیادی از آن ها، واکنش 
منفی به پایان سریال بود. بسیاری از مخاطبان 
که از پایان بندی سریال گالیه داشتند، معتقد 
بودند سریال »مانکن« نباید با اتفاقات تلخ به 
پایان می رسید و حداقل شخصیت »کاوه« باید 
زنده می ماند. جالب آن که تعدادی از مخاطبان 
به امید وصال »کاوه« و »همتا« در آخرین قسمت 
از سریال، قصه را دنبال کــرده بودند و مرگ 
»کاوه« درست در یک قدمی این اتفاق، حسابی 
ذوق شــان را کور و آن ها را غافلگیر کرده بود. 
اگر سریال هایی را که در سال های گذشته در 

نمایش خانگی توزیع شده به خاطر بیاورید، 
آخرین سریالی که در آن مرگ شخصیت اصلی 
داستان، اعتراض مخاطبان را برانگیخته بود، 
سریال »شهرزاد« بود. البته که میزان محبوبیت 
این دو سریال و کاراکترهای »قباد« با »کاوه« 
قابل مقایسه نیست اما پیش از »مانکن«، آخرین 
بار کشته شدن »قباد« تماشاگران را عصبانی 

کرده بود.

تغییر سرنوشت کلیشه ای عشاق	 
و  عامه پسند  ســریــال هــای  در  وقتی  معمواًل 
خانوادگی، دختر و پسری به یکدیگر عالقه مند 
ــا  مــی شــونــد و قــصــه حـــول مــحــور عــشــق آن ه
می چرخد، باید در پایان سریال منتظر سکانس 
عروسی آن ها باشیم و خالصه همه چیز به خوبی و 
خوشی تمام می شود، اما پایان بندی سریال های 
نمایش خانگی که در یکی دو سال گذشته توزیع 
شدند، می گوید این کلیشه کم کم رو به تغییر 
است و سرنوشت عشاق در نهایت به جدایی 
ختم می شود. مرگ »قباد« در سریال »شهرزاد«، 
بین او و »شهرزاد« جدایی انداخت، در سریال 
»ممنوعه« زندانی شدن کاراکتر »سامی« باعث 
شد او و »برکه« به یکدیگر نرسند و مجموعه 
»نهنگ آبی« با جدایی »آرمین« و »ژاله« به پایان 
رسید و »آرمین« دستگیر شد. در سریال »مانکن« 
هم سرنوشت دو شخصیت اصلی و فرعی قصه 
یعنی »کاوه« و »ژیال« با مرگ گره خورد و آن ها به 
»همتا« و »بهرام« نرسیدند. ظاهراً این روزها دیگر 
پایان خوش، مانند سریال های قدیمی تلویزیون 
و آن روند معمول، در حال تغییر است و ازدواج 

در پایان قصه، جزو جدانشدنی قصه ها نیست.

افزایش چشمگیر 
 فـروش » انـــگـل« 

پـس از اســکـار

ــرد تاریخی فیلم »انگل«  ُب پــس از 
در شاخه اسکار بهترین فیلم، آمار 
فــروش این اثر در گیشه با افزایش 

چشمگیری مواجه شده است.
به گــزارش ایسنا،  این فیلم کره ای 
که هفته گذشته چهار جایزه اصلی 
جوایز اسکار را به خود اختصاص 
داد، در آخر هفته سپری شده، 5.5 
میلیون دالر فــروخــت؛  ایــن یعنی 
فــروش بلیت های ایــن اثــر تا 234 
درصــد افزایش داشته که آن را به 
عنوان بیشترین افزایش فروش یک 
فیلم پس از برگزیده شدن در شاخه 
اسکار بهترین فیلم در یک دهه اخیر 

می توان محسوب کرد.
»انگل« تاکنون 44.3 میلیون دالر 
فــروش  شمالی  آمریکای  در  تنها 
داشته است که موفقیتی چشمگیر 
بــرای یک فیلم غیرانگلیسی زبان 

محسوب می شود.
ایــن فیلم همچنین موفق شــد در 
طول هفته گذشته به موفقیتی قابل 
توجه در گیشه های خارج از آمریکای 
شمالی دست  یابد و 12.۷ میلیون 
دالر دیگر بفروشد. به ایــن ترتیب 
فروش جهانی این فیلم کــره ای در 
سراسر جهان به 204 میلیون دالر 

رسیده است.
در نــود و دومــیــن مــراســم اهــدای 
جوایز اسکار، »انگل« به نخستین 
فیلم غیرانگلیسی زبان تبدیل شد 
که موفق شده است جایزه اسکار 
بهترین فیلم را به خود اختصاص 
دهد. این فیلم کــره ای که در شش 
شاخه از جوایز اسکار به عنوان نامزد 
ــود، در کنار جایزه  معرفی شــده ب
اسکار بهترین فیلم، جوایز اسکار 
بهترین  بین المللی،  فیلم  بهترین 
فیلم نامه اصلی و بهترین کارگردانی 

را نیز به خود اختصاص داد.

داستان های عشاق ناکام
پایان بندی »مانکن« و چند سریال اخیر نمایش خانگی، می گوید کلیشه وصال عاشقان در حال شکستن است
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تشکیل پرونده برای راه اندازی کارناوال و توزیع کباب نامزدها

 طرفداران نامزدها: لطفا تا دوره تبلیغات 
تموم نشده دستگیرشون نکنین!

معاون وزیر ارتباطات: کافی  است شایعه شود دولت اینترنت 
را قطع کرده که پذیرفتن اش هم برای مردم راحت است

مردم: خوش مون میاد که ما رو خوب شناختین!

ماهی قرمز شب عید ناقل کرونا نیست

 ماهی های قرمز: هرسال میگین ما
 سنت چینی ها هستیم، امسال میگین ناقل 

ویروس چینی نیستیم؟ مسخره  شماییم؟!

نامه فیفا به فدراسیون فوتبال درباره ورود بانوان به ورزشگاه ها

آگهی فدراسیون: به مترجمی که بتواند این نامه را 
طبق خواست ما ترجمه کند نیازمندیم!

وزیر نفت: بیش از ۷۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا داریم

مردم: در کدام جا؟ به چه کار ما میاد؟!

تیتر روز

 

ستاد مدیریت شدن توسط بحران کشور بار دیگر حماسه آفرید و 
توسط بحران غافلگیر شد. واقعا مسئوالن این سازمان خیلی زحمت 
می کشند، کار هر کسی نیست که هر دفعه یک اتفاقی از قبل هشدار 
داده می شود شما کمابیش کاری نکنی و گول بخوری. یعنی اگر 
طبق اصل النه کبوتری هم در نظر بگیریم، باالخره یک اتفاقی باید 

از دستت در برود و کاری برایش انجام داده باشی.
این بار هم در ماجرای برف شمال کشور، خودروها یک شب را در 
جاده ماندند و بعضی از آن ها شب را داخل خودروهایشان به صبح 
رساندند. مسئوالن محترم هم خیلی شاکی از حضور هموطنان و نیاز 
آن ها به سفر برون شهری، در اعتراض به در راه ماندگان می گفتند: 
»مگه هواشناسی اعــام نکرده بــود برفه؟ چــرا راه افتادین؟« و 
هموطنان هم پاسخ می دادند: »خب به شما هم اعام کرده بودن، 
چرا آمادگی نداشتین راه رو باز کنین؟« و این جا بود که مسئوالن 
ستاد بحران از پاسخ ماندند و پروازکنان از محل دور شدند و مردم را 
با خودروهایشان، برف، جاده یخ زده، خانواده محترم رجبی و سایر 

بستگان و آشنایان تنها گذاشتند.
در این بین، تنها مسئولی که وظیفه اش را تا حدی درست انجام داد، 
خورشید بود که زحمت کشید و بعد از دو روز تابید و برف ها را آب کرد 
که مردم به کار و زندگی شان برسند. در همین زمینه، وزارت راه 
طی مراسمی از خورشید تقدیرکرد و به دلیل زحمات بی شائبه اش 
دیپلم افتخار و لوح تقدیری به این عزیز اعطا کرد. بقیه مسئوالن هم 
در مراسم شرکت کردند و دست زدند و موز خوردند و سپس به سر 
کارهای خود که شامل گول خوردن، غافلگیرشدن و تعجب و تاسف 
بعد از غافلگیری است، برگشتند. امیدواریم مسئوالن ما همیشه 
همین طور جدی و محکم در مراسم تقدیر حضور پیداکنند و مصمم 

بودن شان برای انجام وظایف شان را نشان بدهند.

مسئوالن: خورشید پشت ماست

شعر روز

ای صاحب فــال، سفری در پیش داری 
ولی آماده نیستی. آماده هم باشی فرقی 
نمی کند، در این هوا توی خانه بمانی بهتر 

است. از ما گفتن بود!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــودم که کسی    کــاش منم خــودروســاز ب
زورش بهم نرسه و هر کار دلم می خواد بکنم!

ــوب: خیلی خــوب مــی شــد، مــا هــم پز  دارکـ
می دادیم یکی از مخاطب هامون خودروسازه و 
بی واسطه حرف مردم رو بهتون می رسوندیم!

ــاره مــرغ تــریــاکــی بــگــم، بعضی از  ــ   درب
مرغداری ها تریاک تو آب حل می کنن تا دربرابر 

بیماری ها مقاوم تر باشن، نه برای وزن بیشتر.
ــوب: ممنون از توضیح تون، ولــی به  دارکـ
هرحال این قضیه رو مسئوالن تکذیب کردن 

و ما هم می گیم چشم!
  دارکــوب  عزیز؛ نظرت  دربــاره  سرمربی 

 جدید تیم ملی  فوتبال  کشورمون  چیه؟!
ــوب: راســتــش نظر مــا مهم نیست،  ــ دارک

نتیجه ای که ایشون قراره بگیره مهمه!
  دارکــوب با این مدل تبلیغ کردن های 

کاندیداها شوخی کن.
ــی کـــه مــی کــنــیــم ولــی  ــوخ دارکــــــوب: ش
ــدارن،  بعضی هاشون شوخی ما رو الزم ن

خودشون طنز کاملن!
  دارکوب با یک و 6۰۰ چند روز می تونی 
زندگی کنی؟ من که بازنشسته هستم باید با 

این حقوق یک ماه یک خانواده رو بچرخونم.
دارکوب: چی بگم واال، خدا به همون کمش 
برکت بده ایشاال، مسئوالن هم اگه دوست 

داشتن یه فکری بکنن!

پیامک روز
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سوژه روز

رئیس جمهور: می ترسم کم کم ساندویچ فروشی ها و 
بقالی ها هم دوقطبی شوند

دارکوب: یعنی االن ساندویچ فالفل با 
ساندویچ  استیک و فیله تو یک قطبن؟!

مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

پنچر!

حاِل ما مثل کاِر ما پنچر
کل ایل و تبار ما پنچر

دوست، دشمن، برادر و خواهر
هرکس آمد کنار ما پنچر

هرکه شد همجوار »او« عالی
هرکه شد همجوار ما پنچر

جیب ما مثل دست مان خالی
غیر از این کار و بار ما پنچر

بود بابای یار او سرحال
هست بابای یار ما پنچر

داخل ریل زندگی به خدا
می شود هی قطار ما پنچر
هست هرجا قرار او عالی
شد همیشه قرار ما پنچر!

امیرحسین خوش حال  

کارتون روز

اعمال جریمه برای رانندگان خودرو اب رسنشین بدون کرمبند 
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اولی: سخنگوی صنعت برق درباره خاموشی های اضطراری ناشی از محدودیت سوخت 
نیروگاه ها گفته این اقدام برای پایدار نگه داشتن شبکه برق بسیار ضروریه.

سومی: چرا بعد از قطع کردن یادشون اومده اعام کنن، نه قبلش که مردم آمادگی 
داشته باشن و وسایل و اعصاب شون صدمه نبینه؟

دومی: حاال خوبه باالخره گفتن و تکذیبش نکردن!
سومی: یه زمانی تابستون که مصرف برق زیاد می شد باید نگران قطعی برق می بودیم، 

االن زمستون هم به خاطر کمبود سوخت نیروگاه بهش اضافه شده؟
دومی: همیشه باید نگران برق و کا انرژی باشیم. )خوب پیام آموزشی دادم؟!( االن هم 
تا دیر نشده و هنوز موج جدید سرما نرسیده باید دنبال وسایل گرمایشی به صرفه باشیم 
که اگه برق و گاز قطع شدند، حداقل با هیزم و زغال جلوی قندیل بستن مون رو بگیریم!

ــدازی مزرعه های غیرمجاز  اولی: یه حرف هایی هست دربــاره این که به دلیل راه ان
بیت کوین، برق داره جاهای دیگه مصرف میشه و مردم باید جورش رو بکشن.

سومی: مگه داستان اونا تموم نشد و از مد نیفتادن و براش قانون تصویب نکردن و 
جریمه نگذاشتن؟

دومی: مگه پول پاروکردن از مد می افته؟ نه که دوستان خافکار خیلی به قانون اهمیت 
میدن و آقازاده هایی که تو این کارن از جریمه می ترسن؟ ولی جالبه مثا صبح مدیر میره 
سر کار می بینه ای بابا امروز سوخت نداریم برای نیروگاه، نامه می زنه که امروز یک کم 
برق ها رو قطع کنین تا درست بشه. آخر شب هم یادشون میاد باید به مردم خبر بدن که 

چرا برق شون امروز قطع شده بوده!
سومی: یاد زمان بچگی افتادم که یهو برق ها می رفت و زیر نور شمع و چراغ نفتی باید 

بقیه مشق هامون رو می نوشتیم...
مدیر شبکه وای فیلم: با توجه به درخواست مکرر شما، تمام سریال ها و کارتون های اون 

زمان رو دوباره گذاشتیم تو نوبت پخش تا خاطره بازی تون تکمیل بشه!

خاطره ابزی اب خاموش ابزی

توئیت  روز

املت به مناسبت روز مادر!
 سه روزه ناهار املت داریم، فکر کنم مادرم از کادوهاش راضی نبوده!

  من هنوز نفهمیدم چرا وقتی کد شارژ 2۰ تومنی می زنم، 18و خرده ای شارژ می شه 
و مالیات بر درآمد اپراتورها رو باید از جیب من بردارن؟!

  به جای استفاده از رمز پویای یک بار مصرف از رمزهای پارچه ای استفاده کنید، ما 
طبیعت را از پدران مان به ارث نبرده ایم، بلکه از فرزندان مان به امانت گرفته ایم!

   تو جوراب هات رو بشور بوی پات مامانت رو بیهوش نکنه، نمی خواد وقتی پادشاه 
شدی صدای خنده هاش رو سرود ملی کشورت کنی!

  دقیقا همون جا که انسان نخستین، تصمیم گرفت کله  صبح از خواب نازنین بزنه و 
از غار دربیاد بره دنبال شکار باید نسل بشر منقرض می شد!

ــه می خوای      یــه نصیحت دنـــدون پزشکی هست کــه می گه اگ
دندون هات رو نگه داری  شب ها مسواک بزن، اگه می خوای 

دوستات رو نگه داری صبح ها مسواک بزن!
   همیشه برام سوال بود نهنگ ها وقتی به بچه شون شیر 

می دن، آب شور با شیر قاطی نمی شه بره تو حلق بچه؟!
  یه ایرانی اصیل االن داره تحقیق می کنه ببینه 
از رمز یه بارمصرف چه جوری می تونه چند بار 

استفاده کنه!

واعظی

 رئیس دفرت رئیس جمهور: در اتمین کاالهای اسایس در ایام عید 

به مردم اطمینان یم دهیم

از اون لحاظ 

اطمینان 
می دهیم...

 ممنون از اطمینان 
دادن تون، ولی ترجیح 

میدیم خودمون اطمینان 
حاصل کنیم!

  جناب ننویس...

 من که نمی تونم کمربند 

بقیه رو چک کنم!
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ترجیح کودکانه  یوتیوب به فضا نوردی  و حضور  اسکیموها در گیالن!

 

  2.1     M   views 

با چینی ها ، انسانی رفتار کنیم

»نباید احترام به آدم ها رو از یاد ببریم.« از وقتی بیماری 
کرونا از کشور چین به سراسر جهان شیوع پیدا کرده، این 
پس زمینه ذهنی ایجاد شده که هر جا فردی چینی می بینند 
باید از او فرار یا به او بی احترامی کنند. همین رفتار از 
آغاز شیوع تا امروز باعث دلخوری چینی های زیادی شده 
که به شبکه های اجتماعی هم راه یافته است. در فیلمی 
که به تازگی توسط یک گردشگر هنگ کنگی منتشر شده، 
او می گوید همین دیروز به تهران رسیده اما از بدو ورود 
بعضی ایرانی ها به دلیل شباهت او به چینی ها از او دوری 
می کنند و هر جا او را می بینند با دست نشانش می دهند و 
به او کرونا می گویند. کاربری نوشت: » بهتره مردم به جای 
بی احترامی به دیگران نکات بهداشتی مثل ماسک زدن و 

شست وشوی دست ها را با جدیت رعایت کنند.«
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باالخره متولی  کم فروشی بنزین کیه؟

»باالخره متولی رسیدگی به وضعیت بنزین کیه؟« به تازگی 
چند ویدئو در فضای مجازی منتشر شده که در آن تعدادی 
از شهروندان اعالم کرده اند در محدوده آزادراه تهران- 
قم، بنزین هایی عرضه می شود که در آن آب قاطی دارد. در 
همین خصوص، رئیس سازمان استاندارد در گفت وگویی با 
خبرنگار صدا و سیما اظهار کرده: »ما به طور منظم نازل های 
پمپ بنزین را بررسی می کنیم و نظارت کافی داریم که کسی 
کم فروشی نکند ولی مسئول رسیدگی به وجود آب در 
بنزین وزارت نفت است«. همین اظهارنظر باعث شده برای 
کاربران این سوال پیش بیاید که باالخره متولی این موضوع 
کیست و چرا این قدر همه از آن اظهار بی اطالعی می کنند. 
کاربری نوشت: »کاش مسئوالن شفاف توضیح بدن دقیقا 
متولی موضوع کیه؟ این که هر کدوم پاس کاری کنن و بگن 
در حیطه اختیار ما نیست که مشکلی از مردم حل نمی شه.«
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تاثیر سلبریتی ها بر کودکان

فضانوردشدن، زمانی ایــده آل کودکان در کشورهای 
غربی بود؛ اما آن ها اکنون در عصر اینترنت و شبکه های 
اجتماعی، یوتیوبرشدن را به رفتن به فضا ترجیح می دهند. 
به تازگی پرسشنامه ای که کمپانی ِلگو از کودکان آمریکایی 
تهیه کرده، در شبکه های اجتماعی بازنشر شده که بازتاب 
وسیعی در جهان داشته است. در این نظرسنجی، از کودکان 
۸ تا ۱۲ ساله درباره  فهرستی از مشاغل و حرفه هایی سؤال 
شد که وقتی بزرگ شدند، می خواهند در آن مشغول کار 
شوند. این مشاغل فضانورد، موسیقی دان، ورزشکار 
حرفه ای، معلم و یوتیوبر را شامل می شد که کودکان 
باید یکی را انتخاب می کردند. نتایج این نظرسنجی نشان 
می دهد حدود سه کودک از هر ۱۰ کودک آمریکایی و 
بریتانیایی می خواهند به یوتیوبر یا ویدئوبالگر تبدیل 
شوند و با به اشتراک گذاشتن ویدئو در اینترنت به شهرت 
و ثروت دست یابند. در رده های بعدی این نظرسنجی، 
مشاغلی مانند معلمی و ورزشکار حرفه ای یا موسیقی دانی 

قرار دارند.
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اسکیموهای گیمر در گیالن!

»نمونه بارز تبدیل تهدید به فرصته!« در این چند روز، 
ــادی را برای  بــارش برف در شمال کشور مشکالت زی
گیالنی ها به وجود آورده بود اما در همین شرایط ویدئوهای 
جالبی هم از این منطقه کشورمان منتشر شده است. 
در یکی از این ویدئوها که از چند جوان در گیالن منتشر 
شده، آن ها در شرایط سخت سرما و برف هم دست از بازی 
رایانه ای برنمی دارند. این چند جوان که اهل خشکبیجار 
هستند، »ایگلو« یا خانه  برفی مثل خانه اسکیموها  درست 
کرده  اند و فارغ از هیاهوی بیرون با رایانه ای که آن جا 
گذاشته اند، مشغول بازی هستند. کاربری نوشت: »واقعا 
گیمر واقعی به اینا می گن که بازی کردن واسه شون سرما 
و گرما نمی شناسه و بازی شون رو ترک نمی کنن«. کاربر 
دیگری هم نوشت: »اون جا که شاعر می گه به سودای تو 

مشغولم ز غوغای جهان فارغ، همین جاست.«
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چالش جدید  احمقانه!

چالش ها را باید پدیده عصر اینترنت و فناوری قلمداد 
کرد اما آیا عقالنی است هر چه را که در فضای مجازی مطرح 
می شود، آن قدر جدی دنبال کنیم!؟ به تازگی چالشی در 
مدارس دنیا در حال اجراست که ممکن است بسیار 
خطرناک باشد. در این چالش که به مدارس ایران هم 
رسیده است، سه نفر کنار هم می ایستند و نفر وسط 
به هوا می پرد و دو نفر کنار زیر لنگ اولی می زنند تا به 
زمین بخورد! با انتشار ویدئوهای این چالش، کاربران 
به آن واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »ما با شادی 
مخالف نیستیم ولی این دیگه شادی نیست، نوعی آسیب 
زدن به همدیگه است که بدون هیچ فکر و اندیشه ای در 
حال رشد کردنه.« کاربر دیگری نوشت: »من توی بعضی 
از پیج ها خوندم که این چالش متاسفانه چندتا کشته 

هم داشته!«
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بی قانونی نامزد قانون گذاری!

یکی از دردسرهای ایام انتخابات که در دوره های مختلف 
شاهد آن هستیم، چسباندن پوسترهای تبلیغاتی برخی 
کاندیداها روی عالیم راهنمایی و رانندگی است که 
متاسفانه در این دوره هم در حال تکرار است و تصاویر و 
ویدئوهایی هم از این تخلف در شبکه های اجتماعی دیده 
می شود. جدای از جرم بودن چسباندن پوستر روی عالیم 
راهنمایی و رانندگی و به خطر انداختن جان راننده ها، 
این کار زحمت زیادی را هم به دوش پاکبان های زحمت 
کش خواهد انداخت و مجبورند این پوسترها را از روی 
عالیم پاک کنند. کاربری نوشت: »اگر کسی در این مسیر 
و شرایط جوی بد منحرف شود، چه کسی جوابگو خواهد 
بود!؟« بسیاری از کاربران هم معتقد بودند چطور نماینده 
ای که خود قانون را رعایت نمی کند می خواهد به دنبال 

قانون گذاری باشد؟

صالحی- تصمیمی که یوفا برای محرومیت منچسترسیتی از دو فصل حضور در لیگ 
قهرمانان اروپا گرفت، یک شوک بزرگ خبری را در فوتبال جهان رقم زد البته اصل 
حکم این است که سیتی از حضور در همه رقابت های اروپایی به مدت دو سال محروم 
شده است اما با توجه به این که این تیم به احتمال زیاد، سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را 
کسب می کرد، می شود گفت یوفا با یک هوک چپ سنگین عمال این تیم را به گوشه  دنیای مهیج  مستطیل سبز  پرتاب کرده 
است و آن ها از حضور در معتبرترین رقابت قاره ای فوتبال محروم شده اند. این خبر بازتاب زیادی در رسانه های مختلف جهان 
داشت و گمانه های زیادی را درباره آینده این تیم مطرح کرد. در ادامه مطلب در کنار تعریف ماجرای دلیل این محرومیت به 

گمانه های مطرح شده نگاهی انداخته و چند محرومیت سنگین دنیای فوتبال را بررسی کرده ایم.

محرومیت سنگین منچستر سیتی ضربه  ای کاری به این تیم بود، 

ماجرا چیست و سابقه این حکم های جنجالی چگونه است؟

            این محرومیت از کجا آمد؟

اتهام وارد شده به سیتی مربوط می شود به اسپانسرینگ این 
باشگاه یعنی هواپیمایی اتحاد، شرکتی که متعلق به مالکان 
باشگاه منچسترسیتی است. نام این شرکت هواپیمایی 
روی پیراهن سیتی نقش بسته و همچنین ورزشــگــاه و 
آکادمی این باشگاه هم به نام اتحاد است. در فصل 2016-
201۵ درآمد باشگاه از اسپانسرشیپ به ۷۵ میلیون یورو 
رسید در حالی که گفته می شد رقم واقعی حمایت مالی 
اسپانسر 10 میلیون یورو بوده و بقیه پول از راهی غیر از 

تبلیغات به باشگاه تزریق شده است.
در سال 2018 نشریه اشپیگل، اسناد و مدارکی مبنی بر 
استفاده غیرقانونی باشگاه منچسترسیتی از منابع خارج 
از باشگاه منتشر کرد و حاال یوفا تصمیم به صدور حکمی 
مبنی بر محرومیت دو ساله این باشگاه از شرکت در لیگ 
قهرمانان و 30 میلیون یورو جریمه نقدی گرفته است. این  
اسناد و مدارک نشان می دهد مالک سیتی، شیخ منصور 
بن زاید آل نهیان از خانواده حاکم ابوظبی، از بودجه هایی 

خارج از باشگاه برای تیمش استفاده می کند.
سیتی در آن مقطع قاطعانه این شایعات را رد و اخبار نشریه 
اشپیگل را محکوم کرده بود. منبع روزنامه اشپیگل، فردی 
بود که مشخص شده اکنون در پرتغال به 14۷ جرم کیفری 
از جمله هک کردن وسایر جرایم سایبری متهم شده است 

که البته خودش آن ها را انکار می کند.

          قوانین فیرپلی مالی یوفا چیست؟

قوانین فیرپلی مالی به اختصار )FFP( در یوفا مربوط به 
ارتقای سالمت فوتبال در باشگاه های اروپایی می شود. این 
قانون در سال 2010 برای این که اجازه ندهد باشگاه ها 
بیشتر از درآمدشان هزینه کنند، وضع و از سال 2011 
اجرایی شد. طبق توضیحات یوفا، باشگاه ها مجازند تنها 
پنج میلیون یورو بیشتر از آن چه درآمدشان بوده هزینه 
کنند. البته یوفا در نظر دارد این مبلغ را در آینده نیز کاهش 
دهد. اسپانسرینگ هم یکی دیگر از قوانین فیرپلی مالی 
است. قوانین یوفا توضیح می دهد: »اگر صاحب باشگاه از 
طریق یک قرارداد اسپانسرینگ با یک شرکت که خودش 

با آن در ارتباط است، پول را به باشگاه تزریق کند، )اگر 
اسپانسر بیش از 30 درصــد سهام باشگاه را در اختیار 
داشته باشد(، آن وقت مراجع ذی صــالح یوفا در صورت 
لزوم، این قرارداد را بررسی و سود حاصل از اسپانسرینگ 
را به طور منصفانه وارد قانون برابری می کنند. این کار برای 
جلوگیری از سوءاستفاده از قانون اسپانسرینگ مورد توجه 

قرار گرفته است.

          آینده سرمربی و بازیکنان تیم

پپ گواردیوال سرمربی اسپانیایی سیتی، در هفته های اخیر 
بارها و بارها مجبور شده به سواالتی درخصوص آینده اش در 
این باشگاه پاسخ دهد و خبرنگاران همواره می خواهند از زیر 
زبانش بکشند که تا پایان مهلت قراردادش در سال 2021 در 
جمع آبی های منچستر می ماند یا نه؟ گواردیوال مرتب گفته 
که به مسئوالن باشگاه اعتماد کامل دارد و معتقد است یوفا در 
این تصمیم اشتباه کرده است اما به سختی می توان مدعی شد 
که بعد از دو قهرمانی پیاپی در لیگ برتر فوتبال انگلیس، آن 
هم با نمایش های درخشان و امتیازهای باال و همچنین کسب 
اولین سه گانه در رقابت های مردان فوتبال انگلیس )قهرمانی 
پارسال در لیگ برتر، جام حذفی و جام اتحادیه(، گواردیوال 
ــه دهــد.دربــاره  بتواند با همان انگیزه قبلی به کــارش ادام
فوتبالیست های این تیم، ما همین حاال هم می دانیم که داوید 
سیلوا، هافبک باسابقه در پایان فصل سیتی را ترک می کند 
ولی مشکل اصلی دربــاره بازیکنانی است که قراردادشان 
قبل از پایان محرومیت سیتی تمام می شود. به نظر می رسد 
اگر گواردیوال باشگاه را ترک کند، احتمال این که شماری از 
ستاره ها، سیتی را ترک کنند زیاد است و این می تواند هزینه 

زیادی برای بازسازی تیم به باشگاه تحمیل کند.

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.

ماچی چنانم آرزوست

رویای الموت

پسر شجاع انتخابات!

رنگی کردن دنیای دیگران تو همین 
روز هایی که  

نزدیک عیده   
تعدادی از 

جوونای مشهدی 
با سطل های 
رنگ به سراغ 

یکی از مناطق 
حاشیه ای شهر 
رفتن تا دنیای 
ساکنان این 

منطقه رو رنگی 
کنن

یعنی بعضی از 

این کاندیداها 

برای رسیدن 

به صندلی 

مجلس 
حاضرن 
با شأنیت 

خودشون هم 

بازی کنن، 

شاید یه عده 

بهشون رای 
دادن!

توی الموت 
قزوین یه 

دریاچه به نام 
دریاچه ُاوان 

وجود داره که 
دیدن عکساش 

آدم رو به رویا 
می بره، دیدن 

از نزدیکش 
که دیگه نگم 

براتون

دیدن این 
عکس چه 

حس خوبی 
میده به آدم. 
اصال بوسه 
مادرها به 

بچه هاشون 
رو نمیشه 
با کلمه ها 

توصیف کرد

زحمت ساز زحمت کشان!

احتماال از 
این کاندیدا 
بپرسن چرا 
تبلیغاتت رو 

روی
 صندوق 
صدقات 

چسبوندی؟ 
 میگه: 

چون حامی 
مستضعفانم!

هر کسی به یکی از فصل های سال عالقه 
ــل خودمان  ــان، دالی ــدام م دارد و هر ک
ــم. با این حال  را بــرای این عالقه داری
سرسخت ترین طرفدار ها هم می توانند 
اذعــان کنند که هر فصلی خوبی ها و 
بدی هایی دارد. مثاًل در تابستان دیگر 
نیازی نیست هر روز نگران سرمای هوا و 
بیمار شدن باشیم، اما در عین حال وقتی سر و کله پشه های 
مزاحم پیدا می شود و خارش بی امان جای نیششان آرامش 
را از ما می گیرد، حتی عشاق تابستان هم برای تمام شدن 
این فصل و فرا رسیدن پاییز و زمستان لحظه شماری 
می کنند. حاال این سؤال پیش می آید پشه ها که در ماه های 
گرم سال همه جا حی و حاضر هستند، در زمستان ها چرا 
هیچ اثری از آن ها نیست و اصاًل کجا می روند. برای دانستن 

جواب این سؤال با ادامه  مطلب همراه باشید.

جواب واضح است: سرمای هوا

چرا همه چیز در زمستان تقریبًا کمتر می شود؟ جواب 
سرمای زیاد هواست. پشه ها هم از این قاعده مستثنا 
نیستند. پشه ها حشراتی خونسرد هستند، یعنی از هوای 
سرد خوششان نمی آید و دمای 26.۵ درجه  سانتی گراد و 
بیشتر را ترجیح می دهند. با افت دمای هوا، آن ها توانایی 

پرواز را از دست می دهند و سست می شوند.

کجا می روند؟

پشه ها برخالف پرنده ها در زمستان به صورت دسته جمعی 
به سمت جنوب پرواز نمی کنند. آن ها اصاًل توانایی پرواز تا 
مسافت های دور را ندارند. اما اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ 
دهیم اول باید بدانید که جواب آن بر حسب جنسیت پشه ها 
متفاوت است. اول از پشه های نر شروع می کنیم. جواب این 
است که آن ها تلف می شوند اما سرمای هوا نقش خاصی در 
این موضوع ندارد. پشه های نر در مقایسه با پشه های ماده عمر 
بسیار کوتاه تری دارند و در هر صورت در پاییز، بعد از جفت 
گیری می میرند.پشه های ماده، اما می توانند در زمستان زنده 
بمانند. چطور این کار را می کنند؟ جواب این است که آن ها 
به خواب زمستانی می روند. پشه های ماده به نوعی از خواب 
زمستانی فرو می روند که به آن میان آسایی گفته می شود. 
در پاییز پشه های مــاده درون حفره  کنده های درختان یا 
شکاف های درون زمین پنهان می شوند و وارد این حالت 
می شوند. وقتی هوا سرد باشد یا آبی وجود نداشته باشد، آن ها 
می توانند تا شش ماه به خواب زمستانی فرو روند. با گرم شدن 
دوباره  هوا در میانه   بهار، پشه های ماده از خواب زمستانی 
بیدار می شوند و حاال وقت جمع آوری خون فرامی رسد. در 
این مرحله آن ها برای تخم گذاری آماده می شوند و به خون   
بیشتری نیاز دارند تا به رشد تخم هایشان کمک شود. خونی که 
پشه های ماده از آن تغذیه می کنند پروتئینی را فراهم می کند 
که تخم های آن ها برای رشد خود به آن نیاز دارند؛ و این دقیقًا 

مصادف با زمانی است که انسان ها مدت زیادی را با لباس های 
آستین کوتاه سپری می کنند. بله، همان طور که متوجه شدید 

در واقع فقط پشه های ماده هستند که شما را نیش می زنند.

چه دمایی برای آن ها بیش از حد سرد است

حقیقت آن است هوایی که از نظر ما انسان ها »سرد« محسوب 
می شود لزومًا باعث انقراض پشه ها نمی شود. اگرچه این 
ــراد رشد  ــه  سانتی گ ــوای حـــدودًا 26.۵ درج پشه ها در ه
می کنند اما بیشتر پشه ها می توانند زمانی که دمای هوا به 
حدود 10 درجه  سانتی گراد رسید خواب زمستانی را شروع 
کنند. هر دمایی کمتر از 10 درجه  سانتی گراد برای بیشتر 
پشه ها دیگر بیش از حد سرد محسوب می شود و در این وقت 
است که پشه های ماده جست و جو برای پیدا کردن جایی 
برای خواب زمستانی را شروع می کنند.البته درباره بعضی 
گونه های پشه نیازی به این حد از سرما نیست. در حقیقت 
در برخی گونه های این حشره، پشه های بالغ )هم نر و هم 
ماده( در پاییز تلف می شوند بنابراین در فصل سرما به خواب 
زمستانی نمی روند. این شامل گونه هایی از پشه می شود 
که در اقلیم های گرمسیری تر زندگی می کنند، مثل گونه  
آئدس آئجیپتی )Aedes Aegypti( که همان ناقل ویروس 
زیکاست. وقتی پشه های این گونه شروع به مردن می کنند، 
هوا می تواند 1۵.۵ درجه  سانتی گراد باشد. پشه های ماده  
این گونه اغلب کمی بعد از تخم گذاری تلف می شوند. در این 
گونه  پشه، این تخم های تازه گذاشته شده هستند که به خواب 

زمستانی می روند.
منبع: روزیاتو  

پشه ها در زمستان کجا غیبشان می زند؟

هوک چپ در 
مستطیل سزب !

          محرومیت »شیاطین سرخ و مشکی« 

2018: مــیــالن، در رده  باشگاه میالن 
پنجم سری  A آن فصل را به اتمام رساند 
ولی آن ها به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین 
فیرپلی مالی، از سوی یوفا محروم شدند 
و به همین دلیل به آن ها اجازه داده نشد در 
رقابت های لیگ اروپا حضور  داشته باشند. 
محرومیت درنظر گرفته شده برای باشگاه میالن دو 
ساله بود و آن ها امسال فصل اول این محرومیت را پشت سر 
می گذارند؛ اما مقامات این تیم در نهایت با سران یوفا به توافق 

رسیدند تا این محرومیت تنها برای یک فصل اعمال شود.

          رسوایی تبانی »بانوی پیر«

یوونتوس 2006 : تبانی مسئوالن باشگاه 
یوونتوس با کمیته داوران و برخی داوران از 
یک سو و انتشار مکالمات تلفنی لوچیانو 
موجی یکی از مدیران سابق فوتبال ایتالیا 
با برخی مسئوالن و داوران در دادگاه های 
ورزشی ایتالیا مطرح شد و دو قهرمانی آخر 
یوونتوس در سری A از »بانوی پیر« که لقب یوونتوس بود، 
گرفته و این تیم به سری B  تبعید شد. در ایتالیا این خبر مانند 
بمب صدا کرد چون کسی تصور نمی کرد کار به این جا بکشد. 
یوونتوس باشگاه محبوبی در ایتالیاست و هرگز در دسته 2 
بازی نکرده بود. یک روز بعد از اعالم حکم، تظاهراتی در تمام 

مناطق ایتالیا به نفع یووه برگزار شد.

          دیوار مرگ انگلیسی ها 

باشگاه های انگلیسی 1985: در سال 
198۵ لیورپول به فینال جام باشگاه 
های اروپا رسید. آن ها تا پیش از آن چهار 
بار قهرمان اروپا شده بودند و همه از بازی 
کردن مقابلشان ترس و اضطراب داشتند. 
در آن سال لیورپول باید از عنوان قهرمانی دوره 
پیشین دفاع می کرد. یک ساعت قبل از شروع مسابقه در 
ورزشگاه »هیسل« واقع در بلژیک، بین لیورپول و یوونتوس، 
تماشاگران لیورپول با شکستن فنس هایی که میان آن 

ها و طرفداران یوونتوسی ها برای جدایی و جلوگیری از 
کشمکش و درگیری قــرار داده شده بــود، به طرفداران 
یوونتوس حمله ور شدند و  یکی از دیواره ها خراب و باعث 
کشته شدن 39 نفر و مجروح شدن 600 نفر شد که بیشتر آن 
ها از طرفداران یوونتوس بودند. بعد از این مسابقه، لیورپولی 
ها به همراه تمام باشگاه های انگلیسی از بازی با تیم های 
اروپایی در مسابقات مختلف به مدت پنج سال  محروم شدند 

و آن سال ، سال سیاه جام باشگاه های اروپا نام گذاری شد.

          بدهکار مالیاتی

ستاره سرخ بلگراد 2016: تیم ستاره سرخ 
بلگراد، یک بار در سال 2014 به مدت یک 
سال و یک بار هم در سال 2016  از حضور 
در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا توسط 

یوفا محروم شده است. دلیل این محرومیت 
هم بدهی 2.۵ میلیون یورویی مالیاتی و بیمه ای 

این تیم اعالم شده بود. یوفا این محرومیت سنگین را با هدف 
ملزم ساختن سران این باشگاه برای حل مشکالت مالی خود 

با نهاد های قانونی در نظر گرفت.

         دیگر زخم خورده ها

باشگاه دنیپرو هم در سال 201۵ به دلیل رعایت نکردن 
قوانین فیرپلی مالی، با سرنوشت مشابهی مواجه   و برای یک 
سال از حضور در تمام مسابقات زیرنظر یوفا محروم شد. در 
سال 2016  یوفا، گاالتاسرای را برای یک سال از حضور در 
رقابت های اروپایی محروم کرد و دلیل این محرومیت رعایت 

نکردن قوانین فیرپلی مالی بود.
در فوتبال اسپانیا هم موارد مشابهی را شاهد بودیم. در 
سال 2010  یوفا، مایورکا را از شرکت در رقابت های 
اروپایی محروم کرد.آن ها اگرچه سهمیه حضور در رقابت 
های یوفا را کسب کرده بودند اما اجازه شرکت دراین 
مسابقات به آن ها داده نشد. در سال 2012 هم ماالگا 
از سوی کمیته مالی باشگاه های یوفا به دلیل بدهی های 
نامشخص جریمه شد. آن ها با وجودی که رقابت های 
اللیگا را در رده ششم به پایان برده بودند اما اجازه حضور 

در رقابت های اروپایی فصل بعد را نیافتند.

این اولین باری نیست که یوفا چنین محرومیت سنگینی را برای تیمی اروپایی درنظر گرفته است  و پیش از این هم برخی 
باشگاه ها با محرومیت های سنگین مواجه شده اند که در ادامه تعدادی از آن ها را با هم بررسی می کنیم.

محرومیت های سنگین دیگر یوفا  برای تیم های فوتبال
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خط سرنوشت

فرار شوم دختر کنکوری
زهرا پورجمشید

 مشاور پلیس شهرستان فسای استان فارس
یک ساله بــودم که پدر و مــادرم فوت کردند. دو 
خواهر و دو برادر دارم و هزینه های زندگی همه ما 
را برادر بزرگم با کارگری تامین کرده است. سعی 
می کردم  با درس خواندن تنهایی خود را پر كنم، 
زیاد با برادرم رابطه خوبی نداشتم و تصمیم گرفتم 
برای فرار از این وضعیت درس بخوانم و دانشگاه 
راه دور انتخاب کنم و برای همیشه از این وضعیت 
رهایی یابم . باالخره زمان کنکور فرارسید و من بعد 
از آزمون و انتخاب رشته در یکی از دانشگاه های 
بزرگ کشور و بسیار دور از محل زندگی ام قبول 
شدم و بسیار خوشحال بودم که به آرزویم رسیده ام 
اما این خوشحالی طولی نکشید و با مخالفت شدید 
برادرم برای رفتن به دانشگاه مواجه شدم. دیگر 
برایم دنیا به آخر رسیده بود و زندگی برایم بسیار 
سخت شده بود. باالخره مهم ترین و احمقانه ترین 
تصمیم زندگی ام را گرفتم. می خواستم چند روزی 
از خانه فرار کنم تا آن ها مجبور شوند به خواسته 
من تن دهند و مرا به دانشگاه بفرستند. دوستم 
پریسا مصرف کننده مواد بود و من که به او پناه 
 برده بودم، کل ماجرای زندگی ام را برای او گفتم .
 او به من پیشنهاد داد که برای رهایی از این همه 
مشکل و غم و اندوه مواد مصرف کنم تا مشکالتم 
را فراموش کنم . اول به شدت مقاومت کردم اما 
پس از یک روز آن قدر غم و اندوه از دوران کودکی 
بر سرم آوار بود که توان مقابله با آن ها را نداشتم و 
تصمیم گرفتم مواد را تجربه کنم . با هروئین شروع 
کردم و از همان روز اول به آن وابسته شدم و همه 
مشکالتم را با آن فراموش می کــردم و احساس 
سرخوشی داشتم. بعد از چند روز دوستم مرا از 
خانه اش بیرون کرد من دوباره به خانه خودمان 
رفتم و دیگر هیچ بحثی با آن ها نمی کردم و دور از 
چشم آن ها مواد مصرف می کردم تا این که بعد از 
حدود یک سال آن ها کم کم متوجه شدند و مرا به 
کمپ بردند و من ترک کردم. پس از ترک به خانه 
خواهرم رفتم و در آن جا هم مدام با خواهرم بحث 
می کردم تا این که بعد از دو سال که هر روز خانه 
یکی از اعضای خانواده بودم، تصمیم گرفتم برای 
همیشه خانواده را ترک کنم و به خانواده همسایه 
دوران کودکی ام پناه بــردم. با مرد خانواده که 
اعتیاد داشت دوباره شروع به مصرف مواد کردم 
و بعد از آن هرچه طال و وسایل فروختنی داشتم، 
فروختم و یک آپارتمان رهن کــردم. ولی طولی 
نكشید كه خواهرم آدرسم را پیدا کرد و دوباره به 
آن غمکده برگشتم. دیگر خسته شده ام و قصد 
ترک اعتیاد دارم و دوست دارم مثل خیلی از افراد 

زندگی خوب و رضایت بخشی داشته باشم.
 تحلیل کارشناس	 

هرگاه رشد روانی فرد به موازات رشد جسمی او 
نباشد و شخصیت فرد تکامل نیابد فرد در معرض 
انواع بیماری ها و اختالالت روانی قرار می گیرد 
و به فردی بی اراده و تلقین پذیر و بی عاطفه تبدیل 
می شود. در این هنگام در معرض خطر کجروی 
و انحراف واقع می شود که اعتیاد به مواد مخدر 
یکی از این انحرافات است. این گونه افراد به دلیل 
تکوین نیافتن شخصیت نمی توانند خود را با محیط 
سازش دهند. عالوه بر آن دچار مشکالت احساسی 
و عاطفی می شوند و قدرت مقابله با مشکالت و 
ناکامی ها را ندارند و اعتیاد را راه نجات خود می 
دانند و برای رهایی از ناراحتی ها و فشارهای روانی 
در جست و جوی پناهگاه امن می گردند که به 

همین دلیل به مواد مخدر روی می آورند. 
بین شخصیت و اعتیاد رابطه متقابل وجود دارد 
به طوری که فرد به علت وضع خاص شخصیتی و 
نیازها و شکست ها و ناتوانی در برخورد با مسائل و 
ناکامی ها در زندگی و نبود ثبات عاطفی، به اعتیاد 
روی می آورد. لذا این فرد نیز به دلیل این كه دوران 
کودکی خوبی نداشته و لذت هایی را که باید در 
مرحله ای از رشد تامین می شده، تامین نشده 
است، باعث شده به مواد مخدر روی آورد. از طرفی 
نداشتن منبع حمایتی، احساس خأل در زندگی، 
نبود محبت از طرف والدین ، ضعف اراده ، محدود 
شدن از طرف خانواده و در نهایت انتخاب دوست 
ناباب، وی را به سمت و سوی مصرف مواد سوق 
داده است. کمبود محبت در خانواده، تبعیض بین 
فرزندان، محدود شدن توسط خانواده، بی سوادی 
یا کم سوادی والدین و فقر فرهنگی از مهم ترین 
عوامل خانوادگی موثر در اعتیاد است. این فرد نیز 
در زندگی به دلیل فوت  پدر و مادر و کمبود محبت 
از طرف اعضای خانواده دچار ضعف عاطفی شده 
و بهترین راه را برای حل مشکالت، مصرف مواد 
مخدر انتخاب کرده است. لذا داشتن مهارت حل 
مسئله در هنگام وقوع اختالفات خانوادگی به 
بهبود روابط درون خانواده به خصوص روابط بین 
فردی اعضای خانواده منتهی می شود. داشتن 
مهارت های دوست یابی و آگاه بودن از چگونگی 
برقراری ارتباطات اجتماعی، آگاه بودن از خطرات 
و آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می تواند فرد 
را از ناهنجاری ها دور كند. در پایان خانواده ها نیز 
باید برای رفع مشکالت فرزندانشان همواره تالش 
كنند، به نظرات فرزندان خود احترام بگذارند، به 
خواسته های آنان توجه جدی داشته باشند و در 
صورت لزوم از وجود مشاوران متخصص و آگاه 

كمك بگیرند.

راز قتل دامــاد خاله در واژگونی عجیب یک 
ــد. پسرخاله مــجــرد وقتی  ــاش ش خـــودرو ف
 شنید دخترخاله اش از سوی شوهرش کتک 
می خورد در اقدامی احساسی دست به یک 

جنایت هولناک در کرج زد.
جسد سوخته داماد خاله در سکانسی عجیب 

پیدا شد تا راز این جنایت پنهانی فاش شود.
اوایــل بهمن ماه امسال راننده خــودروی پژو 
206 در جاده شور قلعه ماهدشت قصد دور 
زدن در مسیر دور برگردان جاده را داشت که 
کنترل خودرو را از دست داد و در کنار جاده 

واژگون شد.
ــزام شــدنــد و  ــدادی بــه محل اعـ ــ ــای ام تیم ه
خودروی واژگون شده را به سمت جاده منتقل 
کردند اما وقتی خودرو برداشته شد با جسد 

سوخته یک مرد در زیر خودرو روبه رو شدند.
همین کافی بــود تا تیمی از مــامــوران پلیس 
آگاهی کرج برای بررسی موضوع به محل اعزام 
شوند و در تحقیقات ابتدایی مشخص شد مرد 
جوان با ضربات تبر به سرش به قتل رسیده و 
عامل جنایت برای پنهان ماندن صحنه جرم 

اقدام به سوزاندن جسد کرده است.
جسد از ناحیه کمر به پایین سوخته شده بود و 
کارآگاهان با اقدامات فنی خیلی زود پی بردند 
که این جنایت دو روز قبل صورت گرفته و جسد 
را که متعلق به مرد جوانی به نام محمد بود 

شناسایی کردند.
تحقیقات پلیسی	 

کارآگاهان در گام نخست موفق به شناسایی 
خانواده محمد شدند و پی بردند که این مرد 
چند روز قبل همراه همسر و فرزندانش از یکی 
از شهرهای شمالی بــرای بــرگــزاری مراسم 
سالگرد خواهرزنش به کرج آمده که در یک 

سناریوی هولناک به قتل رسیده است.
تیم جنایی در ادامــه پی بردند که خــودروی 
محمد نیز پس از قتل در یک محل دیگر آتش 
زده شده و گوشی همراه وی نیز از بین برده 

شده است.
ردیابی های پلیسی ادامه داشت و کارآگاهان 
در این مرحله پی بردند که محمد و همسرش 
دچار اختالف بودند و به همین دلیل  فرضیه 
قتل از سوی همسرش در دستور کار ماموران 

قرار گرفت.
تجسس های پلیسی ادامه داشت و المیرا 34 
ساله ادعا کرد که با همسرش اختالف داشته 
ولی از ماجرای قتل اطالعی نداشته است که 
کارآگاهان با اقدامات فنی و پلیسی اطالع 
 پیدا کردند که المیرا از یک سال قبل با پسر

خاله اش به نام حمید در ارتباط بوده و با توجه 
به سرنخ ها مشخص شد که عامل این جنایت 

حمید است.
همین کافی بود تا کارآگاهان خانه محمد  را 
که به تنهایی زندگی می کرد در کرج شناسایی 
کنند  و روز پنج شنبه 24 بهمن مــاه عامل 
و پسر  جنایت در مخفیگاهش دستگیر شد 
جوان در همان تحقیقات ابتدایی به قتل داماد 

خاله اش اعتراف کرد.
در حالی که حمید اصرار داشت خودش دست 
به این قتل زده و دخترخاله اش نقشی نداشته 
است ماموران پلیس آگاهی کرج صبح روز 

گذشته همسر محمد را دستگیر کردند.
ــرای قتل  ــاج الــمــیــرا اصـــرار داشـــت کــه از م
بی اطالع بوده و در این یک سال  با حمید درد 
دل کــرده اســت امــا مــامــوران سرنخ هایی به 
دست آوردند که نشان از آن داشت که المیرا 
از ماجرای قتل اطالع داشته است که این زن 
برای تحقیقات بیشتر دراختیار ماموران پلیس 

آگاهی کرج قرار گرفت.
قتل برای دخترخاله	 

ــوان کــوتــاه قــدی کــه در   حمید 33 ســالــه، ج
چهره اش خونسردی و سادگی زیادی دیده 
می شود ادعا می کند برای این که دخترخاله 
اش به آرامش برسد دست به این قتل زده است.

سابقه داری؟	 
نه، تاحاال هیچ کار خالفی نکردم.

االن به چه جرمی دستگیر شدی؟	 
قتل.

چه کسی؟	 
محمد، داماد خاله ام.

چرا؟	 
یک سال قبل با دخترخاله ام صحبت کردم 
و شنیدم که محمد او را کتک می زند و حتی 
برخی اوقات نمی گذارد بچه هایشان به مدرسه 

بروند و آن ها را در خانه زندانی می کند و بچه ها 
و خودش را به شدت کتک می زند.

چرا این حرف ها را به تو می زد؟	 
دخترخاله ام کسی را نــداشــت و مــرا امین 
خــودش می دانست و به همین دلیل با من 

درددل می کرد.
چرا المیرا از همسرش جدا نشد؟	 

همان ابتدا از المیرا خواستم که از شوهرش 
جدا شود اما می گفت محمد طالقم نمی دهد 
و اگر این کار را بکنم من و بچه ها را با بنزین 

آتش می زند.
ــه قتل 	  ــت او را ب ــواس دخــتــرخــالــه ات خ

برسانی؟
ــه دخــتــرخــالــه ام  ــن پیشنهاد دادم ک نــه، م

نپذیرفت.
چطور به فکر قتل افتادی؟	 

چند ماه گذشت که یک بار المیرا به من زنگ 
زد و گفت که شوهرش گوشی موبایلش را به 
او داده و اصرار کرده به دختر جوانی که پشت 
تلفن است بگوید خواهرش است و چون المیرا 
این حرف را نزده بود او را به شدت کتک زده و به 
حیاط خانه شان برده و روی سرش بنزین ریخته 
ولی در لحظه آخر از آتش زدن دخترخاله ام 
پشیمان شده بود که از همان روز دیگر به دنبال 

فرصت بودم تا او را به قتل برسانم.
روز قتل چه اتفاقی افتاد؟	 

ــی از شــهــرهــای  ــک ــه ام در ی ــال ــرخ ــت دخ
ــور زنـــدگـــی مـــی کـــرد و به  ــش شــمــالــی ک
ــه کـــرج بیاید  ــه ب ــال فــرصــت بـــودم ک ــب دن
ــای دی مــاه بــود که  تا ایــن که آخرین روزه
ــرای مراسم  ــواده اش ب ــان محمد هــمــراه خ
ــد و  ــدن ــه کـــرج آم ــش ب ــرزن ــواه ســالــگــرد خ
از دخترخاله ام شنیدم که محمد اجــازه 
ــرش  ــواه ــرد خ ــگ ــال نــــداده در مــراســم س
شرکت کند. به محمد زنگ زدم و او گفت 

گفتم  که  کرجم  مسافربری  پایانه  در   که 
مــی خــواهــم بــا دوســتــم بــه شــمــال بـــروم و 
خواستم او را به عنوان مسافر برساند که 
او به دنبال ما آمد و دوستم در صندلی جلو 
نشست و من در صندلی عقب بودم که در 
جاده شورقلعه ماهدشت از او خواستم کنار 
جاده توقف کند، دوستم از خودرو پیاده شد 

و من با تبر به سرش زدم.
چند ضربه زدی؟	 

داخل خودرو دو ضربه به سرش زدم و سپس او 
را از ماشین بیرون کشیدم و چند ضربه دیگر 

به او زدم.
پس از قتل کجا رفتی؟	 

ــت به  دوســتــم نمی دانــســت مــی خــواهــم دس
 قتل بزنم، بعد از آن ســوار خــودرو شدیم و به 

خانه مان برگشتیم.
شنیدم جسد را آتش زدی؟	 

بله، دو ساعت بعد به محل قتل بازگشتم و 
تصمیم داشتم اگر محمد زنده باشد او را به 
بیمارستان برسانم اما او فوت کرده بود و با 

بنزین جسدش را آتش زدم.
خودرو را چه کردی؟	 

دو روز جلوی خانه مان بود تا این که خودرو و 
گوشی موبایل محمد را آتش زدم.

دختر خاله ات چه زمان متوجه قتل محمد 	 
شد؟

بعد از قتل به او زنگ زدم و گفتم همه چی تمام 
شد که باور نمی کرد و می گفت نباید این کار 
را می کردی که گفتم دیگر کار از کار گذشته 

است.
عذاب وجدان داشتی؟	 

خیلی، یک انسان را کشته بودم و خودم هم 
انسان هستم اما از روزی که دستگیر شدم حالم 

بهتر شده است.
چرا فرار نکردی؟	 

از همان زمانی که تصمیم به قتل گرفته بودم 
ــودم و ــرده ب  به دستگیری و همه چی فکر ک

 نمی خواستم فراری باشم.
ارزشش را داشت؟	 

بله، چون جان دخترخاله ام و بچه هایش را 
نجات دادم و به آرامش رسیدند.

شنیدم از قبل با محمد در تماس بودی؟	 
بله، محمد در گذشته با چند زن به خانه مجردی 
ام در کرج می آمد و با هم شیشه می کشیدند 
و می گفت که این اتفاقات را برای همسرش 
تعریف نکنم و همان روزها به او می گفتم که این 

کارها آخر و عاقبت ندارد.
به اعدام فکر کردی؟	 

نمی دانــم چه می شــود، همه چی را به خدا 
سپردم.

ــاره محمد را	  ــر بــه قبل برگردیم دوبـ  اگ
 می کشی؟

 نه، از او شکایت می کــردم یا به اداره پلیس 
می آمدم و از آن ها کمک می خواستم.

چرا از محمد به خاطر بدرفتاری هایش 	 
شکایت نکردی؟

 قصد داشتم شکایت کنم امــا دخترخاله ام
 می گفت تا شکایت کنیم و پلیس به دنبال 
محمد بیاید او متوجه ماجرا شده و بچه ها و 

خودش را به قتل می رساند و می سوزاند.
شغل؟	 

بیکار. سرکار می رفتم تا این که دیسک کمر 
گرفتم و بیکار شدم و هزینه هایم را پدر و مادرم 

می پرداختند.
با دخترخاله ات رابطه احساسی داشتی؟	 

بله، دخترخاله ام گفته بود قبل از ازدواج مرا 
دوست داشته اما به من نگفته بود ولی من در 
این مدت دوستش داشتم و دلبسته اش شده 

بودم.
االن با این اتفاقات شرایط بهتر شد؟	 

نه، بدتر شده است.
خانواده ات اطالع دارند؟	 

نه، پدر و مادر پیرم نمی دانند چه اتفاقی افتاده 
است.

اطالع داری جسد چطور پیدا شده؟	 
نه، ولی می دانــم که خون هیچ وقت پایمال 
نمی شود. )حمید وقتی فهمید جسد سوخته 
چطور پیدا شده است شوکه شد و گفت که 

خون گیرا ست.(
ــواده مــقــتــول رضــایــت 	  ــانـ ــرت خـ ــظ بــه ن

می دهند؟
اتفاقی است که افتاده و به وجدان خودشان 
ربط دارد که خون دیگری ریخته نشود و من 
همه ماجرا را به خدا سپردم و امیدوارم مرا 

ببخشند.
تبر را از کجا آوردی؟	 

برای کارهای باغ از تبر استفاده می کردم به 
همین دلیل روز قتل همراه خودم بردم.

حرف آخر؟	 
من دخترخاله ام را دوست دارم و امیدوارم 
بعد از بخشیده شدن با او به آرامش برسم و 
او نیز آرامــش پیدا کند چون المیرا یک بار 
به من گفت که عزرائیل یک بار جان آدم را 
می گیرد اما شوهرش هر روز چند بار جان 
آن ها را می گیرد و یک روز خوش در زندگی 

اش ندیده است.

قتل با  تبر در  رابطه شوم با  دخترخاله!

 تحلیل کارشناس	 

دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس و 
استاد دانشگاه

خانواده یک نهاد اصلی ، مهم و اساسی 
ــن اصلی ساختار  بــه شمار مــی رود و رک
شخصیت انسان هاست در حقیقت خانواده 
است که بنیان فکری هر فردی را می سازد. 
این  بر  شناسان  روان  و  شناسان  جامعه 
باورند که شخصیت اولیه در درون خانواده 
 ، ــود و تشکیل شخصیت  ساخته مــی ش
سالمت جسمانی و روحی و روانی هر فردی 

بــه خــانــواده اش برمی گردد.متاسفانه 
ــواده های ــان ــزو خ ــواده هــا ج ــان  بــرخــی خ
ــان و بــهــم ریــخــتــه به  ــام  آشــفــتــه، نــابــه س
حساب می آیند که این خانواده ها انواع 
 آسیب های اجتماعی را به جامعه تحمیل 
می کنند، کودکانی که در این خانواده ها 
رشد و  پرورش پیدا می کنند همانند والدین 
خود بزهکار می شوند و راه والدین خود 
را ادامه می دهند زیرا این کودکان اصول 
تربیتی را در خانواده های متزلزل آموخته 
اند و تقریبا آینده ای برای شان نمی توان 
تصور کرد زیرا آن ها با انواع جرایم اجتماعی 

وارد جامعه می شوند.

در خانواده های آشفته و نابه سامان پدر 
و مــادر به دلیل فقر ، بیکاری، مشکالت 
اقتصادی و... اغلب اعتیاد دارند و کانون 
خانواده با مسائل و مشکالت عدیده ای 
رو به روست دراین خانواده ها هیچ قانون 
خانوادگی رعایت نمی شود و هر فردی 
معموال با قوانین تعیین شده از سوی خود 

در این نهاد مهم زندگی می کند.
به قدری در این خانواده ها میزان جرایم 
باالست که به هر کار خالفی روی می آورند. 
دختران فراری و پسران بزهکار محصول 
چنین خانواده هایی هستند و بزه خود را 
به درون جامعه می کشانند. سازمان هایی 

کاهش  اصلی  مسئول  بهزیستی  مانند 
این آسیب ها به شمار می روند و چنان چه 
بتوانند ایــن خــانــواده ها را در شهرهای 
کوچک و کالن شهرها شناسایی کنند باید 
با خدمات مشاوره ای آن ها را حمایت کنند 
تا حداقل از درون این خانواده ها فرزندان 

سالم و مفید به  جامعه تحویل داده شود.
برخی از این خانواده های آشفته تعداد 
فــرزنــدان زیـــادی دارنـــد و در حقیقت با 
فرزندآوری می خواهند این چرخه ناقص 
را به نفع خود بچرخانند و کودکان خود 
را برای کار در خیابان ها و مراکز آسیب زا 
پــرورش دهند تا نان آور خانواده باشند. 

ــار و خیابانی اغلب از درون  کــودکــان ک
 همین خانواده های نابه سامان وارد جامعه 
شده اند که شاهد آسیب های بی شماری 
نیز هستیم. والدین در این خانواده ها بر 
سر مسائل مختلف درگیر نزاع و اختالفات 
هستند تا جایی که کارشان به قتل و جنایت 
های هولناک خانوادگی کشیده می شود. 
اغلب پرونده های قتل و افرادی که به عنوان 
بزهکار در زندان ها هستند در این قبیل 
خانواده ها رشد کردند و به دلیل نداشتن 
آگاهی مناسب از مشاوره بهره مند نمی 
شوند و هیچ گاه نمی توانند راه یک زندگی 

سالم را انتخاب کنند.

خانواده های آشفته

با شکسته شدن حکم قصاص پسری که متهم 
است به خاطر انگشتر طال دست به جنایت زده 
است وی دیروزبرای سومین  بار از خود دفاع کرد. 

جدال خونین در پارک	 
شامگاه بیست و هشتم تیر 91 به کالنتری 157 
کیانشهر  خبر رسید جدال چند پسر در بوستان 
نارون به خون کشیده شده و مهدی 22 ساله 
جان سپرده است. ماموران به پارک رفتند و با 
 جنازه خونین قربانی روبه رو شدند. بررسی ها  
نشان می داد پسر 26 ساله ای به نام بهزاد  و 
عمویش  فاضل 22 ساله با مهدی و برادرش 
درگیر شده بودند که در این جدال  بهزاد با قمه 
به گردن و دست مهدی  زده و به همراه عمویش 
گریخته اســت. بــرادر مهدی به نام محمد  که 
شاهد جنایت بود به پلیس گفت: چند روز پیش 
در پارک نارون قدم می زدم كه یک انگشتر پیدا 
کردم وآن را به فاضل نشان دادم. فاضل وقتی 
فهمید انگشتر طالست دیگر آن را پس نداد . 
بیست و هشتم تیر ماه  بر سر همین موضوع با 
هم درگیر شدیم. بهزاد که داخل پارک بود با 
شنیدن سر و صدای ما ، جلو آمد و از عمویش 
طرفداری کرد. همان زمان مهدی  هم سر رسید 
و به کمک من آمد. بهزاد با قمه ای که در دست 

داشت به برادرم حمله كرد و او را زد.
بازداشت عمو و برادرزاده	 

پلیس با اطالعاتی که به دست آورد به ردیابی 
دو متهم فــراری پــرداخــت. 13 شبانه روز از 
جنایت گذشته بود كه بهزاد  با پای خودش به 
پلیس آگاهی رفت  و ادعای بی گناهی  کرد.  وی 
گفت: آن شب با شنیدن هیاهو در پارک به محل 
درگیری رفتم و با بدن نیمه جان مهدی رو به رو 

شدم . برادر مهدی هم باالی سرش ایستاده بود 
و گریه می كرد.من هیچ نقشی در قتل نداشتم. 
از طریق خانواده ام فهمیدم متهم به قتل مهدی 
هستم و  به همین دلیل به این جا آمدم تا حقیقت 
مشخص شود. چهار روز پس از مطرح شدن این 
ادعا فاضل هم به اداره آگاهی پایتخت رفت و  از 

جزئیات درگیری گفت.
اعتراف به قتل	 

در این میان و به دنبال بازداشت فاضل ،بهزاد  
حرف های تازه ای را مطرح و به قتل اعتراف 
کرد. وی گفت: از پیدا شدن انگشتر طال خبر 
داشتم و به محض ایــن كه فهمیدم مهدی  و 
ــرادرش با عموی کوچکم درگیر شده اند به  ب
خانه پدرم رفتم.من قمه ای را که در پارکینگ 
مخفی كرده بودم برداشتم و چند دقیقه بعد به 
پارک نارون برگشتم. مهدی كه چوب در دست 
داشت به من حمله كرد و برای دفاع از خودم با 
قمه به گردنش زدم اما نمی خواستم او را بکشم.
من و فاضل وقتی فهمیدیم مهدی جان سپرده ، 
وحشت زده سوار یك موتور شدیم و از تهران فرار 
كردیم.چند روز در شهرهای شمال غرب کشور 
سرگردان بودیم اما به خاطر عذاب وجدان به 

تهران برگشتیم و تسلیم شدیم.
متهمان در دادگاه	 

بهزاد  در  شعبه 71 دادگاه کیفری  سابق استان 
تهران در حالی پای میز محاکمه ایستاد که 
اولیای دم برای او حکم قصاص خواستند. بهزاد 
در دادگاه خودش را بی گناه خواند و  گفت: من با 
قمه به گردن مقتول نزدم اما  قبول دارم در دعوا 
شرکت کردم  و فقط یک ضربه به دست مهدی 
زدم.  فاضل  و سایر شرکت کنندگان در درگیری 

منجر به جنایت  نیز که همگی با قرار قانونی آزاد  
بودند  یک به یک  در جایگاه ویژه ایستادند  و خود 
را بی گناه خواندند.  در پایان آن  جلسه هیئت 

قضایی بهزاد را به قصاص محکوم کرد.
آغاز کش و قوس قضایی پرونده	 

 حکم صــادر شده در دیــوان عالی کشور تحت 
بررسی بود  که بهزاد درخواست اعاده دادرسی 
ــاره به  را مطرح کرد و خواستار رسیدگی دوب
پرونده اش شد و این آغاز کش و قوس قضایی 
این پرونده بود.  در سال 95 و با گذشت چهار 
سال از جنایت، درخواست اعاده دادرسی بهزاد 
در دیوان عالی کشور  پذیرفته و پرونده به شعبه 
هم عرض فرستاده شد.  بهزاد این بار  در شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد و  گفت: وقتی دعوا باال گرفت 
و مهدی و برادرش با چوب مرا زدند ، من برای 
دفاع از خودم یک چاقوی کوچک بیرون آوردم 
و به دست مقتول زدم.مــن قاتل نیستم  و حاال 
 یک شاهد را به دادگــاه آورده ام تا برای اثبات 
بی گناهی من شهادت دهد. سپس شاهد جوان  
در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من راننده کامیون 
هستم. ماشینم را کنار خیابان پارک کرده بودم 
که صدای داد و فریاد  را از داخل پارک شنیدم. 
وقتی به پارک رفتم دیدم بهزاد دستش بریده 
بود و مقتول غرق خون روی زمین قرار داشت. 
همان موقع یک نفر را دیدم که قمه در دست و 
سراسیمه از پارک بیرون رفت. من شک ندارم 
مرد غریبه قاتل بوده است.   در پایان آن  جلسه 
قضات  ادعای بی گناهی بهزاد را نپذیرفتند و با 
توجه به مدارک موجود وی را به قصاص محکوم 
کردند. در حالی که پرونده بار دیگر برای بررسی 

به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود بهزاد بار 
دیگر درخواست اعاده دادرسی را مطرح و  ادعا 
کرد عمویش فاضل قاتل است و در این مدت به 

خاطر او حقیقت را پنهان کرده بود.
سومین دادگاه	 

با طرح این ادعا ، درخواست اعاده دادرسی وی 
پذیرفته شد تا بهزاد برای سومین بار در دادگاه از 
خود دفاع کند. وی دیروز در شعبه چهارم دادگاه 
محاکمه  میز  پــای  تهران  استان  یک  کیفری 
ایستاد و گفت: باور کنید من قاتل نیستم. عمویم 
با بهزاد درگیر بود و به همین دلیل هم او را با قمه 
زد، من بی گناهم. در پایان جلسه قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

 مرد افیونی که به تازگی از زندان آزاد شده 
بود جلوی خانه باجناقش خودزنی کرد.

ساعت 10 صبح روز یک شنبه مرد جوانی 
در تماس با ماموران کالنتری 127 نارمک 
از مرگ مرد 35 ساله ای که به تازگی از 
زنــدان آزاد شده بود خبر داد .ماموران با 
حضور در محل با جسد مرد جوانی که از 
ناحیه سینه و قلب هدف چاقو قرار گرفته 
بود روبه رو شدند. باجناق قربانی گفت: 
باجناقم پنج سال قبل به دلیل اعتیاد و حمل 
مواد مخدر به زندان رفت و قبل از این ماجرا 
نیز خواهرزنم به خاطر مشکالت همسرش 
 طــالق گــرفــت و حضانت بچه هــا نیز بر 
عهده اش بــود.وی افــزود: پنج سال از این 
ماجرا گذشت تا این که باجناقم از زندان 
آزاد شد و صبح  به در خانه مان آمد همسرم 
از دادن آدرس خانه خواهرش خودداری 
کرد اما باجناقم شروع به داد و بیداد کرد و 

من خودم را به جلوی در رساندم.
مرد جوان ادامه داد: با جناقم با دیدن من به 
سمتم حمله کرد که او را از خودم جدا کردم 
و در ادامــه همسایه ها به کمک من آمدند 
که باجناقم در این صحنه از جیب شلوارش 
یک چاقو بیرون آورد و وقتی فهمید با پلیس 
تماس گرفتیم شروع به فحاشی کرد و پا به 
فرار گذاشت که او را تعقیب کردیم و دیدیم 
در دو کوچه پایین تر با چاقو به سینه و قلبش 
ضربه زده که با اورژانس تماس گرفتیم اما 
وقتی تیم پزشکی در محل حاضر شد مرگ 

او را اعالم کرد.

خودزنی مرگبار مرد زندانی 
جلوی خانه باجناقش 

رفیق کشی به خاطر انگشتر طالی بادآورده



برادر وکیل

گوید:  می  تهران  در  دکتری 
ــرادری در اصــفــهــان دارم  ــ بـ
ــرادر او  ــا بـ کــه وکــیــل اســـت. ام
در اصفهان انکار می کند که 
بــرادر دکتری در تهران دارد. 
در صورتی که هر دوی آن ها 
درســـت گفته بــاشــنــد، چطور 

چنین چیزی ممکن است؟

سرگرمی سه شنبه   29  بهمن 101398
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

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

آیا می توانید تعداد 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.
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هوش منطقی: جواب معما عدد 5 است. در هر شکل عدد وسط به صورت زیر به 
دست می آید: حاصل ضرب 2 عدد باال را از حاصل ضرب 2 عدد پایین کم می کنیم.

معمای محل کار سروش :با توجه به داده های معما به این نتیجه می رسیم که 
اضافه شدن هر 10 کیلومتر بر ساعت 35 دقیقه به سرعت سروش اضافه می 
کند. پس زمانی که با سرعت 20کیلومتر حرکت کند 70 دقیقه ای می رسد و 
زمانی که با سرعت 30 کیلومتر به سمت محل کار برود 35 دقیقه ای. حاال اگر 
باسرعت 25 کیلومتر بر ساعت حرکت کند  52.5  دقیقه طول می کشد که به 

محل کار برسد و 2.5 دقیقه تاخیر خواهد داشت.
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هوش منطقی

رابطه منطقی بین اعداد را در تصویر باال پیدا و 
عدد مناسب را برای جای خالی انتخاب 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

نمونه

معما )1(

محل کار سروش

سروش در یک شرکت خصوصی شاغل است. اگر 
سروش با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت حرکت 
کند، 20 دقیقه دیر به محل کار خود می رسد و 
اگر با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت حرکت کند، 
15 دقیقه زود می رسد. اگر سروش با سرعت 25 
کیلومتر بر ساعت حرکت کند، چه زمانی به محل 

کار خود خواهد رسید؟
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معما )2(

خفن استریپ:

تیربار

تست هوش: گزینه )1( 
حرکت نقطه سیاه را در 
هر چهارخانه به صورت 

جداگانه بررسی کنید.

معمای بــرادر وکیل: 
دکــتــر در تــهــران خانم  

بوده است.
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 شهرام ناظری 
همواره در خدمت 
شاعران بزرگ 
فارسی بوده و 
سعی کرده است با 
پادرمیانی  موسیقی 
و آواز ایرانی چهره 
جهانی آن ها را نیز 
تقویت کند

موسیقی

هنری

درنگ

تصویرگر ایرانی، نامزد جایزه 
»نویسندگان و تصویرگران« آمریکا

محمد حسین ماتک، تصویرگر کتاب های کودک 
و نوجوان، برنده فصل سوم جایزه بین المللی 
نامزد  و  آمریکا  تصویرگران«  و  »نویسندگان 
مرحله نهایی این جایزه شد. به گزارش ایرنا، 
تصویرگران  و  بین المللی نویسندگان  جایزه 
آمریکا،  از مهم ترین جایزه هایی است که در 
حــوزه نویسندگی و تصویرگری در این کشور 
برگزار می شود و شیوه برگزاری و اهمیت آن، 
مانند جایزه اسکار است. هر ساله تصویرگران 
و نویسندگان، آثار خود را برای شرکت در این 
ــا،  درهر  ــال می کنند و از بین آن ه جایزه ارس
به عنوان  فصل یک نویسنده و یک تصویرگر 
برگزیده جایزه فصلی نویسندگان و تصویرگران 
آمریکا انتخاب می شود و ۵۰۰ دالر دریافت 
می کند. سپس برنده های هر فصل که شامل 
به  هستند،  تصویرگر  چهار  و  نویسنده  چهار 
مرحله نهایی این جایزه که در ماه آوریل برگزار 
می شود، راه می یابند. در این مرحله هر تصویرگر 
نویسندگان  از  یکی  ــان  ــت داس بــایــد  منتخب 
منتخب را تصویرگری کند و از بین آن ها، برنده 
مشخص  دالری  پنج هزار  جــایــزه  ــن  ای نهایی 
می شود. محمدحسین ماتک در تابستان ۹۸ 
تصاویر مربوط به کتاب »ماچوچه و کــاغ« را 
بــرای شرکت در این جایزه ارســال کرد که به 
عنوان برگزیده فصل سوم جایزه بین المللی 
»نویسندگان و تصویرگران« آمریکا و نامزد جایزه 

نهایی انتخاب شد. 

 مصادره سازهای ایرانی
 روی اسکناس آذربایجانی!

رقابت کشور آذربایجان با ایــران بر سر خودی 
کــردن سازهای ایرانی بارها ثابت شده است. 
نقش بستن تصویر کمانچه و تار روی اسکناس یک 
مناتی )منات: واحد پول آذربایجان( هم شاهد این 
ادعاست. دو سال پیش پرونده مهارت ساختن و 
نواختن کمانچه به صــورت مشترک بین ایران 
و آذربایجان در فهرست میراث یونسکو به ثبت 
جهانی رسید. این اتفاق بهانه ای شد تا مسئوالن 
زودتر به فکر ثبت دوتار  در این فهرست باشند و 
خوشبختانه آذر ماه امسال، پرونده مهارت های 
سنتی ساختن و نواختن دوتار ثبت جهانی شد. 
چند ماه پیش هم خبر رسید ترکیه ای ها برای 
ثبت جهانی »تار« دست به کار شدند، حال این که 
داشته های فرهنگی ایران، مصداق یک مثنوی 
بلنِد تمام نشدنی است که برای حفظ و ثبت آن ها 

نباید لحظه ای غفلت کرد.

استاد صاحب سبک موسیقی ایرانی امروز 70 ساله می شود

شهرام ناظری؛ واسطه آشتی موسیقی و موالنا
اکرم انتصاری- صدایش شبیه هیچ کس نیست اال خودش. استاد شهرام ناظری، این اعتبار ساز و آواز ایرانی، در 70 سالگی هنوز بی رقیب است. او و 
استاد شجریان همواره شانه به شانه هم جلو رفته اند و تا به امروز، هر کدام به سبک خود جور بی مباالتی هایی را که در حق موسیقی و آواز ایرانی شده 
است، کشیده اند. به اوج رسیده ها و بهترین ها خوب می دانند که احتمال تقلید از آن ها زیاد است اما اجرا، ادای کلمات و رنگ صدای شهرام ناظری، باعث 
شده است بعد از گذشت این همه سال کسی نتواند اجرای خود را به او نزدیک کند، حتی پسرش حافظ که می توان او را شاگرد خصوصی خوش شانسی 

دانست که با موسیقی و زیرنظر استادی چون شهرام ناظری پر و بال گرفته است.

سعدی سواره بود و موالنا پیاده...	 
شهرام ناظری رفاقتش را با موالنا این طور توصیف 
و کار را تمام می کند:»از روزی که چشم باز کردم، 
دیدم دوست دارم موالنا بخوانم.« در روزهایی که 
این خواننده بیست و دو، سه سال بیشتر نداشت، 
سعدی خدای خواننده های آواز بود و در برابر 
موالنا خواندن، مقاومت زیــادی وجود داشت. 
حتی استاد غامحسین بنان، خواننده تصنیف 
دلنشین »الهه ناز« هم معتقد بود باید از سعدی 
خواند و نه موالنا. استاد ناظری در بخشی از 
مستند »مشاهیر کرد«، به اولین مواجهه اش با 
بنان و مخالفت سرسختانه او با خواندن از موالنا 
اشــاره می کند و می گوید:»من در موسیقی دو 
بخش را دنبال کردم، موسیقی کردی که بحثش 
بسیار مفصل است و موسیقی سنتی که برای 
تحصیل در آن به تهران آمــدم. در آن روزهــا، آن 
چیزی که به ما درس دادند، فقط از روی غزل های 
سعدی بود. یعنی ۹۵ درصد نگاه تغزلی سعدی 
بود که روی موسیقی آوازی سوار بود و ما هر جا 
رفتیم همیشه سعدی بــود. ۵ درصــد دیگر هم 
حافظ و دیگر شاعران. نمی دانم چه نیرویی من 
را به سمت موالنا بــرد. دوستی داشتم به اسم 
دکتر نظام زاده نائینی، ایشان دوست استاد بنان 
بود. خیلی از من پیش بنان تعریف کرده بود؛ که 
جوانی هست هم شاعر است، هم ساز می زند، 
هم موسیقی دان است و هم صدای عجیبی دارد. 
آن قدر تعریف کرده بود که استاد بنان خواست من 
را ببیند. شبی که در منزل ایشان، استاد را دیدیم، 
شعر »چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند 
مجنون/ دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند 
جیحون« موالنا را خواندم. یک دفعه آقای بنان 
وسطش گفت: این ها چیست می خوانی! با تندی 
و پرخاش گفت: خیلی افتضاح بــود. همه اش 
تخته پاره و خون و دریا و نهنگ. این چیزها صدای 

آدم را خراب می کند و شما باید شعرهای خیلی 
مرتب، تر و تمیز و شسته رفته بخوانید. خیلی توی 
ذوقم خورد.« اما نه این اتفاق و نه مخالفت های بعد 
باعث شد که شهرام ناظری از موالنا دست بکشد. 
او از موالنا خواند و ورود موفقیت آمیز این شاعر در 
آواز ایرانی باعث شد تا اندک اندک دیگران نیز، به 
موالنا ایمان بیاورند و از  اشعار او  استفاده  کنند؛ 
حتی کسانی که معتقد بودند موسیقی سنتی و 

موالنا با هم جور درنمی آید.

اندک اندک فتح های پی  در پی	 
قصه رفاقت ناظری و موالنا یک روی سکه است 
و عاقه اش به ادبیات فارسی روی دیگر آن. در 
گفت و گویی که پیشتر با او داشتم، از مادرش 
گفت که عاشق ادبیات فارسی بــوده و او را نیز 
سر همین سفره نشانده اســت. کمتر جایی به 
این موضوع اشــاره می شود که او شاعر ویژه ای 
نیز هست و حتی شعر تصنیف »شیدا شــدم« او 
را به اشتباه از موالنا می دانند؛ در صورتی که او 
خود این چنین سروده است که :»من او بدم من 
او شدم/ با او بدم بی او شدم/ در عشق او چون او 
شدم/ زین رو چنین بی سو شدم«. او همواره در 

خدمت شاعران بزرگ فارسی بوده 
 و سعی کرده است با پادرمیانی  

موسیقی و آواز ایرانی چهره 
جهانی آن هــا را نیز تقویت 

کند. به هر حال بعید است 
با لحن حماسی خود  او 
ــراغ غـــول ادبــیــات  ــه سـ ب
حماسی، یعنی فردوسی 
ــد. هرچند  ــاش نــرفــتــه ب
اجرای شاهنامه خوانی 
بی مقدمه  او،  تــوســط 
نبوده و او پس از سال ها 

تحقیق و پژوهش، شاهنامه را در بستر موسیقی 
مقامی، ارکستر بزرگ کامی بر مبنای موسیقی 
دستگاهی و گروهی بین المللی روی صحنه 
آورده است. با این همه، او از شاعران شعر نو نیز 
روی گردان نبوده و رد پای »زمستان« مهدی اخوان 
ثالث و »در گلستانه«  سهراب سپهری در آثارش به 
چشم می خورد. تلفیق شنیدنی آواز ایرانی، با آثار 
شاعران شعر نو نشان می دهد تاش موفقیت آمیز 

او بــرای ورود مــوالنــا بــه عرصه 
اتفاقی  سنتی،  موسیقی 

نبوده و شهرام ناظری 
مرد کارزارهایی  
ــه در  ــ اســــــت کـ

چشم دیگران، 
ــی و  ــدنـ ــاشـ نـ

شکست خورده 
به نظر می آید؛ اما 

ــا قـــدم هـــای او  بـ
شدنی می شود.

»کلهر« درباره »پایور« نظر داد

پس از افتتاح مرکز تحقیقی و تخصصی »خانه 
پایور«، کیهان کلهر در فایلی تصویری دربــاره 
این هنرمند تاثیرگذار توضیحاتی داده است. به 
گزارش ایلنا، طی هفته گذشته، مرکز تحقیقی 
با  همزمان  پایور«  »خانه  عنوان  با  تخصصی  و 
زادروز فرامرز پایور )موسیقی دان، ردیف دان، 
آهنگ ساز، مدرس و نوازنده سنتور( در سکوت 
خبری افتتاح شــد. کلهر دربــاره فرامرز پایور 
می گوید: او مرجعی بود که موسیقی ایرانی را 
همه جانبه،  پشت و رو بلد بود. وی به تازگی فایل 
تصویری صحبت هایش را در صفحه شخصی اش 

منتشر کرده است.

 انتشار آخرین قطعه فرزاد فرزین
 در »مانکن«

همزمان با پخش آخرین قسمت سریال نمایش 
خانگی »مانکن«، قطعه »بی انتها« با صدای فرزاد 
فرزین منتشر شــد. او در توضیح مشخصات این 
قطعه در صفحه شخصی خود نوشت:»آهنگ: فرزاد 
فرزین و عماد طغرایی و ترانه از حامد رجبی و مسعود 
محمدی.« این خواننده در این سریال، هم به عنوان 
بازیگر و هم خواننده تیتراژ فعالیت داشت. او تا به 
حال هفت آلبوم رسمی منتشر کرده که »شانز لیزه« 
که در اسفند سال ۹6 منتشر شد، آخرین آن هاست. 
این آلبوم سال گذشته در جشن ساالنه »موسیقی 
ما«، عنوان بهترین آلبوم موسیقی پاپ سال ۹7  به 

انتخاب مردم را دریافت کرد.

سِر اصل مطلب بروید!

در حالی که این روزها میان برنامه هایی با موضوع 
درست نویسی و پاسداری از زبان و خط فارسی 
از شبکه های مختلف تلویزیون پخش می شود 
امــا انگار ایــن آمــوزش هــا تنها بــرای مخاطبان 

تلویزیون است، نه برنامه سازاِن آن! متأسفانه هر از گاهی 
شاهد غلط نویسی هایی در زیرنویس ِ سریال ها، خبرها و... هستیم که عمده آن ها هم از نوع 
رعایت نکردِن قاعده هکسره است. جدیدترین این غلط نویسی ها در برنامه توقف ممنوع شبکه 

سوم سیما رخ داد که به جای این که »سِر اصل مطلب برود«، »سره اصِل مطلب رفته است«!
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اختصاصی خراسان ازمیان خبرها

 باند سرقت »سنگ آهن« 
 متالشی شد

توکلی- باند سرقت "سنگ آهن"   در سیرجان  
درحالی متالشی شد که  ماموران پلیس آگاهی  
با دریافت خبری  از سرقت سنگ آهن در یکی از 
شرکت های اقماری منطقه »گل گهر«  با توجه 
ــراد مظنون  به اهمیت ماجرای  این سرقت اف
به سرقت را بــرای دستگیری زیر نظر گرفتند 
ــزارش  ــود را آغـــاز  کــردنــد. بــه گ وتحقیقات خ
خبرنگار ما،  از سوی  دیگر   سر کرده این باند با 
مطلع شدن از رصد اطالعاتی پلیس، در تماس 
با ماموران پلیس آگاهی به آنان پیشنهاد رشوه 

۱۰۰ میلیون ریالی داد.
ــه با توجه به شواهد به دست آمــده، این  درادام
متهم  شناسایی ودستگیر شد ودر بازجویی های 
فنی و با مشاهده مستندات پلیس به  سرقت 

باندی سنگ آهن اعتراف کرد. 
براساس این گزارش، فرمانده انتظامی  سیرجان 
ــرده ایــن باند،  گفت: پس از دستگیری سر ک
مــامــوران پلیس آگاهی بــا  بررسی جغرافیای 
ــدام ضربتی وارد  زمانی و مکانی، طی یک اق
عمل شدند و ۱۸۰ تن سنگ آهن سرقتی را نیز 

کشف کردند.
  سرهنگ ایران نژاد افزود:ماموران انتظامی، 
متهمان را به انضمام پرونده پیشنهاد رشوه به 

مرجع قضایی تحویل دادند.

شناسایی عامالن شلیک خونین 
به قهرمانان قوی ترین مردان 

ایران !

 قهرمان قوی ترین مردان که چند روز پیش با 
ــود،  در  شلیک گلوله به شــدت مجروح شــده ب

وضعیت مساعدتری به سر می برد.
ــامــداد 25 بهمن اتفاقی  ــزارش رکــنــا، ب بــه گـ
ناگوار گریبان رامین فرج نژاد، ستاره حرفه ای 
مسابقات قوی ترین مردان کشورمان را گرفت.
همسر رامین در این باره به خبرنگار رکنا گفت: 
حوالی ساعت 3 بامداد 25 بهمن، حدود 3۰ نفر 
به رامین و برادرش عارف حمله می کنند. آن ها 
که مسلح به تفنگ و قمه بودند به طرز وحشیانه 
ای همسرم و برادرش را هدف قرار می دهند که 
در نتیجه آن یک گلوله به رامین اصابت می کند. 
او ادامه داد: برادر رامین، عارف هم به وسیله 
قمه از ناحیه سر و دست به طرز فجیعی مجروح 

می شود.
همسر قهرمان قوی ترین مردان ایران و جهان 
در پایان اظهار کرد: عملیات نیروهای انتظامی 
و امنیتی برای دستگیری عوامل این حمله از 
همان روز نخست حادثه آغــاز شد و حــاال  روند 
تحقیقات به شناسایی عامل اصلی این ماجرا 

رسیده است.

عقده های فروخورده! 

ــار بــه خاطر دســت درازی بــه زنــان  تاکنون دو ب
ودختران در مراکز تجاری دستگیر شده ام و هر 
بار دادگاه از من تعهد گرفته است که دست از این 
رفتارهای زشت بردارم اما گویی به این کار معتاد 

شده ام و ...
ــه خــاطــر رفــتــارهــای  ــوان 2۰ ســالــه ای کــه ب جـ
هنجارشکنانه و ایجاد مزاحمت از طریق دست 
درازی به زنان و دختران جوان دستگیر شده است 
درحالی که بیان می کرد چند بار تصمیم گرفتم 
از این رفتارهای زشت دست بردارم ولی باز هم با 
وسوسه های شیطانی نمی توانستم خودم را کنترل 
ــاره چگونگی این ماجرا به کارشناس  کنم، درب
مشهد  خــان  میرزاکوچک  کالنتری  اجتماعی 
گفت: در یکی از روستاهای مرزی جنوب شرقی 
کشور به دنیا آمدم ولی فقط یک سال به مدرسه 
رفتم و بعد از آن گوسفندان را به چرا می بردم. در 
خانه های گلی و چوبی زندگی می کردیم و من 
هیچ گونه آگاهی و اطالعاتی درباره غرایز جنسی 
نداشتم چرا که به مدرسه نرفته بودم و هیچ کدام از 
اطرافیانم در این باره سخنی نمی گفتند. در واقع 
از همان دوران کودکی کار می کردم و هرقدر به 
من دستمزد می دادند حرفی نمی زدم. در همان 
دوران نوجوانی چند بار توسط جوان های بزرگ 
تر از خودم مورد آزار قرار گرفتم اما از ترس چیزی 
به خانواده ام نمی گفتم و این موضوع را پنهان می 
کردم. نه تنها قدرت دفاع از خودم را نداشتم بلکه 
»نه« گفتن را هم بلد نبودم و نمی دانستم چگونه با 
شرایطی که برایم به وجود آمده است برخورد کنم. 
هیچ وقت به شهر نرفته بودم و چگونگی رفتار با 
آدم های شهرنشین را نمی دانستم به همین دلیل 
خیلی از افراد ازمن و برادرم سوء استفاده می کردند 
تا این که وقتی به سن جوانی رسیدم مادرم به دلیل 
بیماری فوت کرد و ما با پدر پیر و از کار افتاده ام تنها 
ماندیم. برخی از هم روستایی هایمان از مدتی 
قبل برای کارگری به مشهد آمده بودند و خبرهایی 
که می رسید حاکی از آن بود که آن ها در مشهد 
زندگی خوبی برای خودشان فراهم کرده اند. این 
بود که پسرعموهایم پیشنهاد زندگی در مشهد را 
مطرح کردند و ما هم تصمیم گرفتیم به همراه آن ها 
مهاجرت کنیم. خالصه بار و بندیل سفر را بستیم و 
به محله »بازه شیخ« آمدیم. در این جا منزلی را اجاره 
کردیم تا پنج نفری در کنار هم زندگی کنیم. پدرم که 
از کارافتاده بود در خانه می ماند و پسرعموهایم در 
امور ساختمانی کارگری می کردند. من و برادرم نیز 
از طریق یکی از آشنایان به پیمانکار یک ساختمان 
واقع در انتهای سی متری طالب معرفی شدیم 
تا با کارگری درآمــدی کسب کنیم اما درآمــد آن 
چنانی نداشتیم و پول کارگری مان صرف مخارج 
زندگی و تهیه مایحتاج ضروری می شد.  من تیپ 
و قیافه درستی نداشتم و مــورد توجه هیچ کس 
قرار نمی گرفتم. از سوی دیگر با دیدن وضعیت 
ظاهری برخی زنان و دختران جوان کنجکاو می 
شدم و گاهی در خلوت و تنهایی فیلم و عکس های 
مبتذل نگاه می کردم که برخی دوستانم در اختیارم 
می گذاشتند. در نزدیکی محل کارم مراکز خرید 
بزرگ و پاساژهایی وجود داشت که من هر روز بعد از 
اتمام کار ساختمانی به این مراکز می رفتم و از نگاه 
کردن به زنان شیک پوش و آرایش کرده لذت می 
بردم. در این میان نیز وسوسه می شدم تا به آن ها 
دست درازی کنم و این گونه به خودنمایی بپردازم 
چرا که در دوران کودکی عقده های فروخورده 
زیادی داشتم و از این که همواره توسط دیگران 
مورد آزار قرار می گرفتم رنج می بردم. از سوی دیگر   
شیوه کنترل رفتارهای غریزی را نمی دانستم تا 
این که به دلیل حضور زیاد در مراکز تجاری و خرید 
مورد ظن فروشندگان قرار گرفتم و با گزارش آن 
ها توسط ماموران کالنتری میرزا کوچک خان 
مشهد دستگیر شدم. آن ها مرا به دادگاه فرستادند 
اما چون شاکی پرونده به دادگاه نیامد از من تعهد 
گرفتند که دیگر این رفتارهای زشت را تکرار نکنم 
اما باز هم وسوسه می شدم وتالش می کردم به 
طور پنهانی وارد مراکز تجاری شوم تا کسی به من 
مشکوک نشود ولی این بار نیز زمانی که در حال 
ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران جوان بودم 
ناگهان ماموران انتظامی از راه رسیدند و مرا در 
یکی از بازارهای خرید دستگیر کردند. حاال هم 
از رفتارهای خودم پشیمانم اما نمی دانم چگونه 

می توانم دست ازاین اعمال زشت بردارم و ...
ــت، به دستور سرهنگ محسن  شایان ذکــر اس
باقی زاده حکاک )رئیس کالنتری میرزا کوچک 
خــان( پرونده این جــوان در اختیار کارشناسان 
دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی قرار گرفت 
ــاره رفتارهای  تا بررسی های روان شناسی درب

هنجارشکنانه او صورت گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- سرنشینان نقابدار دو دستگاه 
4۰5 که به اتهام قتل مسلحانه مالک  پــژو 
یک فروشگاه صوتی و تصویری تحت تعقیب 
پلیس آگاهی بودند، در چند عملیات جداگانه 
دستگیر شدند و راز این جنایت هولناک را 

فاش کردند.
به گــزارش خــراســان، ایــن جنایت هولناک 
در دقایق اولیه بامداد بیست و پنجم دی در 
حالی رخ داد که متصدی یک فروشگاه عرضه 
محصوالت فرهنگی در حال نصب دوربین 
مدار بسته درون مغازه اش بود در همین هنگام 
ناگهان دو خودروی پژو 4۰5 نقره ای و سفید 
رنگ که هرکدام سه سرنشین نقابدار داشتند 
در نزدیکی فروشگاه توقف کردند که ناگهان 
ــدای شلیک سه گلوله پی در پی سکوت  ص
خیابان شهید نظامدوست در بولوار طبرسی 
ــزارش، یکی  شمالی را شکست. بنابراین گ
از این گلوله ها که از سالح وینچستر شلیک 
می شد به سر متصدی فروشگاه اصابت کرد 
و او قبل از رسیدن نیروهای اورژانس به دلیل 
عوارض ناشی از اصابت گلوله در دم جان سپرد 

و مهاجمان نقابدار نیز از محل گریختند.
با گــزارش این حادثه به نیروهای انتظامی، 
بالفاصله ماموران گشت کالنتری طبرسی 
 3۰ نظامدوست  شهید  خیابان  در  شمالی 
حضور یافتند و با حفظ صحنه جنایت، مراتب 
را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند.

این گزارش حاکی است، با حضور قاضی علی 
اکبر احمدی نژاد و کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی در محل حادثه، 
تحقیقات میدانی در این باره آغاز شد و جسد 
جوان 3۰ ساله که »سید جواد- ع« نام داشت 
برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی 

انتقال یافت.
بررسی های تخصصی کارآگاهان با صدور 
دستورات محرمانه ای از سوی قاضی شعبه 
ــرای عمومی و انقالب مشهد در  2۰۸ دادس
حالی ادامه یافت که سرنخ های مهمی از این 

جنایت وحشتناک به دست آمده بود.
بررسی سرنخ های موجود حکایت از آن داشت 
که مهاجمان مسلح روز قبل از جنایت در یک 
تعمیرگاه خودرو، اقدام به تعویض روغن موتور 
خــودرو کرده اند از سوی دیگر نیز تحقیقات 
میدانی کارآگاهان به بررسی غیرمحسوس 
دوربین های مدار بسته در نزدیکی محل وقوع 
جنایت کشید و مشخص شد که سرنشینان 
خودروهای پژو 4۰5 با راننده یک دستگاه 
خــودروی جک هم دقایقی قبل از این حادثه 

وحشتناک درگیر شده اند اما شماره پالک 
خودروهای پژو گل مالی شده بود! بنابراین 
کارآگاهان به ســراغ راننده جک رفتند و از 
ــاره علت درگیری با سرنشینان پژو  وی درب
سوال کردند. این راننده جوان گفت: یکی از 
سرنشینان پژو در همان محل سکونت دارد و 
یک بار دیگر نیز برای من ایجاد مزاحمت کرده 
بود! من قصد دارم با دختری در همان محل 
ازدواج کنم! ولی گویا آن جــوان نمی تواند 
این موضوع را تحمل کند به همین دلیل با من 

درگیر می شود. آن شب نیز من نامزدم را در 
نزدیکی منزلشان پیاده کردم که ناگهان او و 
دوستانش سبز شدند و با یک بهانه واهی قصد 
درگیری داشتند که باالخره با وساطت دیگران 
این مشاجره های لفظی پایان یافت و آن ها از  

محل دور شدند.
ــزارش اختصاصی خراسان حاکی است،  گ
با مشخص شــدن هویت یکی از سرنشینان 
پژو که حامد نام دارد، تحقیقات کارآگاهان 
محمدرضا  ســرهــنــگ  مستقیم  ــارت  ــظ ن ــا  ب
غــالمــی ثــانــی )رئــیــس اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی( وارد مرحله جدیدی 
شــد امــا وقتی کــارآگــاهــان بــا دســتــور قاضی 
احمدی نژاد عملیات دستگیری وی را آغاز 
کردند، مشخص شد که او و همدستانش به 
تهران گریخته اند به همین دلیل مشخصات 
ظاهری و هویتی متهم به کلیه عوامل انتظامی 
و گشت های غیرمحسوس اعالم شد و از سوی 
دیگر    ردیابی های اطالعاتی کارآگاهان برای 
شناسایی دیگر عوامل این جنایت مسلحانه 

تغییر کرد.

بنابر گزارش خراسان، کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی در ادامه پیگیری 
این پرونده جنایی و با استفاده از شگردهای 
مشهد  بــه  را  متهمان  نهایت  در  تخصصی، 
کشاندند و هر کدام از آن ها را در عملیات های 
جداگانه به دام انداختند و سالح وینچستر 
مورد استفاده در این جنایت وحشتناک را نیز 

کشف کردند.
به دنبال دستگیری هفتمین متهم این پرونده، 
دادســـرای   2۰۸ شعبه  قاضی  گذشته  روز 

عمومی وانقالب مشهد، با حضور در پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به تحقیق از متهمان 

پرونده پرداخت.
یکی از عامالن قتل مسلحانه که دیگر همه راه 
های گریز از مجازات را بسته می دید، مقابل 
قاضی احمدی نژاد دست از داستان سرایی 
ــروان جمالی )افسر  برداشت و در حضور س
پرونده( لب به اعتراف گشود و راز این قتل را 
افشا کرد. او به قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
گفت: آن روز با دوستانمان سوار بر چهار خودرو 
)دو پراید و دو پژو 4۰5( به نیشابور رفتیم تا 
با افــرادی که اختالف داشتیم صحبت کنیم 
اما طرف های مقابل نیامدند و ما به ناچار به 
مشهد بازگشتیم.  شب بــود که وارد مشهد 
شدیم و به طرف بولوار طبرسی شمالی رفتیم. 
ساعاتی را دور زدیم و مشروب نوشیدیم. در 
مسیر نیز »حامد« )یکی از متهمان( با راننده 
ــودروی جک که در حال پیاده کــردن یک  خ
دختر از خودرو بود، درگیر شد ولی در نهایت آن 
ها را جدا کردیم. در مسیر یکی از دوستانمان 
به قصد خرید »بنگ« )مواد مخدر( از خودرو 

پیاده شد و ما شش نفر باقی ماندیم. داخل دو 
خودروی پژو سه نفر نشسته بودیم. سرنشینان 
دو خودروی پراید نیز وقتی از نیشابور به مشهد 
آمدیم از ما جدا شدند. ساعت حدود 23:4۰ 
ــود کــه »ســجــاد« از درون خـــودرو بــه سمت  ب
مغازه دار شلیک کرد. روز بعد از طریق شبکه 
های اجتماعی در جریان مرگ مغازه دار قرار 

گرفتیم و به تهران گریختیم.
گــزارش خراسان حاکی اســت، »سجاد-چ« 
)متهم به قتل مسلحانه( نیز گفت: از حدود دو 
سال قبل با سبزواری ها )مقتول اهل سبزوار 
اختالف  سکونتمان  محل  همان  در  بـــود( 
داشتیم این کینه قدیمی به درگیری بین ما و 
دیگر نزدیکان مان کشیده بود تا این که آن شب 
وقتی از نیشابور بازگشتیم تصمیم گرفتیم 
زهرچشمی هم از آن ها بگیریم و قدرت نمایی 
کنیم اما قصد قتل نداشتیم. فقط می خواستیم 
آن ها را بترسانیم. آن شب باران آمده بود و ما 
پالک خودروها را گل آلود کردیم و من که در 
صندلی عقب نشسته بودم به سوی »جواد« 

شلیک کردم و بعد هم از محل گریختیم.
ــاره  بنابراین گـــزارش، تحقیقات بیشتر درب
زوایای پنهان این جنایت با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی احمدی نژاد همچنان 
ادامه دارد و متهمان نیز با قرار بازداشت موقت 
در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضوی قرار گرفتند.
قاضی ویــژه قتل عمد مشهد در پایان اولین 
جلسه بازپرسی از متهمان ضمن قدردانی 
از تالش های شبانه روزی کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی در به 
ــای جنایی به  سرانجام رســانــدن پــرونــده ه
خراسان گفت: هنوز زوایــای تاریکی در این 
پرونده وجود دارد که باید مورد بررسی های 
دقیق قرار گیرد اما آن چه تاکنون درباره علت 
و انگیزه ایــن جنایت مسلحانه به چشم می 
خــورد، خودنمایی و غرورهای کاذب دوران 
جوانی اســت که فرجامی تلخ در پی دارد، 
بنابراین مسئوالن فرهنگی و مدیران مبارزه 
با آسیب های اجتماعی همواره باید از طریق 
رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما درباره 
عواقب خطرناک این گونه پدیده های هولناک 
به جوانان و خانواده ها هشدار بدهند و فعالیت 
هــای فرهنگی را در حاشیه شهرها تقویت 
کنند تا جوانان و خانواده ها با فرجام گردن 
کشی های کاذب و خودنمایی با انواع سالح 
های سرد و گرم آشنا شوند و دست از این گونه 

رفتارهای خطرناک بردارند.

با اعترافات عامالن یک جنایت مسلحانه در مشهد فاش شد 

ماجرای آدمکشی پژوسواران نقابدار 

  متهمان پرونده جنایت مسلحانه   
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شاخص

هپکو بحران زده، در صدر بازدهی 
بازارپایه ای  فرابورس 

در حالی که در بورس و فرابورس، رالی صعودی 
سهم هــای کوچک متوقف شــده و ایــن روزهــا 
نمادهای بزرگ صادراتی به پشتوانه رشد دالر 
ــازار پایه  در حــال رکوردشکنی هستند، در ب
همچنان شرکت های کوچک و گاه ضررده در 
حال رشدند. مثال در سه ماه اخیر )از ابتدای آذر( 
نماد شرکت هپکو که حال و روز خوشی ندارد، 
بیش از 4 برابر شده است و 325 درصد بازدهی 
داده است. نماد پتروشیمی های فسا و جهرم که 
عمال پروژه هایی متروکه اند و معلوم نیست چه 
زمانی به بهره برداری برسند هم بازدهی قابل 

توجهی داشته اند. 

بازار خبر

گفت و گو

معدوم سازی 800 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در ۱0 ماه گذشته

ایرنا- معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع 
آوری و فــروش امــالک تملیکی گفت: در 10 ماه 
امسال 13 هزار تن کاال به ارزش 800 میلیارد ریال 
امحا و معدوم شده که از نظر حجم نسبت به سال 
گذشته افزایش اما از نظر ارزش کاهش داشته است.

افت ناچیز تراکنش های اینترنتی 
پس از اجباری شدن رمز دوم پویا

تسنیم - بانک مرکزی اعالم کرد با الزامی شدن 
استفاده از رمز پویا برای تراکنش های باالی 100 
هزار تومان، همزمان با اجرای طرح در بانک های 
کشور، افــت ناچیزی در برخی تراکنش های 

اینترنتی دیده شد.

 مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب
 و نیروی ایران : 

کنترل سیالب ها و تامین آب 
شرب میناب با افتتاح سد سرنی 

حسین بردبار- روزشنبه همزمان با میالد حضرت 
فاطمه )س( سد سرنی در 30 کیلومتری شهرستان 
میناب دراستان هرمزگان طی مراسمی با حضور 
وزیر نیرو و مسئوالن استانی افتتاح شد. برای بررسی 
تاثیر گذاری این سد در منطقه گفت وگویی با مهندس 
بهروز مرادی، مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه 
منابع آب و نیروی ایــران داشتیم که در ادامــه می 

خوانید:
با افتتاح سد سرنی، چه اتفاقی برای 
منطقه میناب و اطراف آن رخ می دهد و چه تاثیراتی 

در پایین دست خواهد گذاشت؟
- تاثیرگذاری سد سرنی در منطقه خیلی باالست و  
با این که حجم آب آن 61 میلیون متر مکعب است، 
سیالب های فصلی منطقه دشت میناب را می گیرد، 
نمونه اش سیالبی که ماه گذشته با پیک دبی1300 
مترمکعب بر ثانیه آمد که این سد واقعا دشت میناب و 

حدود 14 روستای پایین دست را نجات داد.
یعنی اگر این سد نبود چه می شد؟

- هم خسارت جانی و هم مالی هنگفتی داشت. 
موضوع بعدی تامین آب شــرب منطقه اســت که 
حدود 12.4 میلیون متر مکعب در سال محقق می 
شود و اتفاق خوبی برای این منطقه خشک است.

هدف بعدی این سد، حفظ و باالبردن سفره های 
آب زیرزمینی است که همین االن بومیان منطقه 
می گویند سطح آب زیرزمینی باالتر رفته و چاه 
های کشاورزی رونق بیشتری یافته که تاثیر خوبی 

درکشاورزی خواهد داشت.
آیا آمار و ارقامی از میزان تاثیر گذاری روی 

کشاورزی و سفره های زیرزمینی دارید؟
- باید آمار مشاهده ای باشد، معموال شرکت های آب 
منطقه ای که چاه های آب را دراین مناطق احداث 
می کنند، مشخص می کنند که چه اندازه  سطح آب 
زیرزمینی باال آمده است ، با توجه به بارندگی اخیر 
و آب گیری سد ، تردیدی نیست که سطح آب باالتر 

آمده است ولی رقم آن باید طی سال آبی رصد شود.

مهدی حسن زاده - طی سال های 
اخیر نظام بانکی با چالش ناترازی 
برخی بانک ها مواجه بــوده است. 
ــر رشــد  ــه اثـــر خـــود را ب چــالــشــی ک
نقدینگی، افزایش تورم و در نتیجه 
جامعه  ضعیف  قشرهای  بــر  فشار 
ــا ریــشــه مشکل  ــد ام نــشــان مــی ده

کجاست؟
از سال 93 به بعد با رشد موسسات 
غیرمجاز و کاهش نرخ تورم و همزمان 
افزایش نرخ سود بانکی، رقابت بین 
بانک ها و موسسات غیرمجاز برای 
جذب سپرده باال گرفت. رقابتی که 
براساس آن، موسسات غیرمجاز با 
جذب سپرده با نرخ های سود حتی 
ــاالی 30 درصـــد، بانک ها را وارد  ب
رقابتی کرده بودند که آن ها نیز مجبور 
به پــرداخــت سودهایی به نــرخ های 
نجومی بیست و چند درصــد شدند. 
هــمــزمــان، بــســیــاری از بخش های 
اقتصاد نیز با رکــود سنگین رو به رو 

بود. در چنین شرایطی رقابت بانک 
ها با موسسات غیرمجاز برای جذب 
سپرده موجب شد در عمل بانک ها 
هر روز بیشتر در باتالق نرخ سود فرو 
ــاره بانک هایی  رونــد. این مسئله درب
که منابع شان در برخی مفاسد بانکی 
یا مدیریت های غلط دچار اتالف شده 
بــود، موجب شد در عمل بسیاری از 
بانک ها با ناترازی منابع مواجه شوند. 
به این معنی که هزینه ها و از جمله سود 
پرداختی آن ها بابت سپرده ها، بیشتر 

از درآمدهایشان شود.بانک ها معموال 
از دو طریق می توانند معضل ناترازی 
خود را به تعویق بیندازند. نخست از 
طریق استقراض از بــازار بین بانکی 
است. آخرین آمار بانک مرکزی درباره 
این بازار مربوط به پایان سال 97 است 
که نشان می دهد طی آن سال بیش 
از 10 هزار هزار میلیارد تومان، با نرخ 
ســود حــدود 20 درصــد در ایــن بــازار 
مبادله شده است. با این حال در اوج 
جنگ بانک ها بر سر جذب سپرده، 

نــرخ ســود بین بانکی در ســال 93 تا 
27 درصد نیز رسیده است. نرخی که 
نشان می دهد تا چه انــدازه بانک ها 
نیاز به جذب نقدینگی به هر قیمتی 
داشته اند.دومین راهکار بانک ها برای 
فرار از ناترازی افزایش بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی است. بانک ها باید 
حداقل 10 درصد سپرده های جذب 
شده را بابت سپرده قانونی در بانک 
مرکزی سپرده گذاری کنند. هر مقدار 
بانک ها در سپرده گــذاری این مبلغ 
در بانک مرکزی تاخیر داشته باشند، 
به بانک مرکزی بدهکار می شوند و 
با نرخ جریمه سنگین 34 درصدی 
باید این جریمه را به بانک باز گردانند. 
در برهه هایی که بانک ها با معضل 
شدید ناترازی منابع مواجه باشند، 
حتی به قیمت جریمه 34 درصدی 
به استقراض از بانک مرکزی تن می 
دهند. اتفاقی که تاثیر خود را بر افزایش 
نقدینگی و تورم نشان داده است و باید 

بخشی از تورم سنگین موجود را حاصل 
افزایش نقدینگی ناشی از بدهی بانک 

ها به بانک مرکزی دانست.
در نهایت آن چه در نتیجه عملیات بانکی 
ناکارامد و ناتراز بانکی به جا ماند، زیان 
انباشته سنگین بسیاری از بانک ها 
بود که در یک سال اخیر با تالش های 
بانک مرکزی تا اندازه ای بهبود یافته 
است، اما  همچنان نظام بانکی با معضل 
ناترازی برخی بانک ها مواجه است. 
خوشبختانه با توجه به الزامات شفاف 
سازی بورس، بیش از 20 بانک حاضر 
در بــازار سرمایه، در دوره های مالی 
مشخص، صــورت هــای مالی خــود را 
منتشر می کنند. خراسان در روزهای 
آینده، هر روز به بررسی صورت های 
مالی این بانک ها می پردازد تا مشخص 
ــدام بانک ها از شرایط مالی  شــود ک
مناسب تری برخوردارند و کدام بانک 
ها باید با اصالحات عملکردی، وضعیت 

نا بسامان مالی خود را بسامان کنند.

خراسان کارنامه مالی بانک ها را بررسی می کند 

ریشه چالش مالی بانک ها کجاست؟ 

اخبار

مهلت نهایی سازمان مالیاتی به ۱5 صنف 
15 گروه شغلی از ابتدای سال 99 ملزم به نصب سامانه صندوق فروش شدند 

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور اعالم کرد: 15 
گروه شغلی از ابتدای سال 99 ملزم 
به استفاده از سامانه صندوق فروش 
)پایانه پــرداخــت متصل بــه شبکه 
ــدور صــورت  پــرداخــت بانکی( و ص
حــســاب فـــروش )فــاکــتــور( مطابق 
مقررات هستند.گفتنی است این 
15 گروه شغلی از شهریورماه امسال 
فراخوان شده بودند که تا انتهای دی 

ثبت نام مربوط را انجام دهند. البته 
این اصناف اکنون نیز می توانند برای 
ثبت کارت خوان در سامانه مالیاتی 
ــن در حالی است  ــدام کنند. ای اقـ
که پزشکان قبل از این 15 گروه، 
فراخوان شده بودند و هنوز هم برای 
ثبت نام مهلت می گیرند!علیزاده، 
ــاون حــقــوقــی و فــنــی مالیاتی  ــع م
سازمان امور مالیاتی با بیان مطلب 
فوق  تصریح کرد: از کلیه صاحبان 

دعــوت  مشمول  حــرف  و  مشاغل 
به عمل می آید با مراجعه به درگاه 
عملیات الکترونیکی سازمان امور 
 مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی 
ــرای  ب  https://tax.gov.ir
ثــبــت ســریــال اســـتـــانـــدارد پایانه 
ــه هـــای  ــانـ ــایـ ــا پـ ــ فـــروشـــگـــاهـــی ی
پرداخت متصل به شبکه پرداخت 
ــای  ــوان ه ــارت خ ــ بــانــکــی خـــود )ک
بانک(  اقدام کنند. وی درخصوص 

سامانه  از  نکردن  استفاده  جرایم 
ــرای ایــن مشموالن،  فروشگاهی ب
خــاطــرنــشــان کـــرد: طــبــق تبصره 
169 قانون مالیات های  ــاده  2 م
مستقیم، اجــرا نــکــردن حکم این 
به  جریمه ای  تعلق  موجب  تبصره 
ــروش می شود. ــد ف میزان 2 درص
ــت، طــبــق فـــراخـــوان  ــ گــفــتــنــی اس
شهریورماه سازمان امــور مالیاتی 
ــروه هــای مشمول عبارت اند از: گ
ــاوران حقوقی و  ــش 1. وکـــال، 2. م
مشاوران خانواده، 3. دفاتر اسناد 
ــاوران امـــالک،5.  ــش رســمــی، 4. م
ــوران هــا و ...  ــت تــاالر پــذیــرایــی، رس

6. مراکز اقامتی از قبیل هتل ها 
ــودرو8.  و ... 7. نمایشگاه هــای خ
آرایشگاه های مردانه و زنانه، 9. آجیل 
و خشکبار فروشی ها 10. قنادی  ها و 
شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی 
ــا، بستنی و فــالــوده فــروشــی ها،  ه
11- میوه فروشی ها 12. مجموعه 
های فرهنگی و ورزشی، 13. لوازم 
تحریرفروشی ها 14. گیم نت و کافی 
نت ها 15. دفاتر خدمات ارتباطی 

مثل پلیس +10 و پیشخوان ها و ...
گفتنی است طرح سواالت و ابهامات 
از طریق شماره 1526 مربوط به 

سازمان امور مالیاتی ممکن است.  

روایت همتی از واردات کاالهای 
اساسی با وجود تحریم 

 تامین 35.5 میلیارد دالر ارز
 در ۱۱ ماه 

رئیس کل بانک مرکزی در پیامی ویدئویی  میزان 
ارز تامین شده در 11 ماه اول امسال را تشریح کرد. 
به گفته همتی، در این مدت 35.5 میلیارد دالر ارز 
تامین شده است که 14 میلیارد دالر برای واردات 
کاالهای اساسی تخصیص یافته و حدود 22 میلیارد 
دیگر نیز ارز حاصل از صادرات بوده است که برای 
واردات سایر کاالها اختصاص یافته است. به گزارش 
مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، در 
این پیام گفت: به رغم فشار حداکثری دولت آمریکا و 
اقداماتی که برای ایجاد محدودیت در نقل و انتقاالت 
پولی و تجاری کشور انجام شده، در 11 ماه امسال 
خوشبختانه موفق شدیم 35/5 میلیارد دالر تأمین 
ارز بــرای واردات انجام دهــیــم.وی افــزود: از این 
35/5 میلیارد دالر، 14 میلیارد دالر تأمین ارز برای 
واردات کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و 
نهاده های دامی بوده است و از این نظر فراوانی خوبی 
در کشور وجود دارد. وی گفت: در 11 ماه امسال 22 
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد 
کشور بازگشته اســت و 30 درصــد آن به صورت 
واردات در برابر صادرات بوده که با راهبری بانک 
مرکزی و توسط فعاالن اقتصادی محقق شده است.

 عوارض آزادراه تهران - شمال
 با تخفیف تعیین می شود 

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه  و 
شهرسازی می گوید: این وزارتخانه درصدد است 
عوارض آزادراه تهران - شمال را با تخفیف تعیین 
کند.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
»امیرمحمود غفاری« در خصوص تعیین نرخ عوارض 
ــرارداد  آزادراه تهران – شمال گفت: بر اســاس ق
احــداث آزادراه تهران – شمال، اصل و سود این 
سرمایه گذاری سنگین باید حداکثر ظــرف 10 
سال پس از آغاز بهره برداری بازگشت داده شود. بر 
این اساس عوارض تردد از این آزادراه، مبلغ قابل 
توجهی خواهد بود، ولی حسب دستور رئیس جمهور 
و تاکید وزیر راه، این وزارتخانه همه تالش خود را 
به منظور یافتن راهی برای تعدیل بهای عوارض 
این آزادراه به کار گرفته است. وی افزود: در تالش 
هستیم با همکاری پیمانکار از طریق اصالح دوره 
زمانی نرخ بازگشت اصل و سود سرمایه و همچنین 
میزان بهره مندی کاربران بسته به روزهای عادی 
و پر ترافیک سال و ... حداکثر تسهیل ممکن را در 
تعیین نرخ عوارض قائل شویم. پیش از این خبرهایی 
مبنی بر تعیین عوارض 50 هزار تومانی برای آزادراه 

تهران - شمال مطرح شده بود.
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با انتشار برنامه اقتصادی ۲ فهرست اصلی انتخابات مجلس یازدهم مشخص شد 

برنامه اقتصادی ۲ جناح برای مجلس 
در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، به نظر می رسد 
این تغییر رویکرد در بین جریان های سیاسی به وجود 
آمده تا از مرزهای شخص محوری فاصله بگیرند و 
قدری به رویکردهای واقعی و برنامه ای بپردازند. در 
این میان ائتالف اصولگرایان و فهرست اصالح طلبان 
به عنوان دو جناح  اصلی حاضر در انتخابات برنامه 

خود را درباره اقتصاد مشخص و اعالم کرده اند.

برنامه اصولگرایان برای تحول در چند حوزه 	 
اقتصاد

ائتالف اصولگرایان برنامه  خود  را با عنوان »اولویت 
های اقتصادی »مجلس نو«، الگوی پیشنهادی و 
اصالحی و الزامات اجرایی در هفت حوزه اقتصاد 
کشور شامل نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام 
بانکی، محیط کسب و کار، نظام ارزی، بخش انرژی، 
بازار سرمایه و همچنین موارد ناظر بر موضوع تعارض 
منافع منتشر کرده است. برخی از محورها و توصیه 

های اصالحی این گزارش به شرح زیر است:
1-نظام بودجه ریزی: نویسندگان این گزارش از 
دیدگاه اداری، حقوقی، اقتصادی و نظارتی، نظام 
بودجه ریزی را قابل نقد دانسته اند که منجر به پدیده 
هایی نظیر رشد کسری تراز عملیاتی و پایین ماندن 
هزینه های عمرانی شده است. پیشنهادهای ارائه 
شده در ادامه شامل فهرستی از اصالحات در نهاد 
بودجه ریزی کشور و نیز الزامات رشد منابع و کاهش 
هزینه های دولت است که در راستای اهدافی نظیر 
تحقق صفر لحاظ کــردن نفت در بودجه، تکمیل 
نظام مالیاتی کشور و نیز کاهش اندازه دولت صورت 

می گیرد.
۲-نظام مالیاتی: ائتالف مجلس نو در این گزارش 
ــاره به وضــع نامطلوب شاخص هایی نظیر  با اش
سهم پایین مالیات ازتولید ناخالص داخلی، نقش 
کمرنگ مالیات در تامین هزینه های جاری دولت  
و نیز پوشش تنها 40 تا 45 درصــدی اقتصاد در 
نظام مالیاتی و به طور خالصه ناعادالنه بودن برخی 
شاخص های مالیاتی ایران، بر مواردی نظیر وضع 
مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان 

مبنای کل نظام مالیاتی، اعمال حداقل بار مالیاتی 
بر اشخاص حقوقی، حذف حداکثری معافیت های 
مالیاتی، تقویت مالیات بر دارایی ها برای جلوگیری 
از تکاثر ثروت و نیز حمایت یارانه ای از کم درآمد ها 
با نرخ های متفاوت )به نسبت تفاوت درآمد خالص 
این افراد نسبت به یک درآمد پایه( تاکید کرده است. 
موضوعی که الزاماتی نظیر ایجاد سامانه یکپارچه 
اطالعاتی صحت سنجی درآمدها و هزینه ها و نیز 
شفافیت تراکنش های بانکی شخصی و تجاری بر 

پایه سامانه مودیان را نیز به همراه دارد.
3- نظام بانکی: گزارش ائتالف مجلس نو در بخش 
نظام بانکی، مسائل متعددی از این نظام را از قبیل 
استقالل نداشتن بخش پولی- بانکی از بخش 
واقعی اقتصاد )از منظر سیاست گــذاری(، پدیده 
سودهای موهومی در )برخی( بانک ها، الگوهای 
ناقص و ناکارای بانکداری، حکمرانی ضعیف در 
هدایت نقدینگی، تخصیص ناکارآمد منابع بانکی 
در بین بخش هــای اقتصادی، اشکاالت متعدد 
قوانین بانکی، همسو نبودن منافع بخش تولید و 
شبکه بانکی، سیاست گذاری نامناسب در نرخ های 
سود را برشمرده و تشریح کرده است. بر این اساس 
کارشناسان تنظیم کننده این گزارش، اقداماتی 
ناظر بر خألها و آسیب های موجود از قبیل اصالح 
قوانین ناظر بر عملیات بانکی و بانک مرکزی، 
اصالح روابط بانک ها با بخش تولید نظیر کاهش 
مدیریت شده نرخ سود بانکی، نظارت بر جهت دهی 
تخصیص منابع بانکی، ارتقای نظارت های بانکی از 
جنبه های مختلف و از جمله نظارت شرعی در بانک 
ها، رتبه بندی بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و 

... را به مجلس یازدهم پیشنهاد کرده اند.
۴-محیط کسب و کار: نویسندگان گزارش مزبور، 
وضع نامناسب محیط کسب و کار در ایران  را از نظر 
شاخص های محیط کسب و کار، امنیت سرمایه 
گذاری در ایران، رقابت پذیری جهانی و شاخص 
جهانی انجام کسب و کار مورد توجه قرار داده و بر 
راهکارهایی نظیر تصویب قانون صدور یک روزه 
مجوزهای شروع کسب و کار )جز حوزه سالمت، 

امنیت و محیط زیست( به شرط سپردن التزام به 
استفاده نکردن از مزایای خاص دولتی، پرهیز 
اکید از تغییرات ناگهانی قوانین، اجــرای کامل 
بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت، 
استقرار دولت الکترونیک و راه اندازی پنجره واحد 
الکترونیکی در تمام مراحل کسب و کار )که دولت 
تاکنون عزم جدی در استقرار آن نداشته است( و 
پیگیری موثر احکام قانون متعدد مجلس در زمینه 

بهبود محیط کسب و کار تاکید کرده اند.
5-نظام ارزی: کاهش ارزش پول ملی، اتکای 
80 درصد واردات به مواد اولیه، کاالهای واسطه 

سرمایه  و  ای 
ــز  ــی ن و  ای 
کاهش قدرت 
خــریــد مـــردم 
ــن  ــت ــاالرف ــا ب بـ
از  ارز،  ــرخ  ــ ن
مسائل  جمله 
مــــلــــمــــوس 
نظام ارزی در 
اقتصاد ایــران 
ــا این  ــت. ب اسـ

حال، کارشناسان اقتصادی همراه با ائتالف مجلس 
نو، بر تدابیری نظیر مدیریت عرضه و تقاضای ارز، 
باالبردن بهره گیری از توان داخلی تولید و محدود 
کردن واردات و نیز انجام پیمان های پولی دو   و چند 

جانبه از سوی دولت تاکید کرده اند.
6-بخش انرژی: گزارش این طیف های اصولگرا در 
بخش انرژی با اشاره به منابع فراوان انرژی در کشور و 
در عین حال، بهره وری های اندک در تولید، تبدیل 
و توزیع، ضعف های تکنولوژیکی، قیمت های کمتر 
از بهای تمام شده انواع حامل های انرژی در کشور، 
بدهی های کالن انباشته شرکت های بخش انرژی، 
فقدان راهبرد تکمیل زنجیره ارزش انرژی، فقدان 
نقشه جامع اقتصادی در تولید، توزیع و مصرف انواع 
انــرژی بر اساس موقعیت های جغرافیایی درون 
کشور و مسائل ناظر به هر بخش انرژی کشور شامل 
هیدروکربوری، انــرژی های تجدیدپذیر، انرژی 
الکتریکی و مصرف انرژی پیشنهادهای مفصلی را 
برای این بخش مهم از اقتصاد ایران ارائه داده اند که 
باید مدنظر نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد. از 

جمله این پیشنهادها می توان به واقعی سازی قیمت 
انواع حامل های انرژی و بازتوزیع یارانه های آزاد 
شده در حمایت از تامین تجهیزات بهره وری، توسعه 
زیرساخت ها و اعطای یارانه مستقیم به دهک های 

پایین اشاره کرد.
7- تعارض منافع: تاکید بر تصویب و اجرای قانون 
جامع مدیریت تعارض منافع بــرای جلوگیری از 
ــراد بر وظایف و  تاثیرگذاری منافع خصوصی اف
مسئولیت های عمومی آن ها، از دیگر پیشنهادهای 
اساسی ائتالف مجلس نو اســت و در ایــن زمینه 
موضوع با جزئیات کارشناسی در گزارش مذکور 

مورد مداقه قرار گرفته است.
8-گزارش ائتالف مجلس نو عالوه بر پیشنهادها 
در محورهای فوق، اصالحاتی در بازار سرمایه برای 
کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت 
و به طــور کلی 
ــی ایــن  ــارایـ کـ
دارد.  بـــــازار 
در  همچنین 
پایانی  بخش 
بـــــر اصـــــالح 
ســازوکــارهــا و 
قواعد معیوب 
درون مجلس با 
پیشنهادهایی 
جـــمـــلـــه  از 

شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان تاکید کرده است.

اصالح طلبان و 8 طرح مشخص اقتصادی	 
اصالح طلبان نیز برنامه خود را برای مجلس آینده 
منتشر کرده اند . برنامه  آن ها با عنوان »50 برنامه 
سنجش پذیر« و با شعار مشخص »نه به فقر« در حوزه 
اقتصاد ارائه شده است. در این زمینه و ذیل برنامه 
های سنجش پذیر ضد فقر، طرح های اقتصادی 
نظیر »خسارت بیکاری«، »اشتغال 100 در 100«، 
»وام همگانی با وثیقه یارانه نقدی«، »طرح ملی سند«، 
»طرح بنزین و گازوئیل همگانی«، طرح »جهش 
گردشگری داخلی«، طرح »عدالت دیجیتال« و 
طرح »اصالح قانون مالیات« قابل مشاهده است. 
در فهرست برنامه های ذکر شده ذیل برنامه های 
سنجش پذیر ضد تبعیض می توان به برنامه اقتصادی 
»اصالح و ارتقای قانون کار« اشاره کرد. نامزدهای 
اصالح طلب بر اساس این اعالمیه مطرح کرده اند که 
اصالح و رای به لوایح شفافیت، شفافیت پارلمانی، 
تعارض منافع و مقابله با فساد را سرلوحه اقدامات 

خود در مجلس قرار خواهند داد. همچنین ذیل 
برنامه های سنجش پذیر برای تقویت »دیپلماسی 
خادم منافع ملی«، قصد دارند »پیوستن ایران به 
FATF و پالرمو«، »قوانین مشابهی که عدم تصویب آن 
ها مناسبات اقتصادی کشور در سطح بین المللی و 
توسعه اقتصادی ایران را دچار اختالل می کند« و 
نیز قانون »حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم 
خارج از کشور در ایران و تضمین مصونیت سرمایه 
گذاری آن ها از هرگونه مصادره و توقیف اموال به 
بهانه وجود پیشینه سرمایه گذار یا خویشاوندان وی 

پیش از سرمایه گذاری« را تصویب کنند.
در پیوست برنامه اصالح طلبان، جزئیات بیشتری 
از هشت برنامه اقتصادی ذکر شده است. در ادامه به 

بیان خالصه ای از این برنامه ها می پردازیم:
  1- خسارت بیکاری: در این برنامه، تعهد داده شده 
است همه ایرانیان 25 تا 45 ساله با دو قید بیکار و 
نداشتن هیچ منبع درآمدی، تحت پوشش مقرری 
بیکاری فراگیر قرار بگیرند. این مقرری هر ماه به 
میزان نصف حداقل حقوق قانون کار و حداکثر به 
میزان 9 ماه خواهد بود. محل تامین بودجه این 
برنامه، مالیات بر سود سپرده های بانکی باالی 30 

میلیارد تومان بیان شده است.
  ۲- طرح اشتغال 1۰۰ در 1۰۰: مطابق این طرح، 
فهرستی از 100 کسب و کار کوچک و بزرگ ارائه 
خواهد شد که کلیه مجوزهای مربوط به آن ظرف 
100 روز برای هر شهروند ایرانی قابل صدور است. 
مشروط به این که برای جلوگیری از هرگونه فساد، 
متقاضی متعهد شود تا 10 سال از حمایت های 
دولتی )وام و دالر ارزان و معافیت های مالیاتی و... 

استفاده نکند.
  3- وام همگانی: در این برنامه بر ایجاد زیرساخت 
قانونی برای این که هر شهروند ایرانی با گواهینامه 
ای با عنوان »گواهی یارانه نقدی«، بتواند ضامن 
وام های بانکی کوچک خود یا دیگران شود تاکید 
شده است. بر این اساس، نرخ سود وام های خرد، در 
قالب رقابت بین بانک ها تعیین می شود. ضمن این 
که امکان صدور کارت خرید اعتباری توسط بانک ها 
برای تک تک دریافت کنندگان یارانه نقدی وجود 

خواهد داشت.
  ۴- طرح ملی »سند«: در این طرح با اشــاره به 
وضعیت بسیاری از خانوارهای سه دهک کم درآمد 
مبنی بر نداشتن سند برای زمین کشاورزی یا خانه 
که آن ها را درگیر در »تله فقر« کــرده، تعهد شده 
موانع حقوقی برای صدور »سند« زمین ها و امالک 

زیر 300 میلیون تومان تا پایان 1400 رفع شود.

  5- بنزین و گازوئیل همگانی: شاید این طرح 
را بتوان قابل توجه ترین طرح در فهرست طرح 
ــاس، تعلق  هــای هشت گانه یــاد کــرد. بر ایــن اس
بخش بزرگی از ثروت ملی نفت و گاز به دارندگان 
خـــودرو یکی از معضالت مــوجــود )درخــصــوص 
نابرابری درآمدی( مطرح شده است. بر این اساس، 
تعهد شده تا سهمیه بنزین و گازوئیل به تک تک 
شهروندان اختصاص یابد. همچنین زیرساخت 
فروش سهمیه به قیمت توافقی ایجاد می شود و 
در صورت نفروختن  سهمیه تا پایان هر فصل، این 
موضوع پیش بینی شده تا دولت سهمیه را با قیمت 
تضمینی خریداری و مبلغ را به حساب یارانه نقدی 

فرد واریز کند.
6- جهش گردشگری داخلی: در این طرح با 
اصالح تعطیالت مدارس )صرفًا دو هفته در ابتدای 
هر فصل(، در نظر گرفتن معافیت مالیاتی دو 
ساله برای سرمایه گذاری های حوزه گردشگری 
ــزار نفر و روستاها و نیز  در شهرهای زیــر 50 ه
صدور مجوزهای مربوط زیر 100 روز برای کلیه 
گردشگری  ــای  ه ــذاری  گـ سرمایه  متقاضیان 
در شهرهای زیر 50 هــزار نفر و روستاها تالش 
شده تا ظرفیت های گردشگری در مناطق کمتر 
توسعه یافته گسترش یابد. به خصوص این که 
جهش قیمت دالر، فرصت ویژه ای را برای توسعه 

گردشگری داخلی فراهم کرده است.
  7- بهبود خدمت سربازی: در این طرح، با اشاره 
به ضروریاتی نظیر معلق ماندن هشت ساله قانون 
حقوق سربازان که بر اســاس آن حقوق سربازان 
وظیفه باید 60 تا 90 درصد حداقل حقوق کارکنان 
نیروهای مسلح باشد و نیز نبود هیچ فرد شاغل 
در 52 درصد خانوارهای دهک فقیر، تعهد داده 
شده تا طرحی تدوین و بر اساس آن مدت خدمت 
سربازی برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی نصف شود. همچنین حداقل حقوق قانون 
کار به کلیه سربازان داده شود. منبع تامین بودجه 
این طرح نیز مالیات ساالنه بر امالک دارای ارزش 

باالی 10 میلیارد تومان بیان شده است.
  8- عدالت دیجیتال: در این طرح، با این ادعا 
که ظرفیت باالی مشاغل اینترنتی به دلیل سرعت 
و کیفیت پایین اینترنت سرکوب شــده، بر ایجاد 
زیرساخت های قانونی و بودجه ای برای رساندن 
سرعت و کیفیت اینترنت در »تک تک استان ها« به 
سطح سوم کشورهای نخست غرب آسیا و مشروط 
سازی رای اعتماد وزیر ارتباطات به تعهد به هدف 

مذکور تاکید شده است.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

شرق - نعمت احمدی، حقوقدان، در این روزنامه   •
نوشت: بازدید رئيس قوه قضایيه از زندان ها که از 
اقدامات نيک و ماندگار آقای رئيسی است، باید 
در ظرف واقعی زمان این بازدید به تصویر کشيده 
شود. بهتر این است که ریاست قوه قضایيه سر زده به 
زندان ها مراجعه کند. مهم ترین گرفتاری مسئوالن 
اجرایی و قضایی برمی گردد به مشاوران و کسانی 
که برنامه ریز این نوع اقدامات هستند. دیده شده 
که گاهی زندانيان گزینش شده را در صف مالقات 
با ریاست قرار می دهند. آقای رئيسی فرد با هوشی 
است و از نوع گفتمان و ادبياتی که در بازدید از زندان 
قرچک به کار برد، می شد فهميد که به بخشی از 

ایرادات و اشکاالت انباشته شده پی برده است.
جمهوری اسالمی - روزنامه جمهوری اسالمی  •

از »ابتذال در تبليغات انتخاباتی برخی نامزدهای 
انتخابات مجلس« انتقاد کرد و نوشت: »تبليغات 
انتخاباتی نامزدهای مجلس در مواردی به ابتذال 
کشيده شده. یکی از نامزدهای ورود به مجلس در 
تابلوی تبليغاتی خود »ارضای حالل غریزه جنسی 
جوانان« را وعده داده است.عالوه بر مبتذل بودن 
این قبيل وعده ها، متأسفانه کسی که صالحيت 
اش برای ورود به مجلس شــورای اسالمی تأیيد 
شده از حدود اختيارات و وظایف نمایندگان مجلس 

خبر ندارد!«
کیهان - حسين شریعتمداری مدیرمسئول  •

روزنامه کيهان در ستون نکته این روزنامه نوشت : 
سهميه تهران از مجموع نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی 30 نفر است ولی یک طيف سياسی که 
اعضای آن در مبانی فکری با یکدیگر مشترک 
هستند، دو ليست30 نفره جداگانه داده  و هرکدام 
نيز اعالم کرده اند که در ارائه ليست خود احساس 
تکليف کرده اند! ...اگــر حضور نيروهای متعهد 
انقالبی و مردمی در خانه ملت یک تکليف دینی و 
ملی است، که هست... از آن جا که ارائه دو ليست 
جداگانه از نامزدهای متعهد و مردمی بدون تردید 
راه ورود آنان را به مجلس دشوار می کند، با جرئت 
می توان گفت که اقدام مورد اشاره، اقدامی خالف 

شرع و مغایر با منافع ملی است.

مشرق نیوز نوشت: حجت االسالم مجيد انصاری  •
سر ليست اصالح طلبان در انتخابات مجلس گفت: 
خاتمی توصيه کرده بود که همه در انتخابات ثبت نام 
کنند و وضعيت را ارزیابی کنيم، ولی جمعی از آنان 
ثبت نام نکردند که جای گالیه دارد. وی تصریح کرد: 
من به رغم ميل شخصی به توصيه بزرگان اصالحات 

گوش دادم و ثبت نام کردم.
سایت میز نفت مدعی شد: با دستور وزیر نفت،  •

الياس حضرتی رئيس فعلی کميسيون اقتصادی 
مجلس در حال استخدام در وزارت نفت است. 
زنگنه در سال 9۶ و در جریان جلسه رای اعتماد، 
از استخدام نمایندگان در وزارت نفت دفاع و تاکيد 
کــرد در صــورت استخدام نشدن آن هــا در نفت، 

مفسده های فراوانی به وجود می آید.
الــف خــبــرداد: احمد توکلی، عضو مجمع  •

تشخيص مصلحت نظام و رئيس هيئت مدیره 
دیده بان شفافيت و عدالت با انتشار توئيتی به 
تاجگردون  انتخاباتی  ستاد  کارناوال  افتتاح 
اشــاره کرد وخواستار ردصالحيت وی توسط 
ــزود : شــورای  ــورای نگهبان  شد .توکلی  اف ش
نگهبان کــه بــا وجـــود صــدهــا ســنــد، پــس از رد 
صالحيت، ایشان را در وقت فوق العاده تأیيد 
کرده، آیا این نمایش ضدارزشی را ندیده؟ حاال 

دیگر چرا سکوت؟

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به مراودات خود 
با شهيد حاج قاسم سليمانی با بيان این که ما 
هر وقت در ایران بودیم، هفته ای یک   بار با هم 
جلسه داشتيم، افزود: شهيد سليمانی فردی 
منطقی ، باهوش و آینده نگر بود. هيچ وقت اهل 
شعاردادن نبود. خيلی راحت می شد با ایشان 
حرف زد. هميشه در شروع جلسات، نظرات 
هر دوی ما با یکدیگر متفاوت بود، ولی در پایان 
جلسه به توافق می رسيدیم و قرار می گذاشتيم 
که مثاًل در این هفته من این کار را بکنم و ایشان 
هم آن کار را بکند. هميشه هم به عهدمان وفا 
می کردیم. محمد جــواد ظریف که با پایگاه 
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم 
انقالب اسالمی )KHAMENEI.IR( گفت و گو 
می کرد، افزود: همه  ما مخصوصًا حضرت آقا 
هميشه نگران شهيد سليمانی بودیم. هر باری 
که من ایشان را می دیدم، موقع خداحافظی 
»فاهلل خير حافظًا« در گوش ایشان می خواندم. 
آخرین بــاری هم که من شهيد سليمانی را 
دیدم، یک شنبه بعدازظهر همان هفته ای بود 

که ایشان در روز جمعه  به شهادت رسيد.

بخشیدن جوالن سوریه و بیت المقدس 	 
به رژیم صهیونیستی توسط ترامپ، فقط به 

خاطر ذلت اعراب است
این مصاحبه ظریف به مناسبت ثبت رسمی 
طرح ایران درباره فلسطين با عنوان »برگزاری 
یک همه پرسی از تمام مردم فلسطينّی االصل« 
در ســازمــان ملل توسط نماینده  جمهوری 
ــاره  ــت.  ظریف درب اسالمی انجام شــده اس
طرح خيانت بار آمریکا برای فلسطين گفت: 
درواقع این طرح )معامله قرن(، فلسطين را به 
چيزی شبيه بنتوستان های زمان آپارتاید در 
آفریقای جنوبی تبدیل می کند یعنی مناطق 
تعيين شده ای که به  منظور نظارت بر ساکنان 
آن، در وسط فلسطين اشغالی شکل بگيرد. 
االن اما همه چيز در اختيار رژیم صهيونيستی 
اســت و مـــواردی که در طــرح »معامله قرن« 
ــوارد مطرح شده در  مطرح اســت، فراتر از م
پيمان اسلو و پيمان مادرید است و فلسطين 
در  محصور  سرزمين های  از  قطعاتی  به  را 
و  می کند  تبدیل  رژیم صهيونيستی  بين 

تمام اراضــی حتی بعد از 19۶۷ را هم به 
کرد:  تاکيد  وی  می بخشد.  صهيونيست ها 
بخشيدن منطقه  جوالن سوریه و بيت المقدس 
از  رژیم صهيونيستی  به  مسلمانان  پایتخت 
طرف آقــای ترامپ، مناطقی که از اول مال 
آن ها نبوده، فقط به خاطر انفعال و ذلت اعراب 

در مقابل آن ها ست.

محور 	  دو  بــر  فلسطین  مسئله   ــل  راه  حـ
دموکراسی و مقاومت است

ــرد: به نظر مــن ایــن یــک فرصت  وی تاکيد ک
برای جهان اسالم است تا به این واقعيت پی  
ببرند که راه  حــل مسئله  فلسطين بر دو محور 
دموکراسی و مقاومت است. وی افزود: کسانی  
که فریاد دموکراسی خواهی شان جهان را پر 
کرده و به  دروغ از رژیم  صهيونيستی به عنوان 
می کنند،  ــاد  ی منطقه  در  دمــوکــراســی  تنها 
حاضر به پذیرش دموکراسی واقعی باشند. 
این  به  معناست؟  چه  به  واقعی  دموکراسی 
معنی که همه  کسانی  که در فلسطين هستند 
و فلسطين متعلق به آن هاست و در فلسطين 
زندگی کرده اند، ولی در دنيا آواره اند، بتوانند 
آینده  شان را خودشان تعيين کنند و خودشان 
بــرای آینده شان تصميم بگيرند. طرفداران 
دموکراسی چرا از این طرح می ترسند؟ ظریف 
ــزود: طــرحــی کــه رهــبــر معظم انــقــالب در  ــ اف
سال های قبل آن را به  عنوان طرح جمهوری 
اسالمی برای فلسطين مطرح کردند و طرح 
طبيعی هم هست...حضرت آقا بارها فرموده اند 

که ما با مردم یهودی هيچ کاری نداریم و مردم 
یهودی که در فلسطين زندگی کرده اند، این حق 
را دارند که در فلسطين باشند، ولی نمی توانند 
برای دیگران تعيين سرنوشت کنند. بلکه همه  
فلسطينی ها باید در تعيين سرنوشت شان نقش 

داشته باشند.
وزیر خارجه کشورمان همچنين درباره سردار 
سليمانی  شهيد  کــه  ایــن  بيان  بــا  سليمانی 
نه تنها قهرمان مقاومت، بلکه قهرمان مبارزه 
با تروریسم و قهرمان صلح بود، افزود: اقدام 
ترامپ هم ابلهانه و بزدالنه  بود، چرا که ترامپ 
نتوانست با شهيد سليمانی در ميدان نبرد 
ــه رو شود و مجبور شد در نيمه های شب  روب
از طریق پهپاد، ســردار عزیز ما و همراهانش 
به  را  المهندس  ابــومــهــدی  شهيد  ــژه  ــه وی ب
شهادت برساند. به قــول خــود آمریکایی ها 
اقدامات تروریستی نشان دهنده  بزدلی است 

و نشان دهنده  شجاعت نيست.

ترامپ با اقدام بزدالنه و احمقانه  اش باعث 	 
شد پایان حضور آمریکا در منطقه رقم بخورد
وی ادامه داد: ترامپ با چنين اقدام بزدالنه و 
احمقانه ای باعث شد پایان حضور آمریکا در 
منطقه رقم بخورد. در دیگر کشورها و از جمله 
در هند هم مردم در صدها شهر عليه آمریکا 
تظاهرات کردند. این نشان دهنده  این است که 
آمریکا با این اقدام ضربه ای اساسی به خودش 
زد و جبهه  مقاومت و جناح ضد سلطه و ضد 
استکباری در منطقه و در جهان را تقویت کرد.

 :KHAMENEI.IR ظریف در گفت و گو با

طرفداران دموکراسی چرا از طرح ایران برای فلسطین می ترسند؟ 
هميشه در پایان جلسه با حاج قاسم به توافق می رسيدیم 

دبیر ستاد امر به معروف  و نهی از منکراستعفا کرد 
دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حساب کاربری شخصی خود در توئيتی اعالم کرد 
که به منظور شرکت در رقابت های انتخاباتی پيش رو از سمت خود استعفا کرده است. به 
گزارش ایرنا، حجت االسالم جليل محبی عصر دیروز در حساب کاربری شخصی خود در 
توئيتر توضيح داده است: »استعفای بنده شنبه صبح قبل از ارائه ليست متخصصين نوشته 
شده است؛ به علت مسافرت حجت االسالم و المسلمين کاظم صدیقی رئيس ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استعفا به صورت تلفنی ارائه شد.حجت االسالم صدیقی، رئيس ستاد امر به معروف و نهی از منکر نيز 
اعالم کرد: بنده مخالفم، لکن اگر اصرار بر شرکت در رقابت های انتخاباتی دارید اشکالی ندارد.« براساس 
گزارش ایرنا، هنوز دبيری برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی و منصوب نشده است. با این  حال 
اعتماد آنالین مدعی شد:  گمانه زنی ها درخصوص این استعفا مختلف است. برخی معتقدند نوع رفتار جليل 
محبی موجب شده به دليل حساسيت جایگاه دبيری ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصميمات به سمت 
برکناری او برود. ضمن این که در این جایگاه احتمااًل باید موضع گيری سياسی و جناحی در کمترین حد 

خود باشد و مناظره اخير او )با مصطفی تاج زاده( در این جایگاه کاماًل با سوگيری همراه بوده است.«

روحانی: می ترسم کم کم ساندویچ فروشی و لباس فروشی ها هم دو قطبی شوند 
رئيس جمهور با بيان این که  هرچيزی را در 
جامعه دو قطبی نکنيد، قطب بندی، حزب و 
جناح جای خودش را دارد، افزود: می ترسم کم 
کم ساندویچ فروشی، بقالی ها و لباس فروشی 
ها هم دو قطبی شوند و یکی بشود این جناح و 
یکی آن جناح شود و  هر کس این جناح است 
وارد این مغازه شود  و هر کس آن جناح است 

وارد آن مغازه شود.
ــی ریــاســت  ــان ــالع رس ــزارش پــایــگــاه اطـ ــ ــه گ ب
جمهوری، حجت االســالم و المسلمين دکتر 
حسن روحانی روز گذشته در آیين پایانی سی و 
سومين جشنواره بين المللی خوارزمی افزود:   
من می ترسم ميوه هم تبدیل به دوقطبی شود، 
پرتقال جناح راســت، پرتقال جناح چپ، هر 
چيزی را در جامعه دوقطبی نکنيم. چه خبره؟ 
به چه سمت حرکت می کنيم؟ می خواهيم چه 

کار کنيم؟ روحانی اظهار کرد: قطب، حزب، 
جناح جای خودش را دارد، یک استاد خوب، 
استاد خوب است حتی آن زمانی که ما دانشجو 
بودیم. البته چون یک مقدار در آن سال ها شور 
انقالب ایجاد شده بود، بعضی از دانشجویان 
با بعضی از استادها خوب نبودند و با بعضی از 
استادها بهتر بودند. بعضی از استادها با انقالب 
موافق بودند، بعضی ها خيلی موافق نبودند من 
همان زمان با این حرف مخالف بودم. وی گفت: 

از اول که نمی آیيم حرارت سنج بگذاریم ببينيم 
تقوای او باال یا پایين است، از اول که نمی آیيم 
اصل و نسب او را بررسی کنيم که مال چه نژاد 
و طایفه ای است. این عالم و استاد است باید از 
او بياموزیم. کالس برای آموختن است برای یاد 
گرفتن است. دانشگاه حتما باید کار سياسی 
هم انجام بدهد اما اصل را نباید فراموش کنيم.
روحانی تاکيد کرد: به دالیل سياسی، جناحی 
همين است که می گویم این چيزها را دو قطبی 
نکنيم. افتخارات کشور را دو قطبی نکنيم. 
افتخار، افتخار است. سردار سليمانی افتخار 

ماست، جناح راست و چپ نمی شناسد.

جزئیات طرح 4 مرحله ای ایران برای 
حل مسئله فلسطین 

جزئيات طرح چهار مرحله ای ایران برای برگزاری 
همه پرسی در فلسطين توسط یک نهاد بين المللی 
و با مشارکت سازمان ملل متحد که اواخر آذر در 
سازمان ملل ثبت شده است، منتشر شد. این طرح 
را که مبنای آن اخذ رای همه فلسطينيان اعم از 
یهودی، مسلمان و  مسيحی درباره آینده این کشور 
است، رهبر انقالب طی دو دهه اخير مطرح کرده 
اند و به تازگی نيز عالج اصلی مسئله  فلسطين را 
راه حل »اصولی، اعالم شده و ثبت شده« جمهوری 
اسالمی ایران در مراکز جهانی یعنی »نظرخواهی 
از مردم فلسطينی االصل« دانستند. جزئيات طرح 
ایــران را که 29 آذر توسط مجيد تخت روانچی، 
سفير و نماینده دایم ایران در سازمان ملل  به این 
نهاد ارائــه و ثبت شده است پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای 

)KHAMENEI.IR( روز گذشته منتشر کرد.
در مقدمه این طرح آمده است: »جمهوری اسالمی 
ــران بر ایــن بــاور اســت که تنها راه حل ممکن،  ای
بــرگــزاری همه پرسی ملی با مشارکت تمامی 
فلسطينيان اعم از مسلمانان، مسيحيان و یهودیان 
و فرزندان آنان است و بر همين اساس طرح خود 
را تحت عنوان »همه پرسی ملی در فلسطين« به 
سازمان ملل متحد ارائه می دهد.ضروری است 
که همه پرسی یادشده با رعایت معيارهای اصولی 
منطبق با واقعيت های تاریخی و منطبق با اصول 
مــردم ساالرانه و حقوق اساسی و خدشه ناپذیر 
ميثاق  بشر،  حقوق  جهانی  اعالميه  در  مصرح 
بين المللی حقوق مدنی و سياسی و نيز ميثاق 
بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
و رعایت استانداردهای بين المللی در خصوص 

انتخابات برگزار شود.«
همچنين، این طرح چهار مرحله اصلی را برای 
برگزاری این همه پرسی ارائه کرده است که این 
چهار مرحله شامل مــوارد زیر اســت:1- اعمال 

حق بازگشت آوارگـــان فلسطينی به سرزمين 
تاریخی خود. 2- برگزاری یک همه پرسی ملی در 
ميان مردمان فلسطين که قبل از بيانيه بالفور در 
فلسطين ساکن بوده اند، شامل پيروان همه ادیان 
برای تعيين سرنوشت و تعيين نوع نظام سياسی. 
3- تشکيل نظام سياسی مد نظر اکثریت مردم 
فلسطين. 4- تصميم گيری در خصوص وضعيت 
ساکنان غيربومی فلسطين توسط نظام سياسی 
و  ــاز  »س بخش  در  همچنين  اکثریت.  منتخب 
کارهای اجرایی« نيز این طرح تاکيد کرده است 
که »تمامی مردم فلسطين از جمله مسلمانان، 
مسيحيان و یهودیان حق شرکت در همه پرسی 
را خواهند داشت و نمایندگان مردم فلسطين 
از بين مسلمانان، مسيحيان و یهودیان، نقش 
اساسی و مدیریتی در تمام مراحل برنامه ریزی و 
اجرای طرح را برعهده خواهند داشت.« در این 
بخش همچنين آمــده اســت: »با هدف تسهيل 
مشارکت تمامی فلسطينيان، به ویژه آوارگــان 
ــروژه جهانی  فلسطينی در ایــن همه پرسی، پ
شناسایی، سرشماری و ثبت هویت جامع کليه 
شهروندان فلسطينی در فلسطين و دیگر کشورها 
اجرا خواهد شد. یک نهاد بين المللی با حضور 
نمایندگان مــردم فلسطين وظيفه اجــرای این 
پروژه را برعهده خواهد گرفت.« همچنين درطرح 
ایران تاکيد شده است: »یک کميته بين المللی 
تحت نظارت و با مشارکت سازمان ملل متحد با 
حضور نمایندگان مردم فلسطين برای اجرای 
طرح مذکور و تمرکز بر مباحث اساسی فلسطين 
از جمله مباحث تاریخی، حاکميتی و سرزمينی 
فلسطين و قدس شریف تشکيل خواهد شد.« بر 
این اساس  یک صندوق بين المللی نيز با کمک 
اعضای جامعه بين المللی تحت نظارت کميته 
مذکور برای پيشبرد و حمایت از اجرای این طرح 

تشکيل خواهد شد.



ــا«، رئــیــس  ــم ــی ــل ــر »مــصــطــفــی اق ــت دک
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران 
در جدیدترین اظهارنظرش گفته است: 
»طبق آمارهای موجود، خیانت مردان 
به زنان معموال بعد از ۴۰ سالگی به دلیل تمکن مالی و 
جذابیت ظاهری اتفاق می افتد. به طور کلی، بزرگ ترین 
مشکلی که خانم ها به ما مراجعه می کنند خیانت همسر 
است. در هر قشری این اتفاق می افتد و معموال خیانت به 
این دلیل روی می دهد که مردان احساس پیری می کنند 
و می خواهند با کسی باشند که به او احساس دلبستگی 
داشته باشند.«)منبع: خبرفوری(. در خور ذکر است که 
ارائــه چنین آمارهایی باید به صورت جزئی تر و دقیق تر 
مطرح شود، با این حال از مهم ترین موضوعاتی که می تواند 
پایه زندگی مشترک را متزلزل و زندگی زوج ها را از مسیر 
اصلی یا همان موفقیت و خوشبختی خارج کند، خیانت 
است. با بی اعتمادی ناشی از خیانت است که تنش های 
اساسی در کل خانواده ایجاد می شود و بحث و درگیری، 
ــواردی جدایی و  اختالف، طالق عاطفی، توهین و در م
طالق به سراغ زوج ها می آید. در پرونده امروز زندگی سالم، 
نگاهی روان شناسانه به دالیل این اتفاق و توصیه هایی 
به مردان میان سال خواهیم داشت. همچنین نکاتی را با 
خانم هایی که مورد خیانت واقع شده اند، در میان خواهیم 
گذاشت و از ویژگی های مشترک مردهایی خواهیم گفت که 

در این دام می افتند.

پرونده

 جدیدترین گفته های رئیس انجمن  مددکاری اجتماعی  را درباره این که خیانت مردان به زنان معموال بعد از ۴۰ سالگی اتفاق می افتد
 از زوایای مختلف بررسی کردیم
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چرا پیغام و پسغام فرستادن های »رحمتی« و 
»حسینی« و استوری هایشان بیش از هر چیز 

نشانه نپختگی خود آن هاست؟
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گپی درباره چالش همیشگی 
تعادل برقرار کردن بین کتاب 

درسی و غیردرسی 
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6 دلیل اصلی خیانت کردن مردان میان سال
درگیر شدن با بحران میان سالی، کاهش جذابیت های ظاهری همسر و ... از دالیل این 

اتفاق است

قبل از سخن با مردان درباره خیانت، باید به تعریف روان شناسانه این مشکل اشاره کنم. در ارتباط میان یک زوج یکی 
از مهم ترین شاخصه های ارتباطی، داشتن احساس تعلقی است که مابین دوطرف در جریان است. این احساس 
تعلق از نظر عاطفی، احساسی و جنسی وجود دارد. از یک منظر می توان ازدواج را نوعی قرارداد اجتماعی و قانونی 
در نظر گرفت که زنان و مردان برای با هم بودن منعقد می سازند و با برگزاری مراسمی همچون ازدواج آن را به 
دیگران نیز اعالم می کنند. یکی از الزاماتی که این قرارداد اجتماعی در پی دارد، تعهدی است که دو طرف درباره 
تعلق انحصاری عاطفی و احساسی به یکدیگر می دهند. تعهدی که زن و مرد در یک رابطه زناشویی به یکدیگر دارند، 
بخش بسیار مهم تر از پیوند آنان است و افزون بر وجوه مختلف، وجوه مهمی شامل تعهد عاطفی و حمایتی را دربر 
می گیرد. منظور از تعهد عاطفی، وجود عالقه مندی به شخص مقابل و تامین نیازهای عاطفی دیگری است. تعهد 
جنسی نیز تامین نیازهای غریزی و جنسی هر یک از دو طرف است به صورتی که هیچ یک کمبودی را احساس 
نکنند. زمانی که فرد برای برآوردن نیازهای عاطفی یا جنسی به سوی شخص دیگری به جز همسر و شریک خویش 
می رود، خیانت رخ داده است. در ضمن خیانت لزوما جنسی نیست و طیف گسترده ای از اعمال و رفتار را شامل 
می شود. هرگونه پنهان کاری مرتبط با مسائل عاطفی و احساسی درباره ازدواج خیانت محسوب می شود. بنابراین 
و از آن جایی که هرگونه رابطه خارج از چارچوب زناشویی خیانت به حساب می آید، روابط تلفنی و اینترنتی همراه 
با تمایالت و گرایش های عاطفی و جنسی و حتی خیال پردازی مداوم با شخص دیگری را می توان نوعی خیانت 
محسوب کرد که  در طیف گسترده ای از خیانت دسته بندی می شود. خیانت اشکال مختلفی دارد مانند درددل 
کردن با یک غریبه غیرهمجنس و در میان گذاشتن مسائل خصوصی، گفت و گوهای صمیمانه خارج از عرف و 

مواردی که شخص از همسر خود پنهان می کند.
  دالیل خیانت مردان بعد از ۴۰ سالگی

تجربیات کلینیکی نشان می دهد که خیانت مردان نسبت به زنان از فراوانی بیشتری برخوردار است و برخی تجربیات 
کلینیکی دیگر نشان می دهد خیانت مرد به زن در بازه سنی ۴۰ سال و بعد از آن بیشتر از هر زمان دیگری اتفاق 
می افتد که به تازگی، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران هم به آن اشاره کرده است. در این رابطه برخی 
دالیل احتمالی را از نظر می گذرانیم و نکاتی را به عنوان توصیه به مردان باالی ۴۰ سوال مطرح خواهیم کرد.
1 نکته اول این که معموال خانم ها در میان سالی ممکن است جذابیت جنسی خود را برای همسرشان از 
دست بدهند و این موضوع او  را به سمت رابطه با فرد دیگری سوق دهد. به مردان توصیه می شود در این 
مواقع برای خواسته های خود با همسرشان صحبت کنند و این نکته را مدنظر داشته باشند که با گذشت زمان، میل 

به سمت صمیمیت حرکت می کند و مرد باید به این صمیمیت با همسر خود، توجه بیشتری داشته باشد.
2 باید پذیرفت که با رشد و بزرگ شدن فرزندان، معموال خانم ها بیشتر به سمت فرزندان حرکت می کنند و 
تایید و محبت را بیشتر از سوی فرزندان دریافت می کنند و نسبت به مرد خود بی تفاوت می شوند. به عبارتی، 
شوهرشان را به حال خود رها می کنند و در این حالت، هر دو از یکدیگر فاصله می گیرند و به تبع آن، مرد احساس 
دلزدگی خواهد داشت. زن در این جا، فقط مادری است که خود را وقف بچه ها کرده است. توصیه من این است که 

در چنین مواقعی به همراه همسر از کمک های یک مشاور خانواده کمک بگیرید تا مشکل، حادتر نشود.
بحران میان سالی مرد هم از عوامل زمینه ساز مرتکب شدن چنین اشتباهی است. در این مرحله از زندگی  3
و بعد از ۴۰ سالگی، مرد ممکن است دچار مسائلی شود و تنش های درونی را تجربه کند. همچنین دچار 
افسردگی، اضطراب و نارضایتی از زندگی شود و برای فرار از بار هیجانی این مسائل، به روابط بی سرانجام پناه  آورد. 
کمک های تخصصی یک روان شناس بالینی، هدف گذاری برای زندگی، کسب آگاهی بیشتر درباره این دوره از 
زندگی با مطالعه کتاب ها و مقاالت معتبر و ... می تواند به مردها برای گذر از این مرحله کمک شایانی کند.

4 افزایش استفاده مردم از شبکه های اجتماعی و مدیریت نکردن خط قرمزهای ارتباط با نامحرم هم از 
عوامل زمینه ساز خیانت است. شوخی های نامناسب، قرار گذاشتن ها و ... که این روزها معموال در 
فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی اتفاق می افتد، نباید بی خطر در نظر گرفته شود. مردها معموال به عواقب 

چنین کارهایی فکر نمی کنند که به شدت خطرساز هستند.
5 یکی از زمینه های خیانت هم افزایش طالق در جامعه است. 

به همان نسبت که افراد تنها زیاد می شوند، زمینه خیانت هم متاسفانه برای یکی از زوج ها فراهم 
می شود.

6 کم اهمیت شدن ارزش های اخالقی در نگاه بعضی مردها، ممکن است باعث لغزش آن ها در مسیر پر پیچ 
و خم زندگی مشترک شود. توجه بیشتر به مسائل اعتقادی و رعایت اصول فرهنگ غنی ایرانی، به طور 
قطع در مدیریت این مسئله تاثیرگذار خواهد بود. طبیعتا فردی که به چنین مسائلی پایبند باشد، مدیریت بیشتری 

روی افکار و رفتارهای خود خواهد داشت.

با شوهر خیانتکار چه کنیم؟
هنگامی که خیانت از سوی مرد اتفاق می افتد برای واکنش اصولی باید بررسی شود که مرد به آن 

رابطه خاتمه داده یا همچنان ادامه دارد

هنگام مواجه شدن با خیانت همسر باید بدانیم که چه کار 
کنیم تا بهتر بتوانیم بحران را مدیریت کنیم. مهم ترین 
مسئله این است که فرد بالفاصله خود را محاکمه نکند و 
مقصر نداند. تجربه احساس خشم و عصبانیت در چنین 
حالتی کامال طبیعی است. الزم است فرد پیش از هر 
چیز احساسات خود را به رسمیت بشناسد و آن را نادیده 
نگیرد. در قدم بعدی الزم است فرد از هرگونه اقدام و 
تصمیم سریع خودداری کند. همواره به خاطر داشته 
باشید زمانی که تحت تاثیر هیجانات شدید هستید، زمان 
مناسبی برای واکنش نشان دادن و تصمیم گیری نیست 
بنابراین کمی به خود زمان دهید. در صورت امکان مدتی 
از فردی که به شما خیانت کرده است، فاصله بگیرید و 
در کنار دوستان یا خانواده و کسانی باشید که به آنان 
اطمینان دارید و می توانید با آن ها صحبت کنید. پس 
از این که کمی آرام تر شدید با همسرتان صحبت کنید. 
دالیل خیانتش را جویا شوید و بکوشید تجزیه و تحلیل 
کنید که چرا چنین اتفاقی رخ داده اســت. پس از آن 
می توانید تصمیم بگیرید چقدر این دالیل قابل برطرف 
شدن است و این که آیا می خواهید به رابطه خود ادامه 
دهید و او را ببخشید یا خیر؟ به خاطر داشته باشید که 
هر تصمیمی در این باره می گیرید، می تواند به احساس 
مورد خیانت واقع شدن منجر شود که در نتیجه احساس 
ضعیف بودن می کنید بنابراین بسیار حائز اهمیت است 
ــاره احساس قــدرت و خودمختاری را در خود  که دوب

پرورش دهید.
  2 توصیه به خانم های مورد خیانت واقع شده

هنگامی که خیانت از سوی مرد اتفاق می افتد، توجه به دو 
نکته از سوی خانم ها ضروری است.

اگر مرد به آن رابطه خاتمه داده ...

در صورتی که مرد وارد رابطه ای شده و از 1 
این رابطه خارج شده است، به نظر می رسد 
که تغافل گزینه مناسبی است بدین معنی که خانم از 
این موضوع عبور و سعی در بازسازی رابطه زوجی خود 

کند و با تاکید بر نکات قوت خود، همسر و رابطه به ایجاد 
صمیمیت بیشتر بپردازد زیرا تمرکز بر این موضوع در 
این مواقع به دامن زدن بر هیجانات منفی صحه می 

گذارد و رابطه را از مسیر و ریل اصلی خارج می کند.
 اگر این رابطه همچنان ادامه دارد ...

در صورتی که این رابطه همچنان از سوی مرد 2 
ادامه دارد؛ گزینه مناسب، گفت وگو و صحبت 
درباره این موضوع از سوی خانم با شوهرش است. در این 
گفت وگو زوج ها به بروز احساسات شان می پردازند و 
خانم بیان می کند که شروع و ادامه این رابطه چه تاثیرات 
مخربی روی ایشان دارد. رفتارهایی از قبیل تماس خانم 
با شخص سوم معموال ناشی از هیجان زدگی و آشفتگی 
باالی خانم در این موقعیت است و متاسفانه به متزلزل 
شدن بیشتر جایگاهش در نظام زناشویی منجر می شود. 
این موضوع باید در فضای دو نفره و بین زوج ها و همچنین 
با کمک مشاور خانواده حل شود و تماس با شخص سوم به 

منزله پذیرفتن وی در رابطه است و اصال 
توصیه نمی شود.

   طالق نباید اولین راه حل 
باشد

هرچند که خیانت اتفاقی 
تلخ و ناراحت کننده  است 

اما نباید به عنوان اولین 
راه حل، طالق را انتخاب 

کـــرد. هــمــان طــور که 
بهترین  ــد،  ش گفته 

چنین  در  تصمیم 
مواقعی مراجعه به 
متعهد  مشاور  یک 
است چون معموال 
مـــردهـــا در ایــن 
زمینه نصیحت پذیر 

هستند.

حقایقی درباره مردان خیانتکار که نمی دانستید
تحقیقات و بررسی های تخصصی مشاوران خانواده نشان می دهد مردهایی 
که مرتکب خیانت می شوند، یک سری ویژگی های مشترک دارند. ویژگی 
هایی که دانستن شان کمک زیادی به پیشگیری از این اتفاق خواهد کرد. در 

ادامه به تعدادی از آن ها اشاره خواهد شد.
خیانت  که  مردانی  بیشتر  هستند:  همسرشان  عاشق  همچنان 

می کنند، همچنان عاشق همسرشان هستند. خیانت مردان به این معنا 1 
نیست که دیگر عاشق همسرشان نیستند، بلکه اغلب از وضعیت کنونی 
خود رضایت ندارند. خیانت متاسفانه معموال در زمانی اتفاق می افتد که زوج ها 
دارای فرزند هستند و روال زندگی شان یکنواخت شده است. با وجود آن که از 
بسیاری جهات تامین  هستند، عواطف آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد 

و زن و مرد رضایت کافی از یکدیگر ندارند.
 برای نجات ازدواج شان به خیانت روی می آورند: مردها عاشق همسر 

خود هستند اما نمی دانند چگونه مشکالت رابطه شان را برطرف کنند 2 
بنابراین برای پر کردن هر گونه خأل به بیرون از ازدواج شان پناه می آورند. 
آن ها به جای مقابله و حل مشکل اصلی از آن طفره می روند و با خود می اندیشند که با 
پر کردن کمبودهای عاطفی شان با زنی دیگر، می توانند به خوبی و خوشی به زندگی 

با همسرشان ادامه دهند!
 بعد از خیانت از خود متنفر می شوند: شاید با خود فکر کنید  که همه 

افراد خیانتکار، مردانی بی اخالق و بی وجدان هستند، درصورتی که 3 
معموال مردها بعد از خیانت به کسی که مدعی دوست داشتنش هستند، 
از رفتارشان پشیمان می شوند و احساس بسیار بدی نسبت به خود 

پیدا می کنند و مردانگی شان زیر سوال می رود.
 تصور می کنند لو نمی روند: برای بسیاری از مردان جدی 

نگرفتن عواقب، کافی است تا بی وفا شوند. »برای همسرم 4 
اهمیتی ندارد اگر تا دیروقت کار کنم یا حتی وقتی روز 
تولدش به تماشای فوتبال مشغول شوم. می دانستم اگر مچ مرا بگیرد 
دلش می شکند اما فکر نمی کردم در این حد باشد«. جالب است که 
بدانید بیشتر زنان، خیلی زود به خیانت همسرشان پی می برند. باید 
بپذیریم که زنان در این باره حواس بسیاری قوی دارند اما ممکن 
است به دلیل فرار از شدت آسیب، تحقیر شدن و عواقب پس از آن 

از پذیرش این واقعیت طفره روند و آن را انکار کنند.
 می خواهند جذاب بودن شان را ثابت کنند: بعضی 

از مردها در بحران ۴۰ سالگی، احساس می کنند که 5 
جذابیت های جسمی خــود را از دســت داده اند. 
»احساس می کردم دیگر برای همسرم جذابیتی ندارم«. چنین 
مردهایی هم در معرض خطر هستند و هرچه زودتر باید این 

دیدگاه خودشان را اصالح کنند.
منبع این بخش از پرونده: عصر ایران، باشگاه خبرنگاران

        چرا بعضی ها در دام خیانت می افتند؟
           با این که همه از ناپسند بودن این رفتار آگاه اند اما خودانگاره منفی، نداشتن دیدواقع بینانه به ازدواج و ... از عوامل روابط فرازناشویی است 

دالیل مختلفی را می توان برای مسئله خیانت برشمرد. در مرحله 
اول می توان به این نکته اشاره کرد که دید واقع بینانه از ازدواج و به 
صورت کلی روابط انسانی می تواند عامل بسیار مهمی در پیشگیری 
از خیانت در نظر گرفته شود. در واقع زمانی که افراد دالیل نادرستی 
را برای انتخاب همسر در نظر می گیرند و انتظارات غیرواقع بینانه ای 
از ازدواج و کارکردی  دارندکه بودن در کنار دیگری برایشان به 
ارمغان می آورد، پس از مدتی از شروع زندگی زناشویی ناامیدی و 

یاس را تجربه خواهند کرد. در چنین حالتی در صورتی که متوجه 
این موضوع نباشند که به چه دلیل چنین احساسات ناخوشایندی 
را تجربه می کنند، ممکن است فکر کنند فرد دیگری می تواند فرد 
رویایی شان باشد و در جست وجوی او مرتکب خیانت به همسرشان 
می شوند. غافل از آن که چیزی که نیاز به اصالح دارد بیش از هر چیز 
باورها و رویکردی است که درباره روابط انسانی دارند. از دیگر دالیل 
می توان به فقدان مهارت های زناشویی و حل مسئله در افراد اشاره 
کرد. بدون شک هر رابطه بلند مدتی با مشکالت و فراز و فرودهای 
بسیاری روبــه روســت و در صورتی که افــراد ندانند چگونه رابطه 

زناشویی خود را پرورش دهند؛ رفته رفته در تامین نیازهای عاطفی 
یکدیگر ناکام خواهند ماند و بستر ارتباطات فرازناشویی مهیا خواهد 
شد. اعتماد به نفس پایین و خودانگاره منفی نیز می تواند از دالیل 
خیانت محسوب شود. در واقع فرد می خواهد با برقراری روابط 
فرازناشویی به خود ثابت کند همچنان خواستنی و توانمند است. 
از سوی دیگر هیجان خواهی و اعمال پنهانی می تواند برای برخی از 
افراد جذاب به نظر برسد. به صورت کلی افرادی که در معرض برخی 
اختالالت بالینی هستند، بیشتر محتمل است که خیانت کنند مانند 
اشخاصی که دچار ضعف شخصیت یا ناتوانی در کنترل تکانه هستند.



  آیا می توان از وعده های بیشتر گوشت 
سفید استفاده کرد؟

بــه طورکلی  متخصصان تغذیــه می گویند 
بهتر است که بیشتر از گوشت سفید به جای 
قرمز اســتفاده کنیــد، البته این بــه معنای 
استفاده بیشــتر از این نوع گوشت نیست و 
نباید مصرف آن  بیشتر از دو تا سه بار در هفته 
باشــد. اما نکته جالب توجه این است که با 
وجود برتری هایی که گوشــت های ســفید 
به قرمز دارد اما از نظرمیــزان آهن رتبه اول 

همچنان متعلق به گوشت قرمز است.
  ویژگی مشترک گوشت سفید

گوشــت های سفید شــامل مرغ، شترمرغ  
بلدرچیــن و بوقلمــون اســت کــه چربی و 
اســیداوریک کمتــری نســبت به گوشــت 

قرمز دارد.
  ویژگی گوشت شترمرغ

از میان گوشت های سفید، شترمرغ از بقیه 
سالم تر اســت زیرا اســیداوریک، کالری، 
کلسترول و چربی پایین تری دارد که باعث 

می شود برای مصرف گزینه بهتری باشد.
برای جبران کمبود آهن و ویتامین E و امگا 
3 گوشت شتر مرغ می تواند بهترین گزینه 

برای تامین آهن و ویتامین باشد.
  ویژگی گوشت بوقلمون

این گوشت از نظر حجم درپخت وپز خوب 
اســت چون برخــاف گوشــت های دیگر 
حجم آن بر اثر طبخ کم نمی شــود. چربی 
این نوع گوشت نیز نسبت به گوشت قرمز 
پایین تر اســت و ویتامین »A« آن از گوشت 
قرمز باالتراســت که باعث تقویت سیستم 
ایمنــی بــدن می شــود. بــه همیــن دلیل 
مصرف این نــوع گوشــت به خصــوص در 
فصل سرما برای گروه های درمعرض خطر 
بهتر است. فســفر باالی گوشت بوقلمون 
وهمچنین مقاومت آن درمقابل بســیاری 
از بیماری هاســت کــه موجــب ارگانیــک 
بودن این گوشــت ها می شــود. بوقلمون 
  B1، B3،B6 ازجملهBدارای انواع ویتامین
و B12 اســت . گوشــت بوقلمــون دارای 

اسید آمینه پورین است بنابراین مبتایان 
به نقــرس بایــد آن را بــه میــزان خیلی کم 
مصرف کننــد و بــه دلیــل داشــتن مقدار 
کمی اگزاالت به  بیماران مبتا به ســنگ 
کلیه اگزاالتی، توصیه نمی شود.گوشــت 
تیــره بوقلمــون ) ران ها( چربی بیشــتری 
دارد و به افراد دارای چربی خون پیشنهاد 
می شــود که از گوشت سفید ) ســینه ( آن 

استفاده کنند.

  ویژگی گوشت بلدرچین
این گوشت هم مغذی و هم کم کالری است. 
گوشــت بلدرچین نســبت به گوشــت مرغ 
پروتئیــن بیشــتری دارد.پروتئین گوشــت 
بلدرچیــن 19/6 درصــد، گوشــت مــرغ، 
18/5 درصد اســت. مقدار چربی گوشت 
بلدرچین  نســبت به گوشــت مــرغ کمترو 
مقدار ویتامین های  B12  ، B6، B2،  C، A و 
مواد معدنی )کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم، 
روی و مــس( آن بیشــتر اســت. امــا مقــدار 
کلســترول  آن تقریبا برابر اســت. گوشــت 
بلدرچین نسبت به مرغ سدیم کمتری دارد 
بنابراین بــرای بیماران مبتا به پرفشــاری 
خون و افــرادی که به هر دلیــل محدودیت 

مصرف نمک دارند، مناسب است.

ت
الم

س

۲

زندگیسالم
 سه شنبه

۲۹ بهمن 1398
شماره1۵۴۲

پزشکی

بانوان

در بین گوشت های سفید، شتر مرغ کلسترول و چربی پایین تری دارد

 مقایسه ارزش غذایی
 گوشت  شرتمرغ ، بوقلمون و بلدرچین 

تازه ها

گوشــت به علت آهنی که دارد، برای بدن بســیارمهم اســت. آهن بدن ابتدا توســط گوشت و سپس  تغذیه

سبزیجات تامین می شود. گوشــت های مختلفی در بازار موجود  است از جمله شترمرغ ، بوقلمون 

این  سه نوع گوشت می پردازیم .و بلدرچین که در ادامه به مقایســه ویژگی ها و ارزش غذایی 

سالمت

راست و دروغ ابتال به کرونا با خرید ماهی قرمزاگر آرتروز دارید از تردمیل استفاده نکنید

ورزشآشپزی من

روش های بارداری 
دوقلو

بارداری دوقلویی مزایای خاص خود 
را دارد. البته واضح است که مراقبت 

همزمان از دو نوزاد چندان ساده نیست، با این 
حال تصور این که کافی اســت یک بارعوارض 
بارداری و درد زایمان را تحمل کرد، این سوال 
را در ذهن برخی از مادران ایجــاد می کند که 

چگونه دوقلو حامله شوم؟ 
اگر شــما هم  می خواهید از روش هــای دوقلو 
باردار شدن مطلع شــوید و از پدر و مادر شدن 
خود لذت مضاعف ببرید، در ادامه با ما همراه 

باشید.
در ضمن فرامــوش نکنید همه توصیــه ها بهتر 
اســت زیر نظر کارشــناس حوزه مربوط انجام 

شود.
  مصرف فراورده های لبنی شــانس بارداری 
چندقلویــی را افزایــش می دهــد. بانوانــی که 
لبنیات مصرف می کنند، پنــج بار بیش از بقیه 
شــانس چندقلوزایــی دارنــد. هورمون هــای 
رشــد موجــود در شــیر )لبنیــات گرفته شــده 
از گاوهــای پرواری بــا هورمــون رشــد( نیز به 

حاملگی دوقلویی کمک می کند.
 توفو، ســویا، ایزوفــاون، گندم ســبوس دار 
و دانه های غات کامــل از دیگر مواد سرشــار 
از پروتئین هســتند کــه باعــث تخمک گذاری 

مضاعف می شوند.
 قرص ضدبارداری نقشی حیاتی در بارداری 
دوقلویــی بــه روش طبیعی دارد. پــس از قطع 
مصرف قرص ضدبارداری مدتی طول می کشد 
تا بدن روال طبیعی خود را بازیابد. بدن در این 
شــرایط بیشــتر از حد طبیعی هورمون  ترشــح 
می کند. چنان چه مادر در این دوران درصدد 
باردار شدن باشد، احتمال این که دوقلو باردار 

شود، بیشتر است.
 اگر مــادر دردوران شــیردهی باردار شــود، 
احتمال این که دوقلو حامله شود، باال خواهد 
بود. بدن در دوران شیردهی درصد باالتری از 
پروالکتین یعنی هورمونی را تولید می کند که 

احتمال دوقلوزایی را افزایش می دهد.
  مواد غذایی سرشــار از روی )زینــک( مانند 
ســبزیجات بــا بــرگ ســبز، نــان و دانه هــای 
خوراکی محرک تولید اسپرم هستند بنابراین 
احتمــال بــارور شــدن همزمــان بیــش از یک 

تخمک را افزایش می دهند.
 مکمل های باروری برای دوقلو پسردار شدن
مصــرف گنادوتروپین احتمال داشــتن دوقلو 
را افزایــش می  دهــد چــون ســامت کلــی 
تخمــک و بلــوغ آن  هــا را افزایــش می  دهنــد. 
گنادوتروپین هــا، انتشــار بیــش از یک تخمک 
در یک زمــان را تحریک می  کند.پروژســترون 
دیواره رحم را تقویت می  کند و به همین دلیل 
شــانس بارداری دوقلوها را بهبود می  بخشد. 
زمانی که بیــش از یک تخمک بارور می  شــود، 
شانس بیشتری برای چسبیدن به دیواره رحم 
و ایجاد یک دوره بارداری ســالم وجود خواهد 

داشت.
منابع: نیمروز، بیتوته، وب سایت دکتر نعمت الهی، 

مجله پزشکی دکتر سالم.

 برق انداختن خانه
می تواند ابتال به آسم را افزایش دهد

 شیوع آسم درکودکان در ایران، طی سال های 
اخیر افزایش یافته اســت. طبق آن چــه وزارت 
بهداشــت اعام کــرده اســت، نزدیــک به 10 
درصد کودکان و نوجوانان در ایران آسم دارند. 
بســیاری از خانواده هایی که فرزندشــان آســم 
دارد، به درســتی می دانند کــه محیط زندگی 
باید تمیــز و بدون گرد وغبار اضافه باشــد. حاال 
در مطالعه جدیــدی محققان کانادایــی به این 
نتیجه رسیده اند که در زمینه نظافت خانه، حفظ 
تعــادل اهمیت دارد چــرا که افــراط در تمیزی 
خانه و اصرار به برق زدن همه جا، خود می تواند 

احتمال ابتا به آسم را تشدید کند.
در این مطالعه که توسط محققان دانشگاهی در 
ونکوور کانادا انجام شده است، بیش از دو هزار 
خانواده دارای نوزاد مشارکت داشتند. عادات 
خانواده ها در تمیز کردن خانه و مواد شوینده ای 
که از آن اســتفاده می کردند و ســپس وضعیت 
کودکان این خانواده ها از نظر بروز عایم تنفسی 

به مدت سه سال تحت بررسی قرار گرفت.
شوینده هایی که آلوده می کنند!

نتایــج این بررســی نشــان می دهــد، فرزندان 
خانواده هایــی کــه دقــت زیــادی روی نظافت 
خانه داشــتند و بــرای این کار از شــوینده های 
مختلف استفاده می کردند، 37 درصد بیشتر 
از فرزنــدان خانواده هایی کــه کمترین میزان 
استفاده از شوینده ها را داشتند، مبتا به آسم 
شده بودند. دلیل این موضوع هم طبق نظر این 
محققان به واســطه ورود مواد شــیمیایی مضر 
بعد از استفاده از شوینده های شیمیایی است. 
بر این اســاس، محققان کانادایی در خصوص 
استفاده زیاد از شوینده های شیمیایی هشدار 
می دهند و تاکید می کنند اصــرار زیاد به برق 
زدن خانه، می تواند باعث آلودگی هوای خانه 
شــود و از آن جا که نوزادان و خردساالن، زمان 
زیــادی را در خانه مــی گذرانند، ایــن آلودگی 
 هوا می تواند باعث آسیب مجاری تنفسی آن ها 
شــود.با توجه بــه یافته های ایــن مطالعه، بهتر 
است در این روزهایی که خانه تکانی آغاز شده 
است، دقت بیشــتری در استفاده از شوینده ها 
داشــته باشــید و آلودگی هوای خانه، ناشی از 
استفاده زیاد از شوینده ها را، دست کم نگیرید.
/dailymail.co.uk :منبع

با نزدیک شدن به  ماه پایانی سال و جنب و جوش خرید  مایحتاج سفره 
هفت سین خبری درفضای مجازی مبنی بر واردات ماهی قرمزچینی 
شب عید و ابتا به ویروس کرونا منتشرشده است.دراین پیام در فضای 
مجازی گفته شــده ویروس کرونا در کمین هفت سین نوروزی ایرانیان 
است چرا که زمان ورود ماهی های قرمز از چین در فاصله یک ماهه باقی 
مانده به عید اســت اما مافیای قدرت و ثروت بدون توجه به خطراتی که 
ورود این جانوران آبزی دارند، بدون شک از راه های مختلف چه قانونی 
و چه قاچاق، اقدام بــه ورود مقادیر زیادی از ایــن ماهی های قرمز برای 
فروش به مردم عادی و کسب ثروت می کنند واز مسئوالن خواسته شده 
است تا امکانات و اسباب سفره عید نوروز را با احتیاط و آگاهی در اختیار 

مردم قرار دهند.
برای پاســخ به این شــبهه ، حســین عرفانی رئیس اداره مراقبت مرکز 
مدیریــت بیماری های واگیــردر این باره اظهــار کــرد: واردات هرگونه 
موجود زنده از چین به دلیل شــیوع ویروس کرونا ممنوع شــده است و 
ماهی های قرمز  شب عید وارداتی نیستند و در ایران پرورش می یابند، 
امــا از آن جایــی کــه بســیاری ماهــی قرمز شــب عیــد را ماهــی چینی 
می شناسند چرا که ریشه این ماهی از کشــور چین بوده و در نتیجه این 
برداشت اشتباه موجب انتشار این چنین خبری شده است، اگر فردی 
خبر موثق داشته باشد که ماهی قرمز شــب عید از چین وارد می شود، 

موضوع را به دام پزشکی و وزارت بهداشت اطاع دهد.
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 ۲1.76۲1.76۴.5370بلدرچین

 4ترفند  ساده کاهش وزن تا عید
برای این که وزنتان را کم کنید، دســت به هر 
کاری زده ایــد امــا متاســفانه ازهیچ کــدام از 
روش های رایج نتیجه مطلوب را دریافت نکرده 
اید؟ دراین مطلب شما را با روش های کاهش 
وزن آشنا می کنیم تا در فرصت باقی مانده به 

شروع سال جدید بتوانید به هدفتان برسید.

 موز، سیب یا نعناع را بو کنید
نتایج یک تحقیق که در شــیکاگو انجام شد، 
 نشــان داد افــرادی کــه غــذا هــا را بیشــتر بو 

می کنند، کمتر گرسنه می شوند.
 مقابل میز ناهارخوری آینه نصب کنید

میزان مواد غذایی خورده شده توسط یک سوم 

افرادی که درمقابل خودشان آینه نصب کرده 
اند، کاهش یافته است.

 از رنگ آبی استفاده کنید
یکی از دالیل اصلی که رستوران ها رنگ 
آبی را به کار نمی برند، نقش  این رنگ در 

مهار اشتهاست .

 ســعی کنیــد در بشــقاب آبــی رنــگ غذا 
بخوریــد، رومیزی آبی رنــگ روی میزتان 

باشد. 
همچنین ســعی کنید از رنــگ های زرد، 
نارنجــی و قرمز اجتنــاب کنید، زیــرا این 

رنگ ها موجب افزایش اشتها می شود.

 از غذا عکس بگیرید
ســعی کنید تا از غذایی که می خورید عکس 
بگیرید و آن ها را در تلفن همراهتان به همراه 
تاریخ نگهداری کنید تا با دیدن عکس  غذاهای 
پرکالری که میل کرده اید از دوباره خوردن آن 

پشیمان شوید.

دانستنی ها  

بیمارانــی کــه مبتا بــه آرتروز هســتند بــه هیچ عنــوان توصیــه نمی شــود کــه از تردمیل 
اســتفاده کنند، همچنین تمــام افراد به این نکته توجه داشــته  باشــند وســایلی که برای 
 بهبــود ســامت مــا درنظر گرفته شــده اســت؛ درصــورت اســتفاده نادرســت و بــی رویه 
می تواند به ما آسیب وارد کند.وسایل ورزشی همانند هروســیله دیگری می تواند مزایا و 
معایب خاص خود را داشته باشد، به عنوان مثال تردمیل وسیله ای است که درمنزل قابل 
استفاده و با توجه به توانایی های فردی سرعت آن قابل تنظیم است. وضعیت بیومکانیکی 
میله های اطراف و جلوی این وسیله  شباهتی به راه رفتن طبیعی ندارد زیرا فرد از این میله 
ها استفاده می کند  در صورتی که دست ها همانند پیاده روی معمولی باید آزاد باشد و این 

یکی از عادت های نادرست در استفاده از تردمیل است.

شیوا رضایی
مترجم

بیشتر بدانیم

افرادی که وزن سالم دارند هم ممکن است دچار دیابت شوند؟
اگر چاقی، عامل درجه یک ابتا به دیابت نوع ۲  است، پس چرا آن هایی 
که اضافه وزن ندارند یا چاق نیستند هم دچار دیابت می شوند؟ یک عامل 
ژنتیکی برای ابتا به دیابت وجود دارد. معمواًل شــما می بینید که خطر 
 )BMI( پیش دیابت و دیابت نوع ۲ با افزایش وزن و شــاخص توده بدنی
افزایش می یابد؛ اما افرادی که آسیایی یا اســپانیولی تبار هستند یا ژن 
ایسلندی دارند، حتی در صورتی که وزن طبیعی داشته یا حتی کم وزن 
باشند، بیشتر در معرض ابتا به دیابت هستند. افرادی که در این گروه ها 
قرار می گیرند ممکن اســت نیاز داشــته باشــند طی یک برنامه منظم، 

قند خون ناشــتای خود را اندازه بگیرند. پیش دیابت یا حتی دیابت نوع 
۲ معمواًل عامتی ندارد و شــما ممکن است سال ها بدون این که بدانید 
دچارش باشــید، در حالی که این بیماری همچنان در حال آسیب زدن 
به اندام ها و بافت های بدنتان است.این احتمال وجود دارد افرادی که 
از نژادهای مستعد دیابت هستند، ژن هایی داشته باشند که آن ها را در 
معرض مقاومت به انسولین قرار می دهد، اما شاخص دیگری هم وجود 
دارد؛ مثًا مطالعات نشان می دهد آسیایی ها معمواًل چربی های شکمی یا 
درونی بیشتری دارند. یعنی همان نوع چربی که منجر به دیابت  می شود.
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آیا از حرف زدن کودک تان با خودش یا بلند حرف زدن او با اشیا و در و دیوار نگرانید و همیشه سعی در گفتن 
حقایق و اثبات فرم واقعی چیزها دارید؟ دست نگه دارید؛ الزم است تخیل کودک را رها بگذاریم و ما هم بخشی 
از آن را به عهده بگیریم. در مواجهه با نقاشی یا هر اثری از کودک هرگز آن را با رنگ یا فرم واقعی مقایسه 
نکنیم و نگوییم درستش این است و آن گونه نیست. این روزها فایده خواندن کتاب ها و داستان های تخیلی بر 

کسی پوشیده نیست اما برای یک مادر چه راه های دیگری برای پرورش قدرت تخیل فرزندش وجود دارد؟

بانوان

* کلوپ، نمونه یک انســانه که ثابت می کنه با مطالعه 
اصولی در حوزه ای که در آن فعالیت داریم، پیشــرفت 

خواهیم کرد و نباید در این مسئله شک کرد.
* در صورت امکان با علی کریمی هم درباره بازیکنان 
سرشناس آن زمان بایرن مونیخ، خاطراتش از آن جا و 

زندگی حرفه ای شان گفت وگو کنید. ممنون.
* بابت معرفــی بازی هــای ارزان و خانگــی در صفحه 

خانواده، متشکرم. عالی و جذاب بودند.
* رکوردهای لیورپول، شــوکه کننده بود. البته کال 
قرمزپوش ها در همه دنیا، پرطرفدار و موفق ترند 
و پرچم شــان باالتر اســت. یک کف مرتب به 

افتخار پرسپولیسی های لیورپولی.
* دربــاره میــزان مبلغ قــرارداد کلوپ و 
دین محمــدی نپرســیدید؟ می خــوام 
ببینم اون زمان چقدر تفاوت داشته و 

االن چقدر؟ خخخ!
* دین محمــدی هــم دنبــال دیــده 
شــدنه! داداش شــما فقط یک ســال 
هم تیمی کلوپ بــودی، این قدر خوب 
شــناختیش، بعدش ما بعد از 10 سال 
زندگی مشــترک، هنوز درســت زن مون 

رو نشناختیم!
* عســل جون، تولــد 10 ســالگی ات مبــارک. 

امیدوارم همیشه شاداب و سرحال ببینمت گلم. 
باباجون سیدمحمود اصغری و مامان اکرم  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
سه شنبه 
    29 بهمن  1398   
شماره 1542 

روز گوش دادن به موسیقی اصیل ایرانی

قرار و مدار

   نیش و کنایه در عوض بیان مستقیم
واقعیت این اســت که اســتفاده از نیش و کنایه در گفتار، در 
زندگی ایــن روزهای ما نقــش بیش از حد پررنگــی دارد. از 
این منظر رحمتی و حســینی اســتثنا محســوب نمی شوند  
اما شاید بهتر باشد بدانید استفاده از نیش و کنایه در عوض 
بیان مســتقیم و شــفاف موضوعات، نشــانه ناتوانی در بیان 
خواســته ها و مدیریت هیجانات است. از ســویی این سبک 
ارتباطــی در طوالنی مدت همیشــه بــه ایجاد ســوءتفاهم و 

دلخوری دامن می زند.

   استفاده از ایموجی هیس
هــر دو ایــن دروازه بان هــا در این مجموعــه اســتوری ها، از 
ایموجی »هیس« خطاب بــه فرد مقابل اســتفاده کرده اند. 

دعوت به ســکوت یا بــه عبارتی دســتور به ســکوت، یکی از 
نشانه های نپختگی افراد اســت. این که بخواهیم تریبونی، 
تنها در اختیار ما باشد و دیگران حرفی خالف خواسته های 
ما نزنند، بیش از همه نشــان می دهد ما حاضر به گفت وگو 

نیستیم و گوشی برای شنیدن نداریم.

   مدیریت نکردن هیجانات ناخوشایند

طبق آن چه هــر دو این دروازه بان ها ادعــا کرده اند، طرف 
مقابل آن هــا در خلــوت روش متفاوتی در برخورد داشــته 
است و در نتیجه  هم هر دو از این دورویی عصبانی شده اند 
و در اســتوری ها به نوعی دســت به افشــاگری زده اند، اما 
شاید بد نباشد یادآوری کنیم که بیان عصبانیت و دلخوری 
شــخصی به این شــکل عمومــی بیــش از هر چیز نشــان از 

ناتوانــی ایــن دو فوتبالیســت در مدیریــت هیجانــات 
ناخوشایندشان دارد.

   خیانت در امانت

گفت وگوهای خصوصی ما با دیگران، امانتی است که 
در اختیار دو طرف بحث قرار داده شــده است. این که 

بدون اجازه، تصویر صحبت های خصوصی خود با دیگران 
را منتشر کنیم، بیش از هر چیز نشــان از بی توجهی ما به 

این امر دارد.

   مسائل حل نشده از گذشته

پیرو ایــن بحث، بســیاری نــوع برخورد 
ایــن دو دروازه بان را عجیب ندانســته 

و آن را مرتبــط بــا رقابتی کــه این دو 
از گذشــته بــا همدیگــر داشــتند، 
دانســته اند. این که دو فوتبالیست 
که در دنیای حرفــه ای با هم رقابت 
داشــته و دارنــد، بعــد از چند ســال 

هنوز نتوانسته اند مسائل خود را حل 
کنند، اگر نشانه نپختگی آن ها نباشد، 

پس نشانه چیست؟ فراموش نکنیم که 
برای حل مســائل و رفــع دلخوری ها تنها 

گذشت زمان کافی نیست، باید برای مسائل 
گفت وگو کرد و گوشی برای شنیدن حرف دیگران 

داشت. 

چندتا آهنگ از خواننده های موسیقی سنتی 
کشــورمون از ســایت های قانونــی 
دانلود کنیــن و در یک فرصت 
مناسب، به اون ها گوش 
بدین. روح تون تازه خواهد 
شــد و لذت خواهید برد 
از قطعه های 
گوش نــواز و 

پرمحتوا.

 از جمعه صبح و با انتشار استوری »مهدی رحمتی« دروازه بان »شهرخودرو«، حاشیه ای تازه در بین 
فوتبالی ها شروع شد. او در این استوری بدون اشاره مستقیم به کسی، گالیه هایی را مطرح کرد. 
این که او از چه کسی گالیه داشت، در ابتدا و برای همه اهالی فوتبال چندان روشن نبود اما هنوز چند 
ساعتی از انتشار این استوری نگذشته بود که حسین حسینی، دروازه بان استقالل استوری گذاشت 
و به نوعی جواب رحمتی را داد. اما این انتهای داستان نبود. بعد از مدتی رحمتی تصویری از چت خصوصی بین خود و 
حسینی را منتشر کرد. واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به این رفت و برگشت استوری ها بین این دو دروازه بان، 
منفی بود و بسیاری این سبک رفتارها را نپخته و غیرحرفه ای توصیف کردند، اما اگر بخواهیم به صورت جزئی از دالیل 

نادرستی این رفتارها بگوییم، به چه مواردی می توانیم اشاره کنیم؟

چهره ها

   فواید تقویت قدرت تخیل کودکان

کودکی که قــدرت تخیلــش تقویت شــده، کودکی 
مســتعدتر با اعتماد به نفس تر و با قدرت حل مسئله 
در زندگی اســت. اگر قدرت تخیل رها باشــد کمتر 
چیزی مانع انسان در رسیدن به ناممکن هاست. ما 
می توانیم از موقعیت های گوناگون بهره ببریم و هر 
موقعیتی را بــه فرصتی تبدیل کنیــم. در ضمن باید 
تلویزیون را محدود کنیم چراکــه تلویزیون محتوای 
حاضر و آماده به کودک می خوراند و تخیل را تبدیل 

به تقلید می کند.

   توصیه هایی برای تقویت قدرت تخیل
راه های بی شماری بسته به شرایط زندگی و تجربیات 
افراد برای تقویت قــدرت تخیل فرزندان شــان وجود 
دارد، کافی اســت به یاد داشته باشــیم ما در تحریک و 
تقویت قوه تخیل کودک به ویژه در ســه ســال ابتدایی 

زندگی او نقش پررنگی داریم.
1 از کــودک بخواهیــد داســتانی کــه بــرای او 

خوانده اید جور دیگری به پایان برساند.
2 کــودک را در پخــت غــذا یــا شــیرینی مــورد 
عالقــه اش شــرکت دهیــد و یکــی، دو قلم در 
دستور را حذف کنید و از او برای قرار دادن جایگزین 

مناسب کمک بخواهید.
3 در ســفر یا پیاده روی از کودک بخواهید برای 

ابرهــا، ســنگ ها و برگ ها 
اســمی انتخــاب 

کند یا بگوید به 
چیزی  چه 

شبیه اند.

4 وقتی کودک در موقعیتی گیر کرده و کمک 
طلب می کند، فوری و مستقیم سراغ راه حل 
نروید او را به فکر کردن تشویق کنید، ابتدا نظر او را 

بپرسید و از او راهکار بخواهید.
5 همیشه از یک مسیر به مهد، مدرسه یا منزل 
اقــوام نزدیــک نرویــد و راه هــای مختلف را 

انتخاب کنید.
6 موزیک)ترجیحا بــدون کالم( بگذارید و در 
پایان   از کودک بخواهید داستان یا حداقل 

نامی برای آن انتخاب کند.
هر از گاهی با او وارد بازی نمایشــی شوید و  7
برای مدتی بخشــی از خانه را بــه کلینیک، 
فروشــگاه، مدرســه یــا بانــک تبدیــل کنیــد و در 
نقش های مختلف ظاهر شوید. فراموش نکنید این 

کودک است که هدایت بازی را برعهده دارد.
نیــروی  اگــر  کــه  کنیــد  ســوال  او  از   8
کارهایــی  چــه  داشــت  شــگفت انگیزی 
می کرد؟ این کار به ویژه قبل از خواب لذت خاصی 

به مغز کودک می دهد.
9 از کودک بخواهید خــودش لباس هایش را 
باهم ِســت کند یا ظرف میــوه  را بچیند یا در 
چیدمــان و دکــور نظــر بدهــد و 

کمک تان کند.
جعبــه جادو درســت  10
کنید. جعبه ای خالی 
در اختیار کودک قرار دهید 
در  خــود  ســلیقه  بــه  کــه 
موقعیت هــای مختلــف 
کلکســیونی از اشــیای مختلــف در آن 
قرار دهد. برای هر کدام شــخصیتی 
در نظر بگیرد، اسم بگذارد و داستان 

بگوید.

10 توصیه برای پرورش قدرت تخیل کودکان
به جز خواندن داستان های تخیلی، یک مادر چه راه های دیگری برای پرورش قدرت تخیل فرزندش دارد؟

افراد شاغل برای داشتن آرامش و بهبود در 
روابط كاری به داشتن دوست و هم صحبت 
در محیط كار نیاز دارند. اساس روابط هم 
بر محبت و مهرورزی اســت. وقتی روابط 
انسان ها با یكدیگر بر اساس الفت و محبت باشد، بسیاری از 
گرفتاری ها زایل می شود و هرچه این دوستی و محبت زیادتر 
باشد، باعث اتحاد و رفع دوگانگی و اختالف می شود. ممكن 
است در زندگی روزمره برای انسان ها اختالف نظر پیش بیاید 
كه باعث قهر و جدایی از یكدیگر شــود ولــی نباید این قهرها، 
مدت زمان زیادی ادامه یابد چراكه نتیجــه آن كینه و عداوت 
خواهد شــد. با این حال، چند توصیه به شــما بــرای حل این 

مشکل در محیط کارتان دارم.

   مشکل را ریشه یابی کنید

درباره اقدام برای آشتی و پایان دادن به وضعیت شکرآب تان با 

همکاران، اولین قدم ریشه یابی مشكالت است. به طور کلی، 
اگر بخواهیم ناراحتی ها به طور اساســی حل شــوند و مجدد 
تكرار نشوند باید ریشه و عامل اصلی بروز آن ها را پیدا كرد. در 
قدم بعدی پس از این كه ریشه اختالف را یافتیم، باید به دنبال 
راهكارهای حل اختالف باشیم كه این راهكارها بر اساس عمق 
و گستردگی ناراحتی ها متفاوت است. با این حال، سه اقدام 
برای برقراری رابطه مجدد بــا همکاران تان می توانید، انجام 

دهید که در ادامه مطرح خواهم کرد.

   مستقیم اقدام کنید

طبق این روش، شما باید به طور مستقیم پیش همکاران تان 
بروید و بابت مسائل پیش آمده عذرخواهی كنید. غرورتان 
را كنار بگذارید، ارتباط مســتقیم برقــرار کنید و بگویید كه 
 آن ها را دوست دارید و نمی خواهید بین شما ناراحتی وجود 
داشته باشــد. مدام به خودتان نگویید که نمی توانم غرورم 
را بشــکنم. تکرار همین جمله، کار را برای شــما ســخت تر 

خواهد کرد.

  از تماس یا شبکه های اجتماعی کمک بگیرید
در صورتی كــه به هر دلیلی مثل خجالت كشــیدن یا ابهام در 
نوع واكنش همکاران نســبت به این اقدام نگرانید می توانید 
از تلفن استفاده کنید و در خارج از ساعت اداری حرف هایتان 
را از این طریق به آن ها منتقل سازید. تماس یا کمک گرفتن از 
شبکه های اجتماعی، بستر مناســبی برای مطرح کردن این 

مشکل به نظر می آیند.

   یک شخص را واسطه کنید
یكی دیگر از راه های اقدام برای حل ســوء تفاهم ها، استفاده 
و کمک گرفتن از یک واسطه است. در اولین فرصت، یكی از 
دوستان مشترك تان را واســطه قرار دهید تا حرف های شما، 
عالقه به برقــراری ارتبــاط دوســتانه و ... را بــه همکاران تان 

منتقل کند.

   اقدام به آشتی را تحقیر خود ندانید
نکته آخر هم این که، بعضی افراد اقدام به آشتی را مساوی با 
تحقیر شدن خود می دانند كه باید گفت بر خالف این تصور، 
اقــدام به این كار هم نشــان دهنــده عظمت روحی انســان 
اســت و هم در نگاه دیگران، فرد مورد تأیید و تحســین قرار 
می گیرد. البته ممكن است در موارد بسیار معدودی هرچه 
اصرار به دوستی شود، از طرف دیگری انكار شود كه در این 
صورت باید گفت حفظ عزت مومن الزم است و نباید تا این 
حد پیش رفت و بهتر اســت بگذارید زمان بگذرد تا شرایط 

بهتر شود و تغییر کند.

رابطه ام با همکارانم شکرآب شده، چه کنم؟

مشاوره 
شغلی

در محیط کار دچار تنش با چند نفر از همکارانم شده ام. در یک اداره دولتی هستم و بعد از چند برخورد اشتباه من 
با آن ها که البته عذرخواهی هم کردم، رابطه شان با من شکرآب شده است. نمی توانم غرورم را بشکنم و دوباره 

عذرخواهی کنم یا از آن ها بپرسم که چرا دوباره با من صمیمی نمی شوید. چه کنم؟ 37 ساله ام و مرد.
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نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

دکتر سیدعلی ظریفی |    روان شناس

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

متن: نرگس عزیزیوقتی فرزندتان بدرفتاری دارد به جای تمرکز بر رفتارش، بر احساسات پشت سر ماجرا متمرکز شویدوالدین و نوجوان
تصویر ساز :  حسین نقیب

 بابا به من قول داده 
بود که برام بادکنک 

می خره. من االن 
بادکنک می خوام .

 ساکت! همسایه ها 
بیدار می شن، میگی 

من چی کار کنم؟ 
االن ساعت 11 

شبه، همه جا بسته 
است .

 بابا به من قول داده 
بود که برام بادکنک 

می خره! من بادکنک 
می خوام .

 درست میگی، بابا قول داده 
بودند و حاال تو از این که بابا 

یادشون رفته، عصبانی هستی. 
بیا این جا با هم فکر کنیم، ببینیم 

چه کار می تونیم بکنیم؟ 

  اما نگاه حرفه ای رادو
دربین جدل دروازه بان های دیروز و 

امروز استقالل ماجرا سمت سنگر سرخ ها متفاوت 
است. بیرانوند در دربی و بازی با الدحیل چهار گل خورده که 

هواداران معتقدند روی دوگلش کاماًل مقصر بوده است. رادوشویچ 
ذخیره بیرانوند چند بازی در ترکیب بوده و هیچ گلی نخورده است.بسیاری 

از هواداران دوست دارند رادو فیکس بازی کند. دروازه بانی که چهار سال ذخیره 
محض بیرانوند بوده و بازی زیادی به او نرسیده؛ جز در مواقعی که دروازه بان نام آشنای 
سرخ ها به دلیل مصدومیت و محرومیت یا حضور در برنامه های ای اف سی و... امکان 

بازی نداشته است. با این حال رفتار رادو که حتی حمایت سکوها را هم دارد در این چهار 
سال به ویژه این اواخر می تواند یک درس بزرگ برای بازیکنان ایرانی باشد. او تحت 
هر شرایطی با تعصب خاصی حتی از روی نیمکت برای موفقیت تیمش تکاپو دارد. 

همیشه تمرین می کند تا در معدود فرصت ها بدرخشد و با نگاه حرفه ای تمرین و 
کیفیت کار را مبنای رقابت قرار می دهد نه جدل رسانه ای. شاید هرکسی 

جای رادو بود بعد از این همه انتظار عطای بازی برای قرمزها را به 
لقایش می بخشید اما او همچنان بدون حاشیه به کارش 

ادامه می دهد و حتی قرارداد تازه ای هم امضا 
کرده است.

 گل به خودی گلرهای آیب
 و صرب رادو

چرا پیغام و پسغام فرستادن های »رحمتی« و »حسینی« 

و استوری هایشان بیش از هر چیز نشانه نپختگی خود آن هاست؟



جوانه )ویژه نوجوانان(
سالم باشک 

 

مهسا کسنوی| خبرنگار

در این که پاســتا غذای خوشــمزه ای اســت شــکی وجود ندارد امــا در این که آیا این خوشــمزه 
دوست داشتنی به سالمت بدن مان صدمه می زند یا نه، شک و شــبهه زیادی وجود دارد. عده ای 

معتقدند این غذا به علت میزان کربوهیدرات و چربی باال به شدت چاق کننده است ولی مشتاقان 
پاستا بر این باورند که می شود این غذا را سالم تر خورد. اول از همه باید به شما بگویم غذایی که مواد 

مغذی آن از چربی و مواد مضرش بیشتر باشد، قطعًا خوردنش به هر خوراکی دیگری 
می ارزد. پس اگر شما هم مثل من از عاشقان پاستا هستید، خوشحال باشید زیرا 

پاستا از آن  دسته غذاهایی است که صد مدل دســتور پخت دارد و حتما نباید با 
خامه و چربی زیاد درســت شــود. پس در قدم اول  بهتر است پاســتاهایی را که در 

دستور پخت شان خامه وجود ندارد، بخوریم؛ این دسته عالوه بر خوشمزه بودن سالم 
هم هستند اما اگر برای شما  لذت پاســتا با خامه گره خورده است پیشنهاد می کنم این 

مدل را در خانه درســت کنید .چــون حداقل می توانید میــزان خامه را 
کنترل کنید. همچنین  این غذا به خاطر گندم استفاده شده در آن می تواند 

به شما انرژی و فیبر کافی را برای کارهای روزمره تان بدهد و کمک کند در 
روز کمتر احساس گرسنگی کنید. جالب تر از همه این که شما می توانید با 

خوردن پاستا وزن کم کنید. مگر ممکن است؟ بله به این شرط که این غذا 
را در وعده ظهــر و قبل از شــام با مخلفاتــی مثل ســبزیجات، گوجه فرنگی، 

تخم مرغ، میوه، قارچ و روغن زیتون بخورید؛ این طوری عالوه بر سیر ماندن در 
طول روز، الغر هم می شوید.

پاستا بخورم یا نه؟

گپی درباره چالش همیشگی تعادل برقرار کردن بین کتاب درسی و غیردرسی 

مصائب کتاب خوان ها   

گالری

مریم ملی| روزنامه نگار 

حتما شــنیده اید خفاش  ها بینایی خیلی کمی دارند و از طرفی 
هم می دانیم که آن هــا روز را درون غارهــا و مکان  های مخفی 
می  گذراننــد تــا شــب از راه برســد و برونــد ســر کار و 
زندگی  شــان. جانورشناســان سال  هاســت از این شیوه 
زندگی خفاش ها حیرت زده هستند و بعد از کلی تحقیق 
و آزمایش متوجه شــده  اند که راز زندگی شبانه خفاش ها و 
توانایی پیــدا کردن طعمــه، درون مغزشــان نهفته اســت. 
سیســتم شــنوایی و نوع عملکرد مغز آن ها طوری اســت که 

باعث می شود با بقیه حیوانات خیلی تفاوت داشته باشند. 
آن ها در شــب، امواج صوتی را به اطراف شــان می  فرســتند 
و با برخورد ایــن امواج به اشــیای اطراف و بازتابش به ســمت 
خودشــان می فهمنــد کــه مانعی ســر راه شــان هســت یــا نه و 

حشرات و جانداران کوچک را شــکار می کنند. درواقع صدایی را که این 
پستانداراِن پرنده از خودشان درمی آورند، ما نمی توانیم بشنویم چون در 

محدوده شنوایی انسان ها نیست.
 یکــی از آزمایش های جالب دربــاره خفاش  هــا را یک کشــیش ایتالیایی 
در ســال 1790 انجام داده اســت؛ او تعدادی خفاش بینوا را توی اتاقی 
مطلقا تاریک رها و اطراف اتــاق را هم پر از نخ  های ابریشــمی پرپیچ وخم 
کرد تا ببیند خفاش چطوری خودش را از چنین شرایطی نجات می دهد. 
سپس در کمال شــگفتی دید که خفاش ها )درحالی که »اسیر شدیم این 
وقت شب« توی چشم شان موج می زد( خیلی راحت توانستند در تاریکی 
مطلق مسیر خروج را پیدا کنند. پس مشــخص شد که آن  ها از چشم شان 

برای مسیریابی استفاده نمی  کنند. 
آزمایش  هــای جدیدتــر هم نشــان داده اســت که مغــز خفاش شــبیه یک 
قطب  نمای سه بعدی عمل می  کند و هرچه چشمش ضعیف و کم  سو است، 

درعوض گوش ها و مغز حیرت  آوری دارد.
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عکس  از سریال کمال

آثار شما

ساختمانی شبیه تابلوی جیغ     
وقتــی  کــه  دیده ایــد  حتمــا 
می  خواهند چیزی را در فیلم ها 
وهــم  انگیــز نشــان دهنــد آن را 
منحنــی و معــوج  مــی کننــد یــا 
مثال در تابلــوی معروف »جیغ«، 
اثر »ادوارد مونک« برای نشــان 
دادن فضای وهــم  انگیز خطوط 
کشــیده  منحنــی  به صــورت 
شــده اند. می توانید تصور کنید 
درواقعیت با ساختمانی روبه رو 

شــوید که به شــکل معوج ســاخته شده باشــد؟ ســال 2004 در لهســتان ســاختمانی 
ســاخته شــده که نمای آن کامال منحنی و موج دار اســت به طوری که شــب ها با روشن 
شــدن چراغ هایش شــکل مرموزی پیدا می کند و انــگار از فرط خســتگی درحال ذوب 
شدن است. در این ساختمان که از آن اســتفاده تجاری می شود و به یکی از جاذبه های 
گردشگری تبدیل شده اســت، از مصالح مخصوصی استفاده شــده تا دوام الزم را برای 

خمیده ماندن داشته  باشد.

سنجاب های فراموشکاری که درخت می کارند

اول فصل ســرما بــرای خیلی از 
ما پیــش می آیــد که تــوی جیب 
کاپشن و پالتوی مان پولی را که 
ســال قبــل گذاشــته و فراموش 
کرده بودیــم، پیــدا  کنیــم. قطعا 
حس خوشحال  کننده ای دارد، 
فراموشــکاری در طبیعــت هــم 
گاهی بــه اتفاقات خوبــی منجر 
می شــود. گونه ای از سنجاب ها 
در جنــگل زندگــی می کنند که 

در فصل زمستان گردوها یا بعضی بذرهای دیگر درختان را زیر زمین پنهان می کنند تا 
به تدریج ازشان استفاده کنند. اما خیلی اوقات فراموش می کنند بذر را کجا کاشته اند، 
این بذرها در فصل بهار جوانه می زنند و در طول ســال ها جنگل هایــی انبوه را به وجود 
می آورنــد. گفته می شــود بســیاری از درختان بلــوط زاگرس بــه همین ترتیب کاشــته 
شــده اند. نکته جالب این اســت که ســنجاب ها به طور غریزی بهتریــن و باکیفیت ترین 

بذرها را انتخاب می کنند بنابراین شانس رشد آن ها هم بیشتر است.

درخت غان برف پوش
amazing :منبع

عجایب

»جوانه«، گرچه برای مخاطب های رفقا سالم!
نوجوان منتشر می شه ولی خودش ازنظر 

سنی، بچه کم سن و کم تجربه ایه که داره سعی 

می کنه یه چیزایی رو یاد بگیره. پیام ها و نظرات شما هم تو 

این مدت بهش کمک  کرد درست و غلط راهش رو بهتر پیدا کنه؛ 

پنج شنبه اولین شماره از جوانه جدید منتشر می شه که امیدواره در مسیر 

شماره پیامک 2000999رشد قدم گذاشته باشه. ما به رفاقت و همراهی شما، دلگرمیم.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

منابع: دیده بان حقوق حیوانات، مجله دلتا

بالتازار

 زندگی سالم
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  29 بهمن  1398    
 شماره 1542

درون سینه ام رازی نهان بود 

اگر 
خفاش ها 
 نمی بینند

 پس چطور 
راه شان را 

 پیدا 
می   کنند؟ 

مهدی در حال تمرین 

 اول درس ات رو بخون!
اگر بین خوانــدن کتاب درســی و غیردرســی انتخابی وجود 
داشته باشــد، خیلی های مان احتماال می پرسیم ببخشید 
گزینه هیچ کدام ندارید؟ اما واقعیت این است که باالخره 
خوانــدن، یکــی از راه هــای یادگرفتــن اســت. از بچه ها 
می پرسم اگر حق انتخاب داشتند، چه می کردند؟ پرنیان 
می گویــد: »من اگر انتخابی داشــتم به جــای کتاب های 
مدرســه، برای هــر درســی منابــع اش را پیدا می کــردم و 
می خواندم تا هــم چیزی یــاد بگیرم و هــم لذت ببــرم. االن 
اما فقط درس  می خوانــم تا نمره بگیــرم«. َعذرا بر ســر دوراهی 
مانده اســت و نمی تواند تصمیم بگیرد: »هم دوســت دارم کتاب های 
درســی ام را بخوانــم و نمره هایــم کامل باشــد هم دلــم می خواهد وقت بیشــتری بــرای خواندن 
غیردرســی ها داشته باشــم«. آتنــا می گویــد: »از آن جایــی کــه درس خوانــدن کمــک می کند به 
هدف هایم برسم، هر دو را با هم می خوانم«. خب، انتخاب همیشه به این سادگی نیست؛ آن هایی 
که کتاب غیردرسی شــان را الی کتاب درســی مخفی کرده اند و نصفه شــب زیر پتو با نور گوشی 
رمان خوانده اند، خوب می دانند من چه می گویم. آتنا درباره واکنش معلم ها به کتاب غیردرسی 

خواندنش می گوید: »واکنــش بدی ندارند اما خب معموال می گویند این ســه ســال، ســال های 
سرنوشت ساز زندگی ماست و باید اول درس های مان را بخوانیم«. تجربه عَذرا هم مشابه دوستش 
اســت: »برخورد معلم ها خوب اســت اما تا زمانی که درس های مان را ســر فرصــت تحویل دهیم. 
خانواده ام هم با این که با کتاب خواندنم مشکلی ندارند ولی می گویند به جز کتاب، چیزهای دیگری  

مثــال لبــاس بــرای خودم 
بخرم«. پرنیان می گوید: 

کــه  مواقعــی  »جــز 
زیاده روی می کنم، 

خانــواده  از 
د  ر خــو ز با

مثبــت 
می گیرم«. 

    دورهمی
نسترن رضوی| خبرنگار

گاهی  اگر  می کنید،  استفاده  غیر درسی  کتاب  خواندن  برای  فرصتی  هر  از  اگر 
سر کالس دور از چشم معلم ها رمان می خوانید، اگر زنگ های تفریح به جای مرور 

درِس ساعت بعد شعر می خوانید و خالصه همیشه به دنبال راه گریزی هستید تا به 
کتاب خواندن تان برسید، با مهماناِن این هفته جوانه هم دردید. در این دورهمی با 
»پرنیان رضائیان«، »آتنا علی آبادی« و »َعذرا غنی« 16ساله درباره چالش های کتاب 

غیر درسی خواندن گفت وگو کردیم.

و بوی شال او در شهر پیچید
کسی عطر مرا اصال نبویید     

سکوت من ز فقر واژه ها بود
     ولی محبوب من چیزی نفهمید

درون سینه ام رازی نهان بود
که بعد از رفتنش بغضم نترکید     

تمام شهر ما را دیده بودند
     همین هم غصه را می کرد تشدید

غم از چشم دلم آرام بارید
     و او آشوب روحم را نمی دید

از آن روزی که شعرش را شنیدم
     وجودم پر شده از شک و تردید

من آن برف سفید پشت بامم
     که محوم می کند مانند خورشید

خبر آمد که می چرخد زمانه
صبوری کردم و سمتم نچرخید     

اگر آرامشش در رفتنش بود
چرا گل های باغش سخت خشکید؟     

 آیدا پاکزاد | 17 ساله 

  شــما هم می توانیدآثارتان را به شــماره های باالی صفحه بفرستید تا با 
اسم و عکس خودتان منتشرشان کنیم .

 بچه باحال ها کتاب نمی خوانند؟
چقدر کتــاب غیر درســی می خوانیــد؟ پرنیان صحبت را شــروع 
می کند: »من  از هشت سالگی کتاب خواندن را شروع کردم. 
در دوره راهنمایــی روزی چهار ســاعت کتــاب می خواندم 
ولی امسال که وارد دبیرستان شدم و درس ها سنگین تر 
شده اســت، کمتر وقت مطالعــه دارم، برای همیــن از هر 
فرصــت آزادی برای کتــاب خواندن اســتفاده می کنم«. 
آتنا می گوید: »از کودکی کتاب تســکین و تفریح من بود؛ 
همه نــوع کتابــی مطالعه می کنــم و لــذت می بــرم«. َعذرا 
خاطره جالبــی از کودکی اش تعریف می کنــد: »من از بچگی 
کتاب خواندن را دوســت داشــتم. مادرم تعریف می کند که موقع 

غذا خوردن برایم کتاب می خواند تــا غذایم را بهتر بخورم«. خوره کتاب ها وقتی بزرگ می شــوند، 
بازخوردهای مثبت و منفی زیادی نسبت به این عالقه و عادت شان می گیرند. از بچه ها می پرسم نظر 
اطرافیان شان درباره عالقه آن ها به کتاب چیست، پرنیان می گوید: »گاهی ممکن است بچه باحالی به 
نظر نرسیم. بعضی ها فکر می کنند ما برای فرار از درس کتاب می خوانیم و یک عده هم تصور می کنند 
ما می خواهیم برای شان کالس بگذاریم؛ مثال وقتی به موضوع جدیدی اشاره می کنیم یا توی بحث ها 
کلمه قلمبه سلمبه ای از دهن مان درمی رود«. َعذرا می گوید: »تا حاال برخورد  بدی ندیده ام. حتی 
جالب است بهتان بگویم که دوست مشترک من و پرنیان با دیدن کتاب خواندن ما به مطالعه عالقه مند 
شده است«. آتنا معتقد است: »این که مردم چطوری برخورد می کنند، بستگی به خود ما دارد؛ من 
نظرات منفی درباره کتاب خواندنم را با شوخی جواب می دهم و سعی می کنم رفتارم طوری نباشد 

که دیگران دربرابر کتاب خواندن، جبهه بگیرند«.

 کتاب خوان ها آدم  های خوب قصه اند؟
به نظر شما کتاب خواندن امتیاز محسوب می شود؟ بعضی ها معتقدند کتاب خواندن از ما آدم های 
بهتر و فهیم تری می ســازد، بعضی ها هم می گویند مطالعه به خودِی خود ارزشــمند نیست. آتنا با 
گروه دوم موافق اســت: »کتاب خواندن به تنهایی، ارزشــی به ما اضافه نمی کنــد. تأثیر کتاب روی 
ما به این بستگی دارد که چقدر ظرفیت برداشــت داریم. به عالوه کتاب خواندن، تنها راِه فهمیدن 
نیست؛ بعضی ها درسی را که ما از کتاب می گیریم، به شــکل دیگر و از روش های دیگر می گیرند«. 

پرنیان توضیح می دهد: »من حتی بعضی وقت ها 
احساس می کنم کتاب خواندن امتیازی ندارد 
چون آدم هرچه بیشــتر می خواند، بیشتر درد 
می کشــد! اگــر گنده گویــی)!( نکنــم، بعضی 

وقت ها آرزو می کنم کاش کتاب خوان نبودم«.

با استفاده از شماره های باالی صفحه سواالت تان را برای ما بفرستید

صفحه نوجوان
 را روزهای فرد بخوانید

ی
حمدپور،  مراد

ی:  م
ساز

صویر
س و ت

عک
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در انتظار حمایت 
ویژه فدراسيون دووميدانی 

از فرزانه فصيحی!

دختر باد باز هم ر�ورد ش�ست؛ ا�ن بار با فتوفينيش و مدار� �امل

امضاى داور پاى باخت استقالل!
شب تلخ فوتبال ا�ران در آسيا

آغاز بررسی صالحيت ۶ نامزد 
انتخابات فدراسيون فوتبال

ادعاى عجیب معاون حقوقى تراکتور
 درباره مهاجم جدید پرسپولیس

 استوکس در تبریز 
مشکل اخالقی داشت!

عالقه رحمت* برا( 
بازگشت به استقالل؟

حما�ت بران�و  از 
سرمرب* جد�د تيم مل*

یحیى!   فینال زودرس ارتش سرخ

لجبازى با ستاره 
ایرانی در هلند!

تـوفـان زرد در خانه گـرگ هـا

چهره متفاوت تراب*
در نيم فصل دوم
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امضاى داور پاى باخت استقالل!
ليــگ  دوم  هفتــه  از  گذشــته  روز 
قهرمانان آســيا شــهرخودرو ا�ران 
ميهمان پاختا#ور ازب%ســتان بود #ه ا�ن باز! با 
نتيجه ٣ - صفر به سود تيم ميزبان به پا�ان رسيد. 
در ا�ــن بــاز! مجتبــ2 سرآســيا�2 تيمــش را با 
تر#يب سيدمهد! رحمت2، عل2 نعمت2، فرشاد 
فرج2، محمد قاضــ2، ا#بر صادق2، محمدرضا 
خلعتبــر!، روح ا... ســيB الله2 (از دقيقــه ٦٤ 
امين قاسم2 نژاد)، ميالد سرلD، حسن جعفر! 
(از دقيقه ٦٦ محمد آقاجانپور)، سعيد صادق2 و 
حســين مرادمند به ميدان فرستاد و #م تجربگ2 
ا#ثر باز�%نان شهرخودرو در رقابت ها! آسيا�2 
باعث شــد تــا ا�ن تيــم باوجود شــروع2 خوب در 
باز! درنها�ت با ٣ گل مغلوب شود. در ا�ن باز! 
ابتدا ا�گور سرگيB در دقا�ق ٥٦ و ٥٩ برا! تيم 
ميزبان گلزن2 #رد و ســپس ســرزود آساموف در 
دقيقه ٨٧ سومين گل تيمش را زد. با ا�ن نتيجه 
شــهرخودرو بدون امتياز در انتها! جدول گروه 
دوم مســابقات باق2 مانــد و پاختا#ور ٦ امتياز! 
شــد. در د�گر باز! ا�ن گروه االهل2 امارات ٢ - 
�D از الهالل عربستان ش%ست خورد. در جدول 
رده بند! گروه دوم رقابت ها پاختا#ور ازب%ستان 

صدرنشين است و الهالل عربستان با تفاضل گل 
#متر و با ٦ امتياز در رده دوم جا! گرفته است.

     
نما�نــده دوم  بــاز! روز گذشــته  امــا در د�گــر 
#شــورمان �عنــ2 اســتقالل بــه مصــاف االهل2 
فرشــيد  بــاز!  آغــاز  از  قبــل  رفــت.  عربســتان 
باقــر!، ميليچ و عل2 #ر�م2 به دليل #ســالت و 
مصدوميت از ليســت اســتقالل خــط خوردند تا 
بعد از فرشيد اسماعيل2، سياوش �زدان2، مهد! 
قائد!، د�اباته و محمد بلبل2، استقالل ٣ باز�%ن 
 D� !د�گر را هم از دســت بدهــد و فرهاد مجيد
ســاعت قبل از باز! مجبور شود تيمش را با چند 
تغيير به ميدان بفرستد. حسين حسين2، محمد 
دانشگر، ني%وال! بودوروف، شاهين طاهرخان2، 
روزبــه چشــم2، مســعود ر�گــ2، آرش رضاوند، 
ور�ا غفور! (#اپيتان)، ميالد ز#2 پور، ارســالن 
مطهــر! و عل2 دشــت2 باز�%نان2 بودنــد #ه در 
دومين باز! مرحله گروه2 ليگ قهرمانان آسيا 
برا! استقالل به ميدان رفتند. استقالل باوجود 
در اختيــار نداشــتن ٨ باز�%ن خــود در نيمه اول 
نما�ــش قابــل قبول2 داشــت اما با بدشانســ2 با 
ش%ست ٢- �D به رخت%ن رفت. در نيمه نخست 

سلمان الموشر (١٦ و ٢٩) برا! االهل2 گل زد و 
تD گل اســتقالل توسط ارسالن مطهر! به ثمر 
رسيد. د ر ا�ن نيمه استقالل �D پنالت2 را توسط 
ور�ا غفور! از دســت داد. در نيمه دوم استقالل 
#امــال تيم برتر ميــدان بود و با در دســت گرفتن 
بــاز! چند�ن بــار رو! دروازه االهل2 خطرســاز 
شد. در آخر�ن دقا�ق باز! توپ برگشت2 مدافع 
االهلــ2 را اميرارســالن مطهــر! بــا �D شــوت 
 Dچســباند اما #م Bســر#ش به تور دروازه حر�
داور بــاز! بــه اشــتباه ا�ــن گل را مــردود اعــالم 
#رد. #مــD داور باز! اعتقاد داشــت در هنگام 
زدن ضربه، محمد دانشــگر در موقعيت آفســا�د 
جلــو! د�د دروازه بان االهل2 را گرفته اما به نظر 
#ارشناسان داور! ا�ن تصميم #امال اشتباه بوده 
و گل سالم استقالل با تصميم داور مردود اعالم 
شــده. اســتقالل #ه در د�دار اول برابر الشــرطه 
 D� عراق به تســاو! رســيده بود، با ا�ن ش%ست
امتياز! باق2 ماند. تيم الوحــده امارات در د�گر 
د�ــدار ا�ن گــروه برابر الشــرطه عراق بــه برتر! 
�ــD- صفر رســيد تــا نما�نــدگان ا�ــران و عراق 
�D امتياز! باق2 بمانند و نما�نــدگان امارات و 

عربستان ٤ امتياز! شوند. 

شب تلخ فوتبال ا�ران با ٢ ش�ست در آسيا

شهرخودرو همچنان در حسرت اولین امتیاز آسیایى
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 بوندس ليگا

�لن 
� - با
رن مونيخ ٤
ما
نز صفر - شال$ه صفر

 سر� آ
اود
نزه صفر - هالس ورونا صفر


وونتوس ٢ - برشا صفر
سمپدور
ا 
� - فيورنتينا ٥

�
ساسولو صفر - پارما 
�
�اليار4 صفر - ناپول3 

�
التز
و ٢ - ا
نتر 
 الليگا

سو
ا ٢ - اسپانيول ٢
لگانس صفر - بتيس صفر

�
اتلتي� بيلبائو صفر - اوساسونا 
رئال مادر
د ٢ - سلتاو
گو ٢

 لوشامپيونا
�
ليون 
� - استراسبورگ 

برس ٣ – سنت اتين ٢
ليل 
� - مارس3 ٢

ر
مس 
� - رنس صفر

 ليگ قهرمانان اروپا
اتلتي$ومادر
د – ليورپول؛ ٢٣:٣٠

دورتموند – پار4 سن ژرمن؛ ٢٣:٣٠

صدور مجوز به بارسلونا براى 
جذب بازیکن

باشــگاه بارســلونا از �ميســيون پزش3$ 
الليگا و فدراســيون فوتبال اسپانيا اجازه 
گرفت بــا توجه بــه غيبت ٦ماهــه عثمان 

ــ�  آســيب د
دگ3،  دليــل  بــه  دمبلــه 
باز
$ــن جد
د به خدمت بگيــرد. با توجه 
بــه ا
ــن مجــوز آب3 انار4 هــا م3 خواهند 
خيل3 زود ا
ــن اتفاق رخ دهد تــا بتوانند 
نــام باز
$ــن جد
ــد را در فهرســت تيــم 
دهنــد.  قــرار  ا
بــار  برابــر  بــاز4  بــرا4 
مارتين برا
توا
ت، مهاجــم لگانس با بند 
آزادســاز4 ٢٠ ميليون 
ــورو جد
دتر
ن 
گز
نــه بارسلوناســت. راجــر، بود
ميــر و 
لو�اس پرس هم از د
گــر گز
نه ها4 تيم 

�اتاالن3 هستند.

اسکوربورد

برنامه

خبر

اروپــا  قهرمانــان  ليــگ  حذفــ3  مرحلــه 
م3 شــود.  آغــاز  د
ــدار   ٢ بــا  امشــب  از 
با
رن مونيخ، بارســلونا، ال
پز
ــش، 
وونتوس، ناپول3، 
اتلتي$ومادر
ــد،  تاتنهــام،  والنســيا،  منچسترســيت3، 
آتاالنتا، دورتموند، چلســ3، المپيــ� ليون، ليورپول، 
رئال مادر
ــد و پار4 ســن ژرمن ١٦ تيمــ3 هســتند �ه 
بــه دور حذفــ3 ا
ــن دوره راه پيدا �رده اند. از ســاعت 
٢٣:٣٠ امشب ٢ د
دار همزمان به انجام م3 رسد �ه 
طبــق برنامه تيم دورتموند از پار4 ســن ژرمن ميزبان3 
م3 �نــد و اتلتي$ومادر
ــد هــم به مصاف تيــم ليورپول 

خواهد رفت.
 اتلتي"ومادر�د-ليورپول

به طــور مشــخص ليورپول در بهتر
ن شــرا
ط نســبت 
بــه ٣٠ ســال اخيــر حضــور دارد �ــه هــواداران آن در 
حســرت قهرمان3 ليگ برتر انگليس مانده  بودند. تيم 
تحــت هدا
ــت 
ورگن �لــوپ �ه به راحتــ3 خودش را 
از مدعيــان قهرمانــ3 دور �رده با اختالف بســيار ز
اد 
در صــدر جدول رده بند4 ليــگ انگليس حضور دارد. 
در مقابل اما اتلتي$ومادر
د شــرا
ط ا
ده آل هميشگ3 
ز
ــر نظر د
گو ســيمئونه را تجربه نم3   �نــد و همانطور 
�ه ا
ن ســرمرب3 در هفته جار4 گفته بود ظاهرا آن ها 
د
گر شــخصيت هميشگ3 خود را ندارند. از پا
ان دور 
گروهــ3 تيــم اتلتي$ومادر
د تا بــه امــروز در ١١ باز4 
حضور 
افته �ه به ٥ پيروز4، ٣ تســاو4 و ٣ ش$ســت 
دســت 
افتــه اســت. آخر
ــن د
ــدار اتلتي$ومادر
د در 
رقابت ها4 الليگا بوده �ه آن ها به تســاو4 ٢-٢ برابر 
والنســيا رضا
ت داده اند. آن هــا در رده چهارم جدول 
الليگا ا
ســتاده اند. ليورپول از زمان پا
ان رقابت ها4 
مرحلــه گروه3 ليگ قهرمانان تا به امروز در ١٥ باز4 
 �
رســم3 شــر�ت �رده �ه حاصل آن 
� ش$ست، 
تساو4 و ١٣ پيروز4 بوده. آخر
ن باز4 مردان 
ورگن 
-�
�لوپ برابر نور
چ بود �ه آن ها با گل ســاد
و مانه 

صفــر به پيــروز4 رســيدند. آن ها بــه غير از در دســت 
داشــتن صــدر جــدول رده بنــد4 انگليــس در مرحله 

� هشــتم نها
ــ3 جــام حذفــ3 انگليــس هــم حضور 

دارند.
 تار�خچه رو�ارو�$

٢ تيــم از مرحلــه نيمه نها
ــ3 ليــگ قهرمانــان اروپــا 
در فصــل ١٠-٢٠٠٩ تــا بــه امروز بــا 
$د
گــر د
دار 
ن$رده انــد؛ د
ــدار4 �ه با تســاو4 ٢-٢ خاتمــه 
افته 
 n
بــود و اتلتي$ومادر
د با توجه به گل زده در خانه حر

راه3 فينال شده بود. 
 تر+يب احتمال$

اتلتي"ــو: اوبــالo، آر
اس، ســاو
چ، فيليپه، ســائول 
نيگوئز، �و�ه، توماس، 
ورنته، و
تولو، �وره آ، موراتا

 ،�
ليورپول: آليســون ب$ر، ال$ساندر-آرنولد، فن دا
گومــز، رابرتســون، هندرســون، فابينيــو، وا
نالــدوم، 

صالح، فيرمينو، مانه
 دورتموند-پار� سن ژرمن

تيم دورتموند روز جمعه در ورزشــگاه خانگ3 خود از 
فران$فــورت ميزبان3 �رد و با نتيجــه پرگل ٤-صفر 
به پيــروز4 رســيد. زنبورها حــاال ٤ روز پــس از ا
ن 
بــاز4 دوبــاره در خانــه 
ــ� بــاز4 حســاس د
گر را 
برپا خواهنــد �رد. تيم ســوم بوندس ليــگا در حال3 
مقابــل پار4 ســن ژرمن قــرار م3  گيــرد �ــه آن هــا با 
وجــود تســاو4 ٤-٤ مقابــل آميــان بــا ٦٢ امتياز و 
١٠ امتيــاز اختالف نســبت بــه مارســ3 در رده اول 
ليــگ فرانســه ا
ســتاده اند. دورتمونــد از پا
ــان دور 
گروهــ3 تا به امــروز در ٩ باز4 رســم3 حضور 
افته 
�ه ٣ ش$ســت، 
ــ� تســاو4 و ٥ پيروز4 به دســت 
آورده اســت. آخر
ــن د
دار آن ها هم بــه برتر4 برابر 
فران$فورت مربوط م3 شود. رقيب امشب دورتموند 
ط3 ١٥ باز4 رســم3 به ميدان رفته و حاصل آن ها 
٢ تســاو4 و ١٣ برد است. پار4 سن ژرمن در آستانه 
ســه گانه قــرار دارد و آن ها به غير از صدرنشــين3 در 
ليــگ فرانســه بــه نيمه نها
3 جــام حذفــ3 و فينال 
جام اتحاد
ه هــم راه پيدا �رده انــد. �يليان امباپه و 

جيدون سانچو، ٢ ســتاره جوان حال حاضر فوتبال 
جهــان تقابل جالبــ3 در ا
ن باز4 خواهند داشــت. 
ا
ــن ٢ باز
$ــن ا
ــن قابليــت را دارند تا ســال ها در 
دنيــا4 فوتبال بدرخشــند. همچنيــن تقابل توماس 
توخل، سرمرب3 پار4 ســن ژرمن مقابل تيم سابقش 
دورتمونــد جالب تر
ــن ن$تــه ا
ــن د
دار اســت. و4 
بيــن ســال ها4 ٢٠١٥ تا ٢٠١٧ به مــدت ٢ فصل 
سرمرب3 دورتموند بود و ط3 ١٠٨ بار مربيگر4 ا
ن 
تيم ٦٨ برد، ٢٣ تساو4 و ١٧ ش$ست را تجربه �رد 

و فقط موفق به �سب 
� د4 اف ب3 پو�ال شد.
 تار�خچه رو�ارو�$

پار4 ســن ژرمن و دورتمونــد در مرحلــه گروهــ3 ليگ 
اروپــا در فصــل ١١-٢٠١٠ بــه مصــاف 
$د
گر رفته 

ــ� و در آلمان صفر-صفر -�
بودند �ه در فرانســه 
به تساو4 رسيده بودند. ٢ �امب� بزرگ تار
خ مرحله 

� هشــتم نها
3 ليــگ قهرمانان اروپــا در د
دارها4 
 �
پار4 ســن ژرمن رقــم خورده اســت. ش$ســت ٦-
پار4 سن ژرمن مقابل بارسلونا در فصل ١٧-٢٠١٦ و 
ش$ست ٣-
� پار4 سن ژرمن مقابل منچستر
ونا
تد 
در فصــل ١٩-٢٠١٨ باوجود بردهــا4 قابل توجه در 

د
دارها4 رفت، در ا
ن مرحله به ثبت رسيده است.
 تر+يب احتمال$

پيشــچ�،  هوملــز،  زاگادو،  بور�ــ3،  دورتمونــد: 
ح$يم3، گررو، سانچو، جان، و
تسل، هازارد،  هالند

پار� سن ژرمن: ناواس، مونير، مار�ينيوش، تياگو سيلوا، 
برنات، د
مار
ا، گوئيه، ورات3، نيمار، ا
$ارد4، امباپه

اتلتیکو-لیورپول، 
شروع دوباره هيجاندورتموند-پارى سن ژرمن

 در فوتبال اروپا

آرســنال توانست پس از تســاوى هاى پياپی رنگ پيروزى در 
ليــگ جزیره را ببيند؛ آن هم با گلزنــی اوزیل پس از ٣٠١ روز. 
نکته جالب گل هافبک آلمانی توپچی هــا هم اثرگذارى تمام 

بازیکنان آرسنال روى این گل با ٣۵ پاس متوالی بود.

جورجو کيه لينــی، کاپيتان یوونتوس پــس از بهبود مصدوميت 
توانســت این هفته براى دقایقی به ميدان برود؛ اتفاقی که باعث 
خوشــحالی بازیکنان تيم شد و داگالس کاســتا نوشت: «خوش 

برگشتی کاپيتان. دلمان برایت تنگ شده بود.»

رقابت هاى آل اســتار NBA به روال هر سال برگزار شد و تيم یاران 
لبرون جيمز با نتيجــه ١۵٧-١۵۵ مقابل یاران یانيس به برترى 
رســيدند. کواى لنارد به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب 
شــد و جيمز هم با پشت سر گذاشــتن کریم عبدالجبار رکورددار 

شروع کننده این دیدار شد.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

  ســوت
 داد�د باز، ا�ام هفته رو قاط
 �رد�د حســاب
. معلوم ميشه 
فشــار روتــون ز�ــاده، بــاال) صفحــه اول خراســان ورزشــ
 رو زد�د 

چهارشنبه ٢٧ بهمن!
  سالم خسته نباشيد. من هر روز روزنامتونو دنبال م
 �نم. خواستم 
عرض �نم امروز روزنامه ورزشــ
 به جا) �9 شــنبه، چهارشنبه زده 

جهت اطالع.
  در درج روزهــا) هفتــه در ســربرگ روزنامه دقت �نيد. خراســان 

ورزش
 �9 شنبه را چهارشنبه ٢٧ بهمن قيد �رد�د.
خراسان ورزش�: با تشCر از دقت نظر خوانندگان محترم، بابت ا�ن 

اشتباه پوزش م
 طلبيم.

٢ طال و یک برنز دیگر براى تيراندازان در دانمارک
آخر�ن روز مسابقات آزاد تيرانداز) دانمارH در حال
 پيگير) 
شــد �ــه در رشــته تفنگ بــاد) مهيــار صداقت با �ســب مدال 
ارزشــمند طــال در جا�گاه اول ا�ســتاد. در فينــال تپانچه باد) 
بانوان نيز  هانيه رســتميان، تيرانداز ارزنده �شــورمان به مدال 
طال رســيد، گلنوش ســبقت الله
 هم برنز) شــد. شا�ان ذ�ر 
اســت تيراندازان بالفاصله پس از ا�ن رقابت ها، دانمارH را به 
ســمت هانوفــر ترH �ردند تــا اردو�ــ
 ٤ روزه را در بخش ها) 

خفيV و باد) داشته باشند.

٢ مدال پينگ پنگ باز نوجوان ایران در چک
مســابقات تنيس رو) ميز نوجوانان و جوانان چ9 برگزار شــد و 
نو�د شــمس پينگ پنگ باز ا�ــران در نيمه نها�
 با نتيجه ٣-�9 

 از لهســتان شCســت خورد و از صعــود به فينال Cبرابر زالوســ
بازماند و درنها�ت مدال برنز مشترH را به همراه باز�Cن اتر�ش 
گرفت. شمس و باز�Cنان
 از �شورها) استراليا و چ9 در فينال 
بخش تيم
 با تيم روسيه به رقابت پرداختند �ه با نتيجه ٣-صفر 

شCست خوردند و به مدال نقره رسيدند.

اخطار اتحادیه جهانی کشتی به مربی ایرانی
 
اتحاد�ه جهان
 �شــت
 با ارســال نامه ا) به فدراســيون �شت
 
ا�ــران به رحيم گيــو)، مرب
 خاط
 در رقابت هــا) بين الملل
�شــت
 فرنگــ
 جام تختــ
 اخطــار داد. بنا بــر ادعــا) اتحاد�ه 
جهانــ
، گيــو) در جر�ــان اعتــراض بــه تصميمــات داور) در 
اميــن  بيــن  �٧٢يلوگــرم  وزن   
نها�ــ �9 چهــارم  مســابقات 
�او�ان
 نژاد و محمدرضا گرا�
 وارد تش9 شده و به داور و رئيس 
 
تشــ9 ب
 احترام
 �رده. چنين رفتــار) از نظر اتحاد�ه جهان
برخــالف قوانين اتحاد�ه اســت.اما با توجه بــه ا�ن �ه هيچ گونه 

 صورت نگرفته، رئيس �ميته انضباط
 اتحاد�ه Cدرگير) فيز�

جهان
 تصميم گرفت �ه فقط �9 اخطار به ا�ن مرب
 بدهد.

زاویه نگاه شما

دختر باد باز هم رکورد شکست؛ این بار با فتوفينيش و مدارک کامل

هميــن چنــد) پيــش بود 
�ه خبر تار�خ ساز) فرزانه 
فصيح
، ر�ورددار دو) ســرعت ا�ران 
بــا ثبــت ر�ــورد ٧:٢٩ ثانيــه در جر�ان 
صربســتان  در  ٦٠متــر  دو)  مســابقه 
و �ســب ســهميه حضــور در مســابقات 
جهان
 داخل ســالن حاشيه ســاز شــد. 
 
ا�ن خبر در حال
 در رســانه ها) رسم
ا�ــران منتشــر شــد �ــه برخــالف تصور 
خبــر رو) خروجــ
 ســا�ت فدراســيون 
تــا  نگرفــت  قــرار  ا�ــران   
دووميدانــ
شــوند   
مدعــ فدراســيون  مســئوالن 
بــرا) تا�يد خبــر منتظر رســيدن جواب 
تســت دوپينــگ فصيح
 هســتند. حال 
آن �ه شــا�عه شــده بود فدراسيون ا�ران 
بــا ارســال ا�ميلــ
 تنــد بــه فدراســيون 
دووميدان
 صربســتان خواســتار ابطال 
ر�ــورد فصيح
 شــده؛ خبر) �ــه البته 
از سو) فدراسيون دووميدان
 ا�ران رد 
شــد تا ا�رج عرب، سرپرست فدراسيون 
در نشست خبر) خود دال�ل نامه نگار) 
ا�ران با صربستان را عنوان �ند و بگو�د 
ا�ــران  بنــد)   ٧ ا�ميــل  از   
بخشــ در 
 
بــه صربســتان، مســئوالن دووميدانــ
�شورمان خواستار ا�ن بودند �ه بدانند 
علــت درج نشــدن شــماره رو) پيراهن 
دونــده ا�ران
 در صربســتان چــه بوده و 
آ�ــا در جر�ان ا�ن مســابقات از سيســتم 
خيــر.  �ــا  شــده  اســتفاده  فتوفينيــش 

هرچنــد �ه بــه گفتــه عرب، صربســتان 
 
پاسخ نامه ا�ران را داده و دال�ل منطق
هم آورده اما به نظر م
 رســد مســئوالن 
منتظــر  هنــوز  �شــورمان   
دووميدانــ
 
رســيدن جواب تســت دوپينگ فصيح
هستند؛ تســت
 �ه نتيجه اش سرنوشت 
فصيحــ
 را تغييــر خواهــد داد چرا�ــه 
عــرب گفته بــود اگر تســت دوپينگ ا�ن 
دونده منف
 باشــد، فصيح
 قطعا مورد 
توجــه و حما�ــت و�ــژه فدراســيون قرار 
خواهد گرفت. با ا�ن حال اما ا�ن بانو) 
مل
 پــوش منتظــر حما�ــت فدراســيون 
نمانــده. او �9 شنبه شــب بــا حضــور در 
دو) ٦٠متر �اپ بين الملل
 استانبول 
بار د�گر ر�ــورد مل
 ا�ران را �ه پيش از 
ا�ن هم در اختيار خودش بود، شCست. 

فصيحــ
 در ا�ن مســابقات زمان ٧:٢٥ 
 
را ثبــت �رد و ٤صدم ثانيــه ر�ورد قبل
خــود را ارتقــا داد. نCتــه جالــب توجــه 
ا�ن �ه فدراسيون جهان
 نيز ا�ن ر�ورد 
 
فصيحــ  
قبلــ ر�وردهــا)  ماننــد  را 
ثبت �ــرد. نCته قابــل تامــل ا�ن �ه ا�ن 
بار فصيحــ
 در مســابقات
 دو�د �ه هم 
فتوفينيش داشــته و هم شماره پيراهن. 
عــالوه بر ا�ــن فيلم  مســابقات هم �امل 
پخش شد تا به بهانه منقطع شدن فيلم، 
شــائبه تقلــب مطــرح نشــود. دختــر باد 
ا�ران اما حاال در وا�نش به ا�ن موفقيت 
داخــل  دو)  مســابقات  «در  م
 گو�ــد: 
سالن تر�يه توانستم ر�ورد ٧:٢٥ ثانيه 
را ثبت �نم. در ا�ن مســابقات دوندگان 
بزرگ
 شــر�ت �ــرده بودند �ــه دونده 


 از آن ها بــود. ا�ن دونده C� قزاقســتان
قزاق مدال طال) آسيا را در اختيار دارد 
اما موفق شدم ١٤صدم ثانيه زودتر از او 
به خط پا�ان برســم.» به گزارش ميزان، 
هــم  را  آتــ
 اش  برنامه هــا)   
فصيحــ
ا�نطــور تشــر�ح م
 �ند: «فصــل داخل 
ســالن به پا�ان رسيده و از چند روز د�گر 
با�ــد تمر�ناتم را در فضــا) باز آغاز �نم. 
تمر�ناتــم در دو) ١٠٠متــر و ٢٠٠متر 
خواهد بود و اميدوارم در ا�ن ٢ ماده هم 
ر�وردشــCن
 ها�م ادامه داشته باشد.» 
دونــده ســرعت بانــوان ا�ــران در مــورد 
ا�ن �ــه آ�ــا م
 توانــد در دو) ١٠٠متــر 
هــم ر�وردشــCن
 �نــد، م
 گو�ــد: «تا 
چند ماه پيش �ســ
 نم
  توانســت باور 
�ند �ــه بتوانــم در دو) ٦٠متــر چنين 
ر�ورد) را ثبت �نم اما ا�ن اتفاق افتاد. 
انشــاا... در ١٠٠ و ٢٠٠متــر هــم ا�ــن 
ر�وردهــا تCــرار شــود.» او در حالــ
 به 
ر�وردشــCن
 ها) بعد) اميدوار اســت 
�ه عــرب در نشســت خبــر) اخير خود 
تا�يــد �ــرده بود بــه زود) جلســه ا) با 
ا�ن بانو) ر�وردشــCن خواهد داشــت؛ 
جلسه ا) �ه البته هنوز برگزار نشده اما 
اميد است هرچه زودتر ا�ن جلسه برگزار 
شود تا بلCه سوءتفاهمات پيش آمده بين 
طرفين از بين بــرود و فضا برا) حما�ت 
و�ــژه فدراســيون از ا�ــن بانو) مســتعد 

فراهم شود.

در انتظار حمایت ویژه فدراسيون دووميدانی از فرزانه فصيحی!

حذف تيم پيام از ليگ برتر واليبال
باشگاه پيام خراسان به دليل عمل نCردن 
به تعهدات مالــ
 از ليگ برتر مردان ا�ران 
حذف شــد. به گزارش ســا�ت فدراسيون 
واليبــال، منوچهــر پورحســن، سرپرســت 
ســازمان ليــگ بــا تا�يــد ا�ــن خبــر گفت: 
«متاسفانه ا�ن باشگاه به رغم فرصت ها) 
متعدد داده شــده از ســو) فدراسيون، به 
تعهدات مال
 خود عمل نCرد. تيم واليبال 
 
پيام خراسان از مسابقات واليبال قهرمان
جــام  ا�ــران،  مــردان  برتــر  باشــگاه ها) 
 
سليمان حاج قاسم  سردارشهيدســپهبد 
�نار گذاشــته شــد و نتيجه باز) ها) ا�ن 
تيم نيز از جدول مسابقات حذف م
 شود. 
تيم پيام خراســان در حال حاضر با ٣ برد و 
١٥ امتيــاز در جا�گاه �ازدهم جدول ليگ 

برتر واليبال مردان ا�ران قرار دارد.

رکورد پایين کيانوش در ليگ 
وزنه بردارى

هفته سوم ليگ برتر وزنه بردار) در تهران 
برگزار شــد و در رقابت دسته �٩٦يلوگرم 
�يانوش رستم
 ر�ورد باال�
 ثبت نCرد و 
در رده چهارم قرار گرفت. رستم
 با ر�ورد 
9�١٤٥ ضــرب، ١٨٠دوضرب و مجموع 
�٣٢٥يلوگرم مقام چهارمــ
 را برا) تيم 
ا�ران مال �سب �رد. در ا�ن رقابت ها رضا 
دهدار با 9�١٥٧ ضرب، ١٩١دوضرب و 

مجموع �٣٤٨يلوگرم اول شد.

درخواست ایران براى ميزبانی از 
تکواندوى قهرمانی آسيا

پس از لغــو ميزبان
 لبنــان از رقابت ها) 
تCواندو) قهرمان
 آســيا به دليل شــيوع 
و�روس �رونا در ا�ن �شــور، ا�ران رســما 
خواســتار ميزبانــ
 از ا�ن رقابت ها شــد. 
ا�ــران همچنيــن درخواســت خــود برا) 
ميزبانــ
 از رقابت هــا) �ســب ســهميه 
المپي9 در قاره آســيا را ارائه داده. اردن 
د�گر �شــور) اســت �ه برا) ميزبان
 از 
ا�ن ٢ رو�داد اعالم آمادگ
 �رده اســت.

حــال با�د منتظــر ماند ود �د درخواســت 
ا�ران مورد موافقت قرار ميگيرد �ا خير.

سوژه

اخبار

خبر

روز �9 شنبه ٢٧بهمن پا�ان مهلت تCميل مدارH �اند�داها) 
انتخابات هيئت رئيســه فدراسيون فوتبال بود �ه بر ا�ن اساس 
از ٩ �اند�ــدا) ثبت نامــ
 برا) ر�اســت فدراســيون تنها ٦ نفر 
شــامل حبيب �اشــان
، محمدحســين قر�ب، حيــدر بهاروند، 
عباس صوف
، هدا�ت ممبين
 و مهد) محمدنب
 موفق شدند 
١٠ امضا) معرف
 از اعضا) مجمع به عنوان پيش شــرط ورود 
 ،
بــه رقابت انتخابات فوتبال را تهيه و تحو�ل دهند. رضا جالل

محمدرضا �ال�
 و مســعود هراتيان نيــز به دليل عدم تهيه ١٠ 
معرف نتوانســتند مــدارH خود را تCميل �نند و بر ا�ن اســاس 
 
از چرخــه رقابــت حــذف شــدند هرچند گفته شــده �ــه �ال�
و هراتيــان پيش از ا�ــن رســما از فرآ�ند انتخابــات �ناره گير) 
�رده  بودند. �ارگروه انتخابات فدراســيون فوتبال متشــCل از 
شــCور) سرپرســت دبير�ل
، فغانپور مســئول امــور حقوق
 و 
ســميع
 رئيس مر�ز حراســت وزارت ورزش از ســاعت ٩ صبح 

 
د�ــروز صالحيــت شــCل
 نامزدهــا و مــدارH آن ها را بررســ
خواهند �رد. احــراز صالحيت نها�
 �اند�داها نيز ط
 فرآ�ند 
 
پيش بين
 شــده توسط اساســنامه فدراســيون در روزها) آت
 
انجام و درنها�ــت �اند�داها) نها�
 انتخابــات فوتبال معرف
خواهند شد. شــرط سن
، عدم بازنشستگ
 و احراز سابقه ١٠ 
ســال مد�ر�ت موثر از جمله شرا�ط عموم
 است �ه �اند�داها 

با�د داشته باشند.

آغاز بررسی صالحيت ۶ نامزد انتخابات فدراسيون فوتبال

 
معــاون حقوق
 باشــگاه ترا�تور گفــت: «آنتون
اســتو�س به قــراردادش بــا باشــگاه پا�بند نبود 
 
و چون مشــCل اخالقــ
 و حاشــيه ها) فراوان
در تبر�ز داشــت تصميــم به شــCا�ت از او در فيفا 
گرفتيــم.» مصطفــ
 �اراند�ش دربــاره وضعيت 
باشگاه ترا�تور بعد از جر�مه ٨٠٠ هزار �ورو�
 و 
محروميت از ٢ پنجره نقل وانتقاالت با را) فيفا به 
دليل عدم پرداخت مطالبات �و�ن �نســتانت به 
مهر گفت: «با�د درباره ا�ن موضوع شفاف ساز) 
شــود �ه محروميت
 شــامل حال ترا�تور نيست 
 
بلCــه تنها در �ميته بدو) فيفــا چنين موضوع
مطرح شده است. اگر دفاعيه ا) انجام نم
  داد�م 
حCــم قطع
 صــادر م
 شــد و با�ــد بــه جر�مه و 
محروميت تن م
 داد�م.» معاون حقوق
 باشگاه 
ترا�تــور افزود: «را) اعالم شــده قطع
 نيســت. 
اعتراض خودمان را به فيفا ارسال م
 �نيم. هنوز 
گــردش �ار مربوط به ا�ن را) در اختيارمان قرار 
نگرفته تــا بتوانيم درباره بند به بنــد آن دفاعيات 
دقيــق خود را ارســال �نيــم.» و) دربــاره غيبت 

�و�ــن فورچونــه در تمر�نــات تيــم و درخواســت 
ا�ن باز�Cن برا) در�افــت رضا�ت نامه اش تا�يد 
�رد: «ا�ــن باز�Cن غيبت دارد. احســاس �رد�م 
 
فورچونه دنبــال سوءاســتفاده از بندهــا) مال
قراردادش اســت. به همين خاطــر به موقع تمام 

حقوقش را به حســاب
 �ه اعالم �ــرده بود، وار�ز 
م
 �رد�ــم. او ٣ روز زودتــر از زمــان تعطيــالت 
زمســتان
 تيــم از ا�ران خــارج شــد.» و) درباره 
پرونده ها) حقوق
 باشگاه ترا�تور در فيفا تا�يد 
�ــرد: «در پرونــده فورچونه، آنتون
 اســتو�س و 

ل
 ارو�ــن، طرح دعو) �رد�ــم و م
 خواهيم از 
حــق و حقوق خودمان دفــاع �نيم.» �اراند�ش 
«دربــاره  افــزود:  اســتو�س  پرونــده  دربــاره 
و  او  اســت.  شــده  صحبــت   
خيلــ اســتو�س 
 
ارو�ــن بدون رضا�ت باشــگاه تصميم به جدا�
گرفتند. استو�س بارها رفتارها) غيرحرفه ا) 
 
انجام داد. او در شــهر تبر�ز مشــCالت اخالق
و حاشــيه ها) فراوانــ
 ا�جــاد �ــرده بــود و بــا 
توجه بــه غيبت ها�ش نيز تصميــم گرفتيم �ه از 
او شــCا�ت �نيم.» و) �ادآور شــد: «اســتو�س 
بــه �9 تيــم تر�يــه ا) رفت و آ) ت
 ســ
 موقت 
گرفت. ما مجبور شــد�م هم از استو�س و هم از 
باشــگاه تر�يه ا) �ه او را به خدمت گرفته است 
به فيفا شــCا�ت �نيم چون ا�ن پرونده شامل ٣ 
ضلع اســت. �م
 طول م
 �شــد تا پاســخ ما را 
بدهنــد.» معاون حقوق
 ترا�تــور درباره ا�ن �ه 
آ�ا قراردادها) مســعود شجاع
، اشCان دژاگه 
و احســان حاج صف
 به دالر بســته شده است، 

تا�يد �رد: «قرارداد ا�ن ٣ نفر را ند�ده ام.»

رکورد عجيب استقالل در تغيير سرپرست استوکس در تبریز مشکل اخالقی داشت!ادعاى عجیب معاون حقوقى تراکتور درباره مهاجم جدید پرسپولیس
 
اتفاق عجيب
 �ه برا) اســتقالل در آستانه ســفر به �و�ت افتاد، خوددار) سعيد رمضان
 
از همراهــ
 ا�ن تيم بود تا �اروان آب
 ها بدون سرپرســت راه
 ســفر �و�ت شــود. را�زن
افــراد مختلــV با ســعيد رمضان
 برا) متقاعد �ردن و) جهت ســفر به �و�ت هم �ارســاز 
نشــد تا اســماعيل خليل زاده تصميم به انتصاب �9 سرپرست موقت بگيرد. رمضان
 خود 
ســومين سرپرســت ا�ن فصل اســتقالل بود �ه بعد از زر�نچه و همدان
 ا�ن مســئوليت را 
پذ�رفته بود. با اعالم باشــگاه اســتقالل، امير سلطان
 به عنوان سرپرست موقت اعالم شد 
تــا در �و�ت فعال جــا) خال
 رمضان
 را پر �نــد و احتمال ا�ن �ه بعد از بازگشــت ا�ن تيم 
سرپرســت جد�د معرف
 شود وجود دارد. در ا�ن صورت استقالل
 ها در ا�ن فصل حداقل 
٥ نفر(زر�نچــه، همدانــ
، رمضان
، ســلطان
 و نفر جد�د) را به عنوان سرپرســت �ا همان 

مد�ر تيم رو) نيمCت خود خواهند د�د �ه ا�ن اتفاق
 عجيب است.

ســوژهــســوژهــ

عابدزاده دومين بازیکن برتر ماریتيمو مقابل پاکوس 
دروازه بــان ا�رانــ
 مار�تيمو در هفته بيســت و�Cم ليگ پرتغال نمره خــوب گرفت. از هفته 
بيســت و�Cم ليــگ فوتبال پرتغال، مار�تيمــو ميزبان پا�وس دفر�را بــود و با نتيجه ٣-صفر 
پيــروز شــد. جونيــور در دقيقه ٢١ و نانــو ٥٤ و ٨٧ گلزنان بــاز) بودند. در ا�ــن باز) امير 
عابــدزاده، دروازه بــان ا�رانــ
 از ابتــدا در تر�يــب ثابــت تيمش حضــور داشــت و موفق به 
�لين شــيت شد. در ا�ن راستا ســا�ت گل پو�نت پرتغال در ارز�اب
 خود از ا�ن د�دار به گلر 
ا�رانــ
 نمره خــوب ٦٫٤ از ١٠ داد تا او به عنوان دومين باز�Cن برتر مار�تيمو در ا�ن د�دار 

شناخته شود.

چهره متفاوت ترابی در نيم فصل دوم
 
مهــد) ترابــ
 �ــه ٨ گل در نيم فصل اول زده بــود، هنوز در نيم فصــل دوم موفق به گلزن
نشــده اســت. مهد) ترابــ
 در نيم فصــل اول موثرتر�ــن باز�Cن تيم پرســپوليس بــود و به 
صدرنشــين
 تيم گابر�ــل �الدرون �م9 ز�اد) �ــرد. او ٧ گل در ليگ برتــر زد و �9 گل 
نيــز در جام حذف
 به ثمر رســاند و ٤ پــاس گل هم داد اما در ٦ گل نيم فصل دوم ســرخ ها 
نقش مســتقيم
 نداشته است. حاال مهد) تراب
 از بند مصدوميت جز�
 رها شده و آماده 
د�دار با الشــارجه است . او �ه آخر�ن گلزن آسيا�
 قرمزها به حساب م
 آ�د، اميدوار است 
همچون عليرضا نيCبخت و  هاد) نوروز) �ه به عنوان هافب9 ها) پرســپوليس به شارجه 
گل زدند، موفق به ا�ن �ار شــود. نCته مهم ا�ن اســت �ه تراب
 در دوران گابر�ل �الدرون 
درخشــش و�ژه ا) داشت و حاال بازگشت او به فرم قبل
 برا) �حي
 گل محمد) هم اتفاق 

مثبت
 خواهد بود.

�ميتــه مل
 المپي9 نســبت به پيشــنهاد فدراســيون 
جهانــ
 شــنا شــيرجه و واترپلو برا) حذف مســابقات 
انتخابــ
 المپيــ9 واترپلو اعتــراض �رد. بــه گزارش 
 
ا�ســنا، پس از شيوع و�روس �رونا، فدراسيون جهان
شنا شيرجه و واترپلو پيشنهاد داد قهرمانان باز) ها) 
آســيا�
 ٢٠١٨ در ٢ بخــش مــردان و زنــان ســهميه 

المپي9 تو�يو را بگيرنــد و برخالف برنامه قبل
 د�گر 
مســابقه انتخاب
 المپي9 برگزار نشــود. فدراســيون 
ا�ــران فورا نســبت بــه ا�ن مســئله وا�نش نشــان داد 
و بــه فدراســيون جهانــ
 اعتــراض �رد. حــاال �ميته 
مل
 المپي9 ا�ران هم نســبت به ا�ن مســئله معترض 
شــده. بر ا�ن اساس �ميته مل
 المپي9 ا�ران نامه ا) 

 
تنظيــم و د�روز آن را به IOC ارســال �رد. �ميته مل
المپي9 در ا�ــن نامه عنوان �رده تصميم فدراســيون 
جهانــ
 شــنا، شــيرجه و واترپلــو برخالف اساســنامه 
ا�ن فدراسيون اســت. پس از ارسال ا�ن نامه با�د د�د 
موضع فدراسيون جهان
 و �ميته بين الملل
 المپي9 

چه خواهد بود.

اعتراض ایران به IOC پس از لغو انتخابی المپيک واترپلو

 
تيم ســر�ل �بد) ا�ران در د�دار رده بند) مســابقات جهان
 پا�ســتان مقابل اســتراليا با نتيجه ٥٤-٣٣ پيروز شــد و به عنوان ســوم
مسابقات رسيد. ا�ن تيم پيش از ا�ن در نيمه نها�
 با شCست مقابل پا�ستان از صعود به فينال بازمانده بود. تيم مل
 سر�ل �بد) ا�ران 
در اولين د�دار ا�ن مســابقات مقابل ســيرالئون با حســاب ٦٠-٢٠ در دومين د�دار مقابل انگليس با نتيجه ٥٧-٢٧ و در سومين د�دار 
برابر آلمان با حساب ٥٥-٢٣ پيروز شده بود. رقابت ها) جهان
 سر�ل �بد) جهان با حضور تيم ها) ا�ران، پا�ستان، آلمان، �انادا، 

انگليس، هند، �نيا، استراليا، جمهور) آذربا�جان و سيرالئون برگزار شد.

سومى سرکل 
کبدى ایران در 

پاکستان

ناراحتی ميليچ از بدقولی مدیران 
استقالل

هروو�ــه ميليــچ، هافب9-مدافــع �ــروات تيم 
 
فوتبال اســتقالل در نيم فصل بــه دليل برخ
مســائل قصد نداشــت به ا�ــران برگــردد اما با 
صحبت ها) باز�Cنان استقالل تصميم گرفت 
بــه قــراردادش پا�بند بمانــد. ا�ــن باز�Cن ا�ن 
روزها به دليل ا�ن �ه حقــوق ماهيانه اش چند 
ماه
 اســت عقب افتاده از مسئوالن استقالل 
دلخور اســت.  مسئوالن ا�ن باشــگاه به ميليچ 
قول داده اند �ه پس از د�دار با االهل
 عربستان 
بخشــ
 از مطالبات او را پرداخت �نند. ا�ن �ه 
مسئوالن استقالل چقدر م
 توانند به قول شان 

عمل �نند، زمان ثابت خواهد �رد.

بيرانوند به دنبال اولين کلين شيت آسيایی

دروازه بان مل
 پوش سرخ پوشــان در اولين گام در ليگ قهرمانان آسيا 
 
نتوانســت مانع از شCست تيمش شود و در�افت ٢ گل باعث انتقادات
عليه او شــد. عليرضا بيرانوند ط
 ٢ د�دار اخير در دروازه پرسپوليس 
مقابل اســتقالل و الدحيل ٤ گل در�افت �ــرد تا موج انتقادات درباره 
او افزا�ش �ابد. ا�ن در حال
 است �ه شماره �9 سرخ ها اميدوار است 
همانند فصول گذشــته بــا موفقيت بزرگــ
 فصل را به انتها رســانده و 
بعــد از آن راهــ
 ليگ اروپــا و تيم آنتورپ بلژ�9 شــود. عليرضا بيرانونــد ٢ فصل قبل تر و در 
شــرا�ط
 �ه پرسپوليس راه
 فينال ليگ قهرمانان شــده بود، ستاره تيم برانCو ا�وانCوو�چ 
محســوب م
 شــد خصوصا با ســيو د�دن
 اش مقابل ژاو) �ــه منجر به صعود بــه فينال ا�ن 
رقابت ها شد. ا�نون در فصل جد�د او بعد از ٢ گل
 �ه مقابل الدحيل در�افت �رد، اميدوار 
اســت روند بازگشــت به روزها) اوج خود را از باز) مقابل الشــارجه از ســر بگيرد. با�د د�د 

اولين �لين شيت آسيا�
 او مقابل ا�ن حر�V شCل خواهد گرفت �ا خير.

حمایت برانکو از سرمربی جدید تيم ملی

 
برانCــو �ه پيــش از ا�ن هم از حضــور هموطنــش رو) نيمCت تيم مل
دفــاع �ــرده بــود، در مصاحبــه ا) جد�د باز هــم از انتخاب اســCوچيچ 
 
دفاع �رد و گفت: «فCر م
 �نم در ا�ن مقطع انتخاب اسCوچيچ خيل
دقيــق و بدون نقص بــود. او با فضا) فوتبال ا�ران آشناســت و در ليگ 
ا�ران ســابقه مربيگر) و �ســب نتا�ج خوب را در �ارنامــه دارد. من به 
 
توانا�
 ها) اسCوچيچ اعتقاد دارم و مطمئنم م
 تواند نتا�ج درخشان
با تيم مل
 ا�ران بگيرد و تيم شما را به جام جهان
 برساند. با تمام احترام
 �ه برا) شاگردان 
خــودم عل
 دا�
 و وحيد هاشــميان و همچنين دوســت خيل
 خوبم اميــر قلعه نو�
 قائلم اما 
احســاس م
 �نم در ا�ن مقطع انتخاب اســCوچيچ بسيار ســنجيده تر و دقيق تر بود. من فCر 
م
 �نم اســCوچيچ از تمام
 نفرات
 �ه گز�نه بودند، شرا�ط بهتر) دارد.» برانCو در حال
 از 
اســCوچيچ حما�ت ب
 چون و چرا �رده �ه زمان حضورش در پرســپوليس دائما با �
 روش، 

سرمرب
 سابق تيم مل
 در �شمCش و جدال لفظ
 بود و چوب آن را فوتبال ا�ران خورد. 
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شکایت نکونام از نساجی رد شد
را  خــود  آرا�  فدراســيون  باز��نــان  وضعيــت  �ميتــه 
در خصــوص تعــداد� از پرونده هــا� مطروحــه در ا�ــن 
�ميته نســبت به برخ/ باشگاه ها� مورد ش�ا�ت اعالم 
�رد. با توجه به شــ�ا�ت جواد ن�ونام از باشگاه نساج/ 
مازندران، �ميته وضعيت پس از بررس/ پرونده، دعو � 
خواهــان را مردود اعالم �رد. آرا� صادره ط/ مدت ٧ 
روز از تار�خ ابالغ در �ميته استيناف فدراسيون فوتبال 

قابل تجد�دنظرخواه/ خواهد بود.
شکایت علی عسگرى از پرسپوليس رد شد

�ميته وضعيت فدراســيون فوتبال ش�ا�ت حميدرضا 
عل/ عسگر� از پرسپوليس را رد �رد. به نقل از سا�ت 
رســم/ فدراسيون فوتبال، در پ/ شــ�ا�ت حميدرضا 
باشــگاه  از  ســرخ ها  ســابق   Hهافبــ عل/ عســگر� 
پرســپوليس، �ميتــه وضعيت پــس از بررســ/ پرونده 

دعو� خواهان را رد �رد.
نمره ضعيف محمدى در پرتغال

در ادامــه هفته بيســت و ��م ليــگ برتر پرتغــال آوس 
�ــه مهــرداد محمــد� را در اختيــار دارد  بــه مصــاف 
فاماليســائو رفت و به نتيجه تســاو� �H� -H دســت 
�افت. مهاجم ا�ران/ طبق روال باز� ها� گذشــته در 
تر�يــب اصل/ حضور داشــت و در دقيقــه ٥٥ تعو�ض 
شــد. ســا�ت گل پو�نت پرتغال در ارز�ابــ/ فن/ اش از 
ا�ــن د�دار بــه مهاجم ا�ران/ نمره ضعيــ\ ٥٫١ از ١٠ 
را داد تا ا�ن باز��ن جزو ضعي\ تر�ن باز��نان تيمش 

قرار بگيرد.
دیدار الشارجه براى اماراتی ها رایگان شد

تيم فوتبال پرســپوليس امشــب از ســاعت ١٩:٠٥ به 
وقــت تهــران در دومين بــاز� خود از مرحلــه گروه/ 
ليــگ قهرمانــان آســيا بــه مصــاف الشــارجه امــارات 
مــ/ رود. در ا�ــن راســتا باشــگاه اماراتــ/ اعــالم �رد 
�ــه ا�ــن بــاز� را بــرا� حضــور هوادارانــش را�ــگان 
�رده اســت. سرخ پوشــان در باز� اول خــود در ليگ 
قهرمانــان آســيا مقابــل الدحيــل بــا نتيجــه ٢ - صفر 

ش�ست خورده بودند.
فوتسال ایران در آستانه کسب ميزبانی بزرگ

سا�ت فدراسيون فوتبال نوشت: «با سفر رئيس �ميته 
فوتســال و را�زن/ و هماهنگ/ صورت گرفته داخل/ و 
بين المللــ/ و در صــورت تا�يد �نفدراســيون فوتبال 
آســيا، ا�ران ميزبان مســابقات قهرمان/ فوتسال آسيا 
و انتخاب/ جام جهان/ ٢٠٢٠ خواهد شــد. مسابقات 
فوتسال قهرمان/ آســيا و انتخاب/ جام جهان/٢٠٢٠ 
�ــه قرار بــود از هفتم اســفندماه در تر�منســتان آغاز 
شــود، با تصميم �نفدراســيون فوتبال آســيا به دليل 

شيوع و�روس �رونا تا اطالع ثانو� به تاخير افتاد.»

بعضــ/ از اعضــا� هيئت مد�ــره اســتقالل همچنــان بــا رحمتــ/ در ارتباط 
هســتند و تــالش م/ �نند تــا او را برگرداننــد. ظاهرا ��/ از علل مشــ�الت 
به وجود آمده بين حســين/ و رحمت/ شــا�عه بازگشــت دوباره ا�ن باز��ن به 
جمع آب/ هاست. بعض/ از اعضا� هيئت مد�ره استقالل همچنان با رحمت/ 
در ارتباط هســتند و تــالش م/ �نند تا او را برگردانند. ا�ن مســئله هم برا� 
حســين/ قابل هضم نيســت و به همين خاطر هر بار به شــ�ل/ نســبت به آن 
وا�نش/ نشان م/ دهد. البته ا�ن �ه آ�نده استقالل چه خواهد شد، مشخص 
نيســت. اما اگر فرهاد مجيد� در استقالل بماند، بعيد است رحمت/ شانس 
بازگشــت به جمع آب/ ها را داشــته باشد. مجيد� و رحمت/ هرچند در ظاهر 

خوب هستند ول/ حداقل به لحاظ فوتبال/ رابطه خوب/ با هم ندارند.

رضــا قوچان نژاد مهاجم ســابق تيم مل/ همچنان شــانس بــاز� در زوله را به 
دست نم/  آورد و ا�ن به خاطر پاره ا� از اتفاقات است. به گزارش خبرآنال�ن؛ 
ســرمرب/ تيم زولــه هلند همچنان به خاطــر لج و لجبار� رضــا قوچان نژاد را 
بــاز� نم/  دهد. هرچند عمل�ــرد او در ورود به ا�ن تيم خوب بود و توانســت 
تحول/ در خط حمله زوله ا�جاد �ند ول/ تا�تيH ها� بسته مرب/ باعث شد 
تا اختالفات/ بين گوچ/ و ســرمرب/ به وجود بيا�د. در حال حاضر ســرمرب/ 
زوله به خاطــر لجباز� همچنان قوچان نژاد را بــاز� نم/  دهد. رضا به گفته 
خــودش از نظر بدن/ در شــرا�ط ا�ده آل/ اســت و هر زمان مرب/ نياز داشــته 
باشد، به زمين خواهد رفت ول/ به نظر م/ رسد ا�ن قصه سردراز� دارد و او 

تا  پا�ان فصل به نيم�ت دوخته خواهد شد.

لجباز� با ستاره ا�ران� در هلند!عالقه رحمت� برا� بازگشت به استقالل؟

انتقاد باشگاه استقالل از رسانه مل� 
نورى فر: نگاه ملی فقط به یک 

رنگ اختصاص دارد!
اظهارات چند روز پيــش مهد� اميرآباد� 
باز��ــن ســابق اســتقالل درمــورد دربــ/ 
ســال٩٠ و اذعان به اســتفاده از پودرها� 
م�مــل �ــه حــاو� مــواد جــH تــر� د� 
(مــواد دوپينگــ/) بــوده و فرهــاد مجيد� 
بــدون اطــالع از ممنوعــه بــودن آن هــا به 
استقالل/ ها توصيه �رده از آن ها استفاده 
�ننــد، وا�نش ها� متفاوت و ز�اد� درپ/ 
داشت. روز قبل از باز� استقالل و االهل/  
عربستان دوباره در �H برنامه تلو�ز�ون/ به 
ا�ن موضوع پرداخته شــد �ه باعث وا�نش 
تند مد�ر رســانه ا� باشــگاه استقالل شد. 
محمــد نور� فــر مد�ــر رســانه ا� باشــگاه 
استقالل به ســا�ت ا�ن باشــگاه گفت: «ما 
(بســيار� از طرفداران فوتبال) در حوال/ 
آبان ماه سال ٩٧ به صدا و سيما و بسيار� 
از رســانه ها� پرمخاطب انتقاد م/ �رد�م 
�ه چرا به �H مســابقه باشــگاه/ در ليگ 
قهرمانان آســيا بيش از انــدازه رنگ و بو� 
ملــ/ م/ دهيــد. همــان روزهــا به نــگاه ما 
انگ وطن فروشــ/ م/ زدند اما �H ســال و 
چند مــاه بعد، هميــن امروز(د�روز) صبح، 
حســاس  مســابقه  از  قبــل  ســاعت  چنــد 
تيــم اســتقالل مقابــل نما�نــده عربســتان 
ســعود�، وقتــ/ م/ بينيــم �ه ســه مجر� 
دو)  (شــب�ه  تلو�ز�ونــ/  برنامــه   Hــ� در 
دنبــال مصاحبه چالشــ/ بر ســر موضوع/ 
غيرمســتند (بــه ت�ذ�ب گو�نــده اش منجر 
شــده) عليــه آرامش باشــگاه اســتقالل در 
آســتانه �ــH بــاز� مهــم هســتند، ا�مــان 
م/ آور�ــم �ــه اعتراض ها� ما در گذشــته 
بــود.  منطقــ/  و  دقيــق  و  درســت  چقــدر 
گــذر زمان ثابــت �رد �ــه همــه آن ادعاها 
جعل/ و دروغ بوده و مســئوالن و مجر�ان، 
عال�ق رنگ/ خود را بــا نقاب  مل/ به خورد 
ملــت داده  بودنــد. ا�نــون ثابــت �رده اند 
�ه دســتان خال/ مــا (در غيــاب ٧ باز��ن 
تر�يــب اصلــ/) بــا دســتان خالــ/ آن هــا 
تفــاوت دارد و نــگاه مل/ فقط بــه �H رنگ 
اختصاص دارد! اســتقالل در ســخت تر�ن 
روزها�ــش نيــاز� بــه حما�ت هــا� قالب/ 
نــدارد و به ا�ن دســت آورد م/ بالــد �ه آن 
رنــگ و لعاب ها� مل/ درباره مســابقه تيم 
محبوب شان در آسيا، جعل و دروغ و ادا�/ 

بيش نبود.»

فينال زودرس ارتش سرخ یحيی!
توفان زرد در خانه گرگ ها

و  پرســپوليس  تيم هــا� 
د�گــر  نما�نــده   ٢ ســپاهان، 
�شــورمان امشــب در امارات و دوحه د�دار 
دوم شــان در ليگ قهرمانان آســيا را برگزار 
م/ �نند، آن هم در شرا�ط/ �امال متفاوت. 
پرســپوليس در گــروه C قعرنشــين اســت و 
ســپاهان با پيــروز� پرگل مقابــل العين در 

صدر جدول گروه D قرار گرفته است.
 پرسپوليس - الشارجه؛ ١٩:٠٥

نخســت  هفتــه  در  پا�تخــت  سرخ پوشــان 
فصــل جد�ــد ليــگ قهرمانــان بــا تر�يبــ/ 
تــازه و نما�شــ/ دور از انتظــار در بــاز� بــا 
الدحيل ش�ســت خوردنــد و خيل/ ها دليل 
ا�ــن ش�ســت را نبود ســيد جالل حســين/ 
در تر�يــب اصلــ/ و تغييــرات عجيب �حي/ 
گل محمــد� در تر�يب تيم عنــوان �ردند. 
پرســپوليس در بــاز� مقابل الدحيــل، با ٤ 
تغيير نسبت به د�دار برابر استقالل به ميدان 
رفت. شجاع خليل زاده جانشين سيدجالل 
حســين/ شــد. محمد نادر� به جا� محمد 
انصار� بــه ميدان رفت. بشــار رســن جا� 
�ر�ســتين اوســاگونا را پــر �ــرد و محســن 
ربيع خواه جانشــين �مــال �امياب/ نيا بود. 
حــاال شــرا�ط به شــ�ل/ اســت �ــه احتمال 
ا�جاد تغييرات د�گر در تر�يب پرســپوليس 
وجــود دارد و ا�ن طــور �ه شــنيده م/ شــود 
حدا�ثــر ٢ تغييــر وجــود خواهــد داشــت و 

شــا�د ســيد جالل و �امياب/ نيــا بــه تر�يب 
برگردند. ا�ن در حال/ است �ه گل محمد� 
در مصاحبــه پيش از باز� گفته بود تغييرات 
ز�ــاد به ســود پرســپوليس نيســت! امشــب 
پرسپوليس از ســاعت ١٩:٠٥ در ورزشگاه 
اختصاصــ/ الشــارجه بــه مصــاف ا�ــن تيم 
امارات/ م/ رود. تيم/ �ه مثل سرخ پوشــان 
ا�ران در هفته نخســت  و در امارات از حر�\ 
اســت.  خــورده  ش�ســت  عربســتان/ اش 
در واقع امشــب مصــاف بازنده هاســت و هر 
تيم/ در ا�ن باز� ش�ســت بخورد، شــانس 
صعودش به حداقل خواهد رســيد و شا�د به 
همين دليل است �ه ســرمرب/ پرسپوليس 
گفتــه بود ا�ن باز� فينال اســت. عبدالعز�ز 
العنبر� سرمرب/ الشارجه هم پيش از باز� 
گفت: «پرســپوليس را به خوب/ م/ شناسيم 
و آن هــا را در چنــد جلســه آناليــز �رده ا�م. 
انتظار باز� ســخت/ را دار�ــم.» د�گر د�دار 
ا�ــن گــروه را تيم هــا� التعاون عربســتان و 
الدحيل قطــر برندگان هفته نخســت انجام 

م/ دهند. 
 السد - سپاهان؛ ١٩:١٥ 

ســپاهان اصفهــان تنهــا برنــده ا�ران/ هفته 
 H� ه در�نخســت ليگ قهرمانان آســيا بود 
بــاز� پرگل و �H طرفــه العين امــارات را با 
٤ گل ش�ســت داد. نتيجــه ا� �ــه تار�خ/ 
شد، چرا �ه ا�ن باخت سنگين تر�ن ش�ست 

تيــم   Hــ� مقابــل  امــارات  العيــن  باشــگاه 
ا�ران/ بــود. شــاگردان اميرقلعه نو�/ با ا�ن 
درخشــش ســعيد آقا�ــ/ فصل جد�ــد ليگ 
قهرمانــان را آغاز �ردند و امشــب از ســاعت 
١٩:١٥ ميهمــان تيم الســد قطر هســتند. 
الســد در چند ســال اخير نام آشــناتر�ن تيم 
قطر� برا� فوتبال دوستان ا�ران/ است و به 
واســطه حضور ژاو� هرناندس ستاره سابق 
بارســا و تيم مل/ اسپانيا و حضور چند باره او 
در ا�ران، بيش از د�گر تيم ها� قطر� در �اد 
عالقه مندان فوتبال مانده است. پس از تقابل 

ژاو� در �ســوت باز��ن مقابل پرســپوليس 
و اســتقالل در فصل هــا� گذشــته، حــاال او 
�فش ها�ش را آو�خته و در �سوت سرمرب/ 
السد مشــغول به �ار شده  و قرار است اولين 
تقابــل او در �ســوت ســرمرب/ بــا ا�ران/ هــا 
مقابل ســپاهان رقم بخــورد. ژاو� و �ارانش 
در هفته نخست موفق شدند النصر عربستان 
را در خانه اش با تساو� ٢-٢ متوق\ �نند و 
امشب در دوحه ميزبان زردپوشان اصفهان/ 
هســتند. ورزشگاه جاسم بن حمد با ظرفيت 
١٣هزار نفر ورزشــگاه خانگ/ باشگاه السد 

اســت و گرگ ها در ا�ن ورزشــگاه �ه ��/ از 
مدرن تر�ن ورزشــگاه ها� خاورميانه است، 
ميزبــان توفان زرد آســيا خواهند بــود. ن�ته 
جالب توجه در مورد تقابل ســپاهان و السد، 
رو�ارو�ــ/ اميــر قلعه نو�ــ/ بــا تيم ســابقش 
اســت. قلعه نو�/ سال ها پيش چند صباح/ 
برا� السد باز� �رد. باشگاه/ �ه باز��نان 
ا�رانــ/ ز�ــاد� از جملــه ابراهيم قاســم پور، 
مجيــد نامجو مطلق، عل/ دا�/، �ر�م باقر� 
و اخيرا مرتض/ پورعل/ گنج/ برا� آن باز� 

�رده اند. 

با�د فضا را از حر�> بگير�م

گل محمدى: بازى با الشارجه فينال است
�حيــ/ گل محمــد� ســرمرب/ تيــم فوتبال 
پرســپوليس ا�ــران در نشســت خبر� پيش 
از د�ــدار مقابل الشــارجه امــارات از مرحله 
گروه/ رقابت هــا� ليگ قهرمانان ٢٠٢٠ 
آســيا اظهــار داشــت: «م/ دانيــم �ــه باز� 
مهمــ/ دار�م. هــر دو تيم باز� اول شــان را 
باخته انــد و د�ــدار امروز برا� شــان اهميت 
باال�ــ/ دارد. باز��نان ما نشــان داده اند �ه 
در روز ها� ســخت هميشــه خــوب بوده اند 
و مــرد روز ها� ســخت هســتند. اميــدوارم 
نتيجــه خوبــ/ بگير�ــم.» و� افــزود: «باز� 
امروز برا� ما مثل �H فينال م/ ماند. هيچ 
تيمــ/ نم/  خواهد ببــازد. هرچند م/ دانيم 
�ــه بــاز� ســخت/ خواهــد بــود. از �يفيت 
باز��نان حر�\ اطــالع دار�م. ف�ر م/ �نم 
باز� خوبــ/ خواهد شــد و هــواداران لذت 
م/ برنــد. اميــدوارم درنها�ت تيم مــا بتواند 
٣ امتيــاز باز� را �ســب �ند.» گل محمد� 
در پاســخ به ســوال/ دربــاره احتمــال تغيير 
در تر�يــب تيــم تصر�ح �رد: «خوشــبختانه 
باز��نــان ما در تمر�نات همه در �H ســطح 
هستند و اختالف/ به لحاظ �يف/ بين آن ها 
وجود ندارد و هر �ســ/ وارد زمين م/ شــود 
هم با تمام وجود باز� م/ �ند. ما هم بســته 
به سيســتم حر�\ در هر بــاز�، باز��نان را 
انتخــاب م/ �نيــم.» ســرمرب/ تيــم فوتبال 
پرســپوليس تصر�ح �رد: «تغييــرات ز�اد� 

هم نخواهيم داشت، چون �م�/ نم/  �ند. 
تغييراتــ/ در تر�يــب دار�ــم، اما بــه صورت 
متعادل. مهمتر�ــن هدف ما بردن ا�ن باز� 
است و برا� باز��نانمان ا�ن ٣ امتياز خيل/ 
اهميــت دارد و در جدول هم برا� ما خيل/ 
مهم اســت.» گل محمد� در پاسخ به سوال 
خبرنــگار اماراتــ/ دربــاره آناليــزش از تيــم 
حر�\ گفــت: «همان طور �ه گفتــم باز�  با 
الشارجه شبيه به �H فينال است و برا� هر 
دو تيــم خيل/ مهم. اگر تيمــ/ بتواند امتياز 
�امل باز� را بگيــرد �ار راحت تر� خواهد 
داشــت. موضوع/ �ه وجود دارد ا�ن اســت 
�ــه ما با�ــد دومين باز� متوالــ/ را خارج از 
خانه انجام دهيم و انرژ� ز�اد� از باز��نان 
ما بگيــرد. در حالــت طبيع/ تيم الشــارجه 
با�د به تهران م/ آمد و ما در مقابل هواداران 
خودمــان بــاز� �نيم و شــانس خوب/ برا� 
برد داشــته باشــيم.» ســرمرب/ تيــم فوتبال 
خاطرنشــان  پا�ــان  در  ا�ــران  پرســپوليس 
�رد: «به خاطر شــرا�ط و تصميم گير� ها� 
ا� اف ســ/ با�د ا�نجا باز� �نيــم و ا�ن �ار 
را بــرا� تيم هــا� ا�رانــ/ ســخت م/ �نــد. 
و  �ا�ــو  دارد.  خوبــ/  باز��نــان  الشــارجه 
مندس، پا به توپ هســتند و ســرعت خوب/ 
دارند. با�د فضا را از آن ها بگير�م. باز��نان 
خط دفاع ما با�د به خوب/ مراقب باشند و به 

ا�ن باز��نان موقعيت ندهند.»

لژیونرهاى ایرانی شاغل در پرتغال زیرنظر دستيار اسکوچيچ
دراگان اســ�وچيچ سرمرب/ �روات تيم مل/ در نشســت اخير خود اعالم �رد اولين برنامه اش برا� 
ز�ر نظر گرفتن باز��نان بررس/ شرا�ط لژ�ونرها ست و در ا�ن راستا اقدام خواهد �رد. از ا�ن رو تون/ 
اوســنيH ��/ از دستياران اســ�وچيچ در تيم مل/ قبل از آن �ه به ا�ران بيا�د و �ارش را آغاز �ند، با 
ســفر به چند �شور اروپا�/ عمل�رد لژ�ونرها را مورد بررســ/ قرار م/ دهد. او در اولين گام به پرتغال 
ســفر �رده تا باز� مهد� طارم/، اميررضا عابدزاده و مهرداد محمد� را تماشا �ند و وضعيت آن ها 
را بســنجد. اس�وچيچ �ه گفته بود دوست دارد بهتر�ن و آماده تر�ن نفرات را به تيم مل/ دعوت �ند، 
قصد دارد خود و دســتيارانش با تماشــا� باز� ها� ليگ برتر و �شورها� اروپا�/ همه نفرات را ز�ر 
ذره بين داشته باشند و سفر اوسنيH به پرتغال نيز در همين راستا صورت گرفته است. گفتن/ است؛ 

مهد� طارم/ در ر�و آوه، امير عابدزاده در مار�تيمو و مهرداد محمد� در آوس پرتغال توپ م/ زنند.

فيفا خواستار حضور زنان ایران در تمام مسابقات فوتبال شد
�H منبع آگاه در وزارت ورزش گفت: «فيفا در نامه ا� �ه به تازگ/ به فدراسيون فوتبال ا�ران فرستاده 
تا�يده �رده �ه ا�ن فدراســيون با�د شــرا�ط حضور زنان در استاد�وم ها� فوتبال را برا� تماشا� ٣ 
رو�داد مهم فراهم �ند.» به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از همشهر� ورزش/، گفته م/ شود فيفا در 
آخر�ن  نامه اش به ا�ران به طور رسم/ خواسته �ه زنان با�د در همه باز� ها در ورزشگاه حضور داشته 
باشند. در نامه فيفا ٣ بند وجود دارد و ا�ن بندها شفاف توضيح داده �ه زنان با�د تماشاگر مسابقات 
انتخاب/ جام جهان/ و باز� ها�/ �ه تيم ها� ا�ران/ در ليگ قهرمانان آسيا ميزبان هستند و در ليگ  

داخل/ باشند.
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