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بودجه را در اََگر نتوان نشاند! 
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افزایش وابستگی بودجه به نفت ...
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 برای گرانی خودرو چرا کاری نمی کنید؟!  •
هر سه ماه خودرو را گران می کنند. از اواخر 
سال 98 که ثبت نام کرده ام تا 1400 که 
تحویل خودرو است قیمت تاکنون حدود 50 

میلیون گران شده است. از کجا بیاوریم؟!
لطفا مسئوالن محترم فکری بــرای سوء  •

استفاده متخلفان از پالک خودروهای مردم 
بکنند. رفتار غیرانسانی با دستکاری پالک و 

ثبت جرایم برای دیگران!
ــای نوبخت، رئیس ســازمــان برنامه و  •  آق

بودجه اعــالم کرد حقوق کارمندان، سال 
آینده 25 درصد افزایش خواهد یافت! حقوق 
اجتماعی  تأمین  پوشش  تحت  ــران  ــارگ ک
چقدر؟ اختالف حقوق آنان از عرش تا فرش 

خواهد شد.
کم  • از  لشکری  بازنشسته  یک  عنوان  به 

لطفی و اجحافی که در حق بازنشستگان 
ــت، بسیار  عزیز تامین اجتماعی شــده اس
متاسفم! امیدوارم مسئوالن در این خصوص 

اقدام موثری به عمل آورند.
 معلمان عزیز! فرزندان ما ماشین یا رایانه  •

نیستند. دخترم با این حجم تکالیف داره روانی 
می شه. اگر به همین ترتیب باشه کتاب هاش رو 

پاره می کنم تا وضعیتش خراب تر نشده.
کمبود انسولین باعث شــده روزهــای به  •

خصوصی که چند داروخــانــه شهر بیرجند 
آن را می آورند با هجوم بیماران یا همراهان 
آن ها به داروخانه مواجه باشیم. آن بیماری 
هم که خبر نشود یا نتواند بیاید خدا باید 

نگهدارش باشد.
در  • مهندسی  دانشگاه  دانشجوی  پسرم 

سبزوار اســت و باید چند درس را حتما به 
صورت حضوری شرکت کند. پارسال بلیت 
مشهد به سبزوار 11 هزارتومان بود اما االن 
شده 37 هزار تومان! هیچ کسی هم نظارت 
نمی کند. طی یک سال کرایه اتوبوس سه 

برابر شده است!
سازمان تاکسیرانی چرا با اعصاب ما راننده  •

تاکسی ها بازی می کنه؟ چرا می خواد از ما 
درصد بگیره؟ به خدا هزینه هامون نسبت به 

پارسال 10 برابر شده اما کرایه هامون یک 
پنجم هزینه هامونه!

دخترم به دلیل نداشتن گوشی ازدرس  •
هــاش عقب مــانــده. معلم هــم فقط مــی گه 

آموزش باید تو شاد باشه. 
 من با 15ســال سابقه بازنشسته شدم و  •

االن یک میلیون و 100 دریافت می کنم. هر 
چقدر تالش می کنم تا بتوانم حقوق کامل 
بگیرم، نمی شود. حداقل دولت می تواند 
پول همسان ســازی را به تامین اجتماعی 
بپردازد. االن ما از کمیته امــداد هم کمتر 

می گیریم.
این قدر پیام ندین روز معلولین مبارک!  •

خدا ازتان نگذره. دو بردار معلول ذهنی دارم 
بهزیستی سالی یک ریال هم به این دو نفر 

نمی ده. همه اش تبلیغات پوچ و الکی.
من نمی دونم چه فرقی بین کارگر و کارمند  •

دولــت هست کــه کــارگــر باید لــه بشه ولی 
کارمند دولت حقوق خوب، تعطیلی، بیمه 
تکمیلی، امکانات رفاهی و... داشته باشه. 

انصاف و عدالت خوب چیزیه.
در آبان ماه موبایلم را جلوی یک مسجد از  •

جیبم دزدیدن. با این که دوربین مدار بسته 
تصویر دزد را دارد و به چندین کالنتری مشهد 
رفتم اما هنوز اتفاقی نیفتاده. چرا باید حتما 
سلبریتی یا شخص سرشناسی باشیم که دزد 
را سریع بگیرند؟ من خودم مدرک دکترا و 
شغل با اهمیتی دارم ولی این مدل کارها 

باعث ناامیدی وبدبینی در جامعه می شود.
قابل توجه نظام وظیفه عمومی! چرا جوان  •

باید در نگهبانی از برج دیده بانی لب مرزبانی 
از داشتن وسایل سرگرم کننده محروم باشه؟ 
اون مدت به چی فکر کنه تا زمان بگذره؟ این 

چه قانونی است؟ حداقل رادیو روشن باشه.
حساب بنزین و وقت مردم را بکنید و این  •

قدر خیابون ها را حفاری نکنید. به خدا مردم 
گناه دارند. یکسره ترافیکه.

در شهر فریمان دو ماهی است بدون این که  •
کنتور آب و برق را بخوانند قبض هایی با مبالغ 
سرسام آور پیامک می کنند و می گویند مردم 

نمی فهمند! چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
در هفته ای که گذشت به جز شنبه روزنامه  •

خراسان دیگر گیرم نیامد یعنی در محل ما 
تخمش را ملخ خورده بود گرچه روز روزش 
هم گیر آوردنش به شخصه برای من دردسر 

ساز بود ولی  به نظرم به زحمتش می ارزید.
چــرا وام یک میلیونی به کسانی که پول  •

ــن امــا به اون هایی که نــدارن،  دارن، دادی
ندادین؟

خبری در صفحه جامعه درباره بهزیستی  •
نوشتید که مدیر کل آن  گفتند خدمات در 
کمترین زمان! من یک زن سرپرست خانواده 
یک سال و نیم میرم و میام اما بهزیستی هیچ 
خدماتی به من نداده؛ هر دفعه گفتن برو یک 
ماه دیگه پرونده تو نوبته. نزدیک دو سال 

می شه و هنوز هیچ خدمتی ندیدیم.
مملکت از االن تا انتخابات ســال1400  •

ریاست جمهوری گل و بلبل خواهد شد.
گرانی خــودرو چه در بــازار چه نمایندگی  •

خیلی زیاد شده است. رسیدگی بفرمایید. 
ستادهای تشکیل شده مربوط، از گرانی 
خودرو دفاع می کنند. این دیگر چه مصیبتی 

است!
دانشگاه علمی کاربردی توی این ترم سه بار  •

جدول زمان بندی ترم رو تغییر داده. استادان و 
دانشجویان می فهمند این یعنی چه مصیبتی. 

تازه ادعای برنامه ریزی هم دارند.
بهتر است در بودجه سال آینده فکری برای  •

ساخت خانه بی خانمان ها بکنند.

جوابیه بیمارستان مهر
با توجه به درج مطلبی در ستون حرف مردم 
10 آذر با عنوان »در بیمارستان مهر گفتند 
هفت میلیون بریزید، چون شاید چند عمل 
الزم باشد ولی با یک عمل دو میلیونی کار 
بیمار راه افتاد اما بقیه پول مریض را پس نمی 
دهند و...« به استحضار می رساند:هنگام 
ترخیص، بیمار تسویه حساب کامل شده و 
در صورت دریافت وجه اضافه برگشت داده 

خواهد شد.

بودجه را در َاَگر نتوان نشاند! 

از همان ابتدای انتشار الیحه بودجه 1400، 
نفت،  ــه  ب بــودجــه  وابستگی  ــش  ــزای اف معضل 
مهم ترین محور انتقادات کارشناسان به این الیحه 
بود. در نشست خبری روز گذشته رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و معاونانش، مهم ترین محور 
پرسش های خبرنگاران و توضیحات نوبخت نیز 
در همین باره بود. با این حال از مجموع بحث 
ــروز وی  های مطرح شده در نشست خبری دی
می توان دریافت که مسئله الیحه بودجه 1400 
را باید فراتر از معضل وابستگی بودجه به نفت 
دانست و به نظر می رسد، الیحه بودجه 1400، 
سرشار از اما و اگرها و تردیدهاست.توضیحات 
روز گذشته نوبخت دربــاره عــدد و رقــم بودجه 
نشان می دهد که تردید و اما و اگر درباره درآمد 
نفت در ذهن خود بودجه نویسان نیز وجود داشته 
است و سعی دارنــد تا در صــورت محقق نشدن 
2.3 میلیون بشکه، با افزایش میزان  فــروش 
پیش فروش نفت، کمبود درآمد نفت را جبران 
کنند. این در حالی است که پیش فروش نفت 
به میزان گسترده با نقدهای جدی در خصوص 

بازپرداخت سنگین آن در سال های بعد مواجه 
است و با توجه به احتمال افزایش قیمت نفت 
و ارز در سررسید دو ساله، ممکن است، دولت 
مجبور شــود در ســال 1402، دو بــرابــر مبلغ 
اوراق پیش فروش نفت در سال 1400 را بابت 
بــازپــرداخــت اصــل و ســود اوراق به خــریــداران 
بازپرداخت کند.به جز این مسئله، حذف ارز 
4200 نیز جزو دیگر تردیدهای الیحه بودجه 
1400 اســت. دولــت در الیحه بودجه، ردیف 
ــز منابع اختصاص  درآمــدی خاصی بــرای واری
یافته از حذف احتمالی ارز 4200 پیش بینی 
ــت. روز گذشته، نوبخت در نشست  ــرده اس ک
خبری خود اعالم کرد: »چنان چه ارز 4200 
در بودجه حذف شود، هر مبلغی که از این محل 
آزاد شود که معتقدیم تا 90 هزار میلیارد تومان 
نیز می تواند باشد، آن را برای کاالهای اساسی، 
سالمت مــردم و دارو هزینه می کنیم.« به این 
ترتیب با تردید جدی دیگری نیز در الیحه بودجه 
1400 مواجه هستیم که هنوز درباره اصل این 
درآمد و حتی نحوه هزینه کرد آن در الیحه بودجه 
تردید وجود دارد و مشخص نیست این هزینه کرد 
در قالب نقدی است یا کاالیی یا حتی روش های 
دیگر.تردید درباره درآمد حاصل از آزادسازی 
واردات خودرو نیز دیگر نمونه تردیدهای الیحه 
بودجه 98 است. به گونه ای که نوبخت و معاون 
ایشان پورمحمدی تاکید کرده اند که اگر کشور 
به روال عادی برگردد و فشار به کانال های ارزی 
وارد نشود واردات از جمله واردات خــودرو به 

روال عادی برخواهد گشت.مشخص است که 
بودجه به عنوان سندی قطعی و قانونی باید با 
وجود برخی تردیدهای پیش رو در سال آینده، 
تصمیم قاطع و مشخصی بگیرد. به طورقطع بین 
فروش نفت و فروش اوراق نفتی تفاوت زیادی 
وجود دارد. بازار سرمایه حد مشخصی از فروش 
اوراق نفتی، فروش دیگر اوراق دولتی و فروش 
سهام شرکت های دولتی را می تواند پذیرا باشد 
و به این سادگی نمی توان بدون توجه به کشش 
بازار، آثار فروش این میزان اوراق بر نرخ سود و 
تاثیر آن بر بازارهای سرمایه گذاری و متغیرهای 
پولی، رقمی بیش از 100 هزار میلیارد تومان  را 
به سقف فروش اوراق نفتی اضافه کرد بنابراین 
نمی توان این گونه بودجه را به دست اما و اگر 
سپرد. سازمان برنامه و بودجه موظف است در 
قبال هر یک از ارقام مندرج در الیحه بودجه دفاع 
منطقی داشته باشد و آثار ارقام پیش بینی شده 
بر اقتصاد کالن را در نظر بگیرد، نتیجه بودجه 
همراه با اما و اگــر، اقتصاد همراه با اما و اگر و 
مردد خواهد بود لذا باید بودجه را از این تردید 
خارج کرد، اگرچه در کوتاه مدت جایگزین کردن 
درآمــدهــای قابل تحقق یا کاهش هزینه های 
غیرضروری سخت است، اما باید دولت و مجلس 
به این سختی تن دهند و بودجه را به جای ارقام 
همراه با تردید و اما و اگر به ارقام مطمئن متکی 

کنند تا مصداق این سخن  موالنا  نباشند که:
گفت آری پهلوی یاران به است

لیک ای جان در اگر نتوان نشست

واکنش دختر شهید سلیمانی به ردیف بودجه بنیاد مکتب حاج قاسم سلیمانی

مبلغ اختصاص یافته را صرف حل مشکالت مردم کنید

در پی انتشار مفاد بودجه 1400 و درج نام بنیاد 
شهید سلیمانی در ردیف بودجه های پیشنهادی 
دولت، زینب سلیمانی دختر این شهید بزرگوار 
در بیانیه ای ضمن ارائه  توضیحاتی در خصوص این 
خبر، از دولت خواست بودجه درنظر گرفته شده به 
این مجموعه را برای حل مشکالت مردم اختصاص 
دهد. متن بیانیه ای که دختر شهید سلیمانی شب 

گذشته منتشر کرد به این شرح است:
بسم رب الشهداء و الصدیقین

 مردم غیور ایران!
دوستداران حاج قاسم سلیمانی!

کمتر از یک ماه تا سالگرد شهادت سردار دل ها 

باقی مانده است و ملت بزرگ ایران و امت عظیم 
اسالمی به عنوان صاحبان اصلی مکتب حاج 
قاسم، درصدد بزرگداشت سلوک و مسلک این 
مجاهد مخلص هستند.طی چند روز گذشته 
اخباری منتشر شد که در الیحه بودجه 1400 
مبلغی برای بنیاد مکتب حاج قاسم سلیمانی 
ــت. آن چه مسلم است  درنظر گرفته شــده اس
سرمایه بی بدیل برای تعمیق و گسترش مکتب 
حاج قاسم، محبت دل های امت و قلوب شیفتگان 
انقالب اسالمی است و از سوی دیگر نیز تقاضایی 
از جانب خانواده شهید و بنیاد مکتب حاج قاسم 
برای اختصاص ردیف بودجه صورت نگرفته بوده 

است.البته این نکته از طریق مدیر عامل بنیاد 
به دستگاه های مسئول منتقل شده است؛ اما 
این جانب به نمایندگی از سوی خانواده شهید 
سلیمانی ضمن تشکر از دغدغه مسئوالن محترم 
اجرایی و دســت انــدرکــاران تنظیم بودجه، به 
اطالع می رسانم اقدام شایسته در این زمینه، 
حــذف عنوان بنیاد از ردیــف بودجه 1400 و 
اختصاص این بودجه ها به حل مشکالت مردم و 
ترویج مکتب حاج قاسم است که سلوک آن شهید 

عزیز نیز همین مرام بوده است.
زینب سلیمانی
99/9/15

اعتراض ایران به مشکل همیشگی درز اطالعات در آژانس 
ــران قصد نصب 3 آبشار  هادی محمدی – »ای
سانتریفیوژ پیشرفته تر در نطنز دارد « این خبری 
بود که روز جمعه خبرگزاری انگلیسی رویترز 
مثل همیشه زودتر از اعالم رسمی آژانس بین 
ــرژی اتمی دربـــاره برنامه هسته ای  المللی ان
ایران منتشر کرد تا سند جدیدی باشد از اوج درز 
اطالعات هسته ای کشورها در تخصصی ترین 
نهاد بین المللی حوزه انــرژی اتمی.رویترز در 
گزارشی مدعی شد که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز جمعه به کشورهای عضو گفته که ایران 
قصد نصب سه آبشار دیگر از سانتریفیوژهای 
پیشرفته IR2M در سایت غنی سازی نطنز را 
دارد . این خبر را در حالی رویترز با آب و تاب 
منتشر کرد که طبق قوانین داخلی آژانــس، تا 
زمان اعالم رسمی از سوی این نهاد بین المللی 
نباید خبرهای هسته ای کشورها منتشر شود.

ــران اتفاق افتاده و  ــاره ای اقدامی که بارها درب
کشورمان نیز به آن اعتراض کرده است . این بار 
نیز کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دایم ایران 
در آژانس بالفاصله در توئیتی در این خصوص 
نوشت: گزارش محرمانه امروز آژانس که حاوی 
محتویات نامه محرمانه ایــران است، بالفاصله 
و حتی قبل از این که اعضای شورای حکام نیز 
بتوانند آن را رهگیری کنند، در رسانه ها ظاهر 
شد.وی افزود: آژانس صرفا در زمینه به روزرسانی 
ــدارد، بلکه باید حفاظت  تحوالت مسئولیت ن

از اطالعات محرمانه پادمانی کشور میزبان را 
نیز تضمین کند. اگر قرار باشد باز هم آژانس و 
کشورهای عضو در خصوص این شکاف در امور 
محرمانگی تحت انتقاد قرار نگیرند، آژانس باید 
سازوکارهای محرمانگی خود و از جمله استفاده 
از سایت داخلی »گاواتم« به عنوان ابزاری برای 

مکاتبات را بازنگری کند.

برنامه ایران برای افزایش غنی سازی در نطنز 
آن چه رویترز نقل کرده در واقع بخشی از عملیات 
بزرگ انتقال هزار سانتریفیوژ IR2M ایران است 
که بر اساس گام پنجم کاهش تعهدات برجامی 
کشورمان درباره افزایش تعداد ماشین های غنی 
سازی در بخش زیرزمینی نطنز انجام می شود.این 
ماشین ها حدود 5سو ظرفیت غنی سازی دارند که 
تقریبا 5 برابر IR1 های فعلی است. ایران تا قبل از 
برجام هزار ماشین از این نوع را در نطنز به صورت 
خاموش نگه می داشت و تعدادی نیز برای کارهای 
تحقیقاتی در سالن S8 نطنز استفاده می کرد که با 
برجام این هزار دستگاه به انبار منتقل شدند و آن 
تعداد تحقیقاتی نیز با محدودیت هایی به کار خود 
ادامه دادند . حاال با نقض متعدد برجام توسط طرف 
های مقابل از یک سو و حادثه خرابکاری در نطنز 
از سوی دیگر، ایران تصمیم گرفته تا با نصب و این 
بار بهره برداری تولیدی از IR2M هایش ، ظرفیت 
غنی ســازی خود را نیز افزایش دهــد. در مرحله 

اول 3 آبشار که حدود 500ماشین را شامل می 
شود نصب خواهد شد تا ظرفیت غنی سازی نطنز 
بیش از 2000سو افزایش یابد و در مجموع ایران 
را به ظرفیت 13هزار سو برساند که از میزان غنی 
سازی قبل از برجام هم بیشتر است و در ادامه و تا 
پایان سال نیز این تعداد حدود هزار دستگاه خواهد 
شد.همچنین مجلس هفته قبل مصوبه ای  را به 
تصویب رساند که طبق بند 2 این مصوبه ایران باید 
تولید مواد غنی شده خود را که هم اکنون حدود 
500کیلو برساند. با  300کیلوست به ماهانه 
نصب این ماشین ها این افزایش ظرفیت تا پایان 
سال محقق خواهد شد. در بند 3 مصوبه مجلس نیز 
تصریح شده سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است 
حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون 
عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره 
سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل 
1000 دستگاه ماشین های IR2M آغاز کند . 
با نصب این سه آبشار و در ادامه نصب سه تا چهار 
آبشار دیگر ایران بیش از هزار ماشین IR2M  تا 
پایان سال در نطنز نصب خواهد کرد که می تواند 
ظرفیت غنی سازی ما را به بیش از 15هزار سو و 

بیش از 500کیلو گرم در ماه برساند .

کرونا در کمین کودکان
حریرچی: خوشبختانه با مراقبت های مردم  ابتالی کودکان به کرونا در ایران کاهش یافته است

ــای نخست   میرجانیان-  اگــرچــه  در روزهـ
شیوع کرونا تصور غلطی  تحت این عنوان که 
»کــودکــان کرونا نمی گیرند« سبب شــده بود 
که  برخی از خانواده ها به دلیل نا آگاهی، با 
کــودک خود در اماکن عمومی، پر رفت و آمد 
و پرخطر، بــدون استفاده از ماسک و رعایت 
این  امــا  پروتکل های بهداشتی حاضر شوند 
روزها دیگر هر کسی می داند که این بیماری 
هولناک قرن به کودکان هم رحم نمی کند. 
کرونایی  کــودکــان  از  تصاویری  گذشته  روز 
بستری شــده منتشر شد که  دل انسان را به 
درد می آورد اگرچه دکتر حریرچی، معاون 
وزیر بهداشت در گفت و گو با خراسان  تاکید 
می کند :خوشبختانه با وضع محدودیت هایی 
مثل آموزش مجازی و رعایت خانواده ها آمار 
ــران بسیار کم  ابتالی کودکان به کرونا در ای
ــار البته در کشورهای دیگر به  ــت. ایــن آم اس
گــونــه ای متفاوت اســت. بــه عــنــوان مثال در 
انگلیس شایع ترین سن ابتال به کرونا مربوط به 

کودکان و نوجوانان 11 تا 15 ساله است. 
طی چندماه گذشته ،آمار ابتالی کرونا در 
کودکان در انگلیس حدود 50 برابر شده 
است. همین موضوع به یکی از نگرانی های 
اصلی در کشورهای اروپایی تبدیل شده 
است که در جشن های کریسمس، کودکان 
این ویروس را به  پدربزرگ ها و مادربزرگ 
ها منتقل کنند.حریرچی می افزاید: در 
کشور ما اما مدارس باز نیست و جای نگرانی 
وجود نــدارد. کودکان در ایــران فعال جزو 

گروه هایی هستند که نسبت به رده های سنی 
دیگر بسیار کمتر مبتال می شوند.کودکان و 
نوجوانان در صورتی که بیماری زمینه ای نداشته 
باشند در صورت ابتال به کرونا عالیم سختی 
بروز نمی دهند. بچه ها و نوجوانان اگر کنترل 
نشوند چون عالیمی کم و تحرک زیادی دارند، 
می توانند درجه ابتالی دیگران را بیشتر کنند 
اما مجازی شدن مدارس و احتیاط خانواده ها 
خوشبختانه روند  ابتال در سنین پایین را بسیار 

ــه هم دکتر مردانی،  ــرده اســـت.در ادام کم ک
متخصص عفونی و عضو ستاد ملی مقابله باکرونا 
ــوال خــراســان می گوید: طبق  در پاسخ به س
مشاهدات ما آمار ابتال در کودکان کمتر از بزرگ 
ســاالن اســت. بچه ها وقتی کرونا می گیرند 
معموال عالیم خفیف مثل عالیم گوارشی بروز 
می دهند ولی در مــواردی ممکن است دچار 
عوارض دیگری مانند سندروم کاوازاکی بشوند 

که تعداد آن هم خیلی زیاد نیست. 
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تحلیل روز

 دلیل آشتی عربی 
پیش از رفتن ترامپ چیست؟ 

صابرگل عنبری-  خبرها حاکی از تحوالتی در 
پرونده بحران عربی حوزه خلیج فارس است. کویت 
در بیانیه ای از »گفت و گوهای ثمر بخش« برای آشتی 
میان قطر و سه کشور دیگر )عربستان، امــارات و 
بحرین( خبر داده  است. بر کسی پوشیده نیست 
که کویت از زمان شروع بحران در ژوئیه 2017 
بارها تالش کرده است که دیدگاه های طرف های 
بحران را به هم نزدیک و نوعی آشتی برقرار کند اما 
موفق به این کار نشد؛ علت هم واضح بود و آن هم این 
که کلید حل مشکل، در آمریکا بود. اکنون احتماال 
پرسش کانونی این باشد که چه عواملی، حل بحران 
عربی در خلیج فارس را در این روزها به شکل جدی 
در دستور کار قرار داده است؟ واقعیت این است که 
پیشرفت های حاصل شده در حل بحران و آشتی 
احتمالی، صرفا برایند یک متغیر بین المللی و آن 
هم پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر آمریکاست 
و نه چیز دیگری. نگارنده بر این باور است که این 
مسئله هم دولت ترامپ و هم عربستان و امارات را به 
این جمع بندی رسانده است که در این فرصت یک 
ماه و نیم مانده تا آمدن رئیس جمهور دموکرات، با 
قطر آشتی صورت گیرد. علت این جمع بندی نیز این 
است که ترامپ معتقد است بایدن به شکاف میان 
متحدان آمریکا در خلیج فارس پایان خواهد داد و از 
این زاویه، به نظر می رسد دونالد ترامپ می خواهد 
این موفقیت را از بایدن سلب و به نام خود ثبت کند؛ 
هر چند اگر ترامپی در آمریکا در راس قدرت نبود، با 
وجود همه اختالفات دیرینه میان این کشورها و قطر 
بعید بود این اختالفات در این سطح از شکاف و قطع 
شدن روابط و محاصره بروز یابد؛ در واقع همه چیز 
به سفر رئیس جمهور فعلی آمریکا به عربستان در 
سال 2017 و چراغ سبز و موافقت ضمنی وی برای 
محاصره دیگر متحد عربی )قطر( تنها چند روز بعد از 
این سفر بر می گردد و این وسط هم آمریکاِی ترامپ 
کلی کاسب شد و تا توانست به همه سالح فروخت. 
اما به نظر می رسد انگیزه عربستان و امارات از این 
اتفاق قبل از آمدن بایدن این است که آن ها بر این 
باور هستند که پس از رفتن بایدن به کاخ سفید، به 
احتمال زیاد وی برای لغو محاصره قطر فشار خواهد 
آورد و نگران این هستند که این مهم بدون گرفتن 
کوچک ترین امتیازی رخ دهد. از این جهت گویا 
ترجیح داده اند چنین اتفاقی در همین دوره باقی 
مانده ترامپ بیفتد. به نظر می رسد که بن سلمان 
تالش دارد از عوامل تنشی در روابط با بایدن قبل 
از آمدنش بکاهد. از این رو، احتماال تا 20 ژانویه هم 
شاهد آزادی فعاالن مدنی از زندان باشیم اما اگر 
هم آشتی صورت گیرد، به نظر موجب حل و فصل 
ریشه ای اختالفات نمی شود و بیشتر معطوف به 
لغو محاصره و بازگشایی مرزهاست تا این که به 

کدورت های تاریخی پایان دهد. 

سه ســال از اعــالم شــروط سیزده گانه  
عربستان، امارات، مصر و بحرین برای 
بــا قطر و لغو تحریم ها  تجدید روابـــط 
ــذرد. با ایــن حــال، شبکه خبری  می گ
نظامی  پایگاه  نشده،  تعطیل  الجزیره 
ترکیه در خــاک قطر بــه فعالیت خود 
ادامــه می دهد، روابــط دوحه با اخوان 
ــران در  المسلمین برقرار و سفارت ای
قطر نیز همچنان فعال است. اکنون در 
حالی که هیچ یک از شــروط تحمیلی 
سیزده گانه به قطر محقق نشده، دولت 
ریاض با میانجی گری امیر کویت، شیخ 
ــواف االحــمــد الجابرالصباح، دست  ن
دوستی به سوی دوحه دراز کرده است. 
عقبگردی پر سرعت از سوی سعودی 
که همه را شگفت زده کرده است. این 
عقب نشینی بزرگ در حالی رخ داده که 
جرد کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا بعد از بازدید از 
در  چهارشنبه  روز  سعودی  عربستان 
ــه دیــدارهــایــی بــا مقامات قطری  دوح
ــدار بود  ــت. در راستای همین دی داش
وزیر  سعود،  آل  فرحان  بن  فیصل  که 
ــروز گفت پایان  خارجه عربستان،  دی
تنش ها با قطر ظاهرًا »نزدیک« است. 
اما سه کشور بحرین، مصر و امارات که 
آن ها هم قطر را تحریم کرده اند هنوز به 

این موضوع واکنشی نشان نداده اند. 
سرعت تالش کشورهای عربی برای  
حل این منازعه سه ساله در حالی است 
که شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، 
وزیر خارجه قطر در کنفرانس مجازی 
بود:  گفته  مدیترانه«،  »گفت وگوهای 
»امیدواریم مسائل در مسیر مطلوبی 
پیش بــرود ولی هنوز مطمئن نیستیم 
که به نتیجه قطعی برسد و مسئله ظرف 
یک روز حل شــود.« بسیاری معتقدند 
واشنگتن این پیشرفت ها را برای ایجاد 
یک ائتالف عربی قدرتمند علیه ایران 
هدایت می کند. به گزارش اسپوتنیک، 
جرد کوشنر از سعودی ها خواسته تا 
فضای هوایی و زمینی خود را به عنوان 
حسن نیت بــرای قطری ها باز کنند و 
کشورهای  دیگر  شامل  مصالحه  ایــن 
ــارات، بحرین  محاصره کننده قطر )ام
ــد. بــر اســـاس این  و مــصــر( نخواهد ش
ــزارش، تالش کوشنر بــرای صلح، با  گ
هدف به دست آوردن موافقت قطری 
ها در استفاده از پایگاه هوایی »العدید« 
علیه مواضع ایران و هم پیمانانش است. 
حال آن که پنتاگون دو هفته پیش اعالم 
کرد آمریکا بمب افکن های استراتژیک 
»بــی-۵2 اچ« را در خاورمیانه مستقر 
کرده است. از سوی دیگر، تحلیل گران 

غربی معتقدند با نزدیکی ورود جو بایدن 
به کاخ سفید، عربستان تالش می کند 
برخی پرونده های خارجی را حل کند و 
گفتمان نرم تری در قبال دشمنانش از 
جمله ترکیه و قطر داشته باشد. گزارش 
های متعدد از منابع امنیتی و سیاسی 
نشان می دهد اجرایی شدن سیاست 
های جو بایدن، از جمله بازگشت او به 
ــدام جامع مشترک )برجام(  برنامه اق
سعودی ها را نگران کرده است. عامل 
دیگری که به این نگرانی دامن زده است 
اعمال مجازات های احتمالی آمریکا 
علیه عربستان به دلیل رعایت نکردن 
مسائل حقوق بشری و ادامه دادن جنگ 
یمن است.  ترامپ بارها طرح این مسائل 
از سوی کنگره را تعلیق کرد اما ریاض 
دریافته است که جو بایدن سیاست های 
ترامپ را دنبال نخواهد کرد لذا تصمیم 
گرفته است به ترکیه و قطر نزدیک شود. 
عربستان همچنین نگران است  حضور 
جو بایدن در کاخ سفید موجب گشوده 
شــدن پــرونــده هــای ضد حقوق بشری 
این کشور در داخل و خارج کشور شود 
لــذا تــالش دارد تا به وضعیت خــود در 
خصوص این پرونده ها که بزرگ ترین 
آن ماجرای ربودن و قتل فجیع جمال 

خاشقچی است سر و سامان دهد.

عربستان: پیشرفت گسترده ای در روند صلح با قطر حاصل شده است 

پشت پرده دست دوستی ریاض به سوی دوحه 
خبر متفاوت 

 منع ورود چشم و گوش ترامپ
 به وزارت دادگستری

آسوشیتدپرس: به گفته منابع مطلع، مقامی 
که به عنوان چشم و گــوش دونالد ترامپ در 
می کرد،  خدمت  آمریکا  دادگستری  وزارت 
از ورود به ساختمان این وزارتخانه منع شد. 
میلر،  استفان  متحدان  از  استیراپ،  هایدی 
ــد ترامپ چند مــاه پیش بی سر و  مشاور ارش
صدا به عنوان نماینده کاخ سفید در وزارت 
دادگستری آمریکا منصوب شده بود. به گفته 
سه منبع مطلع، استیراپ در هفته های اخیر 
بــرای جــمــع آوری اطالعات خودی ها دربــاره 
پرونده های جاری و کار وزارتخانه دادگستری در 
خصوص تقلب انتخاباتی تالش می کرده است. 

کمتر از یک ماه و نیم دیگر تا زمان ترک کاخ 
سفید توسط خــانــواده ترامپ باقی اســت و 
رئیس جمهور آمریکا با سرعت، برای تحقق 
شعار انتخاباتی بازگشت سربازان به خانه گام 
بــرمــی دارد. در این خصوص، رئیس جمهور 
نیروهای  داده  دســتــور  پنتاگون  بــه  آمریکا 
این کشور را از سومالی خــارج کند. او پیش 
از ایــن، دستور خــروج نیروهای آمریکایی از 
عــراق و افغانستان را داده بــود. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس می گوید، اقدام پنتاگون برای 
خروج نیروهای آمریکایی از سومالی، بخشی از 
تصمیم های دونالد ترامپ پس از انتخابات برای 
کاهش ماموریت های نظامی ضد تروریستی 
در مناطق مختلف است. وزارت دفاع آمریکا 
بدون ارائــه جزئیاتی اعالم کرده که اکثریت 
نیروهای آمریکایی و تجهیزات آن ها در اوایل 
سال 2021 )پیش از سکونت بایدن در کاخ 
سفید( از سومالی خارج خواهند شد. گفته 
ــدود 700 نــیــروی آمریکایی در  مــی شــود ح
سومالی حضور دارند که عالوه بر ارائه آموزش 
و مشورت های الزم به نیروهای محلی، وظیفه 
مقابله با نیروهای القاعده و گروه الشباب در 
این منطقه را برعهده دارند. بنا به گزارش وال 
استریت ژورنال، سربازان آمریکایی قرار است از 
سومالی به کنیا و جیبوتی منتقل شوند. به گفته 
پنتاگون »ایاالت متحده همچنان برای پیکار 

با تروریسم در سومالی حضور خواهد داشت.« 
همچنین به دنبال این تصمیم، ممکن است به 
برخی از نیروها ماموریت های جدیدی در شرق 
آفریقا واگذار شود. دونالد ترامپ ماه گذشته 
و پس از برگزاری انتخابات نیز دستور کاهش 
شمار نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را 
صادر کرده بود. طبق این دستور شمار نیروهای 
آمریکا در افغانستان تا 1۵ ژانویه به دو هزار و 
۵00 نیرو کاهش می یابد. رویترز می گوید، با 
توجه به این که اکنون شمار نیروهای آمریکایی 
حدود چهار هزار و ۵00 نفر است، با کاهش 
این نیروها پرسش های بی پاسخی درباره آینده 
حضور نظامی آمریکایی ها در افغانستان با توجه 
به روی کار آمدن دولت جو بایدن در کمتر از 4۵ 
روز آینده مطرح است. سه ماه پیش نیز، زمانی 
که قــرارداد اعزام نیروی نظامی آمریکایی به 
لهستان توسط مایک پمپئو امضا شد، کاخ سفید 
اعالم کرد بخشی از واحدهای آمریکایی که باید 
در لهستان مستقر شوند، از آلمان فدرال به این 
کشور منتقل می شوند. دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا، آن زمان اعالم کرده بود قصد 
دارد حدود 12 هزار نفر از مجموع ۳۶ هزار نفر 
سرباز خود در آلمان را از این کشور خارج کند. 
ترامپ برای اتخاذ این تصمیم چنین استدالل 
کرده بود که آلمان به عنوان عضو ناتو بودجه 

نظامی کافی در نظر نمی گیرد.

فرا خبر

عبدالباری عطوان:

پیام سفر کوشنر به عربستان و قطر چیست؟ 

سفر کوشنر به عربستان و قطر کمتر از یک هفته پس از ترور شهید 
فخری زاده توسط موساد، از اهداف آن یعنی تالش برای گسترش 
دایره ائتالف اسرائیل با کشورهای عربی و بسیج برای مشارکت 
در جنگ ها یا اقدامات تروریستی علیه ایران و جریان های محور 
مقاومت خبر می دهد. روزنامه های آمریکایی هدف این سفر 
را آشتی دادن عربستان و قطر دانسته اند اما این سخن جهل و 
اقدامی برای پنهان کردن هدف اصلی این سفر یعنی حمله به ایران 

به صورت محدود یا گسترده به علل زیر است:
نخست: کوشنر در طول چهار سال گذشته هیچ اقدام جدی برای 

این آشتی انجام نداده است.
دوم: اگر واقعا درصدد آشتی است چرا این سفر او شامل دیگر 

دشمنان قطر یعنی مصر،امارات و بحرین نمی شود؟
سوم: تالش برای حل اختالف قطر و عربستان به دور از طرف 
های دیگر، کاشتن بذر جدایی در محور مخالف قطر است، مگر 
این که کوشنر بداند عربستان می خواهد از ائتالف امارات و مصر 
جدا شود و به ائتالف قطر و ترکیه بپیوندد که این احتمال واقع 

بینانه نیست.
چهارم: دغدغه این روزهای کشورهای حاشیه خلیج فارس آشتی 
نیست بلکه جو تنش شدید به علت تجاوز اسرائیل به ایران و پاسخ 
احتمالی ایران به این کشورها  حکمفرماست که احتماال فتیله 
جنگی بزرگ را شعله ور می کند. صحبت از آشتی در حالی که 
ناوهواپیمابر آمریکا و کشتی های جنگی اش و بمب افکن های 

B۵2 وارد آب های خلیج فارس شده اند، نادانی است.
پنجم: بعید نیست هدف سفر کوشنر به عربستان و قطر یعنی دو 
کشوری که بزرگ ترین پایگاه های نظامی آمریکا در آن ها قرار دارد، 
باخبر کردن حکومت های این دوکشور از طرح های حمله به ایران 
باشد، حمله ای که از پایگاه های این کشورها صورت خواهد گرفت.

نگاه ها اکنون باید به دیدار ولی عهد عربستان و کوشنر دوخته 
شود. آیا این دیدار محدود به این دو خواهد شد یا نتانیاهو و رئیس 
دستگاه موساد نیز به آن ها خواهند پیوست؛ یعنی افرادی که هفته 
پیش در کنار پمپئو با ولی عهد در نشستی چهار جانبه دیدار کردند، 
نشستی که گفته شد طرح جنگ ترور ها و نابودی تاسیسات هسته 
ای ایران در آن طراحی شد که هدفش به دام انداختن این کشور از 

طریق وادار کردنش به پاسخ است.
کوشنر به دنبال آینده و منافع مالی و تجاری خود در منطقه و بهره 
برداری از دستاوردهای عادی سازی در این راستاست. هر سخنی 
غیر از این با توجه به واقعیت منطقه و تحوالت آن درست نیست. چرا 
رهبران عربستان و قطر به داماد رئیس جمهوری امتیاز دهند که 
شش هفته بعد از قدرت کنار می رود؟ در حالی که چنین امتیازی 
را به امیر فقید کویت اعطا نکردند که سه سال آخر عمر خود را به 

پیدا کردن راه حلی برای این بحران اختصاص داد.

اندیشکده روز 

 دولت بایدن نیازمند
 بازسازی درونی آمریکا ست

اندیشکده آمریکایی کوئینسی در گزارشی به آن 
چه دولت جو بایدن باید در مسیرش گام بــردارد، 
پرداخته و می نویسد: همچنان که جو بایدن تیم 
سیاست خارجه اش را از میان کارشناسان دولت 
های دموکرات قبلی برمی گزیند، مانند جان کری 
و آنتونی بلینکن، برخی از افــراد کابینه او چه بسا 
سودای بازگشت ایاالت متحده به روند چهار سال 
قبل از دولت ترامپ را داشته باشند. البته این رویای 
جذابی است و در راستای همان تعهداتی قرار دارد 
که بایدن در مبارزات انتخاباتی اش درخصوص 
بازگرداندن رهبری جهانی ایــاالت متحده داده 
بود. بایدن  همچنین از تمایلش برای یک دگرگونی 
صحبت کرد نه یک ترمیم. او قول داد به جنگ های 
بی پایان در افغانستان و خاورمیانه که همچنان در 
دوران ترامپ ادامه داشت، پایان دهد. به کمک های 
آمریکا به عربستان برای جنگ در یمن خاتمه دهد و 
در برابر کژ رفتاری های گسترده عربستان بایستد. او 
بارها تاکید کرد که در دولت اوباما با گسیل سربازان 
بیشتر به افغانستان به امید سرپاشدن یک دولت 
افغان مخالفت کرده و طرفدار رویکرد هدف قرار 
دادن تروریست ها بوده است.  اکنون بایدن و تیمش 
فرصت آن را دارنــد تا با مهار واقعی قدرت نظامی 
ایاالت متحده توسط کاخ سفید، سیاست های خود 
را به پیش ببرند. برای پیشبرد این سیاست ها، بایدن 
می تواند بر مثال های روشنی تکیه کند. چهار سال 
پیش، وقتی باراک اوباما دفترش را ترک می کرد، 
دستور کار واشنگتن را مورد انتقاد قرار داد که برای 
هر رخدادی در هر گوشه از جهان یک پاسخ نظامی را 
تجویز می کرد. حاال چهار سال پس از سیاست های 
ترامپ به روشنی می توانیم به درستی انتقاد اوباما 
پی ببریم. ایاالت متحده نیازمند کمک های فوری در 
خانه است. سیاست های بایدن باید با مبارزه با همه 
گیری کرونا آغاز شود. بی تردید آن داستان قدیمی 
که روایتگر دخالت دوباره ایاالت متحده در امور جهان 
است، بازهم خودنمایی خواهد کرد. دراین صورت 
دولت بایدن باید آماده نه گفتن باشد. نه به جنگ های 
قدیمی و نه به دخالت نظامی بیشتر ایاالت متحده. 

دولت تازه باید تا می تواند خویشتن داری کند.

توئیت روز 

سناتور برنی سندرز: جنجال های ترامپ درباره 
»انتخابات تقلبی« شوخی نیست. آن ها مهم 
ترین حمله علیه دموکراسی ما در تاریخ هستند. 
اگر سیستم انتخاباتی »تقلبی« باشد، اگر رسانه  
ها »جعلی« باشند، اگر مقامات فدرال بخشی از 
یک »دولت پنهان« باشند، به چه کسی می توانید 

اعتماد کنید؟ فهمیدی. یک دیکتاتور!

ترامپ دستور خروج نیروهای آمریکایی از سومالی را صادر کرد 

کنیا مقصد جدید سربازان آمریکایی

چهره روز 

عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان به 
دلیل وخامت وضعیت جسمانی خود صبح 
دیروز برای معاینات پزشکی به بیمارستانی 
نظامی منتقل شد. حال رئیس جمهوری 
سابق سودان پس از مرگ برادرش عبدا... 
حسن احمد البشیر که هفته پیش در اثر ابتال 

بــه کــرونــا درگــذشــت، 
ــت.  وخـــیـــم شــــده اسـ
بــرادر  و  البشیر  عمر 
پی  در  کــه  متوفی اش 
کودتا در سال 2019 
بازداشت شده بودند، 

ــردو در زنــدان کوپر در خــارطــوم دوران  ه
حبس خود را می گذراندند. 

عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد
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            از نبود کانال تا کاشت درختان دردسر ساز

همه می دانیم وجود سیستم فاضالب از زیرساخت های 
اولیه هر شهر و روستایی محسوب می شود. وجود مشكل 
در سیستم فاضالب، عالوه بر به مخاطره انداختن بهداشت 
و سالمت مردم، هزینه كردهای شهری در امور خط كشی 
خیابان ها و رنگ آمیزی جداول و كارهای زیبا سازی را 
بیهوده و عبث خواهد كرد. با این حال به گفته مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اهواز  ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر شبکه 
فاضالب در اهواز وجود دارد که عمر حدود هــزارو1۰۰ 
کیلومتر این شبکه سپری شده و باید تعویض شود. جدای 
از آن نبود کانالی برای جمع آوری آب های سطحی و باران 
باعث می شود این آب ها وارد سیستم فاضالب شهری شود 
و در نتیجه فاضالب باال آمده و به همراه آب باران به خانه 
های مردم سرازیر شود البته به جز آن چه نوشتیم از معضل 
درختان »کنوکارپوش« که به دلیل رشد سریع شان باعث 
اقبال زیاد مسئوالن این استان برای کاشت آن شده هم نباید 
گذشت. تصاویر زیادی که از ریشه این درختان منتشر شده 
نشان می دهد گرفتگی های بسیاری را در شبکه فاضالب 

ایجاد کرده است.

            ماجرای وام 149 میلیون دالری

مشکالت فاضالب خوزستان از حــدود ۲۰ ســال پیش 
ــواه ایــن موضوع، درخــواســت وام  از  ــوده و گ هم مطرح ب
بانک جهانی برای رفع معضل فاضالب این استان است. 
سال 1۳8۳ قرار بود با وام بانك جهانی مشكل فاضالب 
خوزستان حل شود و از 149 میلیون دالر این وام 1۰9 
میلیون دالر آن  در دولت های نهم و دهم دریافت شد اما 
هیچ گاه مشخص نشد این پول دقیقا به چه مصرفی رسیده 
است. نکته قابل تامل این جاست که همان سال 1۲7 
میلیون دالر هم برای به سازی فاضالب شیراز گرفته شده 
و اسناد هزینه کرد آن در فاضالب شیراز موجود است. به 
تازگی هم  نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرده مدیران 
استانی باید پاسخ گو باشند که مبلغ وام 149 میلیون دالری 
چه شده و چرا مشکل جمع آوری آب های سطحی در 

استان و اهواز برطرف نشده است.

            95 میلیارد دیگر

دولت یازدهم در آخرین روزهای كار خود 
در سال 1۳95، مبلغ 95 میلیارد و 417 
ــارج از مصوبه بودجه  ــال را خ میلیون ری
مجلس، به منظور رفع مشكالت بخش آب  و 
فاضالب خوزستان مصوب و مقرر كرد 
تا طرح های بخش فاضالب استان به 
مدت سه سال اجرایی شود. 6 دی 96، 
استاندار خوزستان از اختصاص 6۰۰ 
میلیارد ریــال از اعتبارات دولــت برای 
اصالح شبكه های فاضالب خوزستان 
خبر داد. البته اوایل امسال مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان خوزستان 
اعــالم کــرد بخش اعظم بودجه صرف 
اصالح »شبكه آب« خوزستان شده است 

نه فاضالب.

            اختصاص 100 میلیون یورو

خرداد امسال هم استاندار خوزستان اعالم کرد با موافقت 
مقام معظم رهبری 5۰ میلیون یورو برای امسال و سال 
آینده نیز 5۰ میلیون یــوروی دیگر بــرای حل مشکالت 
فاضالب اهواز از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده 
است و روزنامه کیهان هم در شهریور امسال نوشت: »رهبری 
اواخــر مــرداد امسال در نامه ای رئیس جمهور را مسئول 
مستقیم پیگیری موضوع فاضالب اهواز کردند و حتی اجازه 

برداشت از صندوق توسعه ملی را به وی داده اند.«

            وعده هایی که عملی نشد

وعده های بسیاری برای حل مشکل آب گرفتگی و اصالح 
شبکه فاضالب اهواز و استان خوزستان از سوی مسئوالن 
داده شده و اعتبارات بسیاری هم به این منظور به این 
شهرستان اختصاص یافته اما تا کنون اقدامی موثر برای حل 
این مشکل صورت نگرفته و مشخص نیست این اعتبارات 
صرف چه بخش هایی شده که همچنان مشکل فاضالب 
حل نشده و هر سال شاهد این آب گرفتگی های شدید در 
خوزستان هستیم. به طور مثال غالمرضا شریعتی استاندار 
خوزستان در 11 آبان امسال، به اقدام های اساسی و مطالعه 
انجام شده در نقاط مختلف اهواز و شهر کارون اشاره کرده 
و گفته بود به دلیل به روزرسانی و انجام اقدام های اساسی و 
الی روبی های گسترده در مناطقی در شهر کارون بی شک 
شاهد آب گرفتگی همچون سال گذشته نخواهیم بود. این 
در حالی است که به طور دقیق همان مناطق که استاندار از 
آن ها نام برده است، با آب گرفتگی شدید مواجه و آب وارد 
منازل مردم شده است. با این وعده ها به نظر می رسد مردم 
در فصل های پاییز و زمستان چاره ای ندارند جز این که برای 

نباریدن باران دست به دعا شوند.

            حرف آخر

در شهری که بیشتر مردم آن زخم جنگ بر پاره های پیکر 
خود دارند، با وجود فوالد، نفت،  نیشکر و صنایع بزرگ 
دیگر و همچنین اختصاص بودجه های هنگفت بروز 
چنین مشکلی که سال هاست مثل خاری در چشم مردم 
اهواز مانده باعث تأسف است. انگار باید کار به جای باریک 
بکشد تا متولیان امر از خواب غفلت بیدار شوند، حال آن 
که خواب غفلت هزینه های جبران ناپذیری دارد . البته 
دستگاه های نظارتی هم باید در خصوص نحوه هزینه کرد 
بودجه ها نظارت بیشتری به خرج بدهند چون بعد از 16 
سال هنوز تکلیف نحوه هزینه کرد 149 میلیون دالر وام 
بانک جهانی برای به سازی آب و فاضالب اهواز مشخص 
نیست و در پایان باید گفت باران برای دیگر مردم باعث 
شادی و خوشحالی می شود اما در اهواز بی کفایتی ها تا 
جایی تداوم دارد که مردم به جای شکرانه باران به نفرین 
مسئوالن می پردازند. قطع به یقین بدون ورود مسئوالن 
ملی نمی توانیم شاهد حل مشکل فاضالب در اهواز باشیم 
چون اجرای شبکه دفع و جمع آوری آب های سطحی به 
اعتباری هنگفت نیاز دارد و اگر مدیران استانی دلسوز 
این مردم بودند، طی سه دهه اخیر باید این مشکل حل می 
شد و مردم اهواز نیز مانند دیگر نقاط کشور از بارش رحمت 

الهی خوشحال می شدند.

سرنوشت وام 149 میلیون دالری بانک جهانی و بودجه های اختصاصی برای رفع مشكالت 

بخش آب  و فاضالب خوزستان چه شد؟

ترکیب خونین ببری و دعوای ساختگی برای فالوور!
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ُلر یعنی اصیل و نجیب

کاربران فضای مجازی پس از حرف ناپسند بهاره رهنما 
درباره قوم لُر ، واکنش های خود را در قالب پست هایی 
منتشر کردند. ماجرا از این قرار بود که رهنما در 
برنامه ای به نام شام ایرانی که از شبکه نمایش 
خانگی پخش می شود درباره دختران ایرانی می گوید: 
»دختران ایرانی سر و وضعشان مثل نیکول کیدمن 
است و طرز فکرشان لر!« البته رهنما در همین باره 
و در جواب کاربران، تصویری از فیلم »دختر لر« را 
در صفحه مجازی خود منتشر کرد و نوشت: »این هم 
از فیلم دختر لر که من به خاطر قدیمی بودنش اشاره 
کردم بهش و هیچ ربطی به قومیت نــداره!« کاربری 
نوشت: »من لرم و کاش توهم با اون ظاهر مثال نیکول 
کیدمنی یک کم از فرهنگ من بهره می بردی!« کاربر 
دیگری نوشت: » وقتی یه آدم بی سواد را مشهور می 
کنید همین می شود.« کاربری هم نوشت: »طرز فکر 

لُری یعنی اصیل بمون و نجیب باش.«
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سازه عجیب این بار در کالیفرنیا

ماجرای سازه فلزی عجیبی که شبیه مونولیت ادیسه 
فضایی بود و برای اولین بار اوایل آذر در »یوتا« کشف 
شد هم بعد از ناپدید شدن در مالزی و پیدا شدن در 
کالیفرنیا در شبکه های اجتماعی با واکنش هایی همراه 
بود. همان طور که در شماره های قبل درباره این سازه 
فلزی عجیب نوشتیم چند روزی از کشف این سازه 
نگذشته بود که به شکل مرموزی ناپدید شد و به 
فاصله کوتاهی در رومانی کشف شد. اکنون در حالی 
که خبر رسیده این سازه در رومانی غیب شده سر و 
کله مونولیت سوم در کالیفرنیا پیدا شده که شباهت 
بسیار زیادی به مونولیت های یوتا و رومانی دارد و فلزی 
یکپارچه و سه وجهی است. کاربری نوشت: »حاال نگاه 
 یه عده با وصل کردن و برداشتن همین تکه فلز کل 

رسانه های دنیا رو به خودشون جلب کردن.«
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دوستی خاله خرسه!

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد 
که در آن می بینیم برخی به خودروهای قاچاقچیان کاال 
کمک می کنند تا بتوانند از دست پلیس فرار کنند. 
این ویدئو واکنش های زیادی را در فضای مجازی به 
همراه داشت. کاربری نوشت: »این کار یعنی ما داریم 
به دست خودمون نه تنها اقتصاد رو نابود می کنیم که 
باعث میشیم بچه های خودمون هم بیکار بشن.« کاربر 
دیگری نوشت: »وضع شهرها و روستاهای مرزی به 
 شکلیه که مردم برای کسب پول دست به هر کاری 
می زنن و چاره اش ایجاد کسب و کار پایداره.« کاربری 
هم نوشت: »این فیلم تلخ رو باید به مسئوالن استان 
های مرزی نشون بدن تا ببینن بیکاری کاری کرده با 
مردم که ناباورانه دزد رو فراری میدن و راه رو بر 

پلیس می بندن!«
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ترکیب خونین ببر سفید نر و ماده

تصاویری از ماده ببر سفید تلف شده در پارک ارم در 
شبکه های اجتماعی بازنشر شد و واکنش هایی را به 
همراه داشت. هرچند در همان ساعت اول دلیل تلف 
شدن این ببر شکستن حصارهای جایگاه توسط ببر نر و 
حمله به این ماده ببر اعالم شد اما روز گذشته رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفته 
شکسته شدن حصارها تقریباً امری غیرممکن است . 
با وجودی که ما به دلیل مشکالت ژنتیکی فراوان بین 
ببرهای سفید هرگز اجازه تکثیر ببر سفید را نداشتیم 
اما بازهم »کویین« ببر سفید به نیت جفت گیری پیش 
انداخته شده و این ترکیب باعث درگیری بین دو 
ببر شده و در نهایت »کویین« به شدت زخمی و دچار 
جراحات فــراوان در ناحیه گــردن می شود. کاربری 
نوشت: »تا وقتی باغ وحش اونم باغ وحش هایی که به 
نیت سود درست شده وجود داشته باشه شاهد این 

جور صحنه ها خواهیم بود.«

بازیگر سیرک دلقک ها نشوید!

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن محسن افشانی 
در حالی که روی صندلی نشسته توسط یکی از به اصطالح شاخ 
های اینستاگرام تهدید می شود و او افشانی را وادار می کند 
به خودش توهین کند. این ویدئو خیلی زود در شبکه های 
اجتماعی مخصوصا اینستاگرام منتشر شد اما هنوز ساعاتی از 
انتشار آن نگذشته بود که فیلمی از پشت صحنه این درگیری 
منتشر شد که نشان می داد این دعوا ساختگی است. البته از 
قبل هم بارها گفته ایم که این نوع رفتارها شگرد برخی از شاخ 
های اینستاگرامی برای جذب مخاطب و کشاندن آن ها به سایت 
های قمار است. البته شگردها هر روز متفاوت می شود، یک 

روز طالق ساختگی، یک روز نشان دادن زندگی الکچری، یک 
روز دعوای ساختگی و ... . کاربران هم به این اتفاق و ویدئوی 
پشت صحنه این دعوای ساختگی واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »اگه این آدم ها رو فالو دارید باید بدونید که شما 
ناخواسته بازیگر همون سیرکی هستید که این ها دارن توش 
بازی می کنن.« کاربر دیگری نوشت: »اینا دارن با دست کردن 
توی جیب جوونای مردم که میارنشون توی سایت های قمار 
زندگی می کنن و از هیچ کاری ابا ندارن.« کاربری هم نوشت: 
»تا جایی که می شه نباید به اینا بها داد ولی اگه یه درصد اینا رو 
دنبال می کنید سعی کنید فقط با دیدن ویدئوهاشون سرگرم 
بشید ولی هیچ وقت این آدم ها رو باور نکنید . مطمئن باشید 

اونا شما رو به شکل پول می بینن و بهتون اهمیتی نمی دن.«

 قصه پر غصه فاضالب 
در خوزستان

رعیت نواز - خوزستان تبدیل به استانی شده که تقریبًا در اغلب ماه های سال فاضالب در خیابان های شهر های 
مختلفش باال می زند و سال های سال است این مشکل وجود دارد و بارها و بارها توسط رسانه ها منعکس شده است. در 
بارندگی اخیر هم که هنوز آثارش گریبانگیر مردم این استان است، غرق شدن ماهشهر و آب گرفتگی شهرهای مختلف 
از جمله اهواز را شاهد بودیم و فضای مجازی هم پر شده از ویدئوها و تصاویر نازیبای اهواز زیبا. شاید باورتان نشود اما 
سال هاست هم باریدن و هم نباریدن باران، کام خوزستانی ها را تلخ می کند. نباریدن باران گرد و غبار را مهمان خانه 
های مردم خونگرم اهواز می کند و بارش باران هم فاضالب را. با این حال امروز می خواهیم درباره فرجام پول هایی که به 
نام اصالح زیرساخت فاضالب خوزستان و اهواز گرفته شده و همچنین مشکالت شبکه فاضالب این استان بنویسیم.

تیشه خودی به 
ریشه زعفران؟!

به تازگی کاشت نوعی زعفران با کمک ایران در قطر آغاز 

شده است، این اقدام و کشت زعفران در دیگر کشورها چه 

تبعاتی برای کشاورزان ایرانی دارد؟

مدتی است کشت زعفران به صورت گلخانه ای در دنیا مطرح و به تازگی 
خبرهایی مبنی بر تولید این نوع زعفران در قطر منتشر شده که نگرانی 
هایی را برای کشاورزان کشورمان  به همراه داشته است. این اتفاق 
قابل تامل تر می شود وقتی متوجه شوید قرار است ایران برای کاشت 
این محصول استراتژیک به قطر کمک کند. حمید رضا دهقانی سفیر 
ایران در دوحه خبر داده فناوری های کشاورزی و مستلزمات تولید 
زعفران قطری از مشهد وارد قطر شده و این در حالی است که بسیاری 
از کارشناسان پس از کشت وسیع زعفران در افغانستان هشدار داده 
بودند فراهم کردن شرایط کشت زعفران در کشور های حاشیه خلیج 

فارس، زمینه را برای بازار صادراتی ایران محدود می کند. 

کوچک شدن سهم ایران از صادرات	 
سودآوری زعفران بر کسی پوشیده نیست و با مدیریت صحیح در 
مراحل مختلف تولید و صادرات این محصول، می توان درآمد حاصل از 
آن را به چندین برابر رساند، همزمان با آغاز آذر، شمارش معکوس برای 
پایان یافتن فصل برداشت زعفران آغاز می شود و با ارزش ترین و گران 
قیمت ترین ادویه جهان به بازارهای داخلی و خارجی راه پیدا می کند. 
در این میان اما تهدیداتی غیر از شرایط آب و هوایی وضعیت صادرات 
و نیز بازارهای فروش این محصول را نشانه گرفته است و متاسفانه در 
حالی که قرار بود سفارتخانه های ما در کشورهای دیگر بازاری برای 
محصوالت ایرانی دست و پا کنند حاال سفیر کشورمان در حال تخریب 
بازار زعفران ما در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. با توجه به 
توجیه اقتصادی محصول زعفران این روزها به جز قطر، کشورهای 
چین، افغانستان و حتی مراکش نیز وارد این عرصه شده و به دلیل 
هزینه های ارزان کارگر در این کشورها، به رقیبی جدی برای ایران در 

تولید زعفران تبدیل شده اند.

تهدیدی برای خراسان	 
مصرف فعلی زعفران جهانی حدود 300 تن است که 2۸0 تن آن در 
خراسان تولید می شود و اگر کشورهایی که به تازگی تولید زعفران را 
شروع کرده اند، زعفران ارزان تری عرضه کنند در آینده نقش ایران در 
بازارهای جهانی زعفران بسیار کم رنگ تر خواهد شد چون نمی توانیم 
با محصول ارزان قیمت آن ها رقابت کنیم و این خطر بزرگی است و 

خراسانی را که رو به خشکسالی می رود تهدید می کند.

خطاب به آقای سفیر	 
در حالی آقای سفیر در دوحه با خوشحالی در مزرعه زعفران گلخانه 
ای با تجار قطری عکس یادگاری می گیرد که امروز 1۸0 هزار کشاورز 
در خراسان های رضوی و جنوبی به کشت زعفران اشتغال دارند که با 
اعضای خانواده شان جمعیتی۸00 هزار نفری را تشکیل می دهند 

و اگر نتوانند برای زعفران شان مشتری پیدا کنند، بیکار 
حاشیه نشینی  و  مهاجرت  بــه  و  شوند  مــی 

رو مـــی آورنـــد و ایـــن فــاجــعــه ای را به 
دنبال خواهد داشت. پس جناب 
سفیر اگر به فکر ایجاد بــازاری 
برای محصوالت ایرانی نیستید، 

لطفا بازارهای محصوالت 
ایرانی را در کشورهای دیگر 

خراب نکنید.
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در جوابیه سازمان امور اجتماعی کشور به گزارش خراسان تشریح شد 

 سازو کارسازمان امور اجتماعی
 در مقابله با آسیب های اجتماعی 

کشور  اموراجتماعی  ســازمــان  توضیحات 
در ارتباط با مطلب منتشرشده در روزنامه 

خراسان
ضمن تشکر از بذل توجه روزنامه خراسان به موضوع 
آسیب های اجتماعی و نقش سازمان اموراجتماعی 
وزارت کشور در این رابطه،مواردی متناسب با 
محتوای درج شده در ذیل سوتیترهای مندرج در 
مطلب موردنظر به همراه سایر توضیحات ضروری در 
مورد عملکرد سازمان اموراجتماعی و اقتضائات کار 
در حوزه اجتماعی برای آگاهی و تنویر افکار عمومی 

به استحضار می رسد:
1-  بی اطالعی عضو فراکسیون آسیب های 
اجتماعی. در ذیل این سوتیتر عنوان شده که جناب 
آقای حسین حق وردی به عنوان دبیر فراکسیون 
وجود  از  اســاســًا  مجلس  اجتماعی  آسیب های 
سازمان اموراجتماعی اظهار بی اطالعی نموده 
و با توجه به استمرار وجود آسیب های اجتماعی 
در سطح جامعه، عملکرد سازمان های مسئول در 
حوزه آسیب های اجتماعی را در حد »صفر« ارزیابی 

کرده اند.
در پاسخ به این نقد باید اشاره شود که از ابتدای 
ــار مجلس جــدیــد و تشکیل کمیته  شـــروع بــه ک
امور  کمیسیون  ذیــل  در  اجتماعی  آسیب های 
10 جلسه  اجتماعی مجلس تاکنون دست کم 
کاری در موضوعات مختلف آسیب های اجتماعی 
و مشارکت اجتماعی و تشکل های غیردولتی در 
کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیته آسیب های 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی با حضور مدیران 
سازمان اموراجتماعی و نمایندگان محترم برگزار 
شده و یک جلسه اختصاصی4ساعته نیز با حضور 
سرکارخانم قاسم پور )رئیس کمیته آسیب های 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی( و دو تن دیگر از 
نمایندگان محترم کمیته مزبور در تاریخ 99/7/5 
در مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور برگزار شده و 
اغلب نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به 
طور دقیق در جریان چند و چون اقدامات سازمان 

امور اجتماعی کشور قرار دارند .
۲-  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی)جناب 
آقــای اقلیما(، وجــود سازمان اموراجتماعی را 
»تشریفاتی« دانسته و اعالم کرده اند که افرادی 
که در این سازمان حضور می یابند، هرکدام چند 
مسئولیت دیگر دارند و گزارش های عملکرد این 
سازمان را هم  صوری تلقی نموده اند . در ارتباط با 
این نقد باید گفت که اواًل : همه مدیران و کارکنان 
این سازمان طبق قانون، تنها یک پست سازمانی 
تمام وقت دراختیار داشته و در هیچ سازمان و ارگان 
دیگری هیچ مسئولیتی ندارند و بسیاری از مدیران 
این سازمان به صورت »شبانه روز« درگیر انجام 
وظایف محوله بوده و بعضًا حتی فرصت حضور در 
بعضی از کارگروه ها و کمیسیون های حتی مرتبط را 
هم ندارند، چه رسد به حضور نیمه وقت در سازمان 
و یا اتالف وقت از طریق حضور در مجامع غیرضرور 
و ... ! ثانیًا گــزارش های عملکرد این سازمان به 
صورت منظم و نوبه ای در اختیار مراجع ذی ربط 
) اعم از دفترمقام معظم رهبری، ریاست محترم 
جمهوری، کمیسیون های مختلف مجلس شورای 
اسالمی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل 
کشور و... ( وعموم مردم کشور ) از طریق مصاحبه 
های گوناگون-که به یک مورد از آن ها خود خبرنگار 
محترم روزنامه خراسان نیز اشاره کرده اند( ارائه 

می شود.
3-  جناب آقای دکتر عماد افروغ هم از عملکرد 
 سازمان اموراجتماعی اظهار بی اطالعی کرده اند .
 همان طور که این استاد بزرگوار اعالم کرده اند 
که »حتمًا استادان و کارشناسان دیگری که با این 
 سازمان در ارتباط هستند، از عملکرد آن مطلع اند« ؛
  به آگاهی می رساند که این سازمان از سال 96 
) و حتی پیش از تشکیل سازمان امور اجتماعی، 
و در قالب مرکز اموراجتماعی فرهنگی وزارت 

کشور( با تشکیل 51 هیئت اندیشه ورز در سطح 
ملی و استانی، عماًل با بیش از 600 تن از اساتید 
دانشگاهی و حوزوی و ... در ارتباط بوده و اغلب 
ــای راهــبــردی  ــزارش ه طــرح هــای پژوهشی و گ
و اسناد برنامه ای خــود را با مشارکت گسترده 
 اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و 
انجمن های علمی– نظیر انجمن جامعه شناسی، 
انجمن جمعیت شناسی و ...  به انجام می رساند. 
آخرین نشست هماهنگی با هیئت های اندیشه 
 ورز استان های سراسر کشور در تاریخ 99/09/1 
) به دلیل شرایط کرونا ( به شکل ویدئو کنفرانس در 

وزارت کشور برگزار شده است .
۴-  در مسئله ارجاع به گزارش های سایت، 
اعالم شده که پیگیری برای مصاحبه با مسئوالن 
سازمان اموراجتماعی ) آقایان دکتر رستم وندی 
و دکترمحبوبی( به نتیجه نرسیده و مطالب مندرج 
در سایت ســازمــان نیز مطالب   به روزی نبوده 
اند . در مــورد عدم امکان مصاحبه با مسئوالن 
سازمان باید اشــاره شود که خبرنگار محترم در 
هنگام تماس تلفنی با دفتر معاونت آسیب های 
اجتماعی ایــن سازمان راهنمایی شــده انــد که 
طبق پروتکل های وزارت کشور، انجام هرگونه 
مصاحبه می بایستی از طریق روابط عمومی انجام 
شود که نامبرده به جای پیگیری موضوع از طریق 
روابــط عمومی، با تهدید این که در روزنامه درج 
خواهند کرد که معاون سازمان اموراجتماعی 
از مصاحبه خــودداری نموده، مسئله را پیگیری 
نفرموده اند. در مورد به روز نبودن مطالب سایت 
مورد اشاره نیز  ضمن اذعان به این مسئله که مقرر 
بوده اخبار و دستاوردهای سازمان از طریق پرتال 
مستقلی به سمع و نظر عموم مردم برسد و نسخه 
آزمایشی از پرتال یاد شده در بستر اینترنت فعال 
می باشد با توجه به مقررات موجود در وزارت 
کشور نسخه روزآمــد شده در حال راه انــدازی در 
بستر پرتال وزارت کشور اســت. مزید اطــالع در 
پرتال وزارت کشور بخش مربوط به سازمان امور 
اجتماعی فعالیت خود را به صورت مستمر انجام 
می دهد. اصــواًل، سازمان امور اجتماعی کشور 
بــرای دست یابی به انسجام مدیریت اجتماعی 
کشور نیازمند ایجاد مرکزی برای رصد تحوالت 
اجتماعی بوده است. استقرار نظام جامع رصد    بر 
طبق قانون برنامه ششم توسعه، از جمله وظایفی 
است که برآوردکننده هدف فوق الذکر می باشد. 
این وظیفه قانونی در ساختار دفتر مطالعات، 
قالب در  و  متحقق  اجتماعی  پیوست  و  ــد   رص

 سامانه های یکپارچه دیما، سامانه مستندات و 
سامانه عملکرد، داده ها و اطالعات آن در اختیار 
سازمان ها و نهادهای عضو شورای اجتماعی کشور 
قرار گرفته است. بنابراین برای اولین بار و جهت 
هم افزایی در فعالیت ها و تالش های دستگاه ها 
درکنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دفتر 
مطالعات،رصد و پیوست اجتماعی سامانه واحدی 
را برای داده ها و اطالعات حوزه آسیب ها و مسائل 
اجتماعی و شاخص های توسعه انسانی و اجتماعی 
در اختیار دارد. این سامانه برای نهادها و سازمان 
های مختلف در شبکه داخلی کشور قابل استفاده 
 می باشد و به دلیل محرمانه بــودن بسیاری از 
داده های این سامانه ها، امکان مراجعه عموم مردم 
و خبرنگاران به این قبیل سامانه ها امکان پذیر 
نمی باشد. ضمن این که، اطلس های اجتماعی 
گوناگون   با عناوین اطلس آسیب ها و مسائل 
اجتماعی، اطلس سرمایه اجتماعی، اطلس رضایت 
اجتماعی و اطلس سالمت اجتماعی، تصویری 
روشن از وضعیت اجتماعی در شاخص های فوق را 
برای سیاست گذاران، مجریان و کارشناسان فراهم 
نموده است. این اطلس ها در داشبورد اجتماعی 
دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی قابل 

استفاده می باشد.
و اما، عالوه بر مطالب پیش گفته – که سعی شد 

متناسب با محورهای مندرج در گزارش روزنامه 
تنظیم شود، به دلیل ایراد برخی نقدهای محتوایی 
در خالل بخش های مختلف این گزارش، الزم است 
موارد زیر برای مزید اطالع خوانندگان محترم و 
اساتید بزرگوار عالقه مند به مباحث اجتماعی 
و دســت انــدرکــاران محترم روزنــامــه خراسان به 

استحضار برسد :
الف ( سازمان امور اجتماعی در چند سال گذشته 
به عنوان نهادی فرابخشی در حــوزه آسیب ها و 
مسائل اجتماعی در سایه تدبیر مقام معظم رهبری 
و حمایت ها و هدایت های ریاست محترم جمهوری 
و وزیر محترم کشور، دقیقًا در جایگاهی که مراجع 
عالی نظام و قانون گذار ) در این جا : رهبر معظم 
انقالب، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای 
عالی اداری و مجلس شورای اسالمی –  به اعتبار 
ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه( تعیین کرده 
اند، سعی کرده است وظایف متعددی را با توجه 
به مالحظات کارشناسی زیر به انجام برساند . 
هرچند که مسئوالن این سازمان هم اذعان دارند 
که هنوز این سازمان به عنوان سازمان ایده آلی که 
مدنظر مقام معظم رهبری بوده – از حیث چابکی و 
اختیارات – نرسیده ولی، گام های اساسی در این 

راستا برداشته شده است .  
محترم  اساتید  و  همگان  کــه  همان گونه  ب( 
مستحضرند سیاست گــذاری، برنامه ریــزی در 
حوزه امور اجتماعی   با هدف کاهش آسیب های 
اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی، نیازمند 
کنونی،  وضعیت  مــدبــرانــه  و  عاقالنه  شناخت 
کشف راه حل های متناسب با شرایط فرهنگی و 
اجتماعی، اجرای هماهنگ و منسجم برنامه ها و 
نهایتًا نظارت هوشمندانه با بهره گیری از پشتوانه 
قانونی است که این امر بعد از گزارش های دوره 
ای در محضر رهبر معظم انقالب و استقرار سازمان 
امور اجتماعی استمرار داشته و درسرلوحه فعالیت 
های سازمان امــور اجتماعی قــرار گرفته در گام 
اول تحقق ایــن هــدف با بهره گیری از پتانسیل 
کارشناسی و مدیریتی شــورای اجتماعی کشور 
و ارتباط سازمان یافته با نخبگان ملی و محلی و 
تشکل های مردم نهاد، اقدام به 1- بررسی عملکرد 
گذشته، تبیین وضع موجود از مدیریت اجتماعی 
کشور 2-پیش بینی آینده، ظرفیت ها و چالش های 
 پیش رو در حوزه ساختاری و اجتماعی، در سه قالب 
1- دیده بانی و رصد تحوالت اجتماعی و آسیب 
های اجتماعی2-سیاست گذاری و برنامه ریزی 
از طریق شــورای اجتماعی کشور و 3- طراحی 
اقدامات و مداخالت کوتاه مــدت، میان مدت و 
بلند مدت نموده است. شناخت یاد شده محصول 
تعامل)در عرصه ملی و استانی( بالغ بر 600 نفر 
از نخبگان دانشگاهی)بین رشته ای(، مدیریتی و 
اجرایی در قالب های هیئت های اندیشه ورز می 
باشد که به صورت مستمر و دائمی این ارتباط برقرار 

بوده است.
ج( برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و 
تحقق منویات مقام معظم رهبری با اولویت کاهش 
اعتیاد، کاهش طــالق، کاهش مفاسداخالقی، 
کاهش آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه نشین و 
مناطق حاد و بحرانی، با همکاری دستگاه های عضو 
شورای اجتماعی کشور اقدامات گسترده ای به 
مورد اجرا درآمده اند که خالصه ای از این اقدامات 

به شرح زیر می باشد :
ــورای اجتماعی  1- تشکیل مستمر جلسات ش
کــشــور بــه ریــاســت رئیس جمهور و وزیـــر کشور 
ــه هــا و اقــدامــات ــام ــرن ــا، ب  و پــیــگــیــری طـــرح هـ
»فوق العاده«دستگاه های اجرایی در چارچوب 
طرح تقسیم کارملی برای کنترل و کاهش آسیب 

های اجتماعی
2-  فــعــال ســـازی اســتــانــداری هـــای ســراســر 
بخشداری(حول  و  فرمانداری  کشور)تاسطح 

موضوعات آسیب های اجتماعی

3-  تدوین آیین نامه پیوست اجتماعی برای اولین 
بار در کشور و اخذ مصوب هیئت وزیران در این زمینه 
و الزام به تهیه پیوست های اجتماعی در طراحی 

کلیه برنامه های کالن توسعه ای، ملی و بومی
4-  تدوین ساالنه اطلس آسیب های اجتماعی و 
سرمایه اجتماعی براساس شاخص های سالمت 

اجتماعی
5-  تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی 

و معلولیت ها
6-  ایــجــاد دفــاتــر تسهیل گری در 234 محله 

سکونتگاه غیر رسمی در 22 استان کشور
7-  حمایت از تشکل های غیردولتی فعال در عرصه 
های اجتماعی و فرهنگی و توانمندسازی تشکل 

های موجود
 د ( حمایت از طرح های سازمان های متولی

 امور آسیب های اجتماعی 
ایــن ســازمــان از ســال 1395 تا ســال 1399 با 
تخصیص بیش از 9000 میلیارد ریال  با مبادله 
137 تفاهم نامه با بیش از 30 دستگاه اجرایی 
اعم از دستگاه های حمایتیـ  فرهنگی ـ   دینی و 
مذهبی ـ مراکز علمی دانشگاهی و همچنین بخش 
غیردولتی؛ نسبت به اجرای بیش از 4 هزار برنامه 
در جهت کنترل و کاهش طالق / مفاسد اخالقی 
/ اعتیاد/ کودکان کار و خیابان و نیز کاهش آسیب 
های اجتماعی در مناطق کم برخوردار حاشیه 
نشینی ومحروم ؛  در سطح ملی و استانی اقدام 

نموده است .
همچنین این سازمان طی سال های 1397 تا 
1399 با تخصیص حدود 5000 میلیارد ریال 
ــی های سرمایه ای ردیف  اعتبارات تملک دارای
اعتباری کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی؛  
نسبت به تجهیز مراکز اجتماعی   و فرهنگی مناطق 
کم برخوردار در حاشیه شهرها و مناطق محروم 
اقدام نموده است که از جمله این موارد می توان به 

موارد ذیل اشاره نمود :
 تجهیز و تعمیر 3819 مدرسه در سراسر کشور 
به ویژه در استان های آسیب دیده از سیل -  تجهیز 
332 مرکز آموزشی فنی و حرفه ای - تجهیز   و 
بهزیستی)مراکز  خدماتی  مرکز  تعمیر887 
نگهداری معلولین- آسیب دیدگان اجتماعی و بی 
سرپرست - شیرخوارگاه -  اورژانس اجتماعی - 
مراکز خوابگاهی کودکان خیابانی - مراکز جامع 
بازتوانی و درمان معتادان  و...( - تعمیر  و تجهیز 
دو اردوگاه نگهداری و کار آفرینی معتادان - تجهیز 
103 مرکز مهر خانواده ) محل مالقات فرزندان 
طالق با والدین ( -  راه اندازی5 تماشاخانه سیار 
توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان- 
تجهیز195کتابخانه- تجهیز 506 سالن ورزشی  و 
خرید زمین چمن مصنوعی - تجهیز 419 پارک 
با همکاری شهرداری های  کشور  در مناطق کم 
برخوردار- تجهیز 357 مرکز سالمت در مناطق 
کم برخوردار-  خرید کانکس  نیروی انتظامی و 
تجهیزات آن  برای 586 نقطه   حادثه  خیز- خرید 

37 خانه محله در 8 استان 
 در پایان ذکر دو نکته در خصوص مطالب درج 

شده ضروری است:
1-  همان گونه که اساتید محترم استحضار دارند 
آسیب هــای اجتماعی پدیده هــای تاریخمند، 
فرایندی )و نه  نقطه ای( بوده و کنترل و کاهش 
آن ها هم به همین منوال نیازمند برنامه های کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت است. متغیرهای 

ــش یــا کــاهــش پــدیــده های  ــزای تعیین کننده اف
اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی نه در خود 
آسیب ها بلکه در چارچوبی متشکل از متغیرهای 
اقتصادی،فرهنگی، سیاسی است    که انتظار حل 
مسائل و آسیب های اجتماعی در فاصله 3 سال 
آن هم با شرایط کنونی ناشی از تحریم های ظالمانه، 

از مبانی علمی و استدالل منطقی به دور می باشد.
2-   عدم اطالع از وجود سازمان امور اجتماعی 
کشور)با عنایت به ارتباط گسترده سازمان امور 
اجتماعی کشور-برای پیشبرد اهــداف خود-با 
نمایندگان مجلس دوره های مختلف و دوره کنونی، 
متخصصین حوزه علوم انسانی، حوزویان، مدیران 
و کارشناسان همه دستگاه های متولی آسیب ها و 
مسائل اجتماعی( برای افرادی از جمله مصاحبه 
شوندگان محترم جای شگفتی دارد و نیازمند 
واکاوی های فردی از دالیل این بی اطالعی است.  

پاسخ خراسان
ضمن تشکر از سازمان محترم   امور اجتماعی 

وزارت کشور، توضیحاتی ارائه می شود.
۲،1و3: این که دبیر  دربـــاره نکات شماره 
همچنین  و  اجتماعی  آسیب های  فراکسیون 
دو کارشناس مطرح، از اقدامات سازمان امور 
اجتماعی اطالعاتی ندارند، موضوعی است که 
طبیعتا خود آن عزیزان باید پاسخگویش باشند 
اما یکی از دالیل این بی اطالعی، احتماال ضعف 

در حوزه اطالع رسانی سازمان مذکور است.
درباره نکته شماره ۴: جای تعجب است که در 
این جوابیه، خبرنگار خراسان به »تهدیدکردن« و 
»پیگیری نکردن موضوع از طریق روابط عمومی« 
متهم شده، درحالی که روند آن به طور کامل و 
طبق درخواست پاسخگویان ما در سازمان طی 

شده است:
*   تماس مستقیم با دکتر تقی رستم وندی، 
رئیس ســازمــان: بــرخــورد مناسب ایــشــان و 
درخواست از خبرنگار برای گفت وگو با آقای 
محبوبی مــعــاون ســازمــان )و همچنین وعــده 
هماهنگی شخص ایشان با دفتر ریاست برای 

این مصاحبه(
*   تماس با دفتر ریاست: ارجاع خبرنگار به 

تماس با دفتر معاونت
* تماس با دفتر معاونت: ارجــاع خبرنگار به 

روابط عمومی
* تماس با روابط عمومی: معرفی کارشناس 

برای انجام هماهنگی مصاحبه
*تماس با کارشناس: وعده هماهنگی برای 

مصاحبه با دکتر محبوبی
*تــمــاس کــارشــنــاس مربوطه بــا خبرنگار 
ــاع به استفاده از گزارش های  خراسان: ارج

منتشرشده روی سایت.
در همه این مراحل، موضوع گزارش را به تفصیل 
شرح دادیم و گفتیم که با توجه به نظرات منفی 
موجود، درخواست و تمایل ما این است که حتما 
توضیحات مسئوالن سازمان را هم داشته باشیم 
تا یکه به قاضی نرویم؛ اما با وجود این، پاسخی به 
درخواست ما داده نشد. درخور ذکر است فایل 
صوتی همه این گفت وگوها نیز موجود است و در 
صورت ضرورت منتشر خواهد شد تا کذب بودن 

اتهام »تهدید از سوی خبرنگار« مشخص شود.
دربــاره پرتال سازمان: اذعــان سازمان امور 
اجتماعی کشور به این نکته که پرتال سازمان 
مدت هاست به روزرسانی نشده، جای خرسندی 
دارد اما این که »این پرتال یک نسخه آزمایشی 
است و نسخه به روزشده آن در حال راه اندازی 
ــت«، اســتــدالل  روی پــرتــال وزارت کــشــور اسـ
قابل قبولی برای افکار عمومی نیست، چراکه 
ــاره صــورت  ــن ب هیچ گونه اطــالع رســانــی در ای
نگرفته و طبیعی است انتظار داشته باشیم پرتال 

رسمی سازمان، به روز و معتبر باشد.
و چند نکته پایانی: سابقه »خراسان« نشان 
می دهد که این روزنامه همواره جانب اعتدال و 
شفاف سازی را رعایت کرده و در گزارش مذکور 
نیز تالش شده است عملکرد سازمان محترم 
امور اجتماعی برای افکار عمومی روشن شود 
اما این هدف به دلیل همکاری نکردن مسئوالن 

سازمان محقق نشد.
جوابیه  دوم  بخش  این که،  دیگر  مهم  نکته 
ارسالی، حاوی گزارش عملکرد هزار کلمه ای 
اقدامات این سازمان است که ما نیز برای تحقق 
همان هــدف اولیه، آن را منتشر می کنیم اما 
ــزارش، در همان  ای کــاش بخشی از همین گ

پیگیری های خبرنگار خراسان ارائه می شد.
ــزارش مذکور  و نکته آخــر ایــن کــه، رویــکــرد گـ
زیرسوال بردن همه فعالیت های سازمان امور 
اجتماعی نبوده، بلکه تالش شده موجودیت این 
سازمان مورد بررسی قرار بگیرد و پاسخ همان 
سوالی را بگیریم که در تیتر گزارش مطرح شده بود: 

»سازمان امور اجتماعی؛ دقیقا کجایی؟«

گروه اجتماعی-روزنامه خراسان ۶ آذر در همین صفحه در گزارشی با تیتر »سازمان امور اجتماعی؛ دقیقا 
کجایی؟!« فعالیت های این سازمان را با حق وردی، دبیر فراکسیون آسیب های اجتماعی، اقلیما رئیس 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران و عماد افروغ جامعه شناس مطرح کشور بررسی کرد. اما این سه نفر اعالم 
کردند این سازمان را نمی شناسند یا این که از فعالیت هایش چندان اطالع ندارند. ما نیز با تماس های متعدد 

با مسئوالن این سازمان محترم تالش کردیم برخی دغدغه ها را با ایشان درمیان بگذاریم و پاسخ شان را 
بشنویم، ولی موفق نشدیم. در ادامه، ما گفت وگوهایمان با آقایان حق وردی، اقلیما و عمادافروغ و همچنین 
فرایند پیگیری ها برای این گزارش را منعکس  و منتشر کردیم که در پی آن، سازمان محترم امور اجتماعی 

جوابیه پیش رو را به دفتر روزنامه ارسال کرد. آن چه در ادامه می آید، متن کامل این جوابیه است.

تصویر گزارش خراسان در تاریخ ۶ آذر 



امیر جعفری به جمع بازیگران 
ــر حجت  فیلم »روز شــشــم« اث
قاسم زاده اصل اضافه شده و در 
این فیلم با جمشید هاشم پور و 
مصطفی زمانی همبازی خواهد 
شد. او اکنون با »سراسر شب« در سینمای آنالین 

حضور دارد.

سینما و تلویزیون 6

فیلـم  در  بـازی  قاسـمی  ثریـا 
»حـرف آخـر« بـه کارگردانـی 
ابراهیـم شـفیعی را بـه پایـان 
از  پیـش  او  اسـت.  رسـانده 
ایـن اثـر، در فیلـم »چشـم های 

بی سـرمه« بـه کارگردانـی حسـین گنج خانـی 
نیـز ایفـای نقـش کـرده بـود کـه هنـوز بـه نمایـش 

اسـت. درنیامـده 

شقایق دهقان از فــردا با فیلم 
»ناگهان درخت« به کارگردانی 
صفی یــزدانــیــان در سینمای 
آنالین حضور خواهد داشت. 
مسابقه  ــد  ــدی ج ــری  سـ در  او 

»شب های مافیا« با حضور بازیگران خانم شرکت 
کرده است.

چهره ها و خبر ها

واکنش  در  علیخانی  احسان 
به شایعات درباره این که اوایل 
دوران حـــرفـــه ای اش، نیوشا 
ضیغمی باعث اخراجش شده، 
نوشته است خاطره ای که او در 
قدیمی  مصاحبه های  از  یکی 

خود تعریف کرده، ارتباطی به این بازیگر ندارد.

غــزل شاکری فیلم »سازهای 
نــاکــوک« به کــارگــردانــی علی 
در  انتشار  ــاده  آمـ را  حضرتی 
این  در  دارد.  خانگی  نمایش 
فیلم که اواخر مهرماه به صورت 
ــران شــد، هنگامه قاضیانی و حامد  آنالین اک

کمیلی نیز بازی کرده اند.

ــرای  ــ ــد اجـ ــ ــد زنـ ــم ــح ــرم ــی ام
ــی« را  ــران ــدای ای مسابقه »صـ
ــن برنامه  بــرعــهــده گــرفــتــه. ای
اینترنتی  تلویزیون  طریق  از 
ــش مــی شــود.  ــخ ــو زنــــده پ ــ آی

فیزیکی  حضور  مسابقه  در  شرکت کنندگان 
نــدارنــد و ویــدئــوی آواز خــوانــدن آن هــا پخش 

می شود.

حمیدرضا آذرنگ در گفت وگو 
بــا ایــســنــا دربـــــاره بــرگــزاری 
جشنواره فجر گفته اســت که 
در  جشنواره  برپایی  می توان 
ایــن دوران را مدیریت کــرد و 

تدابیری اندیشید تا سی ونهمین دوره جشنواره 
در نهایت احتیاط و مراقبت برگزار شود.

سینمای ایران

 مائده کاشیان  

یک شنبه 16   آذر  1399
20  ربیع الثانی 1442.شماره 20541

منوچهر نوذری؛ یک مجری  با 3 چراغ روشن

نوائیان - برای نسل من، منوچهر نوذری یادآور 
خاطره هایی است که هنوز هم شیرینی اش را در 
رؤیاهایمان حس می کنیم؛ هنرمندی که امروز 
سالروز درگذشت اوست و 15 سال از هجرت 
بی بازگشت اش در 16 آذر 84 می گذرد. وقتی 
صندوقچه خــاطــرات ذهنم را مــی گــردم، نام 
منوچهر نوذری را در کنار برنامه هایی می بینم 

که گاه یک هفته، در انتظار 
ــا شنیدن  دیـــدن ی

شان روزشماری 
ــردم؛  ــ ــی ک ــ م

برنامه »هزار 
ــرگ هــزار  ب
ــگ« که  ــ رن
ُپـــر بـــود از 

ی  یش ها نما
تاریخی  کوتاه 

کــه خــنــده را 

مهمان لب های کودکان و نوجوانان ایرانی 
می کرد و از روایت های خشک تاریخ، قصه هایی 
می ساخت به شیرینی عسل یا برنامه پرمخاطب 
»مسابقه هفته« که پنج شنبه شب ها، از شبکه 
اول، مهمان خانه ها می شد و آن قدر محبوب بود 
که به خاطرش خیابان ها را خلوت می کردند، تا 
سر موقع به منزل برسند یا »راِه شب پنج شنبه 
شــب«، خاطره انگیزترین برنامه رادیویی در 
ذهن جوانان کنکوری نسل من؛ برنامه ای 
که تنها دو مجری داشت، منوچهر نوذری 
و علیرضا جاویدنیا، اما این دو در آن دو 
سه ساعت، کاری می کردند کارستان. 
خوب یادم می آید که در بین نمایش هایی 
که با صدای مرحوم نوذری می شنیدم، 
داستان های ترسناک مربوط به ارواح و 
اجنه، از بقیه شنیدنی تر بود! صبح های 
جمعه را که دیگر نگو! اصاًل روز جمعه ما، 
بدون »آقــای ملّون« نــوذری با آن لهجه خاص 
و خّست خنده آورش نمی گذشت؛ تقریبًا هر 
لهجه ای را، از شمال گرفته تا جنوب، 
مــی شــد بــا صـــدای منوچهرخان 
شنید. بــه جــرئــت مــی گــویــم که 
مخاطبان، بیشتر این برنامه ها 
ــوذری و  را بــه خــاطــر منوچهر نـ

اجراهای بی نقص او نگاه می کردند. آن مرحوم، 
تقریبًا پای ثابت تمام ُجنگ های طنزی بود که از 
سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش می شد؛ 
نمایش های ظریف، با طنز فوق العاده، مؤثر و 
روده ُبر کننده، به خصوص زمانی که با مرحوم 
»مهین دیهیم« همبازی می شد، هنوز در خاطر 
ــزاران نفر مثل من، ماندگار اســت. در  من و ه
این جا باید یاد سریال هایی مثل »کوچه اقاقیا« 
را هم زنده کرد که هنوز  برای آنان که دقایقی را 
صرف دیدنش می کنند، دلچسب است و مفّرح. 
همین طور از دوبله های جذاب او باید سخنی 
به میان آورد که شخصیت های معروفی مانند 
»استیو مک کوئین« و »جک ِلمون« را در ذهن 

قدیمی ها تداعی می کند.

راز ماندگاری یک هنرمند	 
حاال، با گذشت آن دهه های خاطره انگیز، تنها 
یاد منوچهر نوذری در خاطرم باقی مانده است؛ 
یادی که به این سادگی ها از ذهن بیرون نمی رود 
اما چرا؟ راز این ماندگاری را باید در شخصیت او 
و طنازی مؤدبانه اش جست. نوذری اطالعات 
عمومی وسیعی داشت، مخاطب اش را همان 
اول کار سبک سنگین می کرد و به قول معروف، 
در ســِر شوخی را بــاز کــردن، بــی گــدار به آب 

نمی زد. در همان برنامه مسابقه هفته، با یک 
نگاه می فهمید چه کسی ظرفیت شوخی را دارد 
و وقتی به این عرصه وارد می شد، کوتاه و مؤدبانه 
از آن می گذشت؛ در یک کالم، او برای مخاطب 
اش، ولو مخاطب معدودی که شاید حتی از او 
بیزار بودند، احترام قائل می شد. موضوعی 
که طی دهه های اخیر، بین برخی مجری های 
ظاهرًا سرشناس، کمتر مورد توجه است. نوذری 
ــود، خیلی وقت ها حرفی  ــان بــدن ب استاد زب
نمی زد، اما مخاطب کاماًل درک می کرد که 
مقصود او چیست؟ ساده حرف می زد و با این که 
شعرهای زیادی را از حفظ داشت، دنبال طعنه 
و کنایه و سخت کردن کالمش نبود، به همین 
دلیل، مخاطبانش، از کوچک و بزرگ، راحت با 
او ارتباط برقرار می کردند و پیوندشان با مرحوم 
نوذری، آن قدر پایدار می ماند که حتی پس از 
درگذشت او نیز برقرار بود. اگر قرار باشد به 
سنت برنامه »مسابقه هفته«، برای اجرا و مردمی 
بودن زنده یاد منوچهر نوذری چراغی روشن 
کنیم، سهم او قطعًا سه چراغ  روشن خواهد بود.

فیلم »جمشیدیه« به کارگردانی یلدا جبلی از آثاری 
است که اولین بار در سی وهفتمین جشنواره فجر 
رونمایی شد، اما فرصت اکران آن فراهم نشده 
بود، تا این که از سه شنبه هفته گذشته اکران 
آنالین خود را آغــاز کــرده اســت. ســارا بهرامی، 
حامد کمیلی، پانته آ پناهی ها و سعید چنگیزیان 
در این فیلم ایفای نقش کرده اند. به بهانه اکران 
»جمشیدیه« یکی از آخرین بازمانده های جشنواره 

سی وهفتم فجر، نگاهی به این اثر داشته ایم.

یک دغدغه مهم و قابل احترام	 
فیلم »جمشیدیه« موضوع بسیار مهمی دارد که 
چه در جامعه و چه در فضای مجازی، دغدغه 
بسیاری از افــراد اســت. قصه کلی فیلم دربــاره 
فحاشی، خشونت کالمی و دعواهای خیابانی 
به ظاهر ســاده است و به واسطه قصه خود این 
موضوعات را نقد می کند. تا به حال آثار زیادی 
به خشونت پرداخته اند، اما »جمشیدیه« بیشتر 
روی مسئله خشونت کالمی از جنس فحش های 
ناموسی و تبعات آن تاکید دارد بنابراین فارغ از 
کیفیت فیلم و نوع پرداخت آن، این اثر حرف و 
دغدغه بسیار مهمی دارد که قابل احترام است و 
پرداختن به آن اتفاق خوبی محسوب می شود. با 
این حال بخشی از سوژه فیلم به بحث احساس 
مسئولیت و عذاب وجدان می پردازد که پیشتر در 

آثاری چون »بدون تاریخ بدون امضا« به خوبی به 
آن پرداخته شده بود. هرچند که به طور کلی قصه 
»جمشیدیه« تفاوت هایی با داستان فیلم جلیلوند 
دارد، اما شخصیت اصلی آن یعنی »ترانه« با بازی 
ســارا بهرامی در موقعیت مشابهی با وضعیت 
»کاوه« در »بدون تاریخ بدون امضا« قرار می گیرد و 
جنگ درونی این شخصیت با خودش، کامال فیلم 
جلیلوند را در ذهن مخاطب تداعی می کند. به 
طور کلی »جمشیدیه« نتوانسته پرداخت تازه ای 
از موضوع تکراری خود داشته باشد و قصه آن 

ظرفیت کافی برای یک فیلم بلند را ندارد.

شعار دادن با دیالوگ	 
گفتیم فیلم حرف خوب و محترمی دارد، اما این 
حرف و پیام را به خوبی به مخاطب منتقل نمی کند. 
اواخر فیلم شخصیت اصلی قصه یعنی »ترانه« در 
موقعیت خاصی قرار می گیرد و با دیالوگ های 
کامال مستقیم و شعاری، در نقد خشونت کالمی، 
فحاشی و جامعه خشمگین، صحبت می کند. 

حرف های ترانه شباهت زیادی به دیالوگ های 
یک فیلم سینمایی ندارد و مانند پیا م های اخالقی 
و بیانیه است. نه تنها این شخصیت بلکه شخصیت 
»امیر« با بــازی حامد کمیلی نیز دست کمی از 
او ندارد و این شخصیت هم با دیالوگ هایی که 
می گوید، پیام ها و نقدهای فیلم را برای مخاطب 
مطرح می کند. یکی از نقاط ضعف فیلم که به آن 

لطمه زده، همین موضوع است.

حضور متفاوت سارا بهرامی	 
سارا بهرامی و حامد کمیلی که پیش از این در 
فیلم »ایتالیا ایتالیا« ساخته کاوه صباغ زاده، در 
نقش زوج دیده شده بودند، در این فیلم نیز به 
عنوان زوج حضور دارند و نقش های متفاوتی را 
نسبت به آن فیلم بازی کرده اند. سارا بهرامی به 
تازگی در آخرین فیلم های خود مانند »سرکوب«، 
»لتیان« و سریال »کرگدن« نقش دختری شاد، 
سرزنده و بــرون گــرا را ایفا و با ایــن شخصیت 
خودش را تکرار کرده بود، اما در »جمشیدیه« جز 

بخش ابتدایی فیلم، حضور نسبتا متفاوت تری 
داشته. او در این فیلم نقش زنی را که تحت تاثیر 
اتفاقاتی دچار استرس، اضطراب و ترس شده و 
روانش آسیب دیده به خوبی بازی کرده و حضور 
تاثیرگذاری در فیلم داشته است. بازی پانته آ 
پناهی ها نیز جزو معدود بازی های خوب فیلم 
است و حامد کمیلی هم نقش آفرینی متوسطی 

از خود به نمایش گذاشته است.

انتخاب نامناسب 2 کارگردان	 
یکی از نکات عجیب »جمشیدیه«، حضور دو 
کــارگــردان در مقام بازیگر در این فیلم است. 
کیومرث پوراحمد و بهرام عظیمی در اولین تجربه 
خود در زمینه بازیگری، در »جمشیدیه« ایفای 
نقش کرده اند و در همان حضور کوتاه خود تاثیر 
منفی بر فیلم داشته اند. کیومرث پوراحمد در 
نقش پدر »امیر« حضور کامال ناامیدکننده ای دارد 
و بازی او به عنوان پدری که پسر و عروس اش دچار 
مشکل بزرگی شده اند، اصال باورپذیر نیست. 
بهرام عظیمی نیز که در این فیلم نقش قاضی را 
برعهده داشته، انتخاب بسیار نامناسبی برای 
این نقش بوده و نتوانسته جدیت و ابهت شخصیت 
قاضی را بــه خوبی نشان دهــد. هــر دو نقش 
می توانستند به بازیگران حرفه ای واگذار شوند 
و معلوم نیست علت انتخاب این دو کارگردان چه 
بوده است. یکی دیگر از انتخاب های نامناسب نیز 
مربوط به ستاره پسیانی در نقش دختر حدود 20 

ساله در آستانه آزمون کنکور است.

 برگزاری جشنواره فجر
 فعال فقط برای داوران

سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر جشنواره 
ملی فیلم فجر در نشست خبری مجازی خود 
درباره برگزاری این جشنواره در بهمن ماه امسال 
توضیحاتی ارائه کرد. گزیده ای از صحبت های 

وی را می خوانید:
ساده ترین تصمیم تعطیلی این رویداد بود، اما 
نمی دانستیم که آیا این بهترین تصمیم است یا 
نه؟ جمع بندی های متعدد ما با اهالی سینما در 
شورای سیاست گذاری ما را به دو رویکرد رساند. 
در وهله اول برپایی جشنواره فقط برای داوران 
جشنواره  یعنی جشنواره هیچ نمایشی نخواهد 
داشت و داوران در بخش های مختلف فیلم ها را 
خواهند دید. اگر در روزهــای پیش رو وضعیت 
سالمت رو به بهبود برود، اولین گزینه این است 
که آثار کاندیدای هیئت داوران از جمع فیلم های 
رسیده در بخش های گوناگون برای مخاطبان 
اولویت اول )اهالی سینما و رسانه( و در اولویت 
ــدی به  دوم بــرای مخاطبان به شیوه 50 درص

نمایش درآید.
پیش بینی ما با توجه به فیلم های آماده نمایش و 
آثاری که پروانه ساخت دریافت کرده اند، 40 تا 

50 فیلم است.
اگر شرایط فراهم شد و به شیوه دوم رسیدیم، 
12 بهمن در بــرج میالد آثار  اهالی رسانه از 

جشنواره را خواهند دید.
12 بهمن کاندیداهای جشنواره نزد خودمان 
مشخص خواهد بــود. مجموع کاندیداها بعید 
می دانم بیش از 10، 12 فیلم باشد. این کار 
ــوار نیست و فیلم ها به جشنواره خواهند  دش

رسید.
دستمزد آقای داروغه زاده در دوره های گذشته 
ماهی 7 میلیون تــومــان بــوده و مــن هــم هیچ 

قراردادی با جشنواره ندارم.
گفت وگوهایی  درخواستی  نمایش  سامانه  با 
داشته ایم که برنامه هایی متناسب با سینمای 
ایران و زنده کردن خاطرات جشنواره فیلم فجر 
از طریق سامانه ها ارائه شود. پیشنهادهایی هم 
برای ارائه کار مشارکتی با صداوسیما ارائه شده و 
این دو حوزه منافاتی با یکدیگر ندارند و مخاطبان 
خاص خود را دارنــد. هر دو حوزه می توانند در 
کنار سینمای ایران قرار بگیرند. این دو رسانه 
می توانند خأل امسال جشنواره را پرکنند. در 
گذشته، شور و نشاط اکران فیلم درسینماهای 
مردمی، حذف شده بود اما مخاطبانش همچنان 
هستند و ما سعی می کنیم جذابیت جشنواره 

حذف نشود.
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 جواد نوائیان رودسری – کودتای 28 مرداد سال 
1332، به معنای غلبه ناگهانی و کامل رژیم پهلوی 
بر ارکان کشور و استیالی اختناق کامل نبود؛ هنوز 
زمان می خواست تا کودتاچی ها بتوانند در اقصی 
نقاط ایران، نفوذ خود را بسط دهند و با سرکوب 
گروه های مردمی که برای حفظ آرمان های نهضت 
ملی شدن صنعت نفت فعال بودند، استبداد و 
دیکتاتوری را به معنای کامل کلمه بر سراسر ایران 
مستولی کنند. در این بین، مردم شهرهای مختلف 
و از جمله مشهد نیز، بیکار ننشستند تا صرفًا شاهد 
بر باد رفتن دستاوردهای خون شهدای 30 تیر و 
پایمردی های سیاستمداران ملی، برای قطع ید 
استعمار از نفت ایران باشند. تشکیل گروه مقاومت 
ملی در مشهد با محوریت استاد محمدتقی شریعتی، 
یکی از این اقدامات بود که به بازداشت او و پسرش، 
روانشاد دکتر علی شریعتی و انتقال آن ها به زندان 

»قزل قلعه« تهران نیز، انجامید.

مقدمات یک گزارش تاریخی	 
کودتا،  از  بعد  چندماه  تــا  دســت کــم  بنابراین، 
امــا پراکنده ای  همچنان  اعتراضات گسترده، 
وجــود داشــت که دولــت و دربــار را آمــاج انتقادات 
ــی داد و خواستار حراست از  تند و صریح قــرار م
دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت بود. 
اعالمیه شدیداللحن آیت ا... کاشانی که در آذرماه 
سال 1332، در روزنامه های کثیراالنتشار کشور و 
از جمله روزنامه خراسان در مشهد، درباره بازگشایی 
سفارت انگلیس در تهران و تالش دربار و دولت برای 
برقراری روابــط با این دولت استعماری، منتشر 
شد، یکی از این اقدامات محسوب می شد. البته 
روزنامه هایی که جرئت انتشار این اعالمیه را پیدا 
کردند، زیاد نبودند. هراس از وضعیت پراختناقی که 
دولت فضل ا... زاهدی، با حمایت کامل محمدرضا 
پهلوی به وجود آورده بود، باعث این احتیاط جدی 
می شد. با این حال، روزنامه خراسان در شماره 
1275 خود، مصادف با 16 آذرماه سال 1332، 
اعالمیه را منتشر کرد و با وجود سخت گیری ها، 
کوشید تا از موضعی بی طرفانه، اعتراضات مردمی 
را پوشش خبری دهد؛ کاری که در واقع حمایت 
ضمنی از این اقدامات محسوب می شد و مردم 
را از شرایطی که پس از کودتا بر کشور حاکم بود، 

آگاه می کرد.

در 16 آذر چه گذشت؟	 
هفته دوم آذرماه سال 1332 بود که خبری در میان 
مــردم منتشر شد: قــرار است »نیکسون«، معاون 
آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، به ایران بیاید و به شاه 
برای سرکوب نهضت ملی، تبریک بگوید. در واقع، 
آمریکایی ها می آمدند تا سهم خود را از مشارکت در 
کودتا بگیرند. این خبر، جامعه را به شدت ملتهب 
کرد. حکومت کودتا برای جلوگیری از اعتراضات 
و آرام نگه داشتن جامعه، باز هم به نیروهای نظامی 
ــزاران سرباز اسلحه به  دســت، در  متوسل شد. ه
خیابان های تهران مستقر شدند. شرایط، لحظه 
به لحظه وخیم تر می شد، تا این که در دانشگاه 

تهران، اتفاقی ناگوار روی داد. سربازاِن مسلح، 
برای جلوگیری از تجمع و اعتراض دانشجویان، 
در همه جای دانشگاه مستقر شده بودند. افزون 
بر خبر ورود نیکسون، موضوع اعطای دکترای 
افتخاری حقوق به او، از طرف دانشگاه تهران، بر 
خشم دانشجویان و استادان، بیش از پیش دامن 
زده بود. دانشجویان آشکارا از حضور نظامیان که 
مقدمه ای برای آمدن نیکسون به دانشگاه تهران 
بود، انتقاد می کردند. هنگام عبور دو سرباز از کنار 
پنجره یکی از کالس های دانشکده فنی، چند 
دانشجو، با ایما و اشاره به آن ها فهماندند که باید از 
دانشکده بیرون بروند و این جا، جای آن ها نیست. 
این اقدام، بهانه را به دست نظامیان داد. دقایقی 
بعد، آن ها برای بازداشت دانشجویان، بدون اجازه 
وارد ساختمان شدند و به کالس های درس رفتند. 
اهانت و خشونت نظامیان، کاسه صبر دانشجویان 
را لبریز کرد. تعداد زیادی از آن ها، داخل راهروی 
اصلی دانشکده فنی تجمع کردند. فریادهای 
اعتراض بلند شد. به تدریج شعارها انسجام بیشتری 
پیدا کرد؛ شعارهایی که موضوع بیشتر آن ها، تقبیح 
شاه، دولت کودتا و اقدام آمریکایی ها در همکاری 
با کودتاگران بود. با اوج گرفتن اعتراض، فرمانده 
نظامیان دستور حمله به دانشجویان را داد و به این 
ترتیب، سه دانشجو به شهادت رسیدند و شماری 

دیگر نیز، به شدت مجروح شدند. 

نخستین تسلیت	 
واقعه 16 آذر ســال 1332 در دانشگاه تهران 
و شهادت سه دانشجوی دانشکده فنی، یعنی 
شریعت رضوی، بزرگ نیا و قندچی، برای عموم 
مردم ایران، بسیار سخت و ناگوار بود؛ اما برخورد 
با اخبار مربوط با آن توسط جراید فعال، با احتیاط 
فراوان صورت گرفت. روزنامه خراسان در شماره 
روز 17 آذرماه خود، تنها متن اطالعیه فرمانداری 
نظامی تهران را منتشر کرد؛ بدون کوچک ترین 
اظهارنظری درباره اتفاقات رخ داده. ظاهرًا برای 
کار روی این خبر، هم نیاز به رعایت جوانب مربوط 
به رژیم استبداد و اختناق بود و هم زمان انتشار 
آن باید به نحوی انتخاب می شد که از ضرب خبر، 
کاسته نشود. مشهدی بودن مهدی شریعت رضوی، 
یکی از دانشجویان شهید و وابستگی او به یکی از 

خانواده های بازاری و آبرومند شهر، نخستین جرقه 
انتشار گزارش خبری ماوقع روز 16 آذر را در روزنامه 
خراسان زد؛ روز 18 آذر 1332، روزنامه خراسان 
آگهی ترحیم خاندان شریعت رضوی را به مناسبت 
شهادت فرزندشان در صفحه چهار روزنامه که 
یکی از پرمخاطب ترین صفحات محسوب می شد، 
منتشر کرد و افزون بر این، زیر آگهی را به جمله ای 
از طرف روزنامه اختصاص داد: »خراسان: این 
ضایعه اسفناک را به خانواده شریعت رضوی تسلیت 

می گوییم.«

گزارش تاریخی منتشر می شود	 
با انتشار آگهی ترحیم، گام دوم در روز 19 آذرماه 
1332، سه روز بعد از وقایع دانشگاه تهران و برای 
تنویر افکار عمومی برداشته شد؛ گزارشی مبسوط 
در صفحات دو، سه و چهار روزنامه خراسان آن روز 
انتشار یافت؛ گزارشی که هر چند به دلیل فضای 
پراختناق حاکم، کمتر به بیان صریح دالیل اتفاق 
می پرداخت، اما به صورت جدی، حقایق مربوط 
به اصــل ماجرا و چگونگی وقــوع آن را در اختیار 
مردم قرار می داد. یکی از مهم ترین فرازهای این 
گزارش، ستونی بود که در صفحه چهار و زیرعنوان 
»علت مرگ سه نفر دانشجویان مجروح« نوشته 
شد. این خبری بود که به نقل از مأمور اداره پزشکی 
قانونی، پس از معاینات اولیه به رشته تحریر درآمد 
و با گزارشی که بعدها از سوی رژیم پهلوی منتشر 
شد و کشته شدن آن سه دانشجو را، اتفاقی و صرفًا 
به دلیل شلیک و کمانه کردن گلوله اعالم کرده 
بود، تفاوت های اساسی دارد. در این گزارش که 
در ستون صفحه چهار روزنامه خراسان شماره 
1278، مورخ 19 آذرماه 1332 انتشار یافته است، 
می خوانیم: »علت فوت سه نفر دانشجویان 
دانشگاه از طرف اداره پزشکی قانونی چنین 
تشخیص داده شده است: 1- شریعت رضوی 
دانشجوی مقتول فقط به علت زخم سرنیزه 
فوت کرده است. سرنیزه استخوان ران راست 
وی را هم به کلی ُخرد کرده و شریان ها را پاره 
ــاد مجروح  نموده و در نتیجه خونریزی زی
درگذشته است. یک گلوله نیز به دست راست 
وی اصابت کرده که جلدی بوده و نمی توانسته 
2- مصطفی بزرگ نیا  ــرگ بــاشــد.  باعث م

دانشجوی دانشکده فنی بر اثر یک گلوله که 
از طرف راست قفسه سینه وارد شده و از زیر 
بغل چپ او خارج گردیده فوت کرده است و 
بر اثر این گلوله استخوان بازوی او به کلی ُخرد 
شده و خونریزی زیاد باعث مرگ وی گردیده 
است. بر پشت شانه راست مقتول نیز اثر زخم 
ــده می شد که تا 15 سانتی متر  سرنیزه دی
زیر پوست فرو رفته بــود. 3- مقتول دیگر، 
احمد قندچی به علت اصابت گلوله ای که وارد 
شکم وی گردیده و احشاء داخلی را پاره نموده 
درگذشته است. اداره پزشکی قانونی با حضور 
نماینده دادسرای نظامی اجساد را معاینه کرده 
ولی هنوز گزارش رسمی در این زمینه نداده 
است.« این گزارش با عکس دو تن از شهدا، یعنی 
شریعت رضوی و بزرگ نیا و همچنین، عکسی از در 
ورودی دانشگاه تهران که مأموران مسلح را در حال 

کشیک نشان می دهد، تکمیل شده است.

افشای حقایق هولناک	 
ــال 1332 روزنــامــه  ــاه س گـــزارش روز 19 آذرمـ
خراسان، به رغم همه احتیاط ها به دلیل استیالی 
اختناق، پرده از رازی هولناک برمی دارد؛ نخست 
آن که حمله به دانشجویان دانشگاه تهران، نه به 

صورت عمومی و صرفًا برای ایجاد رعب و متفرق 
کردن دانشجویان معترض، بلکه با هدف زهر چشم 
گرفتن از طریق سالخی برخی از آن ها انجام گرفت 
و برخالف آن چه بعدها در رسانه های رژیم انتشار 
یافت، کشتاری اتفاقی و خارج از کنترل نبود. دوم 
این که، دژخیمان رژیم حتی پس از عقب نشستن 
دانشجویان، به تعقیب آن ها پرداختند و نه فقط با 
گلوله، بلکه با سرنیزه نیز به جان آن ها افتادند. برای 
اثر سرنیزه ای که بر پشت شهید بزرگ نیا وجود 
داشــت، تنها دو حالت قابل تصور است؛ یا او را با 
گلوله هدف قرار دادند و سپس با قصد تمام کردن 
کارش، تیغه سرنیزه را تا عمق 15 سانتی متری بدن 
وی فرو کردند یا ابتدا شهید را هدف سرنیزه قرار 
دادند و سپس، برای تمام کردن کار وی، تیر خالص 
را شلیک کردند. مزیت گزارش خراسان نسبت به 
گزارش های مشابه، جزئیاتی است که در این باره 
ارائه کرده است. بنابراین، می توان فضای آن اتفاق 
ناگوار و تلخ را بهتر و دقیق تر تجسم کرد؛ سالخی 
جوانان ایرانی با سرنیزه، برای خوشایند نیکسون! 
شاید طعنه ای که بعدها دکتر علی شریعتی در یکی 
از نامه هایش درباره شهادت مهدی شریعت رضوی 
می نویسد، نشان دهنده این حقیقت تلخ باشد؛ آن جا 
که می گوید »او را پیش پای نیکسون قربانی کردند«. 

گزارشی متفاوت از واقعه 16 آذر در روزنامه خراسان 67 سال قبل

سالخی دانشجویان با سرنیزه های مأموران شاه
تاریخ جهان 

 ایرلندی ها چگونه به استقالل
 دست یافتند؟

 جداکردن زالوی انگلیسی
 از بدنه یک ملت!

99 سال پیش در چنین روزی، ششم دسامبر 
ســال 1921، ایرلندی ها بــاالخــره به آرزوی 
دیرین خود رسیدند و توانستند شر انگلیسی ها 
را از سرشان کوتاه کنند. هرچندکه بخشی از 
شمال این جزیره به بهانه اختالفات مذهبی، 
ــا عــنــوان  ــه ســرزمــیــن مــــادری نــپــیــوســت و ب ب
باقی  بریتانیا  خاک  از  بخشی  ایرلندشمالی، 

ماند. 

وصله ناجور انگلوساکسون	 
جالب است که نطفه کشور انگلیس با غصب 
ــوام همسایه منعقد  و اشغال سرزمین های اق
شده است. سال هاست که دو منطقه اسکاتلند 
و ولز که به لحاظ نــژادی و تاریخی تفاوت های 
اساسی و آشکاری با انگلوساکسون ها دارند، 
به دنبال استقالل از انگلیس هستند؛ اما هربار 
بریتانیا به بهانه ای از زیر بار این خواسته شانه 
خالی می کند. مردم ایرلند به لحاظ نژادی و بر 
اساس مطالعات انجام شده بر اسکلت های به 
دست آمده، ریشه ای آسیایی دارند و حتی برخی 
معتقدند که چندهزار سال قبل، از خاورمیانه به 
ایرلند کوچ کرده اند؛ ادعایی که البته چندان 
قابل قبول به نظر نمی رسد. ایرلندی ها اگرچه 
انگلیسی ها  تحت سیطره  متناوب  ــورت  ص به 
قرار می گرفتند، اما دست کم تا سال 1801، 

پادشاهی مستقلی داشتند.

خاتمه حاکمیت نیم بند	 
 در این سال، انگلیس بر همان حکومت نیم بند 
هم خط بطالن کشید و همسایه غربی را، به 
عنوان بخشی از خاک بریتانیا به حوزه سیاسی 
خود ضمیمه کرد. انگلیسی ها سپس به تغییر 
بنیان های فرهنگی ایرلند پرداختند و تعداد 
زیـــادی از مخالفان ایرلندی خــودشــان را به 
استرالیا و کانادا تبعید کردند. با این حال، در 
سال 1916 و در بحبوحه جنگ جهانی اول، 
ارتش جمهوری خواه ایرلند، شاخه نظامی حزب 
جمهوری خواه »شین فن«، اعالم استقالل کرد و 
با شروع نبرد موسوم به »قیام عید پاک«، جنگ 
بی امان ایرلندی ها با انگلستان آغــاز شد. در 
دسامبر سال 1918، مردم ایرلند به یک پیروزی 
تاریخی دست یافتند و چندماه بعد در ژانویه 
1919، رسمًا دولت خود را تشکیل دادند. آن ها 
به سربازان انگلیسی مستقر در کشورشان یورش 
بردند و باالخره، در ششم دسامبر سال 1921، 
استقالل کامل خود را به دست آوردند و بریتانیا 

را وادار به پذیرش این واقعیت کردند. 

اگـــرچـــه مـــورخـــان، دوره 
احیای تاریخ اجتماعی  عصر  را  سامانیان 

فرهنگ ایرانی می دانند، اما 
واقعیت آن است که چنین رویکردی، در قلمرو 
صفاریان و به همت یعقوب لیث، از مدت ها 
قبل آغاز شده بود. َزَرنــگ یا َزَرنــج، پایتخت 
یعقوب که مکان آن امــروز به تحقیق معلوم 
نیست، بافتی کاماًل ایرانی و مبتنی بر فرهنگ 
ــه با  ــت کـ ــ ــن ســرزمــیــن داشـ ــ دیــریــنــه ای
دستمایه هایی از آموزه های اسالمی، رنگ و 
شکل اسالمی ایرانی به خود گرفته بود. از 
معماری و بافت فرهنگ شهر زرنگ، به عنوان 
پایتخت صفاریان، گزارش هایی در متون 
تاریخی وجود دارد که بسیار جالب و حائز 
اهمیت است. طبق گزارش مورخان، بناهای 
شهر از خشت و ِگل ساخته شده بود و کمتر در 

آن اثری از چوب دیده می شد؛ زیرا در شرایط 
گرم و مرطوب حاشیه هامون، چوب را موریانه 
خانه  زودرس  تخریب  باعث  و  مــی خــورد 
می شد. استخری در »مسالک و ممالک« 
آورده اســت که مردم َزَرنــگ با مشکل وجود 
مارهای افعی در شهر خود مواجه بودند و به 
همین دلیل، برای رهایی از این مشکل، به 
نگهداری خارپشت در منزل روی آوردنــد: 
ــت که  مـــردم سیستان چنین اس »پیمان 
خارپشتی را نکشند و شمار نکنند چه در آن جا 
افعی بسیار است و کمتر خانه ای است که در 
آن خارپشت نباشد.« در واقع مبارزه بیولوژیک 
با افعی و خطرات آن، هنری بود که مردم 
سیستان، در بیش از هزار سال قبل، به آن 
واقف بودند و از تأثیر آن بهره می گرفتند. 
َزَرنگ به لحاظ دفاعی هم، شهری قدرتمند 

در سیستان بود؛ استخری از پنج دروازه بزرگ 
این شهر نام می برد و می نویسد: »دروازه 
آهنین، دروازه کهن، َدِر کردکویه بر خراسان، 
دروازه بعدی در نیشک به سوی ُبست ... 
دروازه طعام رو به روستاها باز می شود و این 
دروازه آبادتر است. همه دروازه ها دِر آهنین 
دارند.« قصر یعقوب لیث نزدیک دروازه طعام 
قرار داشت و به همین دلیل، باید این بخش از 

شهر را غیرقابل نفوذتر از بقیه بدانیم.

ــالت و  ــح شــهــرســتــان م
مکان های 

نواحی اطراف آن، یکی از تاریخی 
قـــــدیـــــمـــــی تـــــریـــــن 
زیستگاه های انسان در فالت ایران است. 
آب و هوای عالی و رودخانه های ُپرآب، این 
منطقه را از هرجهت برای زیست مناسب 
انسانی، تجهیز کــرده اســت. به همین 
دلیل، در عرصه تاریخی نیز، می توان آثار 
و شواهد متعددی را در گوشه و کنار این 
ناحیه مشاهده کرد که معبد »خورهه« 
ــن معبد در 48  ــت. ای ــاس یکی از آن ه
کیلومتری شما ل شرقی محالت قرار دارد 
ــوع خــود  ــای آن، در نـ ــون ه ــت ــرس و س
بی نظیرند. کاوش های باستان شناسی 
نشان می دهد که معبد خورهه، احتمااًل 
اوایـــل دوره اشکانی بنا شــده اســت. 

هرچندکه در این کاوش ها، سکه هایی از 
دوره سلوکی نیز به چشم می خورد که 
نشان دهنده قدمت این مکان از منظر 
ــت؛ به ایــن معنا که  تاریخ فرهنگ اس
روی  اشکانی  عصر  عمارت  احتمااًل، 
بقایای ساختمانی از دوره سلوکی و شاید 
هخامنشی قـــرار داشــتــه اســت. نکته 
جالب توجه این که معمواًل ما در عرصه 
ــار  ــقــایــای آث ــه ب ــالت ایــــران کمتر ب فـ
ــی  ــان ــک اش دوره  در  ســـاخـــتـــه شـــده 
برمی خوریم و چنین به نظر می رسد که 
عمده این شواهد، در دوره ساسانی و 
برای امحای آن چه از دودمان اشکانی 
باقی مانده بود، از بین رفته باشد. با این 
حال، می دانیم که هنوز بقایای اشراف 
اشکانی در دوره ساسانی هم صاحب 

جایگاه و موقعیت بودند و احتمااًل خورهه 
یکی از مناطقی بود که همچنان زیر نفوذ 
بزرگان اشکانی باقی مانده بود. دیگر 
این که امکان دارد این مکان به دلیل 
قداست، موردتوجه مــردم و ساکنان 

منطقه بوده و به این دلیل از تخریب و 
تعرض مصون مانده است. ساختمان 
خورهه، مرکب از سه بنای مجزاست که 
احــتــمــااًل در عصر ساسانی کــاربــری 

آتشکده داشت.

نقش خارپشت در پایتخت یعقوب لیث

مبارزه بیولوژیک مردم سیستان با افعی ها!
درباره عمارتی منحصر به فرد در قلب ایران

»خورهه«؛ یادگار شکوه و اقتدار اشکانیان

اندر احواالت قبله عالم 

یک شنبه، 17 جمادی االول 1306  - 
دیشب تا صبح برف بارید. صبح برخاستیم 
دیدیم تمام دنیا سفید است. گفتیم باید 
سوار شد و شکار رفت. دستور دادیم غذا 
را در قابلمه کشیدند که برویم بیرون. 
قدری راندیم. صدای گلوله آمد. معلوم شد 
ساری اصالن تفنگ انداخته سمت شکار. به 
پدرسوخته گفته بودیم بگذار که ما برسیم. 
نگاه کردیم دیدیم دو سه شکار در تیررس 

آن ها  از  یکی  به  انداختیم  تیر  هستند. 
خورد.  آمدیم برگردیم عمارت، دیدیم پسر 
عزالدوله ایستاده است کنار راه و دستش 
را به کمر زده. گفتند شکاری کرده است. 

رفتیم دیدیم. یک خوک کوچک 
زده بود. گفتیم: خاک بر سرت! 
خوک شکار کــردی؟! سرش را 

پایین. خیلی  انــداخــت 
خندیدیم!

خاک بر سرت، خوک شکار کردی؟!
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به آن چه می بینید، گزینه مناسب را به 
جای عالمت سوال قرار دهید.
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هوش منطقی : گزینه )ج( صحیح 
است. اعداد ستون وسطی میانگین 
اعــداد چپ و راســت خودشان در هر 

ردیف هستند.

تست هوش:  گزینه 1. در هر ردیف شکل سوم حاصل اشتراک شکل های اول و 
دوم از سمت چپ است. یعنی قسمت های مشترک و رنگی دو شکل سمت چپ 
در شکل سوم دیده می شود اما قسمت های غیر مشترک این دو حذف می شود 
و در شکل سوم دیده نمی شود. در ردیف سوم فقط قاب مثلث بیرونی مشترک 

است و تنها همان باقی می ماند.

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  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

بــازی با کلمات:ممکن اســت تعداد 
کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایم به دست آورید ما در این جا فقط به 

تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: پرز، زیپ، روز، پیش، زور و...

چهار حرفی: ورزش، پوزش، وزیر و...
پنج حرفی: پیروز، شیپور، پرویز و...

شش حرفی: زیرپوش

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

بازی با کلمات

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی را با همان تعداد حروف بنویسید.

بازی ریاضی: 

اختالف تصاویر:

جواب  سوباسا  :  1. صفر ایرانپاک 
2. 5 قهرمانی 3. مهدی مهدوی کیا

شرح در متن

حل جدول:

 

خ  ت   خ   ر  گ   گ   ب    ب    
     

ف ل  ر   ا  د  ل ش   م  ا  و ش   ه       
و خ  ر  ا  س  ف  ر  ن   و  ى س  د  ا     
م ا  د  ب   ى  ر  ق  ن  ع  ه   د  ا  ر  ب   

ن ل  ا  ى  س  ا   ى  ا   ا   پ     
   

 

د ن  ل  ر  ى  ا  ن س   د    
و د  ى   ل  ا   ت  ا    

  
ا و  ن  ا   د  ز  ق   ر   

ل ه  ا   م  ن  ر  و  د    

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این 2 تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

معما 

 معمای دارایــی خواهران:   با 
توجه به داده های معما، مریم 
18 هــزار تومان دارد و مجموع 
دارایــی مریم و مهسا 38 هزار 

تومان است.

سوباسا

اطالعات فوتبالی

1ـ بهترین گلزن تاریخ دربی تهران کدام بازیکن 
است؟

کالنی  حسین  ب(  مظلومی  غالمحسین   الــف( 
ج( علی جباری د( صفر ایرانپاک

و  استقالل  سرمربی  به عنوان  قلعه نویی  امیر  2ـ 
سپاهان، چند بار فاتح لیگ برتر شده است؟

 الــف( 4 قهرمانی ب(  5 قهرمانی ج(  6 قهرمانی  
د(  3 قهرمانی

3ـ کاپیتان تیم ملی ایران در جام ملت های 2007 
کدام بازیکن بود؟

ــواد نکونام   ج( رحمان  ــف( علی کریمی   ب( ج ال
رضایی   د( مهدی مهدوی کیا

دارایی خواهران

مهسا در قلکش 20 هزار تومان پس انداز دارد. اگر 
چهار پنجم آن چه مهسا دارد، برابر با هشت نهم 
دارایــی مریم باشد، مجموع دارایــی مریم و مهسا  

چقدر است؟
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در امتداد تاریکی خط زرد

چگونه در دام کالهبرداران نیفتیم؟

   ارائــه شماره ثبت شرکت به تنهایی، به معنای 
اطمینان از قانونی بودن فعالیت و درستی عملکرد 

شرکت نیست. 
   در انجام معامالت تنها به آرم نامه ها اکتفا نکنید 
و برای اطمینان از اصالت یک سند، از مرجع صدور 
آن استعالم و از پرداخت وجه نقد با عنوان مشارکت یا 

مضاربه به افراد ناشناس خودداری کنید.
   مراقب باشید در دام افرادی که مدعی اخذ گواهی 
نامه، کارت معافیت، پایان خدمت، مدرک تحصیلی 

و ... از راه های غیرمتعارف هستند، گرفتار نشوید.
   ضمانت افرادی را که خود و خانواده شان را به 

صورت کامل نمی شناسید، قبول نکنید.
سرهنگ بوستانی  رئیس پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

رکنا/ تصویر فرود اضطراری یک هواپیمای 
تک موتوره در جاده ای در مینه سوتای آمریکا

قاتل اب دستان خون آلود در صحنه قتل شوک زده شد 
مخمصه عجیب!

به خاطر یک عشق و عالقه پوشالی و هیجانی که 
در 13 سالگی  به پسر دایی ام داشتم امروز دچار 
مشکالتی شده ام که نه تنها ازدواج و آینده ام تحت 
تاثیر آن قرار گرفته است بلکه پسر دایی ام با انتشار 
تصاویر آن زمان خواستگارانم را فراری می دهد و مرا 

نیز تهدید به اسیدپاشی می کند چرا که ...
ــادرش و برای  دختر 19 ساله ای که به همراه م
شکایت از تهدیدهای خطرناک پسر دایی اش وارد 
کالنتری سپاد مشهد شده بود در حالی که بیان 
می کرد یک اشتباه کودکانه در شش سال قبل، 
آینده ام را وارد مخمصه عجیبی کرده است به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: زمانی که در 
مقطع راهنمایی تحصیل می کردم به خاطر رفت 
وآمدهای فامیلی و براساس افکاری کودکانه به 
عشق و ابراز عالقه پسر دایی ام پاسخ مثبت دادم و 
چنین احساس می کردم که من هم به او عالقه مند 
شده ام چرا که در آن سن و سال درگیر ماجراهای 
خیالی بودم و چنین تصور می کردم که پس از ازدواج 
خانه ای بزرگ در زیر یک کوه بلند برای خودمان می 
سازیم و من هر روز سوار بر اسب به تفریح و خوش 
گذرانی می پردازم و با »سامان« که مرا دوست دارد 
به خوشبختی می رسم. او هم که در آن زمان 17 
سال بیشتر نداشت شریک رویاها و آرزوهــای من 
می شد و با حرف هایش برای من قصر طالیی می 
ساخت به همین دلیل حدود یک سال به طور پنهانی 
و به صورت تلفنی با هم ارتباط داشتیم و در این میان 
با همان افکار کودکانه چند عکس کنار هم گرفتیم تا 
به قول معروف خاطره ای از دوران عاشقی برایمان 
باقی بماند. مدتی بعد سامان مادرش را مجبور کرد 
از من خواستگاری کند اما هر دو خانواده به شدت 
با ازدواج ما مخالفت کردند زیرا عقیده داشتند من 
هنوز به سن ازدواج نرسیده ام و عالقه سامان به من 
فقط یک ماجرای هیجانی است . او نه تنها شغل و 
درآمدی نداشت بلکه حتی به خدمت سربازی هم 
نرفته بود. خالصه بعد از یک سال تازه متوجه شدم 
که من در خیاالت و رویاهای ساختگی کودکانه به سر 
می بردم و حقیقت زندگی و ازدواج با آن چه در تصور 
من بود تفاوتی از زمین تا آسمان داشت. از سوی دیگر 
رفتار و حرکاتی را از پسر دایی ام دیدم که برایم قابل 
تحمل نبود. وقتی عاقالنه فکر کردم فهمیدم که من 
و سامان نه تنها به درد هم نمی خوریم و تفاهم اخالقی 
نداریم بلکه از برخی خصوصیات اخالقی و رفتاری 
او نیز تنفر داشتم. این گونه بود که از خیاالت بیرون 
آمدم و با یک تصمیم عاقالنه ارتباطم را با سامان قطع 
کردم و برای رسیدن به سعادت و خوشبختی همه 
حواسم را بر تحصیل متمرکز کردم و در یکی از رشته 
های مهندسی وارد دانشگاه شدم اما سامان دست 
بردار نبود و مدام مرا تهدید می کرد که حق ندارم با 
کس دیگری جز او ازدواج کنم. کار به جایی رسید که 
سامان خواستگارانم را نیز تهدید می کرد و آن ها را 
فراری می داد. حتی یکی از خواستگارانم را تهدید 
به قتل کرده بود. او با انتشار تصاویر شخصی من در 
شبکه های اجتماعی با آبروی من بازی می کند و 

مدعی است که با من رابطه غیراخالقی دارد.
مزاحمت ها و تهدیدهای او به جایی رسید که چند 
روز قبل وقتی قرار بود مراسم بله برون با یکی از 
خواستگارانم برگزار شود که همکالسی ام بود، 
سامان تصاویری را که در 13 سالگی با هم گرفته 
بودیم ، برای خواستگارم فرستاد و ادعا کرد سال 
هاست با من رابطه غیراخالقی دارد و این گونه او را 
از ازدواج با من منصرف کرد. حاال هم دوباره تهدیدم 
می کند که اگر جز او با فرد دیگری ازدواج کنم، 
زندگی ام را با اسیدپاشی نابود می کند به همین 
خاطر نه تنها با تهمت های ناروایش آبروی مرا برده 
است بلکه ... شایان ذکر است پرونده شکایت این 
دختر جوان با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر 
عامری )رئیس کالنتری سپاد( به کارشناسان زبده 
دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد تا مورد بررسی 

های دقیق قضایی و روان شناختی قرار گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

*میزان/ زرین کاله فرمانده انتظامی مشگین شهر 
از فوت مرد ۴9 ساله بر اثر گاز گرفتگی خبر داد.

* همشهری آنالین/ دادگاهی در فرانسه برای ژوئل 
لوسکورنک 7۰ ساله که متهم به تجاوز و آزار جنسی 
بیش از 3۰۰ کودک و نوجوان عمدتا از میان بیماران 

خود شده بود، حکم 1۵ سال زندان صادر کرد.
*میزان/ موسوی رئیس پلیس فتای غرب تهران از 
شناسایی کارمند آتلیه عکس و فیلم عروس به عنوان 

عامل انتشار تصاویر خصوصی خانواده ها خبر داد.
*پلیس/ سلیمانی رئیس فتای استان فــارس از 
دستگیری دو نفر که به وسیله دستگاه اسکیمرموفق 
شده بودند مبلغ ۴ میلیارد ریال از کارت شهروندان به 

صورت غیر مجاز برداشت کنند، خبر داد.
*ایسنا/ آذین سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ از دستگیری دو سارق اموال دولتی و کشف 

۶۰ فقره سرقت خبر داد.
*روزنامه شرق/ مردی که با همدستی دو نفر دیگر 
در اقدامی خشن یک مهندس جوان را به قتل رسانده 
بود، با رضایت اولیای  دم از قصاص نجات پیدا کرد 

اما دو متهم دیگر همچنان منتظر مجازات هستند.
*ایرنا/ پلیس از دستگیری فردی خبر داد که در 
فضای مجازی خود را تاجر بین المللی معرفی و از 
این طریق 7۵ میلیون تومان کالهبرداری کرده بود.

*میزان/ پیروندی رئیس کالنتری 1۸1 وردآورد با 
اشاره به دستگیری سه سارق زورگیر که در محدوده 
بزرگراه شهید خــرازی از سرنشینان یک دستگاه 
خودروی تیبا زورگیری کرده بودند، گفت: متهمان 
 به 1۵ فقره سرقت به همین شیوه اعتراف کردند.

توکلی/ نجفی فرمانده انتظامی بم از کشف ۴ هزار 
لیتر محلول ضد عفونی کننده تقلبی و غیر بهداشتی 

با برند تقلبی بازرگانی جاده ابریشم خبر داد. 
ــد که  ــزارش دادن *شبکه خبر/ مقامات چین گ
حادثه ای در یک معدن زغال سنگ در شهر »چانگ 
کیانگ« ،به دلیل نشت گاز منواکسید کربن روی 
داده و دست کم 1۸ نفر جان خود را از دست داده اند.

*ایرنا/ به دنبال تصادف شدید یک دستگاه اتوبوس 
با کامیون و سقوط آن از روی پل در برزیل دست کم 

1۶ نفر کشته و ۲7 تن زخمی شدند.
*شبکه خبر/ موج جدید آتش سوزی هادر کالیفرنیا 
باعث از بین رفتن حدود ۲9۰۰ هکتار از اراضی شد.

 کشف جسد دختر 1۶ ساله 
از باغچه خانه قاتل بعد از 15 ماه 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از پیدا شدن جسد 
شیما بعد از 1۵ ماه در باغچه خانه قاتل خبر داد. 
سردار علیرضا لطفی در گفت و گو با مهر افزود: صبح 
شنبه جسد دختر نوجوانی از داخــل باغچه خانه 
قاتل پیدا شد. این جسد متعلق به همان دختر 1۶ 
ساله ای است که حدود 1۵ ماه قبل گم شده بود و بعد 
از بازجویی های پلیس مشخص شد راننده تاکسی او 
را دزدیده و به قتل رسانده است. وی ادامه داد: این 
قاتل که حدود ۶۰ سال دارد پیشتر مدعی شده بود 
که جسد دختر در یکی از شهرهای غربی است، ولی 
با حضور مأموران پلیس ادعای او رد شد، این قاتل 
مجدد اعالم می کند که جسد در شهرهای شمالی 
است و باز هم با بررسی های پلیسی معلوم می شود 
این قاتل  دروغ گفته است. رئیس پلیس آگاهی تهران 
گفت: در نهایت با بررسی های کارآگاهان پلیس و 
به کارگیری شیوه های کشف علمی جرم، این قاتل 
اعتراف کرد جسد مقتول را در حیاط خانه خود دفن 
کرده است. وی افزود: صبح دیروز جسد دختر جوان 
از داخل باغچه منزل این قاتل بیرون کشیده شد و 
طبق تأیید عوامل اداره تشخیص هویت آگاهی تهران 
بزرگ مشخص شد جسد مربوط به یک دختر خانم 
نوجوان است که بر اساس پیشینه این قتل می توان 

گفت پیکر پیدا شده همان جسد شیماست. 

مرگ تلخ دختربچه در استخر کشاورزی

توکلی/ دختر بچه چهارساله زرندی در استخر آب کشاورزی 
غرق شد و جان باخت. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و 
مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان در این باره 
گفت: در پی دریافت خبر غرق شدن یک کودک، بی درنگ 
یک گروه از فوریت های پزشکی در کوتاه ترین زمان ممکن 
به محل حادثه در  دهستان سربنان شهرستان زرند اعزام 
شدند.  دکتر صابری افزود: با حضور تکنیسین های اورژانس 
در محل حادثه، مشخص شد کودک غرق شده فاقد عالیم 
حیاتی  است و  تالش یک ساعته گروه اورژانس برای احیای  

قربانی حادثه بی  نتیجه ماند. 
بنابراین گزارش، این حادثه تلخ در یک استخر کشاورزی 
قدیمی در روستای  قنات البشر سربنان زرند اتفاق افتاد که 
بی احتیاطی پدر و مادر این کودک در مراقبت و نگهداری  

فرزندشان مشهود بود. 
در پی خبر غرق شدن و مرگ این دختر بچه چهار ساله، 
بلوچ زاده دادستان زرند از برخورد قاطع با عوامل محلی و 
شهرستانی حادثه به علت رعایت نکردن نکات حفاظتی و 

ایمنی خبر داد.

انحراف خودرو در بابلسر جان 5 نفر را گرفت 

انحراف یک دستگاه خودروی سواری تیبا در کمربندی بابلسر 
سبب مرگ پنج نفر شد. به گزارش اورژانس مازندران، این حادثه 
حدود ساعت ۲۰ جمعه شب در کمربندی بابلسر اتفاق افتاد و طی 
آن سه سرنشین خودروی سواری در دم جان باختند و دو سرنشین 
دیگر نیز به بیمارستان منتقل شدند که به دلیل جراحات  جان 
خود را از دست دادند.در این حادثه دو کودک 1۰ و سه ساله و 
دو خانم ۲۴ ساله و 1۸ ساله و یک آقای ۲7 ساله جان خود را از 
دست دادند. براساس گزارش اولیه پلیس تاریکی جاده و آشنا 

نبودن راننده با مسیر علت انحراف این خودرو از مسیر جاده بود.

بازداشت کالهبردار زن 100 میلیاردی! 

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری زن کالهبرداری 
پس از 9 سال متواری شدن خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش 
فعلی اموال کالهبرداری شده را یک تریلیون ریال اعالم کردند.
به گزارش تسنیم، پرونده ای مبنی بر دستگیری متهم متواری، 
به قرارگاه جلب محکومان و متهمان فراری پلیس پیشگیری 
تهران ارجاع شد که طبق محتویات پرونده خانمی با جعل اسناد 
مالکیت چند قطعه زمین،  آن ها را به شش خریدار فروخته و 
به مدت 9 سال متواری شده بود. کارگروه ویژه ای در این باره 
تشکیل شد و با رصدهای اطالعاتی و بررسی همه سرنخ های به 
دست آمده، مأموران پلیس موفق شدند مخفیگاه این کالهبردار 
متواری  را شناسایی و وی را در یک عملیات پلیسی دستگیر کنند. 
متهم  پیش  از دستگیری نیز در صدد انجام کالهبرداری مشابه 
دیگری به همین شیوه بود و پس از انتقال به مقر پلیس به جرم 
ارتکابی اقرار کرد و گفت که اسناد چند قطعه زمین را جعل کرده 
و به شش خریدار فروخته است و از بابت فروش آن ها مبلغ 3۰ 
میلیارد ریال در آن مقطع زمانی به دست آورده است. سرهنگ 
موقوفه ای افزود:   متهم پس از انجام تحقیقات تکمیلی به مرجع 

قضایی معرفی شد.

 پایان قدرت نمایی 2 عامل درگیری
 و نزاع در کرمان 

توکلی/ با تالش ماموران انتظامی دو نفر از اراذل و 
اوباش که در یکی از محالت شهر کرمان ضمن قدرت 
نمایی اقــدام به نزاع کرده بودند، دستگیر و روانه 
زندان شدند.به گزارش خراسان،جانشین فرمانده 
انتظامی کرمان در این باره گفت: به دنبال وقوع یک 
فقره نزاع و تهدید با سالح در یکی از محالت کرمان، 
دستگیری عامالن نزاع و کشف سالح در دستور 
کار  پلیس کرمان قرار گرفت. سرهنگ پورامینایی 
افزود: در همین زمینه ماموران کالنتری ۲3 مطهری 
کرمان پس از انجام اقدامات اطالعاتی مخفیگاه دو 
نفر از اراذل و اوباش را شناسایی و  متهمان را در یک 
عملیات ضربتی دستگیر کردند. ماموران در بازرسی 
از مخفیگاه این متهمان یک سالح ممنوعه با ۲۵ تیر 
جنگی و یک اسلحه شکاری غیر مجاز با 1۵ فشنگ 

را کشف و ضبط کردند.

سجادپور- جــوان 3۰ ساله ای که پدر 
۶۰ ساله اش را به طرز وحشتناکی به قتل 
رسانده بود ، با لباس ها و دستانی خون آلود 
در صحنه جنایت، ادعا کرد از این حادثه 

شوکه شده است! 
به گزارش خراسان، »امین« پسر 3۰ ساله 
از حدود دو شب قبل زمانی که وارد منزل 
پدرش می شد، رفتار و حرکات نامتعارفی 
داشت و جمالت بی ربطی را بر زبان می 
راند به گونه ای که این رفتارها، اعضای 
خــانــواده اش را به شــدت نگران کــرد. از 
ظاهر امر چنین استنباط می شد که او 
ــدارد! در  حال روحــی و روانــی مناسبی ن

این شرایط اعضای خانواده احتماالت متعدد را کنار هم می 
گذاشتند تا شاید علت اصلی این حرکات و جمالت نامتعارف 
»امین« را پیدا کنند اما به نتیجه ای نرسیدند تا این که دقایق 
اولیه بامداد روز گذشته، برادر »امین« که از دیدن این وضعیت 
مضطرب شده بود با کمک دیگر اعضای خانواده، او را به 
مرکز درمانی رساندند تا پزشکان با انجام معاینات تخصصی 
ریشه این رفتارهای غیرمتعارف را بیابند ولی زمانی که به 
بیمارستان رسیدند، »امین« با بیان این که »خوابش می آید« 
از اعضای خانواده اش خواست تا او را به منزل بازگردانند. به 
همین دلیل آن ها به منزل پدر »امین« واقع در خیابان فوالدی 
شهرک شهید رجایی )قلعه ساختمان( بازمی گردند و برادر 
»امین« نیز با آن که هنوز نگران بود اما به ناچار به منزل خودش 

می رود تا صبح روز بعد سرکار برود! 
گزارش خراسان حاکی است: با رفتن برادر »امین« باز هم 
اوضاع نگران کننده بود و رفتارها و جمالت نامتعارف او ادامه 
داشت تا این که صبح روز گذشته، برادر  امین به محل کارش 
در یک کارگاه تولیدی رفت ولی اضطراب و نگرانی از وضعیت 
بــرادرش او را رها نمی کرد به همین دلیل تلفنی با پدرش 

تماس گرفت تا جویای حال برادرش شود. پدر »امین« نیز 
احساس خوبی نداشت و از پسرش خواست یکی از بستگان 
نزدیک شان را به خانه او بفرستد چرا که معتقد بود »امین« 

حال مناسبی ندارد و بهتر نشده است.
با این حال حس عجیبی در وجود برادر امین به خروش درآمده 
بود. دلشوره خاصی داشت و در افکار خود احتمال وقوع 
حادثه ای ناخوشایند را می داد. او نمی توانست با این نگرانی 
و حس عجیب به کارش ادامــه بدهد. چاره دیگری برایش 
باقی نمانده بود جز آن که کارش را رها کند و به منزل پدرش 
برود. به گزارش خراسان، دقایقی بعد برادر امین زنگ منزل 
پدرش را به صدا درآورد اما از آن چه می دید حیرت زده در جا 
میخکوب شد. »امین« با سرووضعی خون آلود در حیاط را باز 
کرد و مقابلش ایستاد. برادر امین باور نمی کرد که چه حادثه 
دلخراشی رخ داده است! لحظه ای به خود آمد و هراسان خود 

را به داخل منزل رساند! 
وحشت زده به صحنه تکان دهنده ای می نگریست که 
پــدرش غرق در خون کف اتــاق افتاده بــود. او ناباورانه و با 
چشمانی اشک بار با پلیس 11۰ تماس گرفت و موضوع 

جنایتی هولناک را اطالع داد. این گونه 
بود که صبح روز گذشته نیروهای کالنتری 
عازم محل وقوع جنایت در خیابان شهید 
فوالدی ۵ شدند و با حفظ صحنه مراتب را 
به قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند. هنوز 
ساعتی از این ماجرای تاسف بار نگذشته 
بود که قاضی علی اکبر احمدی نــژاد به 
همراه گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
ــوی به محل  پلیس آگاهی خــراســان رض
حادثه رسیدند و بدین ترتیب تحقیقات 
درباره چگونگی قتل مرد ۶۰ ساله آغاز شد. 
در حالی که »امین« هنوز در صحنه جنایت 
حضور داشــت و چنین نشان می داد که 
دچار شوک شده است، بررسی های تخصصی کارآگاهان به 
سرپرستی سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( 

و با راهنمایی های مقام قضایی ادامه یافت.
تحقیقات میدانی بیانگر آن بود که مرد ۶۰ ساله با ضربات 
متعدد کارد و به طرز بی رحمانه ای به قتل رسیده است اما 
از آلت قتاله در محل اثری نبود. به همین دلیل جست وجوی 
کارآگاهان با دستور قاضی احمدی نژاد برای یافتن آلت قتاله 
آغاز شد تا این که آن ها کارد خون آلود دسته سفید را زیر توستر 
روی اپن آشپزخانه پیدا کردند. اما ادامه تحقیقات به دلیل 
شرایط روحی خاص متهم به قتل )امین( و برادر وی ممکن 
نبود. در این شرایط و با دستور قاضی باتجربه شعبه ۲۰۸ 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد، جسد اصغر )مقتول ۶۰ 
ساله( برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال 
یافت و امین نیز با صدور قرار بازداشت موقت از سوی قاضی 
احمدی نژاد در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی قرار گرفت تا اقدامات قانونی بعدی انجام 
شود و بعد از بهبودی شرایط روحی متهم، وی مورد بازجویی 

های تخصصی قرار گیرد.

راز جنایت تکان دهنده در قلعه ساختمان! 

جوان 30ساله با این کارد پدرش را کشت/عکس از خراسان
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بودجه غیر واقعی یا ... ؟! 

کــســری بــودجــه غیر نفتی دولـــت )شامل 
ــا منهای اعــتــبــارات هزینه ای و  ــده درآم
عمرانی( در الیحه بودجه سال آینده 423 
هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر دولت 
پیش بینی کرده است که حدود 47 درصد  از 
کسری بودجه را با نفت جبران کند. این در 
حالی است که آمار عملکرد هفت ماهه بودجه 
امسال حاکی از تامین تنها 4 درصد کسری 
بودجه با فروش نفت است. با این حساب، یا 
باید رای به به شدت غیر واقعی بودن  بودجه 
سال آینده داد یا این که واقعًا چشم اندازی از 
متحول شدن فروش نفت در سال آینده برای 

دولت به وجود آمده است! 
)منبع: یادداشت دکتر چشمی؛ اقتصاددان(

بازار خبر

ترفند جدید فروشندگان مرغ 
برای فرار از دست تعزیرات

فارس - گزارش جدید از محصوالت پروتئینی 
ــازار حاکی اســت، قیمت مرغ در فروشگاه ها  ب
کمتر شده و در محدوده 28 هزار تومان است، اما 
فروشگاه ها برای فرار از جریمه تعزیرات قطعات 

مرغ را به قیمت بسیار باالتری می فروشند.

 ادعای فعالیت غیرقانونی
 50 درصد مشاوران امالک

با  مجلس  عــمــران  کمیسیون  عضو   - تسنیم 
بیان این که »50 درصد مشاوران امالک مجوز 
قانونی فعالیت ندارند،«تصریح کرد: فعالیت 
سوداگرایانه برخی بنگاه های امالک از عوامل 
تالطم بــازار مسکن است. علیرضا پاک فطرت 
افزود: فعالیت سوداگرایانه بخشی از بنگاه های 
معامالتی یکی از عوامل تالطم بازار مسکن است، 
بر اساس آمارها، بیش از 50 درصد مشاوران 
امالک مجوز قانونی فعالیت ندارند، از این رو 
گام نخست، سامان دهی این حوزه و جلوگیری 

از فعالیت غیرقانونی امالکی هاست.

 جریمه بدهکاران آزادراهی
 در سال آینده

ایسنا - بر اساس الیحه بودجه سال آینده، جریمه 
رانندگانی که عوارض مصوب در شبکه آزادراهی 
را پرداخت نکنند 20 درصد مازاد بر نرخ مصوب 
بوده و هر ماه به جرایم آن ها درصد دیگری اضافه 

خواهد شد.
 همچنین در صــورت تاخیر بیش از یک ماه در 
پرداخت، عالوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، 
مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مجموع نرخ 
عوارض مصوب و جریمه 20 درصدی به ازای هر 

ماه تاخیر می شوند.

10هزار کارگرخانه دار می شوند!

ایسنا - به دنبال امضای تفاهم نامه سه جانبه 
مــیــان وزارت کـــار، شــرکــت عــمــران شهرهای 
جدید و اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران 
ــران، ساخت 10 هــزار واحــد مسکونی برای  ای
کارگران در شهرهای جدید کلید خورد. بر اساس 
این تفاهم نامه، اتحادیه تعاونی های مسکن 
کارگران )اسکان( مدیریت ساخت 30 هزار واحد 
مسکونی را برعهده گرفته است که 10 هزار واحد 
آن حداکثر ظرف مدت 36 ماه در 12 شهر جدید 
احداث خواهد شد و کارگران شهرهای جدید در 
استان های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، 
بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوی، فارس، 
مرکزی و سیستان و بلوچستان از اجــرای این 

تفاهم نامه بهره مند خواهند شد.

 چگونگی عرضه مستقیم
 میوه ویژه شب یلدا

مهر - ستاد تنظیم بــازار با عرضه مستقیم تک 
محصولی در میادین میوه و تره بار ویژه شب یلدا 
موافقت کرد. در ستاد تنظیم بــازار درخواست 
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران در خصوص اختصاص حق بهره برداری 
موقت )کوتاه مــدت( بــرای عرضه مستقیم تک 
محصولی انار، ازگیل، خرمالو، نارنگی و هندوانه 
ــژه شب یلدا با  ــان وی با تسهیالت و شرایط آس
همکاری سازمان جهاد کشاورزی، مراکز تعاون 
روستایی و سازمان صمت در تهران و استان های 

سراسر کشور به تصویب رسید.

 شاخص کل به آستانه کانال
 1.5 میلیون واحد نزدیک شد 

رشد فرابورس و هم وزن فراتر از 
شاخص کل 

بازار سرمایه کشور، اگرچه در ابتدای معامالت 
دیروز در ادامه شرایط روز چهارشنبه نزولی شد 
اما خریداران باز هم با سرعت به میدان بازگشتند 
و همه شاخص های بورس  و فرابورس سبز شد. 
گفتنی است در معامالت دیروز هم، میزان رشد 
شاخص کل هم وزن و شاخص کل فرابورس، 
بیشتر از رشد شاخص کل بورس بود.به گزارش 
خراسان، در معامالت دیروز، شاخص کل بورس 
19 هزار و 700 واحد رشد کرد و به سطح یک 
ــد رســیــد. رشــد 1.3  ــزار واح میلیون و 490 ه
ــورس در حالی بــود که  درصــدی شاخص کل ب
شاخص کــل هــم وزن و شاخص کــل فــرابــورس 
حــدود 2 درصــد رشد کردند. درجــا زدن برخی 
گروه ها مثل پاالیشی ها، فلزی ها و بانکی ها مانع 
از رشد بیشتر شاخص کل بورس شد. در مقابل 
شرکت های کوچک رشد بیشتری را تجربه کردند. 
گروه های خودرو و معدنی ها نیز با اقبال بیشتر 
سهامداران مواجه و عمدتا در حداکثر قیمت روزانه 
معامله شدند. در خصوص بهبود سودآوری سنگ 
معدنی ها با توجه به نرخ های جهانی و بخشنامه 
جدید دولت، در صفحه بورس دخل و خرج چاپ 
روز گذشته توضیح داده بودیم.در معامالت دیروز، 
در بورس بیش از 50 درصد و در فرابورس حدود 
60 درصد نمادها صف خرید را تجربه کردند. در 
مجموع حدود 75 درصد بــازار صعودی و باقی 
مانده خنثی یا نزولی بود. موضوعی که به خوبی 
ــازار است.  نشان دهنده قــدرت خــریــداران در ب
اگرچه نسبت قیمت به درآمــد در بــازار هنوز در 
محدوده 20 قرار دارد اما انتظار تحلیل گران آن 
است که با توجه به سه مولفه شاهد کاهش این 
نسبت تا انتهای امسال باشیم؛ 1- تورم داخلی 
در مــاه هــای قبل که به مــرور خــود را در صورت 
هــای مالی شرکت هــای داخلی-فروش نشان 
خواهد داد 2- تثبیت نرخ ارز در محدوده 25 هزار 
تومان که منجر به جهش سودآوری شرکت های 
صادراتی خواهد شد)نسبت به 98( و 3- بهبود 
قابل توجه قیمت های جهانی که با قطعی شدن 
عرضه واکسن کرونا از ســال آینده و همچنین 

شکست ترامپ رخ داده است و فعال ادامه دارد. 

خبر

اما   و  اگرهای  بودجه ای نوبخت
 توضیحات  رئیس سازمان برنامه درباره  منابع نفتی بودجه

 و احتمال حذف ارز 4200 نشان  داد که الیحه بودجه چه مقدار گرفتار اما و اگر است

اتمام حجت بانک مرکزی با ابالغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک ها 

100هزار میلیارد اموال مازاد بانک ها روی میز مزایده 

 بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شبکه 
بانکی »دستورالعمل نحوه واگذاری اموال 
مازاد مؤسسات اعتباری« را ابالغ کرد. طبق 
این بخشنامه، بانک ها از این پس تنها در 
صورتی از مجازات های بند 17 قانون رفع 
موانع تولید مستثنا خواهند شد که برای 
اموال مازاد خود تشریفات برگزاری مزایده 
را طی کرده باشند. طبق اظهارات مدیرکل 
امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در آذر سال 
گذشته، بانک ها تا آن تاریخ حدود 100 هزار 
میلیارد تومان امالک و اموال مازاد داشته 
ــزارش خراسان، در این خصوص  اند.به گ
مجلس در ســال 93 بانک ها و موسسات 
اعتباری را موظف کرده بود تا به مدت سه 
سال، سالیانه 33 درصد از اموال مازاد خود 
را واگذار کنند اما، گزارش تفریغ بودجه سال 
96 نشان داد که تنها 35 درصد از این اموال 
واگذار شده است.با این اوصاف، دیروز بانک 
مرکزی، ابالغیه ای را خطاب به بانک ها 
صادر کرد که به نظر می رسد اتمام حجت 
این بانک با بانک ها برای واگــذاری اموال 
ــازاد اســت. بر مبنای این دستورالعمل،  م
بانک ها مکلف شده اند که با تعیین مبلغ 
اموال مازاد، آن ها را صرفًا از طریق مزایده 
واگذار کنند. در این ماده، قانون رفع موانع 
تولید تصریح کرده است که در صورت انجام 

ــاده 16، درنهایت سود  ــدادن تکالیف م ن
بانک ها که منشأ  آن فعالیت های غیر بانکی 
شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد و 
همچنین عایدی آن ها از محل امالک غیر 
منقول، مشمول مالیات 28 درصد می شود 
که این رقم هر سال سه واحد اضافه  می شود 
تا به 55 درصد برسد.  همچنین مدیر عامل و 
اعضای هیئت مدیره این دسته از بانک ها با 
حکم قضایی به مدت پنج سال از عضویت در 
هیئت مدیره و تصدی سمت مدیر عامل بانک 
ها محروم می شوند.به گزارش خراسان، به 
نظر می رسد موضوع اموال مازاد بانک ها 
ابعاد مخفی تری نیز داشته باشد. نمونه آن 
را می توان در شعب مازاد بر استاندارد برخی 
بانک ها مشاهده کرد. به گزارش اقتصاد نیوز 
به نقل از بانک مرکزی، تعداد شعب بانکی 
کشور در آبان سال گذشته، بیش از 23 هزار 
شعبه بوده است. این در حالی است که طبق 
مطالعه ای در وزارت اقتصاد، حدود 12 هزار 
شعبه در کشور می توانند نیازهای جمعیتی 
را تامین کنند. لذا مازاد 10 هزار شعبه ای 
سیستم بانکی نیز در کشور وجود دارد. طبق 
اظهارات کارشناسان، نحوه عملکرد بانک 
ها در خرید یا احداث امالک یا شعب بر رشد 
شهری  مختلف  مناطق  در  مسکن  قیمت 

اثرگذار بوده است.

بــردبــار- رئیس ســازمــان برنامه و بــودجــه در 
نشستی خبری به همراه معاونان این سازمان به 
تشریح الیحه بودجه 1400 پرداخت و در برابر 
پرسش خبرنگاران درباره واقع بینانه بودن فروش 
روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در این بودجه تاکید 
کرد که این رقم سقف فروش است و کمبود آن 
از محل فروش اوراق مالی جبران خواهد شد. 
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش خراسان 
ــروش 70 هزار  مبنی بر ایــن که چقدر پیش ف
میلیارد تومانی نفت در بودجه سال آینده محقق 
خواهد شد و با توجه به نبود چنین تجربه ای در 
کشور آیا واقع بینانه است، گفت: رقم 70 هزار 
میلیارد تومان فقط برای پیش فروش نفت نیست 
و اگر از این طریق تامین نشد از فروش اوراق مالی 
استفاده می کنیم.به گزارش خراسان، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که کف 
میزان فروش نفت در بودجه یک میلیون بشکه 
و سقف آن 2.3 میلیون بشکه در روز خواهد بود، 
افزود: آیا ما باید برای حفظ سهم اوپک آمادگی 
داشته باشیم یا نه؟ اگر وضع در همین حد یک 
 میلیون بشکه نفت بودجه امسال باقی بماند، 
کمبود منابع از فروش داخلی جبران خواهد شد.

90 هزار میلیارد تومان منابع جدید در 	 
صورت حذف ارز 4200 به مردم بر می گردد

نوبخت تاکید کرد: روش تامین کسری بودجه 
دو  روش اســت، فــروش اوراق و فــروش سهام 

کارخانجات. این موارد در جلسه اخیر سران قوا 
نیز از سوی رهبر انقالب مطرح شد. بنابراین 
فــروش نفت در بودجه یک انعطافی دارد و 
هرچه از رقم2.3 بشکه در روز کمتر باشد از 
طریق فروش اوراق جبران خواهد شد.معاون 
رئیس جمهور گفت: چنان چه ارز 4200 در 
بودجه حذف شود، هر مبلغی که از این محل 
آزاد شود که معتقدیم تا 90 هزار میلیارد تومان 
نیز می تواند باشد، آن را برای کاالهای اساسی، 

سالمت مردم و دارو هزینه می کنیم.

ادامه همسان سازی حقوق بازنشستگان	 
نوبخت تصریح کــرد: در هشت ماه امسال، 
50 هزار میلیارد تومان از منابع تحقق پیدا 
نکرد و همچنین در بخش مصارف 31 هزار 
میلیارد تومان از پرداختی ها محقق نشد و 19 
هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی 

استفاده کردیم. وی افزود: بودجه سال بعد 
انبساطی است و از این طریق افزایش عرضه 
و قدرت خرید و تولید دنبال می شود.نوبخت 
ــاره همسان سازی  در پاسخ به پرسشی درب

حقوق بازنشستگان با بیان این که این موضوع 
در سال آینده نیز تداوم دارد و منابعی برای 
آن درنظر گرفته شده است،افزود: همسان 
سازی حقوق بازنشستگان تا انقالب مهدی 

ادامه خواهد یافت.

شرط آزادسازی واردات خودرو	 
سید حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه 
و بودجه نیز در این نشست در پاسخ به سوالی 
در خصوص احتمال آزاد سازی واردات خودرو 
گفت: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار 
به کانال های ارزی وارد نشود واردات از جمله 
واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در 
غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.

نگاهی به تردیدهای نفتی و ارزی بودجه

توضیحات نوبخت درباره بودجه نشان می دهد که تردید و اما و اگر درباره درآمد نفت در ذهن 
خود بودجه نویسان نیز وجود داشته است و سعی دارند تا در صورت محقق نشدن فروش 2.3 
میلیون بشکه، با افزایش میزان پیش فروش نفت، کمبود درآمد نفت را جبران کنند. این در 
حالی است که پیش فروش نفت به میزان گسترده با نقدهای جدی در خصوص بازپرداخت 
سنگین آن در سال های بعد مواجه است. بنابراین الیحه بودجه 1400 را باید الیحه ای با اما 
و اگرهای نفتی جدی دانست.البته این » اگرهای« بودجه ای  نوبخت فقط به موضوع منابع 
نفتی منحصر نماند و وی درباره ارز 4200 نیز تاکید کرده است:اگر ارز 4200 حذف شود 
می توان یارانه را افزایش داد . وی همچنین  درباره درنظر گرفتن دو هزار میلیارد در بودجه 

برای واردات خودرو نیز تحقق این در آمد را منوط به بهبود شرایط ارزی دانسته است.

وزیر نفت از بررسی طرح محاسبه رایگان 
گازبهای 30 درصــد از مشترکان کم 
مصرف خانگی در هیئت دولت به عنوان 
مشوقی بــرای مدیریت مصرف انرژی 
ــزارش وزارت  در کشور خبر داد. به گـ
نفت، بیژن زنگنه، دیروز در آیین امضای 
و  نفت  وزارت  هــمــکــاری  تفاهم نامه 
ــان و خــانــواده ریاست  معاونت امــور زن

ــوع بهینه سازی  ــوض ــا م جــمــهــوری ب
ــرژی گفت: به منظور ایجاد  مصرف ان
مصرف  مدیریت  بـــرای  مشوق هایی 
گــاز، بــراســاس طــرحــی کــه قــرار است 
ــت بررسی شــود گازبهای 30  در دول
درصد از مشترکان خانگی که مصرف 
کمتری دارند، رایگان محاسبه می شود 
و ایــن طــرح تأثیر بسزایی بر مدیریت 

مصرف سوخت خواهد داشــت که در 
صورت تصویب در هیئت دولت، اجرایی 
ــزود: بــر اســـاس این  ــ ــود. وی اف ــی ش م
مصوبه، مشترکانی که مصرف خود را 
در زمستان 10 درصد کاهش دهند، از 
کاهش 15 درصدی در گازبها برخوردار 
می شوند که این موضوع دو تأثیر دارد، 
نخست این که قیمت تصاعدی محاسبه 

نمی شود و افزون بر این، دولت هم در 
پی کاهش مصرف 15 درصد تخفیف 
می دهد، برای این کار منابعی هم دیده 
شده اســت، هر چند این طرح بــرای ما 
کاهش درآمد به همراه خواهد داشت، 
اما ایجاد تعادل در تراز تولید و مصرف که 
در نتیجه این طرح حاصل می شود برای 

ما اهمیت بیشتری دارد.

طرح گاز رایگان 
برای 30 درصد 
مشترکان 
خانگی
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ــران نوشت: در پی انتشار اظهارات  • عصر ای
رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  کالنتری  عیسی 
ســازمــان حفاظت از محیط زیست در خصوص 
حضرت امــام)ره( و ریشه های انقالب اسالمی در 
مصاحبه با رسانه های مجازی، کالنتری به شعبه 
هفتم دادسرای کارکنان دولت احضار و در خصوص 
"توهین به بنیانگذار انقالب اسالمی" تفهیم اتهام 

گردید و با قرار تامین آزاد شد. 
مشق نو نوشت : سعید حجاریان، تئوریسین  •

جریان اصالحات در یادداشتی نوشت: من حدس 
می زنم رئیس جمهور آینده ایران نیز به سختی به 
دور دوم برسد. شاید، در سال های آینده زمزمه نظام 
پارلمانی دوباره اوج بگیرد و با تغییر قانون اساسی 
پست رئیس جمهور به کلی حذف و نخست وزیری 
جایگزین آن شــود. معتقدم رئیس جمهور آینده  
به شکلی گریزناپذیر با انواع نارضایتی ها دست وپنجه 
نرم می کند و 4 سال پر از التهاب را می گذراند تا هر 

چه زودتر بارش را ببندد و برود! 
شفاف نیوز خبرداد : قبل از شروع هفته پنجم  •

لیگ برتر، همه تیم ها و عوامل برگزاری مسابقات 
برای ادای احترام به مارادونا، یک دقیقه سکوت 
خواهند کرد.سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای 
به هیئت های فوتبال و مدیرعامل های باشگاه های 
ــرد کــه بــا درخــواســت  ــی اعـــالم ک فرهنگی ورزشـ
فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( جهت همدردی 
با خانواده و طرفداران دیگو مارادونا که اخیرا دارفانی 
را وداع گفت، پیش از شروع مسابقات هفته پنجم 

لیگ برتر یک دقیقه سکوت خواهیم کرد.

شرق _ این روزنامه در گزارشی نوشت: در حالی که  •
قبل از تحویل رسمی بودجه به مجلس شورای ایران، 
قرار بود تا سقف 200 میلیون یورو پرداخت غرامت 
اعتبارات صندوق  از محل  اوکراینی  هواپیمای 
توسعه ملی تأمین شود، در الیحه تقدیمی دولت به 
مجلس، این ردیف از مصارف صندوق توسعه ملی 
جدول بند »هـ« تبصره 4 حذف شد. بر اساس این 
گزارش، از دو میلیارد و 845 میلیون یوروی صندوق 
توسعه، دو  میلیارد یورو برای تقویت نیروهای مسلح 
و 845 میلیون یورو برای سایر مصارف تخصیص 

خواهد یافت.
جوان _ این روزنامه در یادداشتی به قلم عبدا...  •

گنجی و با عنوان »توافق بایدن و ترامپ« می نویسد: 
»کسانی که در ایران معتقدند با گفت وگو و مذاکره 
مسائل ایران و غرب حل خواهد شد به تعبیر امام 
آب در هاون می کوبند، چرا که مشخص می شود 
نه انقالب اسالمی را می شناسند و نه به راهبرد 
جهانی سازی فرهنگ و سیاست نظام سلطه باور 
دارنــد. این منازعه که می توان آن را منازعه حق و 
باطل، فقر و غنا و ایمان و رذالــت نامید، براساس 
سنت های الهی از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. مگر 

این که از هویت مان دست برداریم.

ــادی محمدی – چهارشنبه شب مصوبه  ه
مجلس با عنوان " قانون اقدام راهبردی برای 
رفع تحریم ها " پس از طی مراحل خود از جمله 
تایید شورای نگهبان از سوی محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور 
جهت اجرای دستگاه های مختلف ابالغ شد . 
رئیس جمهور 5 روزکاری وقت دارد تا این مصوبه 
را امضا کند و ضمن ثبت در روزنامه رسمی کشور 
برای اجرا به دستگاه های مربوط اعالم کند و این 
یعنی تا کمتر از سه روز دیگر این مصوبه اجرایی 
خواهد شد با این حال روز گذشته دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی که در روزهای تصویب 
مصوبه هسته ای مجلس چندین بار نامش به 
ــوع نمایندگان در خصوص  عنوان محل رج
مصوبه مجلس مطرح شد در اطالعیه ای تاکید 
کرد جنجال ها درباره این قانون به زیان منافع 

ملی است.
در این بیانیه با اشــاره به اقــدام رئیس مجلس 
برای بررسی کلیات طرح در نشست شورای 
عالی امنیت ملی ، آمده است : شورا مالحظاتی 
را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی کرد 
و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل 
نهایی به عنوان مصوبه شورا ابالغ شد. در این 
مصوبه همچنین از مجلس خواسته شده بود 
در بررسی و تدوین نهایی طــرح با دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه 
نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای 
مصوبه شورای عالی، نمایندگان رئیس مجلس 
و کمیسیون امنیت ملی در چند مرحله رایزنی ها 
و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که مالحظات 
دبیرخانه را دریافت کردند و در اغلب موارد، مورد 

توجه قرار دادند.
این بیانیه می افزاید: »در مراحلی نیز برخی 
نگرانی های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه 
مطرح بود که با پیگیری از مراجع مربوط مرتفع 
شد با این حال تاکید می شود  مراحل مختلف 
تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس 
روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام 

شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.« 

ــی کــنــد :»نــظــر  دبــیــرخــانــه شــعــام تــصــریــح م
کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل 
گیری، تکمیل و تصویب قانون »اقدام راهبردی 
برای رفع تحریم ها و صیانت از حقوق مردم« 
این است  که قانون فوق مسئله خاصی به زیان 
مصالح ملی ایجاد نمی کند و بر عکس، آن چه 
بر خالف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است 
همین جنجال هاست که شأن و جایگاه نهادهای 
قانونی کشور را مورد خدشه قرار می دهد و به 

وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می کند.«
در این بیانیه آمــده اســت:»بــدون شک اظهار 
نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد 
آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض 
و منافع گروهی و جناحی می کند و ضمن آن 
که هیچ گونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و 
آدرس غلط به دشمنان منتقل می کند.«این 
بیانیه با هشدار به برخی که به دنبال هیاهو و 
تخدیش نقش دبیر خانه هستند تاکید کرده 
است : ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه 
طرف ها در خصوص پایان دادن به مجادالت 
بی حاصل هشدار می دهیم که اجازه نخواهیم 
داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست 

بازان قرار گیرد.
تسنیم به صراحت مخاطب بیانیه دبیرخانه 
ــورا را محمود واعظی رئیس دفتر رئیس  ش
جمهور عنوان کرده  که در اظهاراتی گفته بود 
: »رئیس شورای عالی امنیت ملی آقای رئیس 
جمهور است، مجلس هیچ هماهنگی با شورای 
عالی امنیت ملی نکرده است. می گویند که با 
دبیرخانه هماهنگ  کرده اند، دبیرخانه که به 
تنهایی جایگاهی ندارد، دبیرخانه باید مقدمات 
کار را آمــاده کند بــرای این که طرح در جلسه 
شورای عالی، مطرح شود. اعتبار دبیرخانه به 
این است که مطالبش در شورای عالی مطرح 
شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ 
شأنی ندارند، ضمن این که دبیرخانه ممکن 
است هماهنگی هایی را به صورت یواشکی انجام 
داده باشد ولی اجازه از رئیس جمهور نگرفتند و 

از خود شورا هم، اجازه نگرفته اند.«

بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی: 

مصوبه مجلس خالف مصالح ملی نیست

اخبار 

دیدار سرلشکر قاآنی با الکاظمی
ایرج مسجدی سفیر کشورمان در عراق در خصوص 
سفر دوهفته قبل سرلشکر قاآنی  با تاکید بر این که 
سرلشکر سپاه قدس با مقامات عالی عراق دیدار 
و گفت و گو داشته است،  درپاسخ به این سوال که 
آیا سرلشکر قاآنی  با مصطفی الکاظمی نخست 
وزیرعراق هم دیداری داشته است یا نه، به شبکه 
خبری العالم گفت:» بله هم با رئیس الوزراء هم با 
آقای رئیس جمهور هم با تعدادی از مسئوالن دیگر، 
طبیعتا محور بحث های ایشان همکاری دو کشور و 
پیگیری خیلی از مسائلی که وجود دارد، هم بحث 
های سیاسی می کنند هم بحث های امنیتی می 
کنند در زمینه تقویت روابط امنیتی دو کشور، 
هم بحث های پیگیری بعضی از پرونده های 
اقتصادی و تاکید بر این موضوع، البته طبیعی 
است که سردار قاآنی خیلی وارد جزئیات پرونده 
ها نشوند اما به عنوان این که ایشان مسئول 
روابط بین دو کشور و نماینده جمهوری اسالمی 
در این موضوع هست درباره تمام نیازها و روابطی 

که بین دو کشور هست 
ــا مــقــامــات عــراقــی  ب
ــورت و بــحــث  ــ ــش ــ م

می کنند.« / ایسنا  

حکم 2 سال حبس برای موالوردی 
موالوردی : رای دادگاه بدوی است درخواست تجدید نظر می کنم

شهیندخت  اتهامات  به  رسیدگی  پایان   در 
ــوالوردی معاون سابق امــور زنــان و خانواده  م
ریاست جمهوری در شعبه 15 دادگاه انقالب 
ــد. به  اســالمــی تــهــران وی مجرم شناخته ش
گزارش فارس محکومیت بدوی وی به شرح زیر 
صادر و به وی ابالغ شد که شامل 2 سال حبس 
تعزیری بابت در اختیار قــرار دادن اطالعات 
و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئوالن 
نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و 6 ماه 
علیه  تبلیغی  فعالیت  دلیل  به  تعزیری  حبس 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایــران است. 
این محکومیت با واکنش موالوردی همراه شد 
و خانم مشاور با تایید خبر محکومیت خود به 2 
سال و شش ماه حبس تعزیری، اظهار کرد که این 
رای در دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید 
نظر است. در عین حال هنوز جزئیات بیشتری 
دربــاره پرونده مــوالوردی منتشر نشده است. 
البته پیشتر نام خانم مــوالوردی در ماجرای 
دستگیری تبعه  آمریکایی-لبنانی به نام »نزار 
زاکا« زیاد بر سر زبان ها افتاد؛ این فرد  در زمان 
ــوت ایــن معاونت   مسئولیت مـــوالوردی به دع
پا به ایــران گذاشت که البته پس از چندی  به 
خاطر جاسوسی بــازداشــت شــد. چند حادثه 
جنجالی دیگر هم در دوره مسئولیت شهیندخت 
ــوالوردی پیش آمــد از جمله آن که وی   در  مـ
کانال تلگرامی خود تصویری  را منتشر کرد که 
باواکنش های زیادی همراه شد از جمله علیرضا 

زاکانی  که در صفحه توئیتر خود این اقدام را 
سقوط اخالقی یا فقدان فهم حداقلی از خانواده  
دانست و گفت این اقــدام   باید از سوی آقای 
روحانی محکوم شود.  توئیتی که بدون پاسخ 
نماند و موالوردی هم در صفحه توئیتری خود 
خطاب به نماینده مردم قم نوشت: »آقای دکتر 
زاکانی اول به خودتان زحمت بدهید توضیحی 
را که پس از حذف این پست منتشر شده مطالعه 
کنید بعد حکم صادر کنید! از شما بعید است.« 
موالوردی پس از حذف پست جنجالی در همان 
صفحه تلگرامی با تیتر » یک توضیح «   نوشته 
بود که این عکس را در حال خــواب و بیداری 
گذاشته اســت:» اواخــر شب و در عالم خواب و 
بیداری! به مناسبت 15می روز جهانی خانواده 
پستی به نقل از کانالی دیگر بدون دقت و تامل 
در تصویر به کار رفته و با توجه به کپشن آن که بر 
شعار امسال این روز و بر اهمیت سرمایه گذاری 
از  حمایت  ــرای  ب اجتماعی  سیاست های  در 
خانواده های آسیب پذیر در بحران ها تاکید دارد 

در کانالم کار شده بود. «
اگر چه فارس اعالم کرده است که وی پیشتر 
نیز در  دادگاه کیفری 2 تهران به اتهام تشویق 
به فساد  و فحشا محکوم شناخته شده بود اما 
ــوالوردی تیر امسال در نامه ای سرگشاده  م
خطاب بــه رئیس قــوه قضاییه شیوه اطــالع 
رسانی درباره پرونده خود را غلط و باعث تاسف 

خوانده بود.

اعاده دادرسی 3 محکوم اعدامی 
حوادث آبان

با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی 
ــان مــاه در  این  سه محکوم اعــدامــی حــوادث آب
دیوان پذیرفته شد.در پرونده سه محکوم اعدامی 
حوادث آبان ماه، با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده 
مجدد و در شعبه دیگری ) هم عرض( رسیدگی 
خواهد شد. گفتنی است: اعاده دادرسی از طرق 
رسیدگی فوق العاده است که تنها با مجوز دیوان 

عالی کشور صورت می گیرد./ میزان
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امسال روز دانشجو متفاوت تر از هر سال دیگری  
است. سبک زندگی دانشجویی که ویژگی ها 
و خصوصیات خاص خودش را داشت، در این 
روزها پشت دیوارهای شیشه ای لپ تاپ ها 

می گذرد، بدون هیجان همیشگی و معمول دانشجوها. بدون 
شوخی های گاه و بی گاه و بدون خوابگاه هایی که به هر چیز 
می ماند اال جایی برای خواب و آسایش. احتمااًل سلف سرویس 

دانشگاه دلش برای دانشجویانی که هر روز پر سر و صدا 
پشت میزها می نشستند و همیشه از کیفیت افتضاح غذا 

شکایت می کردند، تنگ شده است. شاید دانشجویان هم 
این روزها که در خانه نشسته اند و غذای گرم و خوشمزه  

مادرشان را می خورند، گاهی هوس کنند همان کوبیده  
الستیک مانند سلف سرویس دانشگاه را بخورند که 

قابلیت استفاده به عنوان یک سالح سرد را داشت! اصال 
حضور در کالسی که نشود تأخیر داشت، پشت در ماند و 

با کلی منت و خواهش وارد شد، چه لطفی دارد؟ شب نشینی 
خوابگاهی و خوردن قهوه و چای برای بیدار ماندن در شب های 

امتحان چه  می شود؟ این روزها دانشجوها در اتاق های تمیز و 
مرتب به نسبت خوابگاه خودشان مشغول درس خواندن هستند و 

از شلختگی های خوابگاهی خبری نیست. دیگر الزم نیست کله سحر 
بلند شوید و آب کتری را که هنوز جوش نیامده در لیوان بریزید، به چای 

کیسه ای فرصت ابراز وجود ندهید و همین طور هول هولکی یک لیوان 
آب زیپو سر بکشید و بدوید که به کالس برسید. 16 آذر یعنی روز دانشجو 

بهانه ای شد تا پای صحبت چند دانشجو بنشینیم و از تفاوت در سبک زندگی 
این روزها، معایب و محاسن آن بشنویم، سبک زندگی که به اجبار تغییر کرده 
و معلوم هم نیست که این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در بخش 
دیگری از این پرونده یک کارشناس ارشد روان شناسی که این روزها هم تدریس 
آنالین دارد و هم مشاور دانشجویان است، توصیه هایی به داوطلبان برای 

یادگیری بهتر و کنار آمدن با شرایط در این رزوهای کرونایی دارد.

پرونده

 گفت و گو با چند دانشجو درباره سختی ها، شیرینی ها، خاطرات و تغییرات سبک زندگی شان 
با آنالین شدن کالس های درسی به بهانه روز دانشجو

روزگار کرونایی دانشجویان

ناامید نشدن، مدیریت 
استرس و یادداشت برداری

چند توصیه به دانشجویان برای حذف رایج ترین 
اختالالت و مشکالتی که دانشجویان به خاطر آنالین 

شدن کالس ها با آن ها درگیر شده اند

کالس های  بحث  در  دانشجویان  مشکل  اصلی ترین   
مجازی این است که امکان پرسش و پاسخ در آن ها وجود 
ندارد و در تهیه جزوه هم با مشکل مواجه می شوند. در 
ایــن بین، گاهی دسترسی به سایت هم بسیار سخت 
است، وسط درس اینترنت قطع می شود و این استرس 
دانشجوها را بیشتر می کند. البته ناامید شدن از آینده 
و اختالل های روان شناختی دیگری هم هست که این 
روزها بیش از قبل گریبانگیر دانشجویان شده است. در 
این جا می خواهم به عنوان استاد و روان شناس دانشگاه که 
این روزها با مشکالت و فضای آموزش مجازی دانشجویان 
درگیر هستند، چند توصیه به دانشجویان داشته باشم تا 

بتوانند با دست پر این روزها را پشت سر بگذرانند.
قطعا آموزش در فضای مجازی استرس زاست اما 1 روال ثابتی برای مطالعه تنظیم کنید

همین مسئله می تواند فرصتی برای باال بردن بازخورد 
و کیفیت یادگیری تان باشد. بهتر است روال ثابتی برای 
مطالعه خود تنظیم کنید. مطالعه منظم داشته باشید و به 
خودتان این اطمینان را بدهید که هیچ چیز تغییر نکرده و 

خود را برای شرایط موجود کاماًل آماده کنید.
فراموش نکنید که همیشه در شرایط سخت، 2 نسبت به شرایط دید مثبتی داشته باشید

انسان محک می خورد. شما باید این روزها اهداف خود 
را برنامه ریزی کنید و بدانید که در مواجهه با چالش ها و 
سختی ها، داشتن پشتکار است که به موفقیت ختم خواهد 
شد. به شرایط دید مثبتی داشته باشید و مسئولیت ایجاد 
شرایط، دنبال کردن وظایف و ثابت قدم بودن در اهداف 

همگی در این مسیر به شما کمک خواهد کرد.
مدیریت زمان کامال مهم است که این روزها کمتر 3 مدیریت زمان را جدی بگیرید

مورد توجه دانشجویان قرار می گیرد. برای شرکت به موقع 
در کالس های آنالین وقت خود را تنظیم کنید و نسبت 
به درس، کار و تعهدات شخصی خود متعادل و منظم 
باشید. همچنین برای شرکت در کالس های درسی از 
قبل مقدمات را فراهم کنید تا با ذهن بازتری در کالس 

مجازی حاضر شوید.
ــرداری در کالس  های درس حتی 4 یادداشت برداری را دست کم نگیرید یادداشت ب

در کالس های مجازی یک شیوه برای دستیابی به تفکر 
خالقانه است. توجه به صحبت های استاد، یادداشت 
بــرداری و خالصه کــردن، درک بهتری از درس به شما  
می دهد و باعث می شود بهتر بتوانید درس را ارزیابی کنید 

و راحت تر بتوانید درس ها را فرا بگیرید.
نقاط ضعف خودتان را برای بهتر شدن پیدا کنید. 5 استرس تان را مدیریت کنید

فراموش نکنید که اولین کار الزم برای موفق شدن در 
شرایط جدید، کاهش استرس است که دانشجوهای 
زیادی با آن درگیر شده اند. استرس درباره یاد نگرفتن، 
آینده تحصیلی و ...  مطمئن باشید که همه در آینده به 
این شرایط لبخند خواهیم زد که چطور استوار از پس این 
بحران عبور کردیم. بنابراین به جای افکار منفی، به آینده 

امیدوار باشید.
بعضی از دانشجویان در این روزها از استادان شان 6 از استادان تان کمک بگیرید

راهنمایی نمی گیرند. حتما از فضای مجازی برای ارتباط 
گرفتن با استادان استفاده کنید و 
از آن ها بخواهید که شما 
را راهنمایی کنند. 
مسئله ای  ــن  ای
ــه  اســــــــت ک
بیش  شاید 
گذشته  از 
به آن نیاز 

باشد.

بیشتر استادان کالس آنالین تشکیل نمی دهند

»امین« دانشجوی ترم هفتم مهندسی کامپیوتر است و درباره کالس های مجازی دانشگاه و آموزش غیرحضوری می گوید: 
»بر خالف تصور عموم که ما هر روز باید سر کالس آنالین حاضر شویم، بیشتر استادان کالس آنالین تشکیل نمی دهند، 
فیلم های آموزشی را می فرستند و ما هر زمانی که بخواهیم می توانیم آن ها را ببینیم. معمواًل فقط برای رفع اشکال، 
کالس های آنالین برگزار می شود که حضور در آن ها هم الزامی نیست.« او درباره مزایا و معایب این اتفاق ها می گوید: 

»خوبی فیلم های تدریس این است که همیشه در دسترس هستند و می توانید بارها و بارها آن ها را ببینید. 
اصاًل همه چیز کالس های غیرحضوری خوب است. به ویژه برای ما ترم باالیی ها بهتر شد. دیگر الزم 

نیست صبح زود برای رسیدن به کالس حاضر شویم و می توانیم هر زمانی که دل مان خواست 
فیلم درس را ببینیم. در زمان کالس های حضوری این امکان به راحتی در دسترس ما نبود 

و از این بابت کالس های غیرحضوری کار را راحت تر کرده است.« از امین درباره شیوه 
برگزاری امتحانات می پرسم که می گوید: »امتحان ها در سامانه ای که  ویژه این کار 

است، برگزار می شود. در یک بازه زمانی مشخص وارد سایت می شویم و به سواالت 
پاسخ می دهیم. البته استادان برای این که راه های تقلب را ببندند سعی می کنند 
سواالت امتحانی را طوری طرح کنند که رجوع به فیلم و کتاب و جزوه هم کارساز 
نباشد ولی برای بعضی از دانشجوها فقط غیرممکن، غیرممکن است و همیشه 
راهی برای نجات هست! برخی به صورت گروهی و کاماًل دوستانه در کنار هم و با 

همفکری این آزمون ها را برگزار می کنند و نمره عالی هم می گیرند!«

 نه از کنکور چیزی فهمیدیم 
نه از دانشجو شدن مان

»امیر کوچکی« دانشجوی ترم اول مهندسی کامپیوتر دانشگاه 
گیالن اســت. او که کنکور امسال را به اتفاق تعداد بسیاری از 

داوطلبان با تأخیر و بالتکلیفی فراوان داد، حاال با شیوه جدیدی از 
کالس و دانشگاه روبــه رو شده، اتفاقی که شاید هیچ وقت تصورش را هم 

نمی کرد. امیر درباره اوضاع این روزهای درس و دانشگاه و کالس های مجازی می گوید: 
»هم کنکورمان عجیب وغریب شد و هم دانشجو شدن مان. درباره کالس های مجازی به نظرم 
استادها به نسبت دانشجوها در برگزاری کالس های آنالین با مشکالت بیشتری مواجه هستند. در واقع ما 
چون نسلی بودیم که پیش از این هم با فضای مجازی سر و کار داشتیم راحت تر با این نوع از تدریس و تحصیل کنار آمده ایم، 
اما برخی از استادان هنوز با سختی هایی مواجه هستند. تا این جای ترم برای ما به شدت سخت گذشته؛ چون از ابتدا، ترم 
با تأخیر بیش از یک ماه و نیم شروع شد. حاال استادان مجبور هستند درس ها را فشرده تر و سریع تر تدریس کنند. حجم زیاد 
درس و تمرین در زمانی فشرده، بسیار سخت است.« او درباره تصوراتش از دانشجو شدن هم می گوید: »در واقع فکر می کنم 
هنوز هیچ ایده ای درباره دانشگاه و دانشجو شدن ندارم. ما هنوز حتی یک جلسه هم برای معارفه نداشته ایم، هم کالسی هایم 
را از نزدیک ندیده ام و استادان با ما به صورت حضوری آشنا نشده اند. ما از اواسط آبان در دانشگاه ثبت نام کردیم و تقریبًا یک 
هفته بعد، کالس های مجازی شروع شد. هنوز در باره امتحانات بالتکلیف هستیم؛ چون با این اوضاع و تأخیر در شروع، عماًل 
امکان برگزاری امتحان میان ترم وجود ندارد و نمی دانیم در نهایت چه می شود؛ باالخره امتحان میان ترم برگزار می شود یا 

فقط در پایان ترم امتحان می دهیم؟«

خودم نه ولی عکسم سر کالس حاضر می شود!

میثم، دانشجوی ترم نهم رشته کامپیوتر است. او پسری بوده که عالقه زیادی به حضور 
در کالس ها نداشته و به قول خودش، بیشتر آن را می پیچانده است! خودش دربــاره تغییر 

سبک زندگی اش در این روزها می گوید: »برای من هیچ فرقی نکرده. به نظرم کال سیستم 
آموزشی ما مشکل دارد و من به اصرار پدرم مشغول به تحصیل در این رشته هستم. قدیم 

باید کالس حضوری را با هزار ترفند می پیچاندم، االن کالس مجازی را! من به شخصه 
یک عکس از خودم چاپ کردم، می گذارم جلوی دوربین گوشی تا استاد فکر کند 

سرکالسم! بعدش هم می روم به بقیه کارهایم می رسم.« او درباره سرگرمی هایش در 
این روزها می گوید: »قدیم خیلی بیشتر با بچه های دانشگاه دور هم جمع می شدیم. 
 می رفتیم خانه یک نفر و گیم می زدیم. حاال بیشتر بازی های اینترنتی انجام 

می دهیم. البته باز هم هفته ای یک بار دور هم جمع می شویم.«

عمرمان پای اینترنت هدر می رود
»سیده زهرا حسینی« دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی دانشگاه کرج، درباره 

شرایط این روزهای دانشگاه و کالس های آنالین می گوید: »استادان هر کدام شیوه خودشان 
را در برگزاری کالس و تدریس دارند. در این میان، کالس های آنالین هم هرکدام با شیوه 
متفاوتی برگزار می شود. در برخی فقط می توانیم چت کنیم و سواالت مان را بپرسیم یا به 

سواالت استاد پاسخ بدهیم. در برخی دیگر باید همزمان صدای همه دانشجوها 
باز باشد که البته این مورد مشکالتی هم به بار می آورد و یک خاطره جالب هم 

در این باره دارم. در یکی از این کالس ها استاد از من سوالی کرد و در این بین همکالسی ام مشغول 
ورق زدن صفحات کتاب بود که استاد با شنیدن صدای ورق زدن، فکر کرد من به دنبال جواب 
می گردم، تذکر داد که کتاب را کنار بگذارم و هرچه گفتم من نیستم، باور نکرد و از نمره ام 
کم کرد!« او درباره تغییر  سبک زندگی اش با آنالین شدن کالس ها می گوید: »قدیم همه 
چیز منظم تر بود و زمانی که سر کالس بودیم، مشخص بود، اما االن گاهی قرار است 
مثاًل در ساعت ده کالس شروع شود ولی هرچه منتظر می مانیم، استاد نمی آید و 
اعالم می کند نیم ساعت دیگر کالس شروع می شود یا استاد در اتصال به اینترنت 
دچار مشکل می شود و کالس تشکیل نمی شود. از آن طرف، گاهی وسط کالس 
شارژ لپ تاپ تمام می شود یا در حالی که لپ تاپ در حال شارژ است، برق می رود و 

... . این شرایط واقعا اذیت کننده است و عمرمان پای اینترنت هدر می رود.«

 مزیت رفتن به دانشگاه فقط 
کالس حضوری نبود

 »مینو« دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات تطبیقی درباره فضای کالس های آنالین 
می گوید: »به قول یکی از استادانم: »کسی که لذت کالس های حضوری را چشیده باشد، 
قرار گرفتن در کالس های مجازی برایش سخت است« پس حاال خود ما باید از حالت 
منفعل بودن خارج شویم و با دید بهتری به شرایط نگاه کنیم چرا که این تغییر باعث 
شد فرصت های جدیدی به دست آوریم و کارمان تنها به امتحان پایان ترم ختم 
نشود.« از مینو پرسیدم حاال که تمام فعالیت دانشجویان در شبکه های مجازی 
انجام می شود و حتی امتحانات  هم به صورت آنالین است، دوری از محیط 
دانشگاه دیگر چه سختی هایی دارد. او گفت: »مزیت رفتن به دانشگاه فقط 
کالس حضوری نبود؛ قرار گرفتن در این فضا ما را از امکانات زیادی محروم 
کرد، که مهم ترینش دسترسی نداشتن به کتابخانه دانشگاه است. فکرش را 
بکنید ما برای هر درسی به یک تا چند منبع موثق نیاز داریم و معموال کتاب ها 
قیمت های زیادی دارند و خیلی ها از عهده تهیه آن برنمی آیند. باالخره هر 
دانشجویی دوست دارد وارد محیط دانشگاه شود، با دیگران تعامل داشته باشد 
و در جریان همایش ها و کالس های مضاعف آن جا قرار بگیرد، که متاسفانه حاال 

شرایطش را نداریم.«

مشارکت مان در کالس صفر شده است
»پوریا« دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره از حس وحالش دربــاره شروع اولین 

کالس های آنالین می گوید: »این روش دانشجو ها را به دو دسته تقسیم 
کرد: بعضی ها فقط آنالین می شوند و گوشی را کنار می گذارند 

و گروهی دیگر تالش شان را بیشتر کردند و خودشان به دنبال 
یادگیری افتادند. این روزها شرایطی پیش آمده که ما خودمان 
را در موضوعات مختلف محک می زنیم و کالس های آنالین هم از 

این قاعده مستثنا نیست. من توانستم فرصت بیشتری برای مطالعه 
کردن داشته باشم و با استادان ارتباط بهتری برقرار کنم.« از پوریا 
درباره مشکالتی که این روزها دانشجویان با شرکت در کالس های آنالین مواجه می شوند 

پرسیدم و او گفت: »با اضافه شدن ورودی های جدید و باالرفتن تعداد افراد در کالس ها 
)حدود 90 نفر( روند آموزش خیلی ُکند شده و ما دیگر هیچ فرصتی برای مشارکت نداریم. حاال 

امیدوارم هرچه سریع تر کرونا کنترل شود و ما بتوانیم به کالس های حضوری خود برگردیم.«
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پاستا با پنیر و سیر سوخاری

آشپزی من آشپزی من

غذای اصلی

بررسی 4 بیماری که 
بدن زنان در برابر آن ها 

مقاوم تر عمل می کند

بانوان اغلــب درخانــواده وظایــف زیــادی را به دوش 
می کشــند عالوه برآن ســختی های گذراندن عادت  
ماهیانــه، مســئولیت های دوران بــارداری، زایمان و 
انجام وظایف مادری، همه می توانــد آن ها را از لحاظ 
جســمی و روحی آســیب پذیرتر کند؛ این ها در حالی 
اســت که زنان همواره در معرض ابتال به بیماری های 
خاص جنسیتشــان به خصوص ســرطان های سینه، 
تخمدان، رحــم و... هســتند اما نکته  امیــدوار کننده 
این جاست که طبق آمار جهانی، زنان به طور متوسط 
پنج ســال بیشــتر از مردان عمر می کننــد. همچنین 
بیماری هایــی وجــود دارد کــه درصد شیوع شــان در 
مردان نسبت به زنان بیشتر است که در ادامه به برخی 

از آن ها اشاره خواهیم کرد: 
۱   پارکینسون

 طی مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، 
مردان حدود یک  ونیم برابر زنان به این بیماری مبتال 
می شــوند. متخصصــان دریافتنــد وجــود هورمــون 
استروژن در زنان از آن ها در برابر آسیب به رشته های 
عصبــی محافظــت می کند. آن هــا همچنیــن اذعان 
داشــتند عالیمی مانند خســتگی مفــرط و مزمن در 
بیمــاران زن مبتــال به پارکینســون، شــدیدتر اســت 
درحالــی که لــرزش در مــردان مبتال به ایــن بیماری 

بیشتر نمود پیدا می کند.
۲   سرطان کبد

 مردان حدود ســه برابر بیشــتر از زنان به “هپاتوسلوالر 
کانســر” که شــایع ترین نوع ســرطان کبد اســت دچار 
می شــوند. در مطالعه ای جداگانه که توســط محققان 
دانشگاه بولونیا در ایتالیا انجام شد، نرخ ابتالی مردان 
به سیروز کبد و سرطان کبد سه برابر بیشتر از زنان بود. 
خبر دیگر این که زنان مبتال به سرطان بدخیم کبد بیشتر 

از مردان مبتال به همان نوع سرطان عمر می کنند.
۳    بیماری مری بات

 پدیده شــایعی که در این بیمــاری رخ می دهد همان 
برگشت اسید معده به ســمت باال و داخل مری است 
که طی آن ســلول های مــری دچار تغییر می شــوند. 
نسبت ابتالی مردان به این بیماری که مقدمه شروع 
سرطان مری است دو برابر بیشتر از زنان ا ست. دکتر 
امانوئل آرنبی متخصص گوارش در دانشگاه تگزاس 
می  گویــد:  »با توجه به این  که برگشــت اســید از معده 
به داخل مــری  یعنی “حالت ترش کردن” و اسپاســم 
مری در مردان شایع تر از زنان است می توان ادعا کرد 
هورمون های زنانه در مصون نگه داشــتن زنان از این 
بیماری نقش دارد. همچنین در کل به نظر می رســد 
دریچه  فوقانی معده در زنان قوی تر است که احتمال 

برگشت اسید از معده به داخل مری را کم می کند.«
4   سرطان های پوستی سر و گردن

احتمال ابتالی زنان به سرطان سلول های سنگفرشی 
سر و گردن یک ســوم مردان است. شــواهد حاکی از 
آن اســت که قرار گرفتن در معرض نور آفتاب و سیگار 
کشیدن از جمله مهم ترین عوامل موثر در ابتال به این 
نوع سرطان به شمار می آید که با توجه به شاغل بودن 
بیشتر مردان، در این جنس شــایع تر است. برخی از 
مطالعات نشان داده احتمال ابتال به این نوع سرطان 
در زنان سیگاری نسبت به مردان سیگاری کمتر است 
که می تواند بــه دلیل نقش محافظتــی هورمون های 
زنانه به خصوص استروژن و پروژسترون در زنان باشد.
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بانوان
 خورایک هایی که به رفع 

مشکالت دندان کمک یم کند
مصرف بسیاری از خوراکی ها می تواند به داشتن یک لبخند زیبا کمک   کند

   شکالت تلخ 

شــکالت تلخ )شــکالت های بــا 70 درصــد  به بــاال از 
کاکائو، نه شکالت شیری مملو از قند( به دلیل داشتن 
ترکیبــی بــه نــام CBH کــه در آزمایش هــای حیوانــی 
نقش آن در کمک به ســخت شــدن مینای دندان ثابت 
شــده ، یک خوراکی فوق العاده برای دندان هاســت و 
آســیب پذیری دندان ها در برابر پوســیدگی را کاهش 

می دهد.
   پنیر

چیزی کــه پنیــر را بــه یــک غــذای فوق العــاده برای 
دندان هــا تبدیــل می کنــد، توانایــی آن در مقابلــه با 
فرســایش اســیدی دندان اســت. هر بار که شما یک 
وعده غذایی شامل نان، شــیرینی، مرکبات یا نوشابه 
مصــرف می کنیــد، دندان هایتان در معــرض مقادیر 
زیــادی اســیدهای ایجــاد کننــده پوســیدگی قــرار 
می گیرد. خوردن پنیر بعد از غذا می تواند اسید به جا 

مانده از وعده غذایی را خنثی کند. 
   مواد غذایی تخمیر شده

باکتری های ســالم موجــود در خوراکی هــای تخمیر 
شــده مانند کلم ترش، کفیر تأثیرات مثبتی بر سالمت 
دستگاه گوارش دارد که در نهایت بر سالمت دندان ها 

تأثیر می گذارد.
   ماهی سالمون

 D ماهی هــای چــرب منبــع بســیار خوبــی از ویتامین
هســتند که به دندان ها و لثه های شــما اجازه می دهد 

فواید کاملی از کلســیمی کــه همراه بــا غذاها مصرف 
کرده اید، دریافت کنید. مصرف روزانه مکمل ویتامین
D  هم  یکی دیگــر از راه هــای عالی کمک به ســالمت 

دندان هاست.
   پرتقال

از آن جایی که مرکبات حاوی ترکیبات اسیدی هستند 
شــاید مفید بودن آن ها برای دندان ها کمی عجیب به 
نظر برسد اما باید توجه داشت که ویتامین C موجود در 
مرکبات، رگ هــای خونی و بافت همبنــد را تقویت و با 
کاهش التهاب، روند پیشرفت بیماری های لثه را کند 
می کند. توجه داشــته باشــید که حداقل تا نیم ساعت 
بعد از خــوردن مرکبــات و دیگــر مواد غذایی اســیدی 

مسواک نزنید.
   آب

99.5 درصد بزاق دهان از  آب تشــکیل شــده است. 
کمبود آب بدن می تواند با افزایش دادن غلظت بزاق 
باعث خرابی دندان ها شــود. ســطح مناســب آب در 
بزاق برای تجزیه مناسب غذا، خنثی سازی اسیدهای 
تولید شده توسط باکتری ها و جلوگیری از پوسیدگی 
دندان ضروری اســت. افزون بر این، نوشــیدن آب با 
شســت وشــوی باقی مانده مواد غذایــی در دهان به 

کاهش تشکیل پالک کمک می کند.
   میوه ها و سبزیجات

اگر مسواک دم دست ندارید، میوه ها و سبزیجات حاوی 
فیبر باال می توانند بهترین گزینه جایگزین باشند. فیبر 

باالی میوه ها و سبزیجات عالوه بر این که به طور طبیعی 
دندان ها را مسواک می زند، تحریک کننده ترشح بزاق 
و کاهش دهنده تشکیل پالک هم  هست. محتوای زیاد 
آب در میوه ها و سبزیجات ترد و آبدار به جبران محتوای 

قند آن ها کمک می کند.
   بادام زمینی

دندان هــا  زمینــی  بــادام  در  موجــود  چربی هــای 
را می پوشــاند و از آن هــا در برابــر اســید محافظــت 
می کند.  بادام زمینی همچنین می تواند میکروب های 

دهان را از بین ببرد.
   چای سبز و سیاه

پلــی فنول هــای موجود در چــای ســبز و ســیاه، از بین 
برنده یا سرکوب کننده باکتری های عامل ایجاد پالک 
هســتند. باکتری ها از قندهای موجود در دهان شــما 
تغذیه و سپس اســیدهای از بین برنده مینای دندان از 
خود ترشح می کند.  مصرف چای حداقل نیم ساعت بعد 
از غذا گزینه خوبی برای از بین بردن این باکتری هاست. 
پلی فنول های موجود در چای همچنین دارای خاصیت 

ضد پوسیدگی دندان هستند.
   جگر گاو

اندام های حیوانی منابع غنی از ویتامین های محلول 
در چربی A ، D و K2 و همچنین بسیاری از مواد مغذی 
دیگر مفید برای  دندان ها هســتند کــه در مواد غذایی 

دیگر یافت نمی شوند.
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آنتی کرونا

یاسمین مشرف |  مترجم 

یکــی از توصیه هــای همیشــگی دنــدان 

پزشــکان این اســت که قنــد یــا آب نبات 

نخوریــد. درســت اســت کــه پرهیــز از خــوردن آب  نبات 

می تواند برای سالمت دندان ها مفید باشد اما بخش خوب 

ماجرا این جاســت کــه مصــرف بســیاری از خوراکی ها هم 

می تواند به داشــتن دندان ها و لثه های سالم، جلوگیری از 

پوسیدگی دندان و بیماری های لثه و همچنین داشتن یک 

لبخند زیبا کمک   کند. برای شــناختن این خوراکی ها با ما 

همراه باشید.

پزشکی 

مواد الزم برای خرده های نان رویه
 کره -  ۴ قاشق غذاخوری

 خرده نان -  ۲ فنجان
 ساقه پیازچه خرد شده -  ۳ قاشق غذاخوری

مواد الزم برای پاستا و سس
سیر - یک بوته

روغن زیتون -  به مقدار الزم
پاستا -  ۴50 گرم

کره -  ۸ قاشق غذاخوری
آرد -  ۶ قاشق غذاخوری

 شیر -  5 فنجان
 پنیر چدار رنده شده -  یک و نیم فنجان
 پنیر پارمسان رنده شده -  نصف فنجان
پودر خردل -  نصف قاشق چای خوری

 نمک - یک و نیم قاشق غذاخوری
 فلفل سیاه - یک قاشق چای خوری

نظافت ضروری 6 نقطه از بدن
بعضی از نقاط بدن به دلیل این که در معرض دید 
ما قرار ندارند معموال برای نظافت به چشم نمی 
آیند. به همین دلیــل در این مطلب  نحوه نظافت 
و شست وشوی این قســمت ها از بدن را یادآوری 

می کنیم :
۱- ناف 

حدود ۲۳۶۸ گونــه باکتری فقط در ناف شــکم 
ما زندگی می کنند. یــک پنبه را به مقداری الکل 
آغشــته و از آن بــرای تمیــز کــردن قســمت های 

داخلی ناف استفاده کنید. 
این کار را چند بار تکرار کنید.

۲- گوش

چند قطره روغن بچه یا گلیســیرین داخل گوش 
بریزید. پس از یک یا دو روز، به آرامی با اســتفاده 
از قطره چکان یا سرنگ آب نسبتًا گرم را در گوش 
بریزید و سرخود را به طرف دیگر برگردانید تا آب 
آن خارج شــود. گوش خود را با حوله پاک  کنید.

)با پزشک مشورت کنید(
۳- زبان

زبــان شــما بایــد بــه تعــداد  دفعــات تمیز شــدن 
دندان ها تمیز شــود. یک لیســه )خراشــنده( را 
روی زبان خود قرار دهید و به آرامی با کمی فشار 

آن را به جلو بیاورید.
4- آرنج

هفته ای یــک یا دو بــار از هر نوع اســکرابی حتی 
سفیدآب و کیسه اســتفاده کنید؛ اما نکته اصلی 
این اســت که به آرامی با حرکــت دورانی آرنج ها 

را مالش  دهید.
5- پوست سر

قبل از اســتفاده از شــامپو، موهای خود را کاماًل 
بشویید.

 شــامپوی روزانه خود را با کمی آب رقیق کنید و 
کف سر را بشــویید و دوباره کل موهای خود را با 

شامپوی رقیق شده بشویید.
6- صورت

برای شست وشــوی صورت از پاک کننده مالیم 
همراه با آب ولرم استفاده کنید. 

7-شستن پشت

بــرای اطمینــان از انجــام درســت آن ، از بــرس 
دســته دار بلند مخصوص شســت وشــوی پشت 

استفاده کنید.
 اگــر در نــاف یــا ســایر قســمت های بــدن خــود 
پیرســینگ دارید، برای تمیز کردن آن قسمت از 

آب نمک رقیق و ولرم استفاده کنید.

مهدیس مرادیان
خبرنگار

چه زمان باید به شنیدن صدای تپش 
قلب حساس شویم ؟

تپش قلب می تواند ناگهانی باشد و در برخی مواقع فرد از 
هوش می رود و سرگیجه و سیاهی چشم دارد و صدای قلب 
را می شــنود؛ در این حالت ها بیمار باید به پزشک مراجعه 

کند تا دلیل این تپش مشخص شود.
در توصیــف »آنژین صدری«،بایــد گفت: فــرد در حال راه 
رفتن درد قفسه سینه و درد در سر دل دارد که به دست ها 
هم انتشــار می یابد. اگر این درد بیش از 15 تا ۲0 دقیقه 

طول بکشد باید به سکته قلبی فکر کرد.
برخی دردهــا نقطــه ای و لحظه ای هســتند، ایــن دردها 
بیماری قلبی نیستند و با غذا خوردن تشدید می شوند؛ اما 
دردهای ســکته قلبی در حین استراحت و دردهای آنژین 
صدری در هنگام فعالیت رخ می دهد. استفاده از دخانیات 
مثل سیگار و قلیان، فشار خون باال، قند، چربی خون باال، 
کم تحرکــی، وزن باال، ســابقه فامیلــی و اســترس، باعث 
افزایش ابتال به بیماری های قلبی می شــود و باید از آن ها 
دوری کرد. تپش می تواند ناگهانی باشد. در برخی مواقع 
قلب در یک دقیقه حدود 150 تا ۲00 بارمی تپد؛یا فرد از 
هوش می رود و سرگیجه و ســیاهی چشم دارد و در برخی 
مواقع صدای قلبمان را می شنویم؛ به هر ترتیب بیمار باید 
به پزشــک مراجعه کند تا با گرفتن شــرح حــال و نوار قلب 
دلیل این تپش مشخص و برای آن داروی الزم تجویز شود.

  تهیه خرده های نان  رویه
 پودر نان و پیازچه خرد شــده را به مدت یک تا ۲ 
دقیقه با کره کمی تفت دهید تا تست شود سپس 

آن ها را کنار بگذارید.
  تهیه پاستا و سس

1 - فر را با دمای ۲00 درجه سانتی گراد روشن 
کنید تا گرم شود.

۲ - بوته سیر را بشویید و خشک کنید. )بوته باید 
کامل باشد(

۳ -  یک ســوم باالی بوته ســیر را بــرش  بزنید و 
به همراه بقیه ســیر داخل فویــل  بگذارید. روی 
آن روغن زیتــون ،نمک و فلفل بزنیــد و در فویل 
بپیچانید و به مدت ۳0 دقیقــه در فر بگذارید تا 

کباب شود.
۴ - بعد از پخت با فشــار دســت از قسمت پایین 
بوته، حبه های ســیر را از پوست جدا و با چنگال 

آن ها را پوره کنید.
5 -  پاســتا را در یــک قابلمــه آب نمــک در حال 

جوش نیم پز و آب کش کنید.

۶ -  نصف فنجان از آب پاستا را نگه دارید.
7 - یــک ظــرف کم عمــق بــه انــدازه  ۳۲ * ۲۲ 

سانتی متر را با کره چرب کنید.
۸ -  کره را روی حرارت ذوب کنید و آرد را با کره 

تفت دهید.
9 -  سپس سیر له شده را به آن اضافه و مخلوط 

کنید.
10 -  حــدود یک تــا ۳ دقیقه تفت دهیــد تا آرد 

طالیی شود.
11 -  شــیر را بــه آرد اضافــه کنید و بــه مدت ۳ 

دقیقه مدام هم بزنید تا به جوش آید.
1۲ - سپس پنیر ها، پودر خردل، نمک و فلفل را 

اضافه و کامال مخلوط کنید.
1۳ -  ماکارونی و آبی را که نگه داشته بودید به 

ترکیب اضافه و مخلوط کنید.
1۴ -  ســپس ترکیب را بــه ظرف پخــت منتقل 

کنید و خرده های نان  را روی آن  بپاشید.
15 - در نهایت آن را به مدت ۲0 تا ۲5 دقیقه در 

فر بگذارید تا کامال طالیی و برشته شود.

دانشــمندان کانادایی اعالم کردند نبود عالیم ابتال به کووید 19 در 
میان کودکان بسیار رایج است.  به نقل از دیلی میل، میزان خطرناک 
بودن کووید 19 برای تمامی قشــرها یکسان نیست. مردان بیشتر از 
زنان، افراد با بیماری های زمینه ای بیشتر از افراد سالم و کهن ساالن 
بیشتر از کودکان و جوانان در معرض خطر قربانی شدن به دلیل ابتال 

به کرونا هستند.
تحقیقات جدید دانشــمندان کانادایی نشــان می دهــد بیش از یک 
ســوم کودکان مبتال به ویروس کرونا هیچ عالیمی از بیماری از خود 
نشــان نمی دهند. ظاهر ســالم این کودکان می تواند مشکل بزرگی 
در زمینه انتشــار ویروس در جامعه باشد. تشــخیص ابتال به کرونا در 
کودکان براساس عالیم ظاهری بسیار سخت است. در میان کودکان 
مبتال به کووید 19 کــه دارای عالیم بیماری بودند، ســرفه و آبریزش 
بینی رایج ترین عالمت بود. با این حال، در همین تحقیقات آبریزش 

بینی و سرفه به طور گسترده در کودکانی که تست کرونایشان منفی 
بود هم مشــاهده شــد. با وجود این، عالیمی مانند حالت تهوع هفت 
برابر بیشــتر و از دســت دادن حس بویایی و چشایی ســه برابر بیشتر 
از دیگــران در کودکان مبتال به کرونا دیده شــد. محققــان می گویند 
بهترین راهکار برای تشــخیص ابتالی کودکان بــه کووید 19 نمونه 

گیری از بینی است.
محققان کالج ســلطنتی لندن اعالم کردند عالیم تــازه ای از ابتالی 
کودکان به ویــروس کرونا را کشــف کردند که کامال با بزرگ ســاالن 
متفاوت است. مهم ترین یافته ها از عالیم ابتالی کودکان به کووید 19 
نشان می دهد عالمت رایج از دست دادن اشتهاست. اگر می بینید که 
کودکان تمایلی به  خوردن غذا ندارنــد و از خوردن برخی وعده های 
غذایی طفره می روند، این مورد می تواند یکــی از عالیم رایج ابتال به 

کرونا در آن ها باشد.

هبرتین روش تشخیص  عالیم کروان در کودکان
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بــا  ســنی تان  تفــاوت 
فرزندتان بسیار زیاد بوده 
و طبیعی است که دنیای 
شــما بــا خواســته های 
فرزندتــان، متفــاوت باشــد. با ایــن حال و 
همان طور کــه خودتان هم اشــاره کردید، 
کرونا ســبک زندگی مردم را تــا حد زیادی 
تغییر داده است و شما هم باید با تمام توان 
برای مدیریت اوضاع تالش کنید. در ادامه 

چند توصیه به شما داریم.

 به جای امر و نهی، همراهی کنید
این روزها بهتر است به جای این که مدام 
به فرزندتان بگویید که فــالن کار را انجام 
بدهد و فالن کار را نه، سعی کنید کمی با او 
همراه باشید. با توجه به این که کالس های 
درسی بچه ها در این روزها مجازی است، 
فضای بودن بچه ها با گوشی بیشتر شده 
و نیازمند این است که شما به عنوان والد 
بیشتر از این که در مقابلش باشید، کنارش 
باشید یعنی در کالس ها و حتی زمان بازی 
کردن کنارش باشــید که هم بازی هایش 
را کنترل کنید و هم او احساس کند برای 

شما مهم است اما رفتارهایی همچون غر 
زدن و انتقاد کــردن و گفتن این جمله که 
»چرا سرت دایم تو گوشی هست؟«، بیشتر 

بین شما فاصله می اندازد.

 به فکر سرگرمی های خالقانه باشید
درســت اســت کــه نمی توانیــد در ایــن 
روزهای کرونایی، فرزندتان را برای بازی 
با وســایل به پــارک ببرید امــا می توانید با 
زدن ماســک و رعایت فاصله با دیگران ، با 
او در نزدیک ترین فضای ســبز به خانه تان 
قدم بزنید و حتی او را به دوچرخه سواری 
ببرید تا زمان بیشــتری را با شما بگذراند. 
به طور کلــی باید بــه فکر ســرگرمی های 
خالقانه باشید که در این روزهای کرونایی، 
دردسرساز نمی شود. به طور مثال برایش 
کتاب تهیه کنید و با هم مشــغول مسابقه 
کتاب خواندن شوید. در ضمن، سعی کنید 
از او بخواهید در مرتب کردن خانه همراه 

و کمک شــما باشــد. در نهایت به او برای 
رفتارهای درستش، جایزه هم بدهید. 

 از فرزندان تان کمک بگیرید
شرایط خودتان را بپذیرید. باالخره سن تان 
باال رفته و این موضوع برای شما یک سری 
محدودیت ها ایجاد خواهد کــرد. در متن 
پیامک تــان گفته اید که ســه فرزنــد داریم 
که دوتای شــان ازدواج کرده انــد. توصیه 
می شــود از فرزندان دیگرتان بخواهید که 

با او وقت بگذرانند و از آن ها کمک بگیرید.

 برای مدیریت اســتفاده از گوشــی 
قاطع باشید

گفته اید که مدام گوشــی دســت پســرتان 
است یا دســته بازی. بهتر است برای بازی 
کردن او زمان تعیین کنید، مثال 2ساعت یا 
4 ساعت و قبل از رسیدن به وقت مشخص 
اعالم کنید. احتمــاال مقاومــت می کند و 
حتی پرخاشگری، اما اگر شما قاطع باشید 
و محکم روی حرف تان بایستید، به مرور این 

مشکل هم حل خواهد شد.

راهله فارسی |    مشاور

 تربیت 
فرزند

توان سرگرم کردن فرزندم را در این روزهای کرونایی ندارم

1 تشــویق احساســی |   کودکان هــم مثل همه 
انسان ها نیاز به محبت دارند. توجه به کارهای 
خوب کودک و دیده شدن از نیازهای اوست. در آغوش 
گرفتن کودک، تماس چشــمی، لبخنــد زدن، نوازش 
کردن و بوســیدن از بارزترین روش هایی است که مادر 
می تواند به کــودک محبت  کند. گاهــی در جمع برای 
این کــه مســتقیم کــودک را مرکز توجــه قــرار ندهید، 
می توانید با چشــمک زدن ها یــا لبخندهای رمزی بین 

خودتان، تایید و توجه را به او بدهید.

2 تشویق کالمی |   پاداش کالمی یکی از مهم ترین 
و موثرترین نوع تشویق و پاداش است. کودک در هر 
سنی نیاز به شنیدن تعریف و تایید دیگران دارد. این  نوع 
تشویق، به خصوص در مقابل دیگران، به اعتماد به نفس و 
عزت نفس کودک بسیار کمک می کند و باعث ایجاد حس 
مفید بودن و ارزشمندی در او می شود. در این نوع پاداش 
مادر باید ســعی کند رفتــاری را که باعث پــاداش کالمی 
می شود برای کودک توضیح  دهد و کامال رفتار را توصیف 
کند. دقت کنید به کوچک ترین تالش ها و پیشرفت های 

کودک توجه کنید و بــه آن ها پاداش دهید تــا رفتار برای 
کودک به عادت تبدیل شود. سپس به مرور زمان می توانید 
پاداش آن رفتار را کم و قطع کنید چرا که آن رفتار در کودک 
نهادینه  می شــود و دیگر نیازی به تقویت نــدارد اما خوب 

است هر از گاهی همان رفتار تشویق شود.
3 تشــویق مادی |   این نوع پاداش شامل وسایلی 
اســت که کودک به آن عالقه دارد و همیشه از آن 
لذت می برد. اسباب بازی، لوازم تحریر، لباس، خوراکی و 
حتی پــول. ترجیحــا در این روش پــاداش دهی، لــوازم و 
چیزهایی که کودک نیاز دارد به عنوان پاداش داده شود. 
کودک باید برای رسیدن به این پاداش تالش کند و بهترین 

شیوه جدول ستاره ها یا پاداش های ژتونی است.
4 تشــویق تفریحی یا فعالیتی |   تفریحات مورد 
عالقه کودک هم می تواند به عنوان پاداش در نظر 
گرفته شــود. در این روش باید تفریحاتی که برای کودک 
لذت محسوب می شود مد نظر قرار گیرد نه چیزهایی که 
والدین فکر می کنند لذت بخش است. برای مثال؛ پارک 
بردن، بازی مورد عالقه یا خوردن یک بستنی می تواند به 

عنوان تشویق کودک استفاده شود.
در تهیه این مطلب از سایت »هنر و زندگی« کمک گرفته شده است

بانوان

 آیا تضمینی برای همیشه موفق بودن هست؟

شــهرت، موفقیت، در مرکز توجــه بودن، دریافــت جوایز  و 
... رخدادهــای مثبتــی بودند کــه برای دختر جــوان قصه 
رقــم خوردنــد. ما معمــواًل ســعی می کنیم بــرای موفقیت 
برنامه داشــته باشــیم اما آیا به اندازه کافی برای شکســت 
ورزیده می شویم و خودمان را برای روزهای بدون موفقیت 
آماده می کنیم؟ شــاید الزم باشــد برای پیروزی هــم،  دوره 
بازنشستگی در نظر بگیریم! هیچ تضمینی نیست که بتوانیم 
برای همه عمر در اوج باشــیم. بث اما همچنان در ســودای 
پیروزی غوطه می خــورد. او در اواخر نوجوانــی، به یکی از 
برجسته ترین شــطرنج بازهای دنیا تبدیل می شود. سوال 
مهم این اســت که وقتی او در ســن کم به چنیــن موفقیتی 
می رسد، آیا می داند قرار است با بقیه عمرش چه کار کند؟ 
گاهی می بینیم یا می خوانیم که بعضی از ستاره های موفق 
دنیا چندان دل  خوشی از خودشان و زندگی ندارند و شاید 
حاضر نباشند چند ساعت را در خلوت و تنهایی سپری کنند.

زندگی در غیاب مواجهه با دردهای واقعی
بث تــالش می کنــد شکســت ناخواسته اش)داشــتن یک 
خانــواده( را بــا بــرگ برنــده ســتاره شــدن در رقابت های 
شــطرنج، پنهان کند. کاری که البته بســیار ناخودآگاه رخ 
می دهد و این اقدام او سازوکاری دفاعی است برای مواجه 
نشــدن با درد بزرگی به نام فقدان مادر و پدر. چهره ســرد و 
بی عاطفه دخترک قصه به ما می گوید خبری از احساسات 
نیســت. گویی نمی خواهد ردی از هیجان های تهدیدآمیز 
و ناخوشــایند در صورتش باقی بماند. هرچه هســت درون 
او اتفاق می افتــد و فعالیت هایی مثل مصــرف دارو، مواد، 
شطرنج و ... نوعی واکنش اند به فقدان اصلی. وقتی نتوانیم 
با حس و حال واقعی مان مواجه شویم، دست به »کنش ورزی 

یا بیان در قالب عمل« می زنیم. 
جایــی کــه ســوگ نبــود مادر 
راهی به اشــک و کلمه ندارد و 
فقط می شود ابژه های مختلف 
را جایگزین ابژه اصلی)یعنی 
مــادر( کــرد؛ درســت شــبیه 
ســیگار و قرص هایی که جای 

مادر را برای او پر کردند.

مادری که مرگ را به جای زندگی پیشنهاد می کند
در سکانســی می بینیم که مــادر برای دریافــت کمک از 
طرف همسرش)پدر بث( پس زده می شود. بث می پرسد 
او کی بود؟ زن، همســرش را بــه نام »یک اشــتباه« صدا 
می زنــد و می گویــد »تنهــا مســئله ای که هســت اینه که 
باید با تــو چه کار کنــم؟« مادری کــه باید منبــع امنیت، 
آرامش و حیات بخشی فرزندش باشــد، وقتی به مشکل 
برمی خورد، چاره ای جز از بین بردن خودش و فرزندش 
نمی یابــد. ایــن همــان کاری اســت کــه مــادر تصمیــم 
می گیرد با کودکی که روی دســتش مانــده انجام دهد؛ 
یعنی دعــوت او به مرگ! حاال ماجرای بــث را بهتر درک 
می کنیم و موفقیت های پی درپی او را مساوی شادی اش 
نمی دانیم. می فهمیم که شــطرنج مثل یک پرده دودی 
بین او و فقدان مادر و پــدر عمل می کند. این پرده کمک 
می کند تا درد را کمتر احســاس کند اما ایــن که چگونه 
با این درد مواجه می شــود، مســئولیت خود اوست. بث 
هرگز زمانی را برای ســوگواری واقعی صرف نمی کند. 
با این که هنوز زنده است و تمام دنیا به او نگاه می کند اما 
انگار واقعًا چشم هایش را در مقابل دردهای زندگی بسته 

است! همان گونه که مادرش می خواست...

فرار بی سرانجام »بث« از مشکالت زندگی
تحلیل روان شناسانه قصه سریال 7  قسمتی گامبی  وزیر که جزو پربیننده ترین سریال های 

شبکه نتفلیکس شده است

»بث هارمون« دختر بچه ای ساکت و مرموز اســت که در دهه 60 میالدی به یتیم خانه فرستاده 
می شود، در حالی که مادرش را در حادثه ای از دست  داده است و هیچ خبری هم از پدرش نیست. 
او بنا بر یک اتفاق تصادفی، به شــطرنج عالقه پیدا می کند و بعدها هم در رقابت های بزرگ دنیا 
به عنوان برنده ای جوان، خودی نشــان می دهد. شــاید خیلی از ما نبوغ بث را ستایش کنیم و 
بخواهیم جای او باشیم؛ یعنی همان گونه که او خونسرد و هوشمندانه مهره ها را جابه جا و تمام نگاه ها را معطوف 
خودش می کند. اما این نبوغ رشک برانگیز را باید به تنهایی در نظر بگیریم یا باید به جنبه های دیگر زندگی اش مثل 
اعتیاد به دارو، مواد و... هم نگاه کنیم؟ آیا روی دیگر سکه زندگی اش هم ارزش غبطه خوردن دارد؟ در ادامه نگاهی 

روان شناسانه به سریال هفت قسمتی گامبی وزیر خواهیم داشت.

نگار فیض آبادی |    کارشناس ارشد روان شناسی  بالینی

تحلیل فیلم 

تشویق کودکان فقط مادی نیست!

 معموال مادرها اختصاص دادن پاداش به فرزند را مساوی با خریدن یک چیز می دانند. در حالی که تشویق کودک 
تنها با این روش ممکن است اثر معکوس داشته باشد و آن را به یک باج دهی تبدیل کند. به طور کلی از چهار 
طریق می توان کودک را تشویق کرد. هر کدام از این روش ها، یکی از ابعاد وجودی کودک را در بر می گیرد و بخشی 
از نیاز های او را تأمین می کند. برای تقویت رفتارهای کودک بهتر است از هر چهار نوع پاداش در موقعیت های 

مختلف و همراه با یک سبک فرزندپروری مناسب استفاده شود.

مارال مرادی

مادری 51 ساله هستم و شوهرم 60 ساله است. 3 فرزند داریم که 
دوتای شان ازدواج کردند. االن فقط یک پسر 10 ساله داریم که در خانه 
با ما زندگی می کند. من و پدرش مثل قدیم، انرژی و توان بازی با او را 
نداریم. به خاطر کرونا، بیرون هم که نمی توانیم برویم و دیگر توان سرگرم کردنش 

را نداریم. او هم بیشتر یا گوشی دستش است یا دسته بازی. چه کنیم؟

   تعارض جزو جدایی ناپذیر ارتباطات آدم هاست
هر دو انســان زنده ای که بــا یکدیگر در تعامل باشــند، 
خــواه ناخواه دچــار تعــارض می شــوند. تعــارض جزو 
جدایی ناپذیر ارتباطات آدمی است. حتی کودکی که 
در وجود مادر رشــد می کند و پاره ای از وجود اوســت، 
به محض این که کمی رشــد کرد با مــادر دچار تعارض 
می شود. به طور مثال، مادر می خواهد که او بخوابد تا 
به دیگر کارهایش رسیدگی کند اما کودک نمی خواهد 
بخوابد و شاید این اولین تجربه تعارضات در زندگی هر 
فرد باشد؛تعارض کودک با مادر. هرچه که فرد بزرگ تر 
می شــود، تعارضات او نیز متنوع تر و بزرگ تر می شود. 
کم کم فــرد متوجه می شــود کــه در بســیاری از مواقع 
تعارضاتش بیرونی نیستند، بلکه درونی هستند. به این 
معنا که دو نیاز او یا دو خواسته اش با یکدیگر در تعارض 
قرار می گیرند. مثال میل به تنبلی و میل به پیشرفت یا 

میل به خرید و میل به پس انداز.

  تعارضات بین زوج ها باید جدی گرفته شود
انسان ها عالوه بر این که با خودشان دچار تعارض می شوند، 
با دیگران هم  دچار تعارض می شوند. زمانی که ارتباطات 
کوتاه مدت و مقطعی باشد، وجود تعارضات شاید چندان 
اهمیتی نداشته باشــد. مثال اگر قرار باشد شــما در سال 
تنها یک بعدازظهر را با یک دوســت قدیمــی بگذرانید که 
با او تعارضات مهمی دارید، این کار شــاید چندان ســخت 
نباشد. یک بعدازظهر است و شما می توانید انتخاب کنید 
که دربــاره موضوعات مــورد اختالف صحبــت نکنید. اما 
زمانی که صحبت از رابطه های نزدیک و طوالنی مدت مانند 
ازدواج می شــود، موضوع به ســادگی یک بعدازظهر گرم 
تابستانی نیست. این جا، جایی است که افراد باید بدانند 
که با تعارضاتشان چه باید بکنند؟ تا این جای مطلب دو نکته 
مهم مطرح شد، اول این که وجود تعارض جزو جدایی ناپذیر 
هر رابطه اســت، دوم این که هرچه رابطه نزدیک تر باشد، 

احتمال وجود تعارضات بیشتر است.

  تقسیم بندی این تعارضات به 2 دسته
تحقیقات نشــان داده اند کــه تعارضــات در رابطــه زن و 
شــوهری به دو دســته قابل حــل و غیرقابل حل تقســیم 
می شوند. تعارضات قابل حل آن هایی هستند که می شود 
درباره شــان صحبت کرد و تعارض یا مشکل را حل کرد. 
مثل اختــالف ســلیقه در انجام کارهــا یا نحــوه مدیریت 
امور زندگی. اما دســته دوم تعارضاتی هســتند که ریشه 
در تفاوت های شــخصیتی افراد دارند. تحقیقات نشــان 
داده اند که بیشــتر از 69 درصد تعارضات زوج ها شامل 
این دسته هستند. این دسته از تعارضات، آن هایی هستند 
که باز هم باید درباره  شان صحبت کرد، اما این بار رویکرد 
صحبت نباید در جهت حل تعارض باشد زیرا این تعارضات 
غیرقابــل حل اند؛ بلکه بایــد هــدف از گفت وگو مدیریت 
تعارض باشــد. از آن جــا که بیشــترین میــزان تعارضات 
زوج ها در دســته دوم قــرار می گیــرد، مهــارت مدیریت 

تعارضات در تداوم یک رابطه خشنود بسیار مهم است.

  تعارضات غیرقابل حل، غیرقابل مدیریت 
نیست

زمانی کــه از تعارضــات غیرقابل حل صحبت 
می کنیــم، منظور این نیســت کــه نمی توان 

با آن تعــارض هیــچ کاری کــرد. بلکه 
منظــور ایــن اســت کــه نمی توان 

انتظار داشــت که بــا روش های 
حل مســئله بتوان آن تعــارض را 

به طــور 100 درصــدی از بین برد. 

در واقع زوج ها باید بیاموزند که بســیاری از تعارضاتی که 
در رابطه شــان وجود دارد، تعارضاتی هستند که با وجود 
این که غیرقابل حل اند اما قابل مدیریت هستند. تحقیقات 
گاتمن ها نشان داده اســت که زوج های خشنود آن هایی 
هســتند که می دانند چگونه تعارضات غیرقابل حل شان 
را مدیریت کنند و دســت از تــالش برای از بیــن بردن این 

تعارضات برداشته اند.

  در ازدواج های خشنود چگونه به تعارضات پرداخته 
می شود؟

در ازدواج های شاد و خشنود پرداختن به تعارضات بسیار 
ظریف صورت می گیرد: در روابط شاد طرح موضوع مورد 
اختالف به صــورت آرام و با زبان خــوش صورت می گیرد، 
زوج ها از نســبت پنج بــه یک اســتفاده می کننــد که نرخ 
رویدادهای مثبت به منفی اســت، زن و شوهر به طور دایم 
پذیرش و مقبولیت دیگری را به او ابراز می کنند، هر دو طرف 
سطح برانگیختگی فیزیولوژیک خود را پایین نگه می دارند، 
دو طرف از تعارضات منفی با یکدیگر جلوگیری می کنند، 
اگر رفتار ناخوشایندی پیش بیاید برای اصالح آن به سرعت 
اقدام  و از پیشرفت تعامل منفی جلوگیری می کنند و هر دو 
طرف به ســمت مذاکره برای کنار آمــدن با یکدیگر تمایل 

دارند و به سمت آن حرکت می کنند.

  برای مدیریت تعارضات غیرقابل حل چه باید کرد؟
 ســخت ترین بخش تعارضات، شــاید مدیریــت تعارضات 
غیرقابل حل باشد. بهترین و کارسازترین پیشنهاد در این 
زمینه کمک گرفتن از متخصصان زوج درمانگر است. اما 
به عنوان نشانه ای برای شناخت نقاط خطر در یک رابطه 
باید به این موضوع اشــاره کنم که زمانی کــه فرد به لحاظ 
هیجانی بســیار برانگیخته باشــد یعنی سیســتم عصبی 
خودکار او به شدت تحریک شــده باشد، فرد وارد وضعیت 
تهدید و دفاع می شود. فردی که در این موقعیت قرار گرفته 
اســت توانایی پردازش صحیــح اطالعات، گــوش دادن، 
خندیدن، مهربان بودن، همدلی کردن و خالق بودن را به 

میزان زیادی از دست می دهد. بنابراین یادگیری 
روش های کاهش برانگیختگی فیزیولوژیک 

یک مهارت بسیار مهم در مدیریت تعارضات 
اســت. در نهایت الزم می دانم ایــن نکته را 

بیان کنم که تنها نداشتن عواطف منفی برای 
داشــتن یک رابطه خشــنود کافی نیســت 

بلکه الزمه داشــتن یک 
ازدواج شــاد، ســاختن 

و ایجاد عواطــف مثبت در 
رابطه است، نکته ای که کمتر 

به آن توجه می شود.

واژه تعارض در فرهنگ فارسی معین به معنای »متعرض یکدیگر شدن« و »ناسازگاری کردن« 
است. هر ناسازگاری در نیاز، خواسته، باور و احساس بین دو انسان می تواند ایجاد تعارض کند. 
در این بین، نتایج یک پژوهش علمی که به تازگی در مجله The Lancet Psychiatry منتشر 
شده است، نشان داد که 69 درصد از تعارضات در رابطه زناشویی پایدار و دایمی اند و هیچ راه حل 
همیشگی ندارند. دلیل آن هم تفاوت زوج ها در نیازهای اساسی و ساختار شخصیت آن هاست. زمانی که نمی توان 
تعارضی را حل کرد باید آن را مدیریت کرد. بنابراین کار مهم زوج ها مدیریت این تعارضات همیشگی است و نه 

حل آن ها. اما چطور باید به این مهارت دست یافت؟

مشاوره 
زوجین

ریحانه نوذریان| کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

* صــدای ایــن آقــای دســتمال فروش کــه در پرونــده 
زندگی ســالم بــا او گفت و گــو کردیــن، شــنیدنیه. مــن 
دنبال کننــده پیجــش هســتم و اراده اش بــرای حــل 

مشکالتش، جالبه.
* چنــد روز پیش تصویــر »گریگــوری پرلمــان« را در یک 
کانال تلگرامی دیدم و برایم سوال شد که چرا این جوریه 
و رفتارهــاش خاصه. امروز که مطلب صفحــه خانواده رو 

خوندم، متوجه مشکلش شدم.
* معموال خانم های باردار از بوی سیرابی به خصوص در 
ماه های اول بارداری متنفر هستن. مطمئنید که سیرابی 
برای خانم های باردار یک پیشــنهاد خوبــه که در صفحه 

سالمت معرفیش کردین؟
* کاش پسرهای منم از این ابی دستمال فروش یاد بگیرن 
و باور کنن که کار کردن عار نیســت، حالل باشه، هر 

کاری باشه، برای شروع خوبه.
* در گذشــته صفحه خانواده و سالمت خیلی مفیدتر 
بود و مطالب داروهای طب ســنتی را می نوشــت ولی به 
تازگی چندان مفید نیســت و دیگر این کــه به خاطر 
ویژه نامــه آبنبــات که بــرای بچه ها چاپ میشــه، 

تشکر می کنم.
* هر وقت که زندگی سالم می خوانم از تنوع نگاه 
انسان ها به زندگی، متحیر می شوم. االن هم این 
آقای دستمال فروش خیلی برام جالب بود، هم اون 

آقای ریاضی دان که اختالل روان شناسی داره.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز گرفتن عکس خانوادگی

قرار و مدار

امروز با گوشــی یا دوربین عکاســی تون 
و بعد از یــاد گرفتن چند تــا ترفند باحال 
عکاسی، با کمک و همراهی دیگر اعضای 
خانــواده از همدیگــه عکــس 

بگیرین. هم ســرگرم 
هــم  و  میشــین 
خاطرات این روزها 

رو براتون ماندگار 
می کنه.

ما و شما

رمز و رازهای مدیریت 
تعارض ها به جای 
حل آن ها
پژوهش ها نشان داده که 69 درصد از تعارضات زوج ها 

غیرقابل حل هستند اما باید چه کرد؟
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گفت وگو با حاج نصرت، خانم نیکوکار 71 ساله یزدی که 
برای کادر درمان و بیماران شهرش آب میوه تهیه می کند

کار خیر هرجا بود، خودت را برسان

ت
شص

ت
مثب

داده تصویری

وز گوش آشنایی اب برخی دالیل وز

الهه توانا |  روزنامه نگار

می بینــم  را  زنــی  عکــس،  تــوی 
هم سن وســال مادربزرگم؛ چادرش 
را پشــت گردن گــره زده و مشــغول 
شست وشوی سیب اســت. توضیح 
عکس که همــراه آن در خبرگزاری ها 
دست به دســت  مجــازی  فضــای   و 
می چرخد، می گویــد: »حاج نصرت 
با همراهــی گروهی از جوانــان برای 
کادر درمان و بیماران، آب سیب تهیه 

می کند«. از آن کارهایــی که ما معموال نمی گذاریــم مادربزرگ ها انجام 
بدهند. روزهای پیش از کرونا که خانه شان سوت وکور نبود، وقتی دورهم 
جمع می شــدیم، کارهای سخت وســنگین وظیفه جوان ترهــا بود. فکر 
می کنم این عکس به همین دلیل توجهم را جلب کرده است. با دیدنش 
احساس می کنم باید بلند شوم و سبد سیب را از دسِت مادربزرِگ توی 
عکس بگیرم کــه کمرش درد نگیــرد امــا زِن توی عکــس، »حاج نصرت 
خیراندیش«، با من موافق نیست. پیر و جوان برایش معنی ندارد و معتقد 
است سختی وقتی آسان می شود که هرکس –فارغ از سن وسال- هرکاری 
ازدستش برمی آید، انجام بدهد. آن چه در ادامه می آید گفت وگوی کوتاه 

من با این زن بزرگ منش است.

 حاج خانم شما چندساله اید؟
فکر کنم متولد 28 هستم.

ایده آب میوه گرفتن چطور و از کی شروع شد؟
تقریبــا نزدیک 50 روز اســت که بــا بچه هــای پایگاه شــروع به ایــن کار کردیم. 
پایگاه یعنی حسینیه »فرج اللهی«، قبال منزل »حاج فرج ا...« پدربزرگ شوهرم 
بوده است که وقفش کرده اند. »حاج علی اکبر دشتی« یکی دیگر از اقوام شوهرم 
که به تازگی براثر کرونا فوت کرده، آن را ساخته است. این جا همیشه مجلس عزا و 
هیئت برپا بوده است، حاال هم ما کاری را انجام می دهیم که این روزها الزم است.

روزی چندساعت کار می کنید؟
من از شش و ربع صبح می آیم. جوان ها چون می روند سر کار، دیرتر می رسند. 
تا حول وحوش ســاعت 3 بعدازظهر که جوان ها بیایند برای آب گیری و ظرف 
کردن، ســیب و هویج ها را می شــویم، ضدعفونی می کنم، میوه های خراب را 
سوا و بعد هم ریزشان می کنم. تا حدود هفت بعدازظهر کارمان طول می کشد.

زمان زیادی است، خسته نمی شوید؟
فکر می کنم یکی پشــتیبانم اســت. پســرم هم می آید کمک ولی او هم نیاید، 
احساس می کنم تنها نیستم. قبال تا ســاعت 10 صبح می خوابیدم و هرروز با 
حال بد و کمردرد بیدار می شــدم. حاال هم کمردرد شدیدی دارم ولی این جا 

که می آیم خوشحال و خوب هستم.
روزی چقدر آب میوه می گیرید؟

روز تا روز داریم؛ 500تا، 400تــا و گاهی 600تا بطری. پســرها بطری ها را 
می برند برای چندتا بیمارستان شــهر. هم به دکترها و پرســتارها می دهند و 
هم به بیمارها. توی محله خودمان هم به هرکس کرونا داشته باشد، از این آب 

میوه ها می دهند.
برای کار به این بزرگی چندنفر با شما همکاری می کنند؟

وقت تا وقت فرق دارد؛ گاهی شش هفت نفر می آیند، گاهی 15نفر. جوان ها 
درس و کار دارند، نمی توانند دایم بیایند. من ولی هر روز می آیم، به جز یک روز 
که برای مصاحبه  مــرا به تهران بردند. میوه ها را هــم خیرها و مردم محل تهیه 

می کنند. مردم می گویند تا کرونا هست، ما هم هستیم. من هم همین طور!
برای بعد از کرونا چه برنامه ای دارید؟

من 10تــا نوه دارم، همیشــه 
بهشــان می گویــم کار خیــر 
هرجــا کــه بــود، خــودت را 
برسان. 48ســال است توی 
این حسینیه، هروقت مراسم 
روضه خوانی و عزاداری امام 
حســین )ع( بــوده، مــن هــم 
بــوده ام و هــرکاری ازدســتم 
برآمده اســت، انجام داده ام. 
از این به بعد هــم همین کار را 

می کنم. 

ضرب المثل قدیمــی »نعل وارونــه زدن« از نوعی 
حیله  جنگــی گرفته شــده و از میــدان جنگ 

به میــدان سیاســت راه پیدا کرده اســت. 
در دوران قدیم  که نیــروی زرهی وجود 
نداشــت و ســواره نظام نقــش مهمی را 
در جنگ هــا به عهــده داشــت، هروقت 

گروهــی ســوار به طرفــی عازم می شــد 
و می خواســت حریــف را منحــرف کنــد، 

ســواران نعــل اســب های خــود را وارونــه 

می کوبیدنــد تــا طــرف مقابل گمــراه شــود. اگر 
سوارها از شــرق به غرب رفته بودند، کسی 
که می خواســت از روی رد نعل اسب ها، 
مسیر را شناســایی کند، به اشتباه فکر 
می کرد اسب ســوارها از غرب به شرق 
رفته اند. حاال هم وقتی کســی رقیبش 
را با حیله منحرف می کنــد، می گویند: 

»نعل وارونه زد.«
منبع: ریشه های تاریخی امثال و حکم، پرتوی

نعل وارونه زدن

بایدها و نبایدهای خوش پوشی در سالمندی
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سبک زندگی 

نرگس عزیزی |کارشناس ارشد مشاوره

اگر از افــراد ســوال کنید که چرا پیرشــدن ترســناک اســت، به صورت 
معمول نکاتی از این دست را بیان می کنند؛ این که در سالمندی ظاهر 
تغییرات زیادی می کند، بیماری های مختلفی ممکن اســت سراغ آدم 
بیایــد، محدودیت هــای حرکتــی و برخــی ناتوانی ها باعث می شــود تا 
مستقل بودن کاهش یابد و... واقعیت این اســت که هر چند این موارد 
در خصوص برخی از سالمندان درست است اما درباره همه  آن ها صدق 
نمی کند و البته سالمندی هم فقط این موارد نیست. در نظر گرفتن این 
دو گزاره  بدیهی می تواند تا حدی تــرس را کاهش و دیدی واقع بینانه تر 

به افراد دهد.

   اما آیا پیر شدن تنها این موارد است؟
پیرشــدن می تواند محدودیت هایی را به دنبال داشــته باشد اما همزمان 
ورود به دوره سالمندی اتفاق مثبتی است که نمی توان از زیبایی آن نگفت. 
جدای از رشد آگاهی و غنی شدن تجارب در زندگی، دیدن رشد و بالندگی 
فرزندان و نوه هــا یکی از اســتثنایی ترین تجربه هــای لذت بخش زندگی 

است. در واقع اگر ادعا کنیم که رســیدن به این مرحله از زندگی، یکی از 
آرزوهای دیرین بشر اســت، اغراق نکرده ایم اما شاید تصور کنید پس اگر 
این مرحله از زندگی ترسناک نیست بلکه زیباست چرا برداشت عمومی 

چندان آن را تایید نمی کند؟
موضوع تبعیض بر اساس سن و کلیشه های منفی علیه سالمندان، یکی از 
موضوعاتی اســت که به صورت عمومی درباره آن کمتر صحبت می شود. 
از آن جا که یکی از دالیل راه اندازی این صفحه اصالح همین نگرش های 
نادرست درباره دوره سالمندی است، این اطمینان را به شما می دهیم  که 

درباره این موضوع در این صفحه بیشتر خواهیم گفت.

 سالمندی زیباست
 نه ترسناک!

ریشه ضرب المثل 

گفت و گو 

این هفته هم یک مســابقه داریم برای شــما 
مثبــت شــصت ســاله هایی که اهل ســینما 
و تلویزیــون هســتید. نــام ایــن هنرمنــد را 
برای ما بــا نام و ســن خودتان بفرســتید تا 
ببینیم چقــدر اهل این حرف ها هســتید! 
پاســخ مســابقه قبلی هــم مرحوم اســتاد 
محمدعلــی کشــاورز بــود کــه از بیــن 
 پاســخ های درســت، نــام آقــای جعفــر 
ا...وردی زاده، متولــد 1325 بیــرون 
اومد. خوش باشید و عکس ها و مطالب 

جالب تون رو برامون بفرستین.

مسابقه 

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

تلفن  05137634000

وزوز گوش بیماری نیست بلکه عالمتی از مشکالت دیگر است . اما چه مشکالتی می تواند باعث وزوز گوش شود؟

   لباس هــای خیلــی گشــاد یا چســبان 
کــه  آن هایــی  به خصــوص  نپوشــید، 
چروکیدگی بخش باالی بــازو و گردن تان 

را به نمایش می گذارد.
   زیورآالت زیاد، پر زرق و برق و ســنگین 
بــه خودتــان آویــزان نکنیــد، در هر ســنی 

برازندگی در سادگی است.
   از شال و دستمال گردن های طرح دار 
و رنگی برای پوشاندن چین و چروک های 

گردن تان استفاده کنید.
   در ایــن ســن به طــور معمــول کمــی 
اضافــه وزن دارید پس برای متناســب تر 
به نظــر رســیدن از پالتوهــای بلند تــر 

استفاده کنید.
   لباس هایی با رنگ های ســنگین تر 
مثل شــتری، خاکســتری،  خاکــی و... 
بهترین انتخاب برای شــما هســتند. رنگ 

پوســت ســالمندان در ایــن دوره کم رنــگ 
می شــود، اســتفاده از لباس هــای تیره تــر 
می توانــد تداعی کننده احســاس طراوت 

در شما  باشد.
   آقایان می توانند تی شرت های اسپرت 
با رنگ های لیمویی، آبی روشــن، صورتی 
روشن و حتی سفید را با شلوارهایی ساده 

به رنگ مشکی یا خاکستری جور کنند.
   پلیورهای خاکستری با یک بلوز سفید 
یقــه دار، مناســب آقایانی اســت کــه رنگ 
سفید موهایشــان با این ترکیب هماهنگی 

دارد.
   کفش ها بهتر اســت راحت و بدون بند 
باشند. توصیه می شــود برای فعالیت های 
روزمره از کفش هایی با بند کشی یا دارای 

چسبک استفاده کنید.
منبع: هفته نامه سالمت

عوارض 
 جانبی
 برخی 
داروها

کاهش 
شنوایی 

به واسطه 
افزایش سن

مسدود شدن 
گوش به دلیل 
ترشح زیاد یا 

عفونت گوش میانی

باال 
بودن 
فشار 
خون

قرار داشتن در 
معرض صدای 
بلند برای زمان 

طوالنی

نا
س

ز ای
س ا

عک
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کدام مربيان ایرانی انتخاب 
آلکنو خواهند بود؟

چهار گز�نه برا� نشستن رو� نيم�ت تيم مل	 واليبال

ورود ممنــوع! جز�يات قرنطينه پرسپوليس 
در تهران برا� فينال آسيا
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تهدید چند باره استقاللى ها 
به بازى نکردن در دربى

اموال بازنشستگان
 در حساب ویلموتس!

آغاز مرحله حذفى لیگ 
قهرمانان آسیا
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باشــگاه پرسپوليس شرا�ط اســ�ان اعضا� ا�ن تيم در تهران را همچون 
دوران حضور در /شــور قطر برا� فينال ليگ قهرمانان آسيا شبيه ساز� 
/رده اســت. باشــگاه پرســپوليس پــس از صعود ا�ــن تيم بــه فينال ليگ 
قهرمانان ٢٠٢٠ آســيا تصميم به رفتن اعضا� ا�ن تيم به قرنطينه /رده  
تــا بتواند شــرا�ط را شــبيه به زمان اســ�ان ا�ــن تيم در /شــور قطر برا� 
برگزار� د�دار حســاس باشــگاه; در قاره /هن /ند. از ا�ن رو باز��نان 
و اعضا� /ادر فن;، پزش�; و تدار/ات ا�ن تيم از روز گذشته به قرنطينه 
رفته انــد تــا ضمــن انجام تســت /رونــا به مســائل روحــ; و روانــ; آن ها 
رسيدگ; شــود. باز��نان پرسپوليس طبق خواســته �حي; گل محمد� 
ســرمرب; ا�ن تيم طور� اســ�ان داده شده اند /ه در هر اتاق، ٢ باز��ن; 
/ه قرار است قبل از فينال ليگ قهرمانان ٢٠٢٠ در قطر هم اتاق ��د�گر 
شــوند، /نار هم باشند. همچنين /ادر فن; سرخ پوشان پا�تخت هر /دام 

جداگانــه با صحبت ها� خود ســع; بــر ارتقا� روحيه باز��نــان ا�ن تيم 
دارند. صحبت ها� انگيزشــ; /ه تمر/ز باز��نان ا�ــن تيم را معطوف به 
د�دار فينال /رده است. گل محمد� از شاگردان خود خواسته، قدم اول 
را برا� موفقيت در فينال آسيا با /سب پيروز� مقابل    ذوب آهن اصفهان 
بردارنــد تــا ســرخ ها با اعتمــاد به نفــس /اف; راه; /شــور قطر شــوند. 
حساســيت ســرمرب; پرســپوليس باعث شــده تا اجازه ورود هيچ شخص 
غير مرتبــط بــا تيم به هتــل محــل اقامت ســرخ ها داده نشــود. همچنين 
حضــور باز��نان به طور دســته جمع; در �] اتاق ممنوع شــده، تا آن ها 
در /شــور قطر با جر�مه مســئوالن /ميته مســابقات ليگ قهرمانان آسيا 
روبــه رو نشــوند. جعفر ســميع; مد�رعامل باشــگاه پرســپوليس به دليل 
رعا�ــت قرنطينه ســرخ ها بــه هتل محل اقامــت ا�ن تيم نرفته، تا شــرا�ط 

به طور /امال  مشابه با زمان حضور ا�ن تيم در /شور قطر باشد. 

ورود ممنــوع!

خوددارى وریا از جراحى به خاطر استقالل!خوددارى وریا از جراحى به خاطر استقالل!

جز�يات قرنطينه پرسپوليس
 در تهران برا� فينال آسيا
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رئيس هيئت کوه نوردى استان: از وزارت ورزش 
گله مندیم

رئيــس هيئت �وه نــورد� خراســان رضو� دربــاره بالت�ليف� 
ســاختمان ســنگ نورد� گفــت: «عمليــات ســاختمان� و�ــژه 
رشته ســنگ نورد� در مجموعه ورزشــ� ١٥خرداد پس از ١٣ 
ســال ت�ميل شــده اما منتظر نصب د�واره هســتيم �ه در تعهد 
فدراســيون �وه نــورد� بوده. بــرا� عدم ت�ميل د�واره ســالن 
احمــد  گال�ه مند�ــم.»  ورزش  وزارت  از  مشــهد  ســنگ  نورد� 
زحمت�ش افزود: «امســال با وجود پيگير� ها�� �ه شــد و نامه 
�تب� �ه فدراسيون به وزارت ورزش زد، سالن ١٥خرداد مشهد 
جــزو اولو�ت ها قرار گرفتــه، نامه ا� دار�م از رئيس فدراســيون 
�وه نورد� �ه نوشته است، مشهد جزو اولو�ت ها� اول ورزش 
�شور در بحث د�واره ها� سنگ نورد� است ول� هنوز از وزارت 
ورزش خبر� نيست. هر ٢، ٣ ماه �ارشناس آن ها تماس گرفته 
و ابعــاد م� گيــرد باز هم خبر� نم� شــود.» زحمت�ــش درباره 
صعودها� گروه ها� غيرمجاز و مجاز بدون رعا�ت پروت�ل ها� 
بهداشت� افزود: «دستورالعمل �ه به صورت �ل� از سو� ستاد 
مل� �رونا، استاندار�، هيئت و اداره �ل ورزش وجوانان استان 
اعالم و ابالغ شــده اســت. متاســفانه عدم رعا�ــت پروت�ل ها� 
بهداشت� بيشــتر در تش�ل ها� غيرمجاز مشاهده م� شود، در 
همين هفته دو مورد مشاهده شد �ه هر دو مورد را به اداره �ل 

ورزش وجوانان گزارش �رد�م.»

امير توکليان: ليگ برتر کشتی سطح فنی پایينی داشت
ســرمرب� خراسان� سابق تيم مل� �شت� آزاد نوجوانان گفت: 
«�شــت� ا�ران از زمان شيوع �رونا فرصت ســوز� �رده و هيچ 
خالقيتــ� در ا�ــن خصوص نداشــته  اســت.» امير تو�ليــان در 
خصــوص ارز�اب� اش از برگزار� مســابقات ليگ برتر �شــت� 
ا�ــران افــزود: «بــه دليــل ا�ن �ه �شــت� گيران تمر�ن �شــت� 
نداشــتند، مســابقات ليگ برتر ســطح فن� پا�ين� داشــت اما 
�شت� گيران آمادگ� جســمان� قابل قبول� داشتند. به نظرم 
سفره ا� برا� مربيان و �شت� گيران پهن بوده و مسابقات به هر 
نحو� برگزار شــد تا حاميان مال� از �شت� دور نشوند.» و� در 
خصوص وضعيت �شت� در دوران شيوع و�روس �رونا به ا�سنا 
گفت: «از ابتدا� شــيوع و�روس �رونا �ســان� �ه ســالن ها� 
�شــت� را اجــاره �رده اند، آســيب جد� د�ده اند. �شــت� �ال 
ورزش درآمدزا�� نيســت اما االن شــرا�ط ســخت  تر هم شــده  
اســت. با توجه به وضعيت �رونا بيشــتر�ن آســيب را �شــت� و 
رشــته ها� رزمــ� د�ده اند چرا�ه با وجــود رعا�ت پروت�ل ها� 
بهداشــت�، اجازه برگزار� تمر�ن و مســابقه را هم ندارند.» و� 
افــزود: «�شــت� گيران� �ــه در ليگ برتــر �ا انتخابــ� تيم مل� 
شــر�ت �ردند، تمر�ن �شــت� نداشــته اند و اغلب با تمر�نات 
بدنســاز� شــرا�ط خود را حفظ �رده بودند. در ورزش �شت� 
ورزشــ�ار با مسابقه آماده م� شــود و بدن با�د با بدن حر�` در 

تماس باشد تا ورزش�ار ساخته شود.»

د�ــدار شــهرخودرو خراســان بــا ذوب آهن اصفهــان در حالــ� امروز از 
ســاعت ١٥ برگزار م� شود �ه فضا� حا�م بر ا�ن مسابقه بيشتر تحث 
تاثيــر �رونا قرار گرفته اســت. با وجود ا�ن �ه نما�نده فوتبال خراســان 
رضــو� به اصفهان ســفر �رده امــا هنوز برگــزار� ا�ن بــاز� به خاطر 
مبتال بــودن برخ� از باز��نــان ذوب آهن به �رونا قطعيــت پيدا ن�رده 
ول� تيم شهرخودرو با نظر سازمان ليگ فوتبال به اصفهان سفر �رده. 
از ســو� د�گر هــم باز��نان شــهرخودرو به دليل ابتــال� چند باز��ن 
ذوب آهــن برا� رو�ارو�� بــا حر�` نگران� ها�� دارنــد. حال با�د د�د 
سرنوشــت ا�ن د�دار چگونــه رقم م� خورد. اما در هر صــورت ٢ تيم از 
نظر رده بند� جدول ليگ برتر همســا�ه هســتند و نياز جد� به امتياز 
ا�ن باز� دارند؛ مسابقه ا� �ه با چاشن� ترس از �رونا برگزار م� شود.  

 تهد�د �رونا 
در چند روز گذشــته مبتال شــدن چنــد باز��ن ذوب آهن حاشــيه ها�� 
را بــه همــراه داشــت، از ا�ن رو باشــگاه ذوب آهــن درخواســت لغو ا�ن 
̀ شده ا�فمارi، تعو�ق باز�  د�دار را داشت. اما بر اســاس قانون تعر�
در صورتــ� انجام م� شــود �ه شــمار مبتال�ــان به �رونــا در �j تيم به 
حد� برســد �ه آن تيم نتواند ليســت ١١ نفره خود به عالوه ٥ باز��ن 
ذخيــره را ت�ميــل �نــد و در ا�ــن صورت آن د�ــدار لغو شــده و به زمان 
د�گر� مو�ول م� شــود اما ا�ن قانون شــامل تيم ذوب آهن نم� شود و 
با�د در باز� امروز مقابل شــهرخودرو بــه ميدان برود. رحمان رضا��، 
ســرمرب� تيم ذوب آهن معتقد اســت �ــه ا�ن قانون با�د اصالح شــود. 
همچنيــن رضا�ــ� مبتال شــدن باز��نانش به و�روس �رونــا را به باز� 
قبلــ� تيمــش مقابل صنعت نفــت مرتبط م� دانــد. او معتقد اســت �ه 
قبــل و بعــد از باز� بــا صنعت نفت تعــداد� از هواداران به د�دارشــان 
آمدند و مســائل بهداشــت� را هم رعا�ت ن�رده بودند �ه باعث شــده تا 
باز��نانــش بــه �رونا مبتال شــوند. حاال با ابتال� ٣ باز��ــن ا�ن تيم به 
�رونا خواهان لغو ا�ن باز� شــده اند. حال باشــگاه شهرخودرو نسبت 
بــه ا�ــن موضوع وا�نــش نشــان داد و اعالم �رد �ــه برا� بــاز� امروز 
آماده اســت. همچنين اعضا� تيم شــهرخودرو روز گذشته به اصفهان 
ســفر �ردند و ط� نامه ا� به فدراســيون فوتبال خواســتار حضور و�ژه 
ناظران ا�فمارi در ا�ن باز� شدند تا به طور �امل از صحت و سالمت� 

باز��نان حر�` مطلع شوند. 
 رده �ازدهم� 

شــاگردان ســيدمهد� رحمتــ� در هفتــه گذشــته باز� تلخــ� مقابل 
پرســپوليس داشــتند �ه خيلــ� در روحيــه باز��نان تاثيرگــذار بود اما 
در �ــj هفتــه گذشــته تمر�نات خوب� را پشــت ســر گذاشــتند و حت� 
مالــj باشــگاه هم بــه خوب� از ســرمرب� جــوان خود دفاع �ــرد و پا� 
انتخابش ماند �ه در ا�ن شرا�ط اقدام قابل توجه و خوب� بوده و همين 
حما�ــت در انگيزه �ادر فنــ� و باز��نان تاثيرگذار بــود. اما در مجموع 
تيــم شــهرخودرو امســال تغييرات ز�ــاد� داشــت و هنوز نتوانســته به 

هماهنگ� الزم دســت پيــدا �ند. ا�ــن هماهنگ� نياز به زمــان دارد تا 
باز��نان جوان تيم به �j ثبات خوب� برسند و بتوانند تمر�ز الزم را در 
ميدان داشته باشــند. ا�ن موضوع زمان بر است تا باز��نان سخت�وش 
رحمت� به �j تجربه ا� دســت پيدا �نند. عناب� پوشان در باز� قبل� 
مقابــل پرســپوليس �j ب� نظم� و ناهماهنگ� داشــتند و نتوانســتند 
تا�تيj تيم� را به خوب� ارائه دهند. آنها تا�نون �j برد، �j مساو� 
و ٢ باخــت در �ارنامــه خود دارند و بــا ٤ امتياز در حــال حاضر در رده 
�ازدهــم جدول رده بند� قرار دارند �ــه اگر بخواهند الاقل تا نيم فصل 
ليگ بيســتم در بدتر�ن شرا�ط در ميانه ها� جدول قرار بگيرند با�د از 
همين هفته حداقل امتياز ها را به دســت آورند وگرنه مم�ن است جزو 

٤ تيم قعرجدول� لقب بگيرند. 
 برتر� شهرخودرو 

از طرفــ� تيــم ذوب آهن هم امســال خيل� خوب ظاهر نشــده و تا ا�نجا� 
�ار نتوانســته مانند سال ها� گذشته در قامت �j تيم مدع� ظاهر شود. 
شاگردان رحمان رضا�� در حال حاضر ٣ مساو� و �j باخت در �ارنامه 
خود دارند و با ٣ امتياز در رده دوازدهم پشــت ســر شــهرخودرو هســتند. 
بــرد در ا�ن بــاز� م� تواند تيم پيــروز را چند پله ا� در جدول باال ب�شــد. 
شــاگردان رحمان رضا�� در شرا�ط� به مصاف شهرخودرو خواهند رفت 
�ــه فصل گذشــته و در ٢ د�دار رفت و برگشــت مغلوب ا�ن تيم شــده اند. 

شــهرخودرو بــا نتا�ج ٢-�ــj و �j-صفــر، ذوب آهن را در ليــگ نوزدهم 
ش�ســت داد و جالب ا�نجاســت �ه در ٣ تقابل آخر دو تيم در اصفهان نيز 
پيروز� از آن شهرخودرو بوده است. در ا�ن ٣ تقابل �ه ��� از آنها مربوط 
به جام حذف� بوده، ذوب� ها نتوانســته اند از امتياز ميزبان� استفاده �نند 
و مغلوب شــهرخودرو شــده اند. حال با�ــد د�د شــاگردان رحمان رضا�� 
م� توانند به طلســم ش�ســت ها� خــود مقابل شــهرخودرو در خانه پا�ان 
داده و ا�ن تيم را در اصفهان ش�ســت دهند �ا ا�ن مشــهد� ها هستند �ه 

بار د�گر با ٣ امتياز از اصفهان خارج خواهند شد.
 درخواست از ا�فمار�

مالj باشــگاه شهرخودرو خراسان نسبت به حاشيه ها� به وجود آمده 
 iفمار�برا� باز� امروز تيمش وا�نش نشان داد و درخواست �رد تا ا
پــس از پا�ــان بــاز� از تمام باز��نان تســت بگيــرد. فرهــاد حميداو� 
دربــاره حضورشــان در اصفهــان افــزود: «با تا�يد ســازمان ليــگ، تيم 
راه� اصفهان شــده و خواهش �رد�م �ه توسط ا�فمارi پس از د�دار 
برابــر ذوب آهن از تمــام باز��نان تســت گرفته شــود.» و� هرگونه لغو 
باز� را جفا در حق شــهرخودرو خوانــد و اظهار �رد: «قانون برا� همه 
��سان اســت. ما تمر�نات الزم برا� د�دار با ذوب آهن را انجام داد�م. 
اعضا� تيم به اصفهان ســفر �ردند و در صورت عدم برگزار� مســابقه 

١٠٠ميليون تومان ضرر م� �نيم.»

نبرد همسایه ها با چاشنی ترس!
رقابت امروز شهرخودرو-ذوب آهن همراه با حاشیه هاى کرونایى 

چرا مرگ مارادونا را از سرمرب� اش پنهان �رده اند؟

نباید سالمتى بیالردو به خطر بیافتد 

اخبار خراسان

على ترابى

مهاجم گلزن تيم فوتبــال آث ميالن، گفت: 
«وقتــ� همــه م� گو�نــد چيــز� غيرمم�ن 
اســت، ا�ن موضوع باعث عصبانيت شــد�د 
در  ابراهيموو�ــچ»  «زالتــان  م� شــود.  مــن 
آمبروســين�»  «ماســيمو  بــا  مصاحبــه ا� 
هم تيم� ســابق خــود در تيــم آث ميالن در 
خصــوص حضور دوبــاره در ا�ن تيــم، اظهار 
داشــت: «در ميالن احســاس م� �نم �ه در 
خانــه خودم هســتم و هيــچ عجلــه ا� برا� 
بازگشت دوباره به خانه خودم نداشتم، چرا 
�ه ا�نجا خانه من است.» و� ادامه داد: «١٠ سال پيش �ادم م� آ�د �ه بعد از باز� با بارسلونا 
و ميــالن در تونل ورزشــگاه به من گفتند �ه  به ميالن برگــرد و همان موقع مد�رعامل وقت 
ميالن به خانه من در بارسلونا آمد و گفت تا زمان� �ه با من توافق ن�ند به ا�تاليا برنخواهد 
گشت.» زالتان افزود: «اوضاع بارسا مشخص نبود هنوز هم نم� دانم مش�ل واقع� چه بود. 
من بعد از بارســا پيشنهادات د�گر� هم داشــتم اما ميالن را انتخاب �ردم ز�را ا�ن شهر را 
م� شــناختم و وقت� تيم� مثل ميالن به شــما پيشــنهاد م� دهد، انگيــزه م� گير�د.» ا�ن 
باز��ن ٣٩ ساله هيچ �j از باورها� خود را از دست نداده و هنوزهم به دنبال چالش ها� 
جد�د اســت. او در ا�ن خصوص گفت: «وقت� همه م� گو�ند غيرمم�ن اســت، ا�ن موضوع 
باعث عصبانيت من م� شــود. بهتر است �j باشــگاه را به اوج برگردانيد تا ا�ن�ه بخواهيد 
به �j تيم قهرمان برو�د.» و� افزود: «وقت� �ه به ميالن برگشتم وضعيت� مشابه منچستر 
داشتم. همه م� گفتند �ه سرعت ليگ برتر انگليس برا� من ز�اد است اما من تما�ل داشتم 
برع�س آنچه همه درباره من م� گفتند، عمل �نم.» زالتان تصر�ح �رد: «من ١٠ سال پيش 
جور د�گر� ف�ر م� �ردم چرا �ه م� خواستم توپ را بدست بياورم اما حاال ا�ن �ار را اتالف 
انرژ� م� دانم. ســخت تمر�ن م� �نم چرا �ه با افزا�ش سن با�د تالش بيشتر� �نيد. در 

حال حاضر احساس من بهتر از گذشته است.» 

ایتاليا، ميزبان فينال ليگ ملت هاى اروپا 

براســاس اعــالم اتحاد�ه فوتبــال اروپــا (�وفا) 
ا�تاليــا ميزبان د�دارها� نيمــه نها�� و فينال 
دومين دوره ليگ ملت هــا� اروپا خواهد بود. 
چهار تيم بلژ�j، فرانســه، ا�تاليا و اســپانيا به 
جمع چهار تيم پا�ان� ا�ن دوره از ليگ ملت ها 
راه �افته انــد؛ تورنمنت� �ه برا� نخســتين بار 
در تابســتان سال گذشــته برگزار و با قهرمان� 
پرتغال ميزبان به ســرانجام رســيد. براســاس 
اعالم �وفا، د�دارها� نيمه نها�� ششم و هفتم 
  (١٤٠٠ مهرمــاه   ١٥ و   ١٤)  ٢٠٢١ ا�تبــر 
همچنين فينال و رده بنــد� نيز در دهم ا�تبر 
(١٨مهرماه ١٤٠٠) به ميزبان� ورزشگاه ها� 
�وونتوس و ســن ســيرو ميالن برگــزار خواهد 
شــد. در ا�ن بيــن، مراحل پا�انــ� رقابت ها� 
قهرمان� ز�ر ٢١ سال اروپا در سال ٢٠٢٣ به 
ميزبان� مشــترi رومان� و گرجستان برگزار 
م� شود. بر ا�ن اســاس در مرحله نيمه نها��، 
ا�تاليــا ميزبــان مســابقات بــه مصاف اســپانيا 

م� رود و بلژ�j با فرانسه د�دار م� �ند.

زالتان: ميالن خانه من استزالتان: ميالن خانه من است

هنــوز  آرژانتيــن  ملــ�  تيــم  ســابق  ســرمرب� 
نم� داند اســطوره فوتبال �شورشان به دليل 
حمله قلب� جان خود را از دســت داده اســت. 
به گزارش ا�سنا و به نقل از ب� سا�ر، �ارلوس 
ســالوادور بيالردو ٨٢ سال دارد و از سندروم 
ح�يــم آدامز (هيدروســفال� نرمــال مغز) رنج 
م� بــرد �ه پــس از جراحــ� به آن مبتال شــد. 
به همين خاطر خانواده ســرمرب� بازنشســته 
آرژانتين� �ه مارادونا تحت هدا�ت او قهرمان 
جــام جهان� شــد، تصميــم گرفتنــد تلو�ز�ون 
را خامــوش �ننــد تا متوجــه درگذشــت د�گو 
مارادونــا نشــود. ا�نــون بيش از �ــj هفته از 
ا�ن اتفاق گذشــته اســت اما به بيــالردو هنوز 
نگفته انــد د�گــو د�گــر در ا�ــن دنيــا نيســت. 
خانواده ســرمرب� ســابق آلب� سلسته منتظر 
هســتند تا در زمان مناســب� ا�ن خبر تلخ را به 
او بدهنــد. خورخــه، برادر بيــالردو اعالم �رد 
�ه شــرا�ط �ارلوس مناســب نيست به همين 
خاطــر تصميــم گرفتند فعال ا�ن موضــوع را از 
او پنهــان �نند، �ار� �ه در ســرزمين� مانند 
آرژانتين دشــوار اســت. برادر بيــالردو گفت: 
چنيــن حادثــه ا� چهــار، پنــج تــا ٢٠ روز در 
رســانه ها انعــ�اس دارد. بــا گذشــت چند روز 

ا�نــون برا� ا�ن �ه به بهتر�ن شــ�ل ا�ن خبر 
را بازگو �نند برنامه ر�ز� �رده اند. قرار است 
مدافع بازنشســته را برخ� از هم تيم� ها�ش 
از تيــم قهرمــان جهــان ٨٦ همراهــ� �نند تا 
سالمت� بيالردو به خط نيفتد. خورخه در ا�ن 
رابطــه اظهار �رد: با روجــر� صحبت �رده ام 

و او به همراه دو �ا ســه نفر د�گــر نزد �ارلوس 
خواهــد رفت تــا ببيند شــرا�ط چگونه اســت. 
بــرادر بيــالردو در پا�ان گفــت: «د�گو اهميت 
ز�ــاد� در زندگ� �ارلوس داشــت.» مارادونا 
بيســت و پنجم نوامبر به دليــل حمله قلب� در 

٦٠ سالگ� درگذشت.
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مرحله یک هشتم نهایی ليگ قهرمانان
 مرحله گروه� ليگ قهرمانان آســيا به اتمام 
رســيد و تيم هــا% صعود!ننــده در مرحلــه 

(, هشتم با(د به مصاف هم بروند.
   �� شنبه، ٦ دسامبر (١٦ آذر)

بيجينگ گوان چين - اف س� تو!يو ژاپن
اولسان  !ره   - ملبورن و(4تور% استراليا

 دوشنبه، ٧ دسامبر (١٧ آذر)
و(سل !وبه ژاپن - شانگها% SIPG چين
 (و!وهاما ژاپن - سامسونگ !ره جنوب�

برنامه هفته پنجم ليگ برتر
امروز

 نفت مسجدسليمان –   سپاهان اصفهان
   ذوب آهن – شهرخودرو

نساج� - پرسپوليس (لغو شد)
فردا

گل گهرسيرجان – پي4ان تهران
آلومينيوم اراH – ماشين ساز% تبر(ز

ترا!تور- فوالد خوزستان
سا(پا تهران – مس رفسنجان

استقالل – صنعت نفت آبادان

 زوج دفاعی پرسپوليس آماده مهار 
ستارگان شرقی

ز(ــاد%  اميــدوار%  پرســپوليس  فنــ�   !ادر  
محمدحســين   و  حســين�  ســيدجالل  بــه 
!نعان� زادگان دارد. سرخ پوشــان پا(تخت ١٣ 
روز بعــد در باز% فينال آســيا به مصاف قهرمان 
شــرق آســيا خواهند رفــت. ا(ن بــاز% در حال� 
برگزار م� شــود !ه پرسپوليس ٢ سال پيش در 
دوره بران4ــو ا(وان4وو(ــچ فينال را بــا نتيجه ٢- 
صفر به !اشيما آنتلرز واگذار !رد و رقم خوردن 
هميــن نتيجــه در بــاز% رفــت، !ار را در د(ــدار 
برگشت بسيار دشــوار !رد. بنابرا(ن استراتژ% 
و(ژه گل محمد% برا% ا(ن مســابقه حفاظت از 
دروازه خواهــد بود. بنابرا(ن در گام  آخر، انتظار 
پرسپوليســ� ها از !نعانــ� و ســيدجالل (ــ, 
نما(ــش مطمئن و !م, به !لين شــيت اســت؛ 
!لين شــيت� !ه البته حامد ل, نيــز با(د در آن 
نقش آفر(ن� !ند و اگر ثبت شــود، پرســپوليس 
(, گام بلند به سو% قهرمان� برخواهد داشت.

اخبار

ادامه دردسرها" انتقال نافرجام سوارس به �وونتوس

تحقيقــات  ادامــه  از  ا(تاليا(ــ�  رســانه ها%   
دربــاره پرونــده انتقــال ب� ســرانجام لوئيس 
ســوارس، مهاجــم ســابق بارســلونا بــه تيــم 
فوتبــال (وونتوس خبــر دادنــد. (وونتوس در 
بــازار نقل وانتقــاالت تابســتان� قصد داشــت 
مهاجــم اروگوئــه ا% بارســلونا را بــه خدمــت 
بگيرد اما با توجه به پر بودن سهميه اش برا% 
اســتفاده از باز(4نــان غيراروپا(� با(د ســاز و 
!ار% جهت اخذ گذرنامه ا(تاليا(� برا% ا(ن 
باز(4ــن اروگوئه ا% پيدا م� !رد. ســوارس به 
واســطه همســرش !ه تابعيت ا(تاليا(� دارد 
م�  توانست گذرنامه ا(ن !شور را بگيرد اما او 
برا% اخذ ا(ن گذرنامه با(د (, سر% آزمون ها 
از جملــه آزمــون زبــان ا(تاليا(� مــ� داد و در 
آن نمــره قبولــ� م� گرفــت. ســوارس در آن 
آزمون !ه در دانشــگاه شــهر پروجا انجام شد 
بــا نمــره ا% نســبتا خوب قبــول شــد هرچند 
!مــ� بعــد مشــخص شــد !ــه او ســواالت را 
از قبــل م� دانســته و خــودش را بــرا% ارائــه 
بهتر(ــن پاســخ ها% مم4ــن آماده !ــرده بود. 
ا(ن ماجرا ســبب به جر(ان افتادن (, پرونده 
بــرا% رســيدگ� به تخلفــات احتمال� شــد و 
گو(ــا قضيــه صحــت دارد. در ابتــدا ســازمان 
بازرســ� و حراســت مال� ا(تاليا رسيدگ� به 
ا(ــن پرونده را آغاز !رد اما با مشــخص شــدن 
(, ســر% تخلفات د(گر وابســته بــه فوتبال، 
هــم  ا(تاليــا  فوتبــال  فدراســيون  دادســتان 
پرونده ا% را به جر(ــان انداخت. طبق آخر(ن 
اخبــار در ارتبــاط بــا هميــن پرونــده، رئيــس 

دانشــگاه جانلو!ا گرگو%، مد(ر اجرا(� آن و 
همچنين دو اســتاد آن به جرم افشــا% اسناد 
محرمانــه و عالوه بــر ا(ن چند مورد شــهادت 
!ذب در فرآ(ند بازرســ� به ٨ مــاه انفصال از 
خدمت مح4وم شــدند. ماه سپتامبر با انتشار 
(, ســر% اســناد از جملــه فا(ل هــا% صوت� 
م4المات، اعالم شــد !ه باشگاه (وونتوس نيز 
در پشــت پرده تخلفات جهت صدور گذرنامه 
برا% ســوارس هم4ار% داشته هرچند خيل� 
طول ن4شيد !ه فابيو پاراتيچ�، مد(ر ورزش� 
باشــگاه (وونتــوس ا(ــن موضــوع را ت4ذ(ــب 
!رد. طبــق اعالم نشــر(ه رپوبليــ4ا% ا(تاليا، 
(وونتــوس،  باشــگاه  و!يــل  دو  و  پاراتيچــ� 
قــرار  بازجو(ــ�  مــورد  مظنــون   عنــوان  بــه 
گرفته اند و با وجود تا!يد باشــگاه بر درســت� 
و صحــت اقدامــات پاراتيچــ� آنها هنــوز هم 
مظنــون شــناخته م� شــوند. ا!نــون نشــر(ه 

!ور(ــره دالســرا% ا(تاليــا مدعــ� شــده !ــه 
پاراتيچــ� از پائوال دمي4ل�، وز(ر ز(رســاخت 
و حمل ونقــل ا(تاليا درخواســت !ــرده !ه در 
مــورد ا(ــن پرونــده بــه او و هم4ارانش !م, 
!نــد. دمي4ل� هم در گفت و گــو% اخيرش با 
خبرنگاران اعتراف !رد !ه با برونو فراتاس�، 
وز(ــر !شــور ا(تاليا تمــاس داشــته و موضوع 
را بــرا% او توضيح داده اســت. طبق گزارش 
نشــر(ه !ور(ــره، چيــز% !ــه پاراتيچــ� را به 
دردســر انداخته ارائه اطالعات غلط از سو% 
او و و!ال% باشــگاه بــه دادســتان ها بوده !ه 
آنها را در رد(v مظنون ها% پرونده قرار داده 
اســت. باشــگاه (وونتوس با توجه به !م بودن 
مهلتش برا% خر(د ســوارس و طوالن� بودن 
پروســه صدور گذرنامه ا(تاليا(� برا% او، قيد 
ا(ن باز(4ن اروگوئه ا% را زد و به ســراغ آلوارو 

موراتا رفت.

 کار به وزارت کشور ایتاليا کشيد
چهار گز�نه داخل& و احتمال& برا" نشستن رو" نيم-ت تيم مل& واليبال

بــه عنــوان  آل4نــو  انتخــاب والدميــر  از  پــس 
ســرمرب� تيم مل� واليبال ا(ران برا% هدا(ت 
تيــم در ليــگ ملت هــا% ٢٠٢١ و باز% هــا% 
از  (4ــ�  ا!نــون  تو!يــو،    ٢٠٢٠ المپيــ, 
بحث ها% اساس�، انتخاب دستياران داخل� 
ا(ــن مربــ� بــا ســابقه روس اســت تــا در !نار 
تومــاس توتولو، دســتيار ا(تاليا(ــ� او نيم4ت 
تيم مل� ا(ران را ســنگين تر !ند. فدراســيون 
واليبــال ا(ــران چهــار گز(نــه داخلــ� بــرا% 
نشستن رو% نيم4ت تيم مل� را در نظر دارد؛ 
پيمــان ا!بر%، رحمــان محمــد% راد، پيمان 
رضا(� و محمدرضا تندروان، تا بعد از بررس� 
نها(� از ميــان ا(ن نفرات دســتياران داخل� 

آل4نو انتخاب شوند.
 رضا�&، لژ�ونر" 9ه مرب& شد

ســعيد رضا(� !ــه !ارش را در عرصه واليبال 
از ســال ٦٥ شــروع !ــرده، بــه همــراه بهنــام  
جــزو  ملــ�  تيــم  اســبق  ســتاره  محمــود%، 
نخســتين لژ(ونرهــا% واليبال ا(ران به شــمار 
مــ� رود. ا(ــن  مربــ� جــوان در ســال ٩٦ بــه 
عنوان عضو !ادر فن� تيم  مل� انتخاب شــد تا 
دستيار ا(گور !وال!وو(چ، سرمرب� سابق تيم 
مل� باشد. رضا(� تسلط قابل توجه� به زبان 
انگليســ� دارد و با توجه به آشنا(� او با جهان 
واليبــال، (4ــ� از اصل� تر(ــن گز(نه هــا برا% 

حضور دوباره رو% نيم4ت تيم مل� است.
 محمــد" راد، گز�نه ا" بــا تجربه حضور 

در المپي�
امــا  جــوان  مربــ� ا%  محمــد% راد  رحمــان 
باتجربه اســت. او !ه !ار مربيگر% را از ســال 
٩٣ آغاز !رده، در ٢ ســال اخير ســرمرب� تيم 
سپاهان اصفهان بوده و تيمش در حال حاضر 
جــزو تيم ها% صدرنشــين فصــل جد(د ليگ 
برتر اســت. ا(ن مرب� جوان هم سابقه حضور 
در المپيــ, را دارد و هــم ســابقه دســتيار% 
در  لوزانــو  و  !ــواچ  ســرمربيگر%  دوران  در 
!ارنامه او د(ده م� شــود. !سب مدال طال% 

باز% ها% آســيا(� ٢٠١٤، عنــوان چهارم� 
ليــگ جهان� بــا !واچ، حضــور در مســابقات 
!سب ســهميه و حضور در باز% ها% المپي, 
٢٠١٦ ر(ــو از افتخــارات ا(ن مربــ� جوان به 
عنــوان دســتيار در تيــم مل� اســت. همه ا(ن 
موارد باعث م� شــود تا او رزومه خوب� در رده 

مل� داشته باشد.
 تندروان، گز�نه ا" با سابقه مربيگر" در 

خارج از ا�ران
محمدرضــا تندروان از جمله مربيان� اســت !ه 
امســال بــا تيم فــوالد ســيرجان در فصل جد(د 
ليگ برتــر واليبال خــوش درخشــيده و تيمش 
جــزو مدعيــان قهرمانــ� ا(ــن دوره از ليــگ به 
حســاب م� آ(ــد. او از ســال ٢٠١٣ تــا ٢٠١٦ 
سابقه !ار با مربيان مختلv مانند لوزانو و !واچ 
را در !ارنامه دارد و حتــ� در انتخاب� المپي, 
ر(و هم به عنــوان !م, مرب� در !ادر فن� بود. 
تندروان به واســطه فعاليت بــا مربيان خارج� 
از نظــم و مد(ر(ــت خاص� در !ارهــا برخوردار 
است. او به خاطر جد(ت در !ار و ارتباط نزد(, 
با باز(4نان، گز(نــه خوب� برا% هم4ار% با ا(ن 
مرب� پرافتخار است. تندروان در سال ٢٠١٧ 
به عنوان دســتيار ســيچلو در تيم ملــ� ز(ر ٢٣ 

ســال مقام قهرمان� آسيا را به دست آورد. او در 
فصل ٩٩-٩٨ هم هدا(ت تيم العرب� قطر را به 
عنوان سرمرب� برعهده  داشت !ه به ا(ن ترتيب 
تنها گز(نه ميان چهار مرب� مد نظر فدراســيون 
است !ه سابقه فعاليت به عنوان  مرب� در خارج 

از ا(ران را دارد.
 ا9بر"، پرافتخار در رده مل& و باشگاه& 
پيمان ا!بر% نخســتين تجربه مربيگر% خود 
با تيم پيــ4ان تهران را هــم در فصل ٩٠-٨٩ 
تجربــه !رد !ه به عنــوان قهرمان� ليگ و جام 
باشگاه ها% آسيا دست (افت. در همان فصل 
او سوم� جام باشــگاه ها% جهان را نيز با تيم 
پيــ4ان تصاحــب !ــرد، او در ســال ها% اخير 
همواره (�4 از مربيان موفق در رده باشگاه� 
بــه شــمار مــ� رود. در حــال حاضــر دو فصل 
است !ه هدا(ت شــهردار% اروميه را بر عهده 
دارد. البتــه در زمــان حضــور !وال!وو(ــچ نيز 
از دســتياران ا(ــن مرب� بود !ــه گاه� اوقات 
بــا انتقادها(� هــم همراه م� شــد. ا!بر% در 
زمــان حضــور والســ4و در ا(ــران، هدا(ت تيم 
ملــ� اميدهــا را بــر عهــده داشــت. همچنين 
همــراه تيم ملــ� ب ا(ــران در قهرمان� آســيا 

مدال گرفت.

کدام مربيان ایرانی انتخاب آلکنو خواهند بود؟

VAR  زوج مهارنشدنی رونالدو-موراتا چراغ سبز اینفانتينو براى استفاده نکردن از 
رئيــس فيفــا تا!يد !رد هيــچ ضرورت� بــرا% اســتفاده از VAR وجود 
ندارد و آنها(� !ه مخالv استفاده از ا(ن ت4نولوژ% هستند م� توانند 
آن را !نار بگذارند. در روزها و هفته ها% اخير اعتراضات به اســتفاده 
از VAR بــه و(ــژه در بيــن باز(4نــان و مربيان ليــگ برتــر انگليس باال 
گرفته اســت. جيان� ا(نفانتينو، رئيس فيفــا در وا!نش به انتقادها(� 
!ــه از ا(ن ت4نولوژ% م� شــود، گفت: «من بر ا(ن بــاورم !ه ت4نولوژ% 
داور و(د(و(ــ� بــه فوتبال !مــ, خواهد !رد و ضرر% بــه آن نم� زند. 
با(ــد (ادآور% !رد !ه VAR تنها ٢ ســال اســت !ه اســتفاده م� شــود 
نه ٢٠ ســال. نبا(د بيــن ا(ن ت4نولوژ% و اشــتباهات� !ه گاه� اوقات 
رخ م� دهــد ادغام� به وجود آ(د و ا(ن دو مســئله را با هم قاط� !رد. 
شــا(د افراد% !ه از آن استفاده م� !نند تجربه الزم را نداشته باشند. 
!ســان� !ه عالقــه ا% به اســتفاده از ا(ــن ت4نولوژ% ندارند اســتفاده 
و به !ارگيــر% آن هيــچ ضرورتــ� ندارد. مــا هيچ ليگــ� را به ضرورت 

استفاده از VAR وادار ن4رده ا(م.»

!ر(ســتيانو رونالدو تشنه گلزن� اســت و زمان� !ه باز(4ن� همچون آلوارو 
موراتا در !نارش قرار م� گيرد نتيجه خيل� مثبت م� شــود. هر دو باز(4ن 
در ٧٩د(ــدار همبــاز% بوده انــد(٧٢ د(ــدار بــا رئال مادر(ــد و ٧ بــاز% بــا 
(وونتوس) و توانســته اند بيش از (, گل را در هر مســابقه به ثمر برســانند. 
در مجموع موراتا و رونالدو ٩٦ گل با هم به ثمر رسانده اند (عن� در هر باز% 
!ه !نار هم بودند ميانگين ١٫٢١گل را به ثبت رســانده اند. درخشش ا(ن 
زوج تحســين آندره آ پيرلو، سرمرب� (وونتوس را نيز در پ� داشت: «رونالدو 
و موراتا مهره ها% تضمين� ما هســتند.» زوج رونالــدو و موراتا در ٥٨ باز% 
گلزنــ� !رده اند و به عبارت� توانســته اند در ٧٣٫٤٢درصد د(دارها دروازه 
حر(فان شــان را باز !ننــد و تنها در ٢١ باز% نــا!ام بوده اند. در د(دارها(� 
!ه !نــار هم بودنــد ٧٢٫١٥درصــد پيــروز%(٥٧ بــاز%)، ٢٠٫٢٥درصد 
تســاو%(١٦ باز%) و ٧٫٦درصد ش4ست(٦ باز%) را به ثبت رساندند. ا(ن 
آمار بيشــتر به حضورشــان در رئال مادر(د برم� گردد اما در (وونتوس، تيم 

!نون� شان در ٧ باز% توانسته اند ١٤ گل به ثمر برسانند.

فن دایک به کمپ ليورپول بازگشت
و�رجيل فن دا��، مدافع هلند" ليورپول تمر�نات سب� خود 
برا" بازگشــت به مياد�ن را آغاز 9رده اســت. در همان روزها" 
ابتدا�& فصل و در د�دار حســاس ليورپول مقابل اورتون بود 9ه 
و�رجيــل فن دا�� بعد از برخورد شــد�د با جــوردن پي-فورد، 
دروازه بان اورتون به شــدت آســيب د�د و درنها�ت آزما�شــات 
نشــان داد ا�ن مدافــع هلند" و با9يفيت تا پا�ــان فصل قادر به 
همراه& ليورپول نخواهد بود. �ورگن 9لوپ، سرمرب& ليورپول 
چند روز قبل در مصاحبه ا" مدع& شــد شرا�ط زانو" فن دا�� 
بهتر شــده و روند ر�-اور" ا�ن باز�-ــن خوب پيش م& رود. روز 
شــنبه تصاو�ر" در 9مپ تمر�ن& مرس& ســا�د" ها منتشر شد 
9ــه نشــان م& دهد و�رجيــل فن دا�ــ� تمر�نات ســب� خود و 
آب درمانــ& را آغــاز 9ــرده و در حــال طــ& 9ــردن دوران نقاهت 
اســت. البته بعيد به نظر م& رســد فن دا�� تا پا�ــان فصل قادر 
بــه همراهــ& ليورپول باشــد و در بهتر�ن حالــت او م& تواند در 

تر9يب تيم مل& هلند در رقابت ها" �ورو ٢٠٢٠ به ميدان برود. 
بــه جز او، جو گومز، د�گر مدافع ليورپــول نيز دچار مصدوميت 
شد�د" شده و بعيد است او نيز تا پا�ان فصل بتواند در تر9يب 

ا�ن تيم حضور �ابد.

پس از اشــتباهات داور% در دور برگشــت ليگ 
!شــت� فرنگ� !ه باعث اعتراض شد(د مربيان 
صبانور !ردســتان شد، حواشــ� ز(اد% درباره 
ا(ــن موضــوع به وجــود آمــد و حت� تعــداد% از 
نما(ندگان مجلس نيز خواستار رسيدگ� به ا(ن 
اعتراض شــدند. به گزارش ا(ســنا، اشــتباهات 
بــرا%  حاشــيه  ا(جــاد  باعــث  داوران  فاحــش 
فدراســيون شده و گال(ه شــد(د عليرضا دبير از 

وضعيت داور% را به دنبال داشته است. شنيده 
م� شــود رئيس فدراســيون !شــت� در تذ!ر% 
جــد% به مصال(� پور، مســئول !ميتــه داوران 
فدراسيون !شــت�، خواســتار برخورد جد% با 
داوران خطا!ار و تنزل درجه آن ها شــده است. 
(�4 از مســائل مورد انتقاد از داور% !شت� در 
ا(ران افزا(ش شد(د تعداد داوران بين الملل� و 

نبود نظارت جد% بر عمل4رد آن ها بوده است.

 گالیه شدید دبير از وضعيت داورى در کشتی

سعيد معروف از آمریکا به چين رفت
ســعيد معــروف، !اپيتــان تيــم مل� واليبــال ا(ران !ــه در فصل جــار% به 
عضو(ــت تيم با(, موتــورز چين درآمده، ســرانجام پــس از ماه ها تعطيل� 
ليگ چين به دليل محدود(ت ها% !رونا(�، آمر(4ا را به مقصد ا(ن !شور 
ترH !رد تا در تمر(نات تيمش برا% ادامه مســابقات حاضر شود. معروف 
در ماه هــا% اخيــر در آمر(4ا حضــور داشــت و تمر(ناتش را در ا(ن !شــور 
پيگيــر% م� !ــرد و هم ا!نــون با آغاز ليــگ واليبال چين عازم ا(ن !شــور 
شده است. تمر(نات تيم با(, موتورز از اواسط ا(ن هفته با بازگشت باز(4نان خارج� تيم ها 

به ليگ چين آغاز م� شود.

بازگشت بانوى المپيکی کاراته به ایران
حميده عباســعل�، نخستين بانو% المپي�4 تار(خ !اراته ا(ران !ه ١٤ آبان برا% انجام عمل 
جراح� دوم رو% زانو% خود به آلمان اعزام شده بود، بامداد د(روز با استقبال اشرف امين�، 
نا(ب رئيس زنان فدراسيون !اراته وارد تهران شد. عباسعل� اسفند سال گذشته و در جر(ان 
 v)د(دار فينال رقابت ها% ليگ جهان� ســالزبورگ در اتر(ش در ثانيه ها% پا(ان� مقابل حر
ا(تاليا(� به شــدت آسيب د(د و دچار پارگ� رباط ACL زانو شد و در !شور آلمان تحت عمل 

جراح� قرار گرفت.

حضور  هادى رضایی در مجمع جهانی پاراواليبال
مجمع جهان� پاراواليبال برا% انتخاب رئيس، مد(ر پزشــ�4 و مد(ر توســعه سازمان جهان� 
امــروز با حضــور ٧٠نما(نده به صــورت وبينار برگزار م� شــود و از ا(ران نيز  هــاد% رضا(�، 
سرمرب� تيم مل� واليبال نشسته در ا(ن وبينار حضور خواهد داشت. رضا(� از سال ٢٠١٠ 
تا ٢٠١٣ مســئوليت توسعه ســازمان جهان� پاراواليبال را بر عهده داشت !ه در ا(ن دوره از 

انتخابات !اند(دا نشده است.
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خوددارى وریا از جراحی به خاطر استقالل!
غيبت ور�ا غفور� �اپيتان اســتقالل در تمر�ن روز گذشــته 
باعث بروز شــا�عات& مبن& بر مصدوميت شــد�د او از دست 
دادن باز� با نفت آبادان و نيم فصل نخســت ليگ شــد. اما 
هم پزشــ9 تيم اســتقالل و هــم پرو�ز مظلوم& سرپرســت 
تيــم آن را ت<ذ�ــب �ردند. بــه گفته ســياهپوش، غفور� به 
دليل وجود �9 �يســت در ناحيه مينيســ9 بــا درد مواجه 
اســت �ه با انجام اقدامــات درمان& به زود� بــه مياد�ن باز 
خواهــد گشــت. مظلوم& هــم درخصوص آخر�ــن وضعيت 
 ور�ا غفور� و مصدوميت ا�ــن باز�<ن گفت: «ا�ن باز�<ن از 
ناحيه زانو احساس درد   م& �رد و در تمر�ن حضور نداشت. 
البته غفور� برا� باز� با نفت آبادان حضور ندارد.» و� در 
پاســخ به ا�ن ســوال �ه آ�ا مصدوميت طوالن& مدت غفور� 
صحت دارد �ا خير، عنوان �رد: «ا�ن مسئله درست نيست. 
همان طــور �ــه گفتم ا�ــن باز�<ن را بــرا� باز� بــا نفت در 
اختيار ندار�م و پزشــ<ان در تالش هســتند، هر چه سر�ع تر 
مشــ<ل و� را حــل �نند. ا�ن �ــه گفته   م& شــود و� تا نيم 
فصل غا�ب اســت صحت ندارد.» پيگير� خراســان نشــان   
م& دهد ور�ا در ناحيه مينيســ9 �يســت دارد �ه پزش<ان 
٢ راه پيش رو� او گذاشته اند؛ ابتدا تزر�ق آمپول �ه درصد 
موفقيتــش �متر از جراح& اســت و در ادامه عمل جراح&. 
اما ظاهرا �اپيتان استقالل با توجه به شرا�ط تيم درمان اول 
را انتخاب �ــرده و به زود� تزر�ق رو� ناحيه مصدوم انجام 

خواهد شد تا بل<ه با همان عارضه برطرف شود.

اختالف ميليچ و استقالل بر سر مدت قرارداد
مدافع �روات استقالل با مد�ران ا�ن باشگاه بر سر مدت زمان 
تمد�د قرارداد به اختالف خورده است. هرو�ه ميليچ، مدافع 
�روات اســتقالل �ه قراردادش در پا�ــان فصل جار� خاتمه 
م& �ابــد، در گفت وگو با باشــگاه پيشــنهاد تمد�د قــرارداد  ٢ 
ساله را مطرح �رده  و باشگاه هم در حال حاضر تمد�د قرارداد 
�9 ساله را مدنظر دارد �ه همين مسئله موجب شده تا توافق 
نها�ــ& در حال حاضر صــورت نگيرد. مذا�ــرات طرفين رو� 
مدت زمان تمد�د قرارداد ادامه دارد و قابل پيش بين& اســت 

�ه تا پا�ان هفته جار� ت<ليc قرارداد ميليچ مشخص شود.

اسماعيلی بازى با نفت را از دست داد
فرشيد اسماعيل& �ه در باز� استقالل مقابل فوالد خوزستان 
دچار آســيب د�دگ& از ناحيه زانو شــد و ٢ مســابقه تيمش با 
ماشين ســاز� و پيــ<ان را از دســت داد ، در بــاز� هفته پنجم 
نيز غا�ب است. اسماعيل& ط& روزها� گذشته ز�ر نظر �ادر 
پزش<& استقالل �ار �رده و تمر�نات اختصاص& را پشت سر 

گذاشته است. 

تهد�د چند باره استقالل� ها به باز
 ن�ردن در درب�
افشــاگر
 عضــو &ميســيون اصــل ٩٠ 

مجلس و خيال راحت خاطيان
 ٢ميليون یورو از اموال 

بازنشستگان در حساب ویلموتس!
عضو �ميســيون اصل ٩٠ مجلس خبر داد: 
بازنشســتگان  امــوال  از  �ــورو  « ٢ ميليــون 
را بــه ســرمرب& ســابق تيــم ملــ& فوتبــال 
داده اند. » حجت االســالم حســين ميرزا�& 
نما�نــده مردم اصفهان در مجلس شــورا� 
اظهــار  فــارس،   بــا  اســالم& در گفت وگــو 
داشــت: «متاســفانه شــاهد برخ& حر�ات 
تعــاون،  وزارت  ز�رمجموعــه  در  نامناســب 
�ار و رفــاه اجتماعــ& هســتيم.» و� افزود: 
«هــر روز خبرها�ــ& م& شــنو�م �ــه بيانگر 
ب& مهــر� و ب& توجهــ& نســبت بــه امــوال 
بازنشســتگان اســت. وزارت �ار بداند  ا�ن 
امــوال بازنشســتگان �ــه در اختيــار دارد، 
حق الناس است و نبا�د �9 ر�ال از آن مورد 
ب& توجهــ& قــرار بگيرد.» عضو �ميســيون 
اصل ٩٠ مجلس شــورا� اسالم& در ادامه 
عنــوان �رد: «اگر وزارت �ار رو�ه خود را در 
اسرع وقت اصالح ن<ند، قطعا ورود نظارت& 
قاطعــ& به اقدامات آنان خواهيم داشــت.» 
ميرزا�ــ& گفــت: «  ٢ ميليون �ــورو از اموال 
بازنشستگان را به مارh و�لموتس سرمرب& 
ســابق تيم ملــ& فوتبال داده انــد.» در چند 
ماه اخير درباره قرارداد و�لموتس سرمرب& 
سابق و بلژ�<& تيم مل& ا�ران، ش<ا�ت او از 
فدراسيون فوتبال ا�ران به فيفا و مح<وميت 
ا�ران به پرداخت حدود ٢٠٠ ميليارد تومان 
غرامت و دستمزد بسيار گفته و نوشته شده 
امــا عجيب ا�ن جاســت �ــه با وجــود تا�يد 
نهادهــا� نظارتــ& و قضا�ــ& به برخــورد با 
خاطيان ا�ن ماجرا و دادگا ه& �ردن آن ها، 
نه خبر� از بازداشــت و برخورد با خاطيان 
است و نه �س& بابت ا�ن اتفاق عذرخواه& 
دوبــاره  هــم  حــاال  �ــرده !  صــور�  ولــو 
نما�نــدگان مجلــس بــه بهانه حــق و حقوق 
 hبازنشستگان اشاره  ا� هم به قرارداد مار
و�لموتس �رده اند اما تجربه نشان داده �ه 
ا�ن اشــارت ها و �نا�ه ها منجر به برخورد با 
خاطيان نشده و نم& شــود و آن ها با عزم& 
جزم در حــال آماده شــدن بــرا� انتخابات 
فدراسيون فوتبال �ا گرفتن پست ها� مهم 

هستند.

اســتقالل� ها بــه لغو باز
 هــا
 پرســپوليس وا&نش 
 
نشــان دادنــد.  اســتقالل� ها معتقدنــد برنامه ر�ز
 
فشرده برا
 انجام د�دارها
 پرسپوليس و برگزار
باز
 ها
 معوقه ا�ن تيم هيچ ارتباط� به آن ها ندارد 
و تحت هيچ شــرا�ط� نبا�د به خاطر برگزار
 فينال 
ليگ قهرمانان آســيا مزا�ا
 و�ژه ا
 برا
 شــاگردان 
�حيــ� گل محمــد
 در نظر گرفت &ــه باعث تضييع 
حق ســا�ر مدعيان قهرمان�  شــود. مربيان استقالل 
اعتقاد داشتند اگر قرار است باز
 ا�ن تيم با نساج� 

لغو شود (&ه همين اتفاق هم رخ داد) و مسابقه آن ها 
 
با ســپاهان نيــز در هفتــه هفتــم در تار�ــخ جد�د
برگــزار شــود، قطعا جدال پرســپوليس بــا ذوب آهن 
در هفته ششــم نيز لغو خواهد شــد و بــه ا�ن ترتيب 
عقــب  مســابقات  مابقــ�  از  هفتــه   ٣ سرخ پوشــان 
م� ماننــد، ولــ� با�د همه چيــز قبل از جدال ســنت� 
پا�تخت عادالنه باشــد، بنابرا�ن پرســپوليس پس از 
برگزار
 فينال ليگ قهرمانان در روز ٢٩ آذر با�د در 
اوليــن فرصت بــه ا�ران آمده و مســابقات عقب مانده 

خود را به صورت &امال  فشــرده برگــزار &ند. به زعم 
 
اســتقالل� ها، ا�ن &ه �حي� و شاگردان او در روزها
آغاز�ن زمســتان هــر ٤ روز �[ بار به ميــدان بروند، 
مشــ�ل خود آن هاست و ارتباط� به استقالل ندارد، 
چون خود پرســپوليس م� خواهد مسابقاتش قبل از 
 
فينال ليگ قهرمانان لغو شــود. البته قطعا برگزار
ا�ــن تعداد بــاز
 معوقه برا
 پرســپوليس هم فشــار 
ز�ــاد
 وارد خواهــد &ــرد اما به نظر   م� رســد �حي� 

ليگ را قربان� فينال ليگ قهرمانان &رده است!

به نام سرخ   ها به کام 
فرصت طلبان!

خيز مد�ران ناال�ق برا
 بهره بردار
 از قهرمان� احتمال� پرسپوليس

لغــو د�ــدار پرســپوليس در هفتــه پنجــم 
مقابــل نســاج& مازندران در ٤٨ ســاعت 
اخيــر ســوژه مهــم رســانه    ها� ورزشــ& و 
�اربــران فوتبال دوســت فضــا� مجاز� و 
اهال& فوتبال بوده اســت. تصميم عجيب 
نســاج&  بــاز�  لغــو  در  ليــگ  ســازمان 
نما�نــده  اجبــار  از  پــس  پرســپوليس  و 
مازنــدران برا� جابجا�& ميزبان& و ز�ر بار 
ليــگ را �9 بــار  نرفتــن آن هــا، ســازمان 
د�گر در مظــان اتهام و حما�ت و�ژه از �9 
باشــگاه خــاص قــرار داده اســت. اگرچــه 
فوتبــال  و  ورزش  متوليــان  و  مســئوالن 
مدع& انــد همــه ا�ن اقدامات در راســتا� 
همــ<ار� و همراهــ& با نما�نــده ا�ران در 
فينال ليــگ قهرمانان آسياســت اما برا� 
فوتبال دوســتان ا�ن ســوال مطرح اســت 
�ه اگر مثــال تيم د�گر� بجز پرســپوليس 
فيناليســت بود، ا�ن همه مدارا و مماشات 
و حما�ــت صــورت    م& گرفت؟ آ�ــا اگر �9 
تيم شهرســتان& مثل ذوب آهن، ســپاهان 
�ا ترا�تور و... راه& فينال ليگ قهرمانان 
شده بود، شاهد ا�ن حجم از ت<اپو بود�م و 
حما�ت برا� آن ها هم صورت    م& گرفت؟ 
مشــابه،  پرســش    ها�  و  ســوال ها  ا�ــن 

سازمان ليگ، فدراسيون فوتبال و وزارت 
ورزش را با چالشــ& بــزرگ مواجه �رده  و 
آن ها نه تنها متهم به حما�ت خاص و نقض    
ب& طرف& شــده اند، بل<ه برنامه    ها� ليگ 
بيســتم و حت& تيم مل& هــم احتماال دچار 
خدشــه و تغيير خواهد شــد. موضوع& �ه 
ظاهــرا متوليــان فوتبــال هنوز بــه آن ف<ر 
نيســت فشــردگ&  و مشــخص  ن<رده انــد 
حاصــل از لغــو باز� هــا� پرســپوليس و 
درخواســت حر�فــان ا�ن تيم بــرا� منظم 
برگزار شــدن باز� هــا، چگونه حل و فصل 
خواهد شــد. عالوه بر ا�ن فضا� هوادار� 
هم به واسطه ا�ن گونه تصميمات به سمت 
و ســو� جالب&     نم& رود و شاهد ٢ قطب& 
خطرنا�ــ& بيــن فوتبال دوســتان حامــ& 
پرسپوليس و هواداران تيم    ها� رقيب ا�ن 
باشــگاه در �وچه و بازار و فضا� رسانه ا� 
ا�ــن  قطعــا  هســتيم.  مجــاز�  فضــا�  و 
�ر� خوان& هواداران پرســپوليس و د�گر 
رقبــا تا روز فينال و پس از آن ادامه خواهد 
داشــت امــا موضوعــ& �ــه اهميــت دارد، 
برخورد و رفتار متوليان ورزش و فوتبال در 
قبال پرسپوليس به عنوان نما�نده ا�ران و    
ب& ســابقه بودن ا�ن گونه حما�ت هاســت. 
فدراســيون  نــدارد  �ــاد  �ســ&  به واقــع 

ليــگ  ســازمان  ورزش،  وزارت  فوتبــال، 
و د�گــر نهادهــا برا� �ــ9 نما�نــده ا�ران 
چنين اقدامات& �رده باشند و برا� همين 
هم ا�ن ٢ قطبــ& خطرناh بين هواداران 
پرســپوليس و د�گــر رقبا شــ<ل گرفته  �ه 
متاسفانه اخالق و منش ورزش& و پهلوان& 
را نشــانه رفته اســت. به نظر    م& رســد ا�ن 
حجم از حما�ت   هــا و ناد�ده گرفتن برخ& 
در  فقــط  و  فقــط  فوتبالــ&  پروت<ل    هــا� 
راستا� منافع مل& و موفقيت پرسپوليس 
در فينال ليگ قهرمانان نيســت و احتماال 
خيل&   ها بــرا� بهره بــردار� همه جانبه از 
قهرمانــ& احتمال& سرخ پوشــان در آســيا 
آن �ــه  بخصــوص  �شــيده اند.  نقشــه   ها 
بــه  ورزش  وزارت  و  فوتبــال  فدراســيون 
خاطر ا�رادات اســاس نامه و پرونده ســياه 
و�لموتــس و نا�امــ& تيم مل& تحت فشــار 

و انتقاد شــد�د بوده و هســتند و از ســو�& 
د�گــر انتخابــات فدراســيون فوتبــال هم 
و قهرمانــ& پرســپوليس در  راه اســت  در 
آسيا قطعا پوشــش مناسب& برا� ا�ن همه    
ب& �فا�ت&   ها و ســوءمد�ر�ت   ها و امتياز� 
مهــم بــرا� افــراد� اســت �ه در شــرا�ط 
معمــول د�گــر نبا�ــد جا�& در  تشــ<يالت 
فوتبال  داشــته باشــند اما با �9 قهرمان& 
آســيا�& شا�د ورق به ســود آن ها برگردد! 
در واقــع پرســپوليس شــا�د از ا�ــن اتفاق 
خوشــحال باشــد اما با�د ا�ــن را بداند �ه 
در صــورت قهرمان& احتمال& اش در ليگ 
قهرمانان بعض&   ها ا�ن عنوان ارزشمندش 
را مصــادره به مطلوب خواهنــد �رد و  اگر 
قهرمان نشــود با تيم& خسته و    ب& روحيه 
و چنــد بــاز� معوقــه و فشــردگ& ليــگ، 

روزها� سخت& در انتظارش خواهد بود.

هادى 
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