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 آهای آقایون دولتی! شما به جای سرک  •
کشیدن به حساب مردم اگه وجودشو دارین 
اموال و دارایی هاتون رو قبل ازاین که به نام 

دیگری بزنید برای مردم اعالم کنین.
کارمند با حقوق دو میلیون و 750 هزار  •

تومان به باال باید مالیات بپردازد اما هنرمندان 
که برای یک دقیقه بازی حقوق های نجومی 
می گیرند معاف از مالیات اند! زیبا نیست؟! از 
مدعی العموم درخواست داریم به این موضوع 

ورود کند.
 از دولـــت گــرامــی و مجلس محترم یک  •

خواهش دارم. فقط شش ماه قیمت دو قلم 
جنس گوجه و تخم مرغ رو ثابت نگه دارید، 

البته اگه زحمتی نیست.
چرا مخزن CNG توی بازار پیدا نمی شه؟  •

قیمتش که یکهو دوبرابر شده. سایت ثبت 
نام هم که مشکل داره. خب یکی جواب مردم 

رو بده.
شما که ادعای نظارت دارید به پمپ بنزین  •

ها هم  سری بزنید و ببینید که به جای بنزین، 
هوا به مردم می فروشند .

 تکلیف من که مستاجرم و با ماشین کار می  •
کنم چیه؟ چطوری با بنزین آزاد خرج زن و بچه 
ام را در بیارم؟ کی پاسخ ما را می دهد؟ یکی 

جواب بده که چه کار کنم؟
 اگر شخص دیگه ای میترا استاد رو کشته  •

بود تا حاال سالگرد اعدامش هم گذشته بود!
اگر مسئوالن محترم کشور یه زحمتی بکشند  •

به غیر از یارانه، سهام عدالت وطرح معیشتی 
یکی دو طرح از این قبیل درست کنند مردم به 
طور کامل فکرشان به همین ها مشغول می شه 

و به چیز دیگری فکر نمی کنند!
ــرده  • ــازان ک ــب ــان ــا ج ــه حـــال م  آیـــا فــکــری ب

انــد؟ روزی دو لیتر بنزین کجای ماشین را 
می گیرد؟ با این هوای آلوده وترافیک سنگین 
وخیابان هــای شلوغ می خواهیم برویم و 
برگردیم در ترافیک غرق می شویم. درد دل 

جمعی ازجانبازان انقالب اسالمی
هـــزاران پیامک و صدها تماس با روابــط  •

عمومی روزنامه گرفتیم اما به نتیجه نرسید. 

ما به هزینه های درمان مان و تمدید قرارداد با 
بیمه مخالفیم. حاال می فهمیم چرا مسئوالن 
بیمه دی باخونسردی می گفتند بروید هرجا 
می خواهید شکایت کنید. حتما پشت شان 
به مقامات عالی تصمیم گیرنده بنیاد گرم 

بوده است.
چرا در کشور ما اعتراض مردم همیشه به  •

یک چالش بزرگ تبدیل میشه و خود اعتراض 
گم می شه؟

من یک بازنشسته قدیمی سرپرست خانوار  •
هستم و تاکنون یارانه معیشتی به حساب مان 
واریز نشده و با هرکدام از همکاران بازنشسته 
وشــاغــل صحبت مــی کــنــم، مــی گویند که 
دریافت نکرده اند. پس این 60میلیون چه 
کسانی هستند؟ چرا دولت بررسی نمی کند 

و واقعیت ها را به مردم نمی گوید؟
 بنزین رو سه برابر کردین اما آلودگی هوا  •

و ترافیک کم نشد. دیگه چه بهانه ای دارید 
آقایون تدبیر و امید؟!

 آقای روحانی چرا کاری نمی کنی؟ بنده  •
جوانم وجرئت ازدواج ندارم. چرا به فکرآینده 

ما جوانان نیستید؟
تنها صفحه ای که توی روزنامه ها حقیقت رو  •

می نویسه صفحه آگهی های تسلیته. 
ــران نمی خــریــم« واقــعــا به  • ــا پــویــش »گـ  آی

پیام های مردمی رسیدگی می کندیا فقط 
برای دلخوشی مردم این طرح اجرا می شود؟ 
امیدواریم دلسوزانه اجرا شود و مستمر باشد 
و با گران فروشان متخلف به شدت برخورد 

شود.
سهمیه خودروهای دوگانه سوز ساکن در  •

مناطق مرزی مثل زابل که اصال گاز شهری 
ندارند و پمپ CNG هم نیست همان 30 لیتر 
در ماه درنظر گرفته شده است. لطفا مسئوالن 

محترم به فکر مردم مرزنشین هم باشند.
ــای روحــانــی نیستم  • مــن وکیل مــدافــع آق

طرفدارشون هم نیستم اما بیایید حرف ایشان 
ــرای گرانی بنزین  را که گفتند از زمــان اج
خبر نداشتند، به این راحتی عوض نکنیم و 
نگوییم ایشان به طور کلی از گرانی بنزین 

خبر نداشتند. اخالق و انصاف را رعایت و از 
مشکالت اصلی انتقاد کنیم؛ آن هم انتقاد 

سازنده، نه مخرب.
 آیاشخص مسئول وپاسخ گویی هست تا  •

بگوید آن کاالهای احتکارشده که کشف شد 
یا گوشی های قاچاق کشف شده باالخره 

تکلیف شان معلوم شد؟
 ما تو محل کارمون هرجایی که می خوایم  •

بریم از مسئول مون اجــازه می گیریم. اون 
وقت رئیس دولت تدبیر و امید میگه صبح 
که از خواب بیدار شدم، فهمیدم بنزین گران 

شده!
 درباره یارانه بنزین اولین شرط، نداشتن  •

منزل، ماشین و کار بود بنده کارگر هستم 
و قــراردادم سه ماهه تمدید میشه یک واحد 
مسکن مهر ناتمام در  گلبهارهم دارم. یک 
خودروی سمند هم دارم اما یارانه ام رو قطع 
کردند. خب اول باید ارزش خانه و ماشین رو 

حساب و  بعد قضاوت کرد.
 آقایان مسئول! حاشیه ها را کنار بگذارید  •

و به مشکالت مردم رسیدگی کنید. این قدر 
نمک روی زخــم مــان نپاشید و از دوقطبی 
کــردن بپرهیزید. به فکر ازدواج جوانان و 

معیشت مردم باشید.
 پرداخت یارانه معیشتی برای60میلیون  •

ایـــرانـــی دروغــــی بــیــش نــیــســت. مــا هفت 
روبه  متوسط  خانواده  خواهروبرادرازیک 
پایین هستیم اما فقط برای دو خواهرم واریز 
شده. از آشنایان هم سوال کردم اغلب گفتند 

چیزی برامون واریز نشده.
باید شهرداری به کسانی که زباله های خود  •

را روز بیرون می گذارند اول اخطار دهد و 
بعد آن ها را  جریمه کند مگر این رفتگرها چه 
گناهی کرده اند که بعضی این قدر بی فرهنگ 

هستند و باعث آلودگی محیط می شوند !
 چرا دولت،  پیگیر گران شدن روغن خودرو  •

بــرای  قیمتی  یــک  هرکسی  ــرا  چ نیست؟ 
خودش دارد؟ به خدا بیچاره شدیم.

 متاسفم برای دولت که نتوانست بازار رو  •
کنترل کنه و همه چیز گران شده.

در منطقه چه خبر است؟ 
سرعت تحوالت در منطقه به حدی افزایش یافته 
است که می توان گفت پس از حادثه 11 سپتامبر و 
گسترش بیداری اسالمی در جهان عرب، غرب آسیا 
هیچ گاه شاهد چنین تحوالت پیچیده و معماگونه 
ای نبوده است. در حوادث اخیر بحران عراق به یک 
آشوب تمام عیار تبدیل شده و لبنان شاهد بازگشت به 
دوران بی ثباتی سیاسی است. سوریه نیز در وضعیت 
جدیدی قرار گرفته و احتمال جنگ و افزایش تنش 
میان دمشق و تل آویو وجود دارد. در کنار آن یمن 
وارد فضای جدیدی از عملیات های آفندی شده و 
توانسته در حوزه موشکی و پهپادی و جنگ در دریا 
دستاوردهایی به دست آورد. عربستان در حال تغییر 
نظم جدید منطقه ای است و مجبور شده موضوع 
معامله قرن را به طور غیر رسمی اعالم کند. امارات 
و قطر نیز سهم بیشتری از بازیگری منطقه ای می 
خواهند و هم اینک بن زایــد به دنبال جایگزینی 
ابوظبی به جای ریــاض در تصمیمات کاخ سفید 
است. با این حال می توان منطقه را در حال چرخش 
جدید تحوالت دانست. بر همین اساس باید گفت: 
یک: عراق نسبت به لبنان وضعیت نگران کننده 
تری دارد .  آمار نگران کننده ای از عراق به گوش 
می رسد. مناطق نجف و حتی استان های جنوبی 
شاهد خیزش هایی از ناآرامی است که می توان به 
تشکیل کلونی ناآرامی از آن یاد کرد. در این شرایط 
دولت مرکزی با فشارهای مختلف استعفا کرد و این 
نگرانی وجود دارد که داعش و هسته های مختلف 
حزب بعث، ظرف مدت کوتاهی ضمن بازسازی 
نیروهای خود به اشغال مناطق راهبردی-همچنان 
که درحمله ای که روز یک شنبه در استان دیاله نشان 

دادند- یا عملیات های پر هزینه ای چون "گرگ های 
تنها" رو آورند. در این بین، بیانیه و سخنرانی های 
اخیر نماینده آیت ا... سیستانی نشان می دهد ایشان 
از مردم خواهان جدا سازی صفوف معترضان با اشرار 
هستند تا عراق بیش از این با آشوب ها درگیر نشود. 
از سوی دیگر اصالحات سیاسی به بن بست رسیده 
و طرف های درگیر مطمئن بودند عبدالمهدی توان 
اقناع عمومی همه گروه های سیاسی را ندارد و بر 
همین اساس باید استعفا کند. آن چه اوضاع عراق 
را نگران کننده کرده است، سفرهای مکرر رئیس 
جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا به این کشور و 
امکان البی  در این کشور برای کودتای نظامی است.  
عربی ۲1 در خبری مدعی شد، ماه گذشته کودتای 
بزرگ با سرپرستی هسته ای اماراتی در عراق خنثی 
شد که می توانست بسیار خطرناک تر از کودتاهای 
قبلی باشد. این هسته آن قدر مهم بود که یکی از چهره 
های سرشناس و رابط دولت المالکی با کشورهای 
خلیج فارس توسط ابوظبی به گروگان گرفته شد تا 
بغداد هسته دستگیر شده را آزاد کند و تحت فشار 
از انتشار اخبار کودتا ممانعت به عمل آورد.کما این 
که مرکز آشوب ها در عراق توسط موسسه "ایلپ" که 

در توافق با دانشگاه تگزاس است، هدایت می شود.
دو: لبنان، هدف بی ثباتی سیاسی و امنیتی لبنان 
و قرار گرفتن این کشور در فرایند جنگ داخلی و 
در نهایت خلع سالح مقاومت و نابودی بخش قابل 
توجهی از نیروی انسانی و توان مبارزاتی آن در 
طول این جنگ داخلی است؛ همان کاری که در 
دهه 1۹۸0 به بعد نتوانستند انجام دهند، حاال 
هدفشان را با بی ثباتی و فقدان دولت مرکزی 
دنبال می کنند. استعفای حریری با چراغ سبز 
ترامپ بود.  در این شرایط لبنان باید هرچه سریع 
ــت خــود را برگزیند و نــگــذارد بی دولتی  تر دول
از بحران هــای اجتماعی  فرایندهای جدیدی 

همچون بحران زباله به وجود آورد.
ســه: یمن در وضعیت بهتری قــرار دارد. یگان 
فرماندهی موشکی یمن یک هدف مهم در المخا  

را هدف اصابت موشکی و پهپادی قرار دارد و بیش 
از 300 تن از نیروهای نظامی سعودی، اماراتی 
و سودانی را به هالکت رساند. در این عملیات 
هیبریدی یمنی ها نشان دادند بانک اطالعاتی 
جامعی از اهداف متجاوزان دارند که می توانند 
در یک زمان و با دقت باال آن را هدف قرار دهند. 
این بانک یمنی است و از این منظر نشان دهنده 
قدرت باالی یمنی ها در پشت میز مذاکره برای 

آینده صنعا خواهد بود. 
چهار: رقابت خاموش میان امارات و عربستان شعله 
ور شده است. بن زاید اما خیال های جدیدی در سر 
دارد. بعد از ماجرای خاشقچی وضعیت بین المللی 
ــده اســت و محبوبیت  بن  سلمان آسیب جــدی دی
شخصی او در میان سران سعودی پس از آسیب های 
آرامکو به شدت پایین آمده است. بن زاید حاال می 
خواهد از این فرصت برای انتقال قدرت بازیگری از 
ریاض به ابوظبی استفاده کند. در این بین افزایش 
قدرت هوایی و دریایی مهم ترین اولویت تسلیحاتی 
و خرید های خارجی اماراتی هاست. اماراتی ها 
حتی در فکر تاسیس چند پایگاه نظامی هوایی در 
آفریقا هستند که به زودی از آن رونمایی می کنند. 
بازیگری بن زاید سرعت یافته و احتمال این که در 
این بین خانواده پادشاهی سعودی با چراغ سبز کاخ 
سفید، بن سلمان را کنار بزنند وجود دارد. بن سلمان 
به دلیل کسری بودجه باال از جنگ یمن مجبور است 
سهام آرامکو را به فروش برساند که به سبب حمله 
آفندی یمنی ها، این سهام در فرایند پذیره نویسی آفت 
جدی داشته است، برهمین اساس ولیعهد عربستان 
خانواده پادشاهی سعودی را تحت فشار قرار داده تا 
با خرید سهام آرامکو،هرچه سریع تر کسری بودجه 
موجود را جبران کند.در این بین بازیگری آمریکا به 
نسبت تحوالت افزایش یافته است. ترامپ در برابر 
کنگره مجبور است پاسخ گو باشد و یک حادثه و جرقه 
مهم در غرب آسیا می تواند ترامپ را نجات دهد. بر 
همین اساس باید منتظر ماند و دید کاخ سفید با این 

تحوالت چه تصمیمی در منطقه می گیرد. 

شیوه ثبت اعتراض یارانه بنزینی در سایت تسهیل شد 
فارس-  میرزایی سخنگوی ستاد طرح معیشتی 
خانوار، دیروز  اعالم کرد: نتیجه ثبت نام کسانی 
که برای دریافت کمک هزینه معیشتی خانوار 
نام نویسی کــرده انــد، سه هفته  آینده اعالم 
ــال پیامک  ــروز مشکل ارسـ مــی شــود و از دیـ
برای این افراد رفع شده و برای آن ها پیامک 
ــال خواهد شــد. وی دربـــاره اعــتــراض در  ارس
سامانه حمایت، گفت: کسانی که درخواست 

رسیدگی مجدد به حساب های خود را دارند 
و کمک هزینه معیشتی نگرفتند با استفاده 
از شماره ملی و شماره حسابی که یارانه آن 
ــز می شود با ثبت نام در  سایت  ها در آن واری
Hemayat.mcls.gov.ir اقدام و درخواست 
خود را در آن ثبت کنند. به گزارش خراسان، 
پیشتر تنها با کد رهگیری و شماره ملی امکان  

ثبت اعتراض در این سایت وجود داشت. 

آلودگی هوای مشهداین بار 
دانشگاه ها را هم به تعطیلی کشاند

تداوم آلودگی هوای مشهد مدارس و دانشگاه ها 
را به تعطیلی کشاند.شب گذشته معاون عمرانی 
استانداری خراسان رضوی اعالم کرد:  تمامی ، 
مهدهای کودک، پیش دبستانی ها، مدارس تمامی 
مقاطع در نواحی هفت گانه تعطیل خواهند بود. 
وی همچنین از تعطیلی تمامی دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی مشهد در روز سه شنبه خبر داد.
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اتمام حجت ترامپ با رقبای غنی ! 

دونالد ترامپ در سفری از پیش اعــام نشده و به صورت 
ناگهانی پنج شنبه شب وارد افغانستان شد و مستقیم به پایگاه 
هوایی بگرام در ۴۰ کیلومتری کابل رفت و دلیل آمدنش را 
دیدار با نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور به مناسبت 
روز شکرگزاری اعام کرد.براساس اخبار منتشر شده در این 
سفر دو و نیم ساعته ترامپ تنها با اشرف غنی در بگرام دیدار 
کرده است.سفر ناگهانی ترامپ در شرایط فعلی به افغانستان 
و سخنان کوتاه وی در این سفر دارای ابعاد مختلف و مهمی 
است که در این جا به یکی از این ابعاد مهم یعنی رابطه این سفر با 
نتایج نهایی انتخابات افغانستان پرداخته خواهد شد:چهارمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری افغاستان در حالی حدود 
دو ماه پیش برگزار شد که چیزی حدود ۱۰ درصد واجدان 
شرایط انتخابات در آن شرکت کردند و در مجموع یک میلیون 
و  هفتصد هزار رای به صندوق ها ریخته شد.با این حال شمارش 
همین تعداد آرا تاکنون پس از حدود دو ماه همچنان به تعویق 
افتاده و اختاف گسترده تیم های انتخاباتی بر سر چگونگی 
شمارش آرا، این روند را به حالت تعلیق در آورده است.تیم های 
مدعی در این انتخابات که تعدادشان به حداقل چهار تیم به 
رهبری غنی، عبدا...، حکمتیار و نبیل می رسد، هر کدام خود 
را پیروز نهایی انتخابات دانسته و اعام کرده اند در صورت اعام 
نشدن نام آن ها به عنوان تیم پیروز با نتیجه نهایی مخالفت کرده 
و دست به اعتراض خواهند زد.در افغانستان پسا۲۰۰۱ این 
موضوع به اثبات رسیده است که اعتراض راهی برای رسیدن 
به خواسته های قدرت طلبانه است و هر چه اعتراض گسترده 
باشد می توان به سهم بیشتری در قدرت رسید.حاال نیز تیم های 
انتخاباتی به دنبال تجربه مجدد اعتراض برای کسب قدرت 
در دولت آینده پس از اعام نتایج نهایی هستند. بر همه نیز 
روشن است که پس از چند هفته اعتراض و خشونت در نهایت 
تیم های انتخاباتی با کسب بخشی از قدرت کم کم اعتراض را 
رها کرده و سرگرم بازی قدرت به بازیگردانی آمریکا می شوند، 
اما انتخابات ۲۰۱۹ یک تفاوت اساسی برای  آمریکایی ها دارد 
و مدت زمان زیادی برای صرف وقت و هزینه جهت آرام کردن 
اوضاع اعتراضات پس از اعام نتایج نهایی را ندارند.ترامپ 
و تیم اش می دانند پس از همه ناکامی ها در برجام، رابطه با 
کره شمالی، جنگ تجاری با چین و در افتادن با شرکای اروپایی 
تنها برگ برنده شان برای انتخابات آینده افغانستان است.تیم 
ترامپ عجله دارد تا با سر و سامان دادن به نتایج نهایی انتخابات 
و سپس بازی در زمین صلح با طالبان، پیش از آغاز رقابت های 
جدی انتخابات ۲۰۲۰ موضوع افغانستان را تا حدی به 
سرانجام نزدیک کند و از نتایج موقت آن به نفع خود بهره ببرد.
تیم ترامپ او را به این جمع بندی رسانده است که اکنون فضای 
فرصت سوزی در افغانستان نیست و باید زمینه اعتراضات پس 
از اعام نتایج انتخابات افغانستان را از بین ببرد و بافاصله با 
 استقرار دولت جدید به سراغ مذاکره مجدد با طالبان برود.
آمریکا به دالیل مختلف به این جمع بندی رسیده که اشرف غنی 
باید مجدد بر کرسی قدرت بنشیند و پیش برنده سیاست های 
عجوالنه واشنگتن تا قبل از انتخابات ۲۰۲۰ باشد.اکنون زمان 
آن فرا رسیده که واشنگتن با تجربه اندوزی از انتخابات های 
گذشته، موضوع اعتراضات پس از اعام نتایج را نیز حل کند 
و فرصت سوزی در این مسیر نکند.پس از برگزاری انتخابات 
۲۰۱۹ افغانستان با همین هدف ده ها مقام آمریکایی به 
افغانستان سفر کردند و تاش خود را برای آرام کردن دیگر 
رقبای غنی به کار بستند تا جلوی اعتراض ها را بگیرند با این 
حال هر چه به زمان اعام نتایج نزدیک تر می شدیم نشانه 
اعتراضات جدی خود را بیش از پیش هویدا می کرد.حال 
به نظر می رسد ترامپ که تمام آبروی سیاست خارجی اش 
بسته به موفقیت  در عرصه افغانستان است و باید از آن به 
عنوان برگ برنده در انتخابات ۲۰۲۰ استفاده کند خود 
وارد میدان شده است.سفر ترامپ به افغانستان و دیدارش با 
اشرف غنی و همزمان با آن دیدارهای مقامات آمریکایی با دیگر 
رقبای انتخاباتی غنی معنایی جز اتمام حجت انتخاباتی 
ندارد.اکنون ترامپ تمام قد پشت سر پیروزی اشرف غنی 
ایستاده و سفر او پیام مهمی بــرای رقبای رئیس جمهور 
فعلی افغانستان دارد؛ آمریکا از ریاست جمهوری مجدد 
اشرف غنی حمایت کامل می کند.به نظر می رسد رقبای 
غنی نیز این پیام را دریافت کردند و شاید راه معامله به جای 
اعتراض را در پیش گیرند و اعتراض حداقلی را برای احیای 
وجهه و تثبیت آن در دستور کار قرار دهند.شاید سفر ترامپ 
راه اعام نتایج چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان را تا حدی هموار کرده باشد و در روزهای آینده 

رئیس جمهور جدید این کشور معرفی شود.

تحلیل روز

  سیدحسام رضوی
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پیشخوان بین الملل 

مرگ برادر ناتنی سلمان 

دیوان پادشاهی عربستان  از مرگ 
»متعب بن عبدالعزیز آل سعود« 
بــرادر ناتنی ملک سلمان در ۸۸ 
سالگی خبر داد.او از اعضای هیئت 
بیعت سعودی بود و سمت هایی از 

جمله امیر منطقه مکه، وزیر مشاغل و مسکن، وزیر 
امور شهرداری و روستایی، وزیر آب و برق را بر عهده 
داشت.متعب عبدالعزیز آل سعود )متولد ۱۹۳۱ در 
ریاض( هفدهمین فرزند ملک عبدالعزیز و برادر تنی 

مشعل و منصور بن عبدالعزیز آل سعود بود.

»رزا« در خیابان های آالباما 

مقامات ایالت آالباما از مجسمه های رزا پارکس 
فعال حقوق سیاه پوستان در سالگرد نافرمانی 
مدنی علیه تبعیض نژادی آمریکا رونمایی کردند. 
6۴ ســال پیش در روز اول دسامبر ۱۹55، رزا 
پارکس از رعایت قانون نژادپرستانه در اتوبوسی در 
شهر مونتگمری سرباز زد و در برابر اصرار راننده به 
دادن جای خود به مسافران سفید پوست، محکم  
روی صندلی خود نشست. در آن زمان مسافران 
سیاه پوست موظف بودند پول بلیت را از در جلوی 
اتوبوس به راننده بپردازند و از اتوبوس خارج و از در 
عقب وارد شوند؛ و اگر اتوبوس پر بود آن ها مجبور 
بودند صندلی های خود برای مشتریان سفیدپوست 
را خالی کنند. دستگیری وی باعث تحریم ۳۸۱ روزه 
شبکه اتوبوس ها و فلج شدن سیستم حمل و نقل شد. 
اقدام این زن جوان سرآغاز جنبش نافرمانی مدنی 
گسترده علیه تبعیض نــژادی در آمریکا شد که به 

جنبش حقوق مدنی در این کشور انجامید .

هفته نامه »ویــک« با تیتر »هــی؛ خرج کنندگان 
ــزرگ«  مهم تــریــن حامیان مــالــی انتخابات  بـ

ریاست جمهوری آمریکا را معرفی کرده است.

ــاه از نــاآرامــی هــا و آن چــه  از آن  حــدود دو م
به اعتراضات مردمی یاد می شود در عراق 
می گذرد. نیروهای امنیتی، ارتش و بخشی از 
عناصر حشد الشعبی این کشور برای حفاظت 
از مراکز حیاتی و مهم در شهرهای مختلف 
اعزام شده اند. حتی عناصر اطاعاتی وزارت 
کشور، ارتــش و حشد به جای آن که تمرکز 
خود را بر گروهک تروریستی داعش بگذارند، 
برای جمع کردن ناآرامی ها و اعتراضاتی که 
عناصر بعثی در آن نقش فعالی داشته و دارند 

درگیر بودند. در این میان عناصر داعش در 
مناطق مختلف عراق از جمله فلوجه، دیالی، 
صاح الدین و حتی استان نینوا فرصت یافتند 
تا ضمن بازسازی نسبی خود به مراکز مختلف 
نیروهای مردمی حمله کنند.آن ها دیروز 
در یک حمله برق آسا تاش کردند تا شهر 
نفتخانه در نزدیکی خانقین واقع در استان 
دیالی را اشغال کنند که با مقاومت جانانه 
نیروهای حشد الشعبی مواجه شدند. هرچند 
که نیروهای مدافع از شهادت شش نفر از 

مبارزان خود و زخمی شدن ۱7 نفر از آنان از 
جمله فرمانده تیپ بیست این نیروها در حمله 
داعش در استان دیاله)۲۰ کیلومتری مرز 
ایران ( خبر دادند اما درگیری ها ادامه دارد 
و برخی می گویند: داعــش بــرای این حمله 
صدها تن از عناصر خــود را بسیج و آخرین 
نمایش قدرت را در این منطقه انجام داده است.
این اولین تحرک داعش در این منطقه طی 
روز های گذشته نیست و چند روز قبل هم به 
گزارش  تلویزیون العراقیه، در پی حمله بقایای 
گروه تروریستی داعش به روستای اصاح در 
خانقین واقع در استان دیاله عراق سه نیروی 
نظامی عراقی کشته شدند. یک روز قبل از 
این اتفاق نیز عناصر تروریستی  داعش در سه 
عملیات تروریستی جداگانه بخشدار »ابی 
صیدا«، مدیر اداره ثبت احوال و رئیس سابق 
شــورای بخشداری این بخش در شهرستان 
المقدادیه در ۳۰ کیلومتری شرق بعقوبه در 
استان دیاله را به قتل رساندند.این نگرانی ها  
به ویژه در پی انتشار گــزارش هایی مبنی بر 
انتقال تعدادی از سرکرده ها و عناصر داعش 
از خاک سوریه به داخل عراق توسط نیروهای 
آمریکایی بیش از پیش  وقتی  جدی تر می شود 
که  به نظر می رسد نتیجه مستقیم و باواسطه 
رویدادهای اخیر در شهرهای مختلف عراق 

به خوبی قابل دیدن است، آن هایی که فکر 
ــش دیگر تمام شــده و وقت  مــی کــردنــد داع
گروکشی سیاسی برای رسیدن به منافع خود 
به نام مردم است حاال باید پاسخ بدهند چگونه 
با فتنه انگیزی خود به داعش فرصت دادند 
تا ابراز وجود کند.به نظر می رسد نهاد های 
اطاعاتی و امنیتی آمریکایی، صهیونیستی و 
کشورهای وابسته در منطقه از اعتراض ها در 
عراق سوء استفاده می کنند تا با احیای داعش 
از مقاومت اسامی در این کشور انتقام بگیرند، 
چیزی که هوشیاری مردم عراق را می طلبد.
در کشور عراق گسل های قومی و اجتماعی و 
مذهبی جدی وجود دارد، که خروج اعتراض 
ها از وضعیت مسالمت آمیز زمینه را برای 
فعال شدن آن و در نتیجه سوء استفاده محافل 
اطاعاتی و امنیتی غربی، صهیونیستی و 
منطقه ای وابسته فراهم می کند.  به نظر 
ــردا، دوران دشــوارتــری از  می رسد عــراق ف
مشکات امروز را پیش رو خواهد داشت. در 
چنین فضایی، بازگشت گروه های تروریستی 
و ناامنی گسترده نیز چندان بعید نیست؛ 
این بار اما برخاف سال های هجوم داعش 
که استان های سنی نشین بیشتر در معرض 
قرار گرفتند، شیعیان هم از آن چه کاشته اند، 

بی نصیب نخواهند ماند.

وزارت دفاع روسیه از پروژه ای خبر داده است که 
در آن مسکو هرگونه تحرک نظامی همسایگان 
خود را تشخیص داده و تحت نظر می گیرد و دیگر 
موشک بالستیک یا جنگنده ای نخواهد بود که 
روس هــا از حرکت آن در اطــراف خود بی اطاع 
باشند.به گفته این وزارتخانه، میدان همه جانبه 
جدید راداری روسیه حتی می تواند هواپیماهای 
»استلس« را در فاصله سه هزار کیلومتری رهگیری 
کند.»یکی از مهم ترین وظایف این سیستم، رصد 
 اهدافی مانند بمب افکن، موشک های کــروز، 
هواپیماهای برخاسته از عرشه ناو یا زمین و پارازیت 
است.«براساس آن چه وزارت دفاع روسیه اعام 
کرده این سیستم قرار است در امتداد مرزهای 
روسیه میدان راداری برای ثبت پرتاب موشک های 
کروز ایجاد کند.این خبر در حالی منتشر شده 
اســت کــه چند روز دیگر نشست اعــضــای ناتو،  
سازمانی که در زمینه مقابله با تهاجم احتمالی 
شوروی ایجاد شد، برگزار خواهد شد.هرچند که 
سران عضو پیمان آتانتیک شمالی در بدترین 
دوران گردهم می آیند چرا که دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا اعتقادی به دفاع آمریکا از متحدان 
اروپایی خود در قالب ناتو ندارد و آن را سازمانی 
می داند که فقط هزینه روی دست آمریکایی ها 
جمهوری  رئیس  مکرون«  می گذارد.»امانوئل 
فرانسه نیز با استناد به اقدامات و اظهارات ترامپ 
علیه ناتو، اعام کرده که آمریکا سفره خود را از 
اروپایی ها جدا کرده است بنابراین اروپا باید هر 
چه زودتر از خواب بیدار شود و ارتش مستقل خود 
را ایجاد کند.وی همچنین گفته است که ناتو دچار 
مرگ مغزی شده است عبارتی که خشم »آنگا 
مرکل« صدراعظم آلمان را هم در پی داشــت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و یکی 
از اعضای پرحاشیه ناتو که تمایل دارد جنگنده 
هوایی  پدافند  سامانه  کنار  در  آمریکا  اف۳5 
اس۴۰۰ روس هــا را در کشورش بومی کند هم 
واکنش تندی به رهبر فرانسه داشته و از او به شدت 
انتقاد کرده است.فراتر از اختافات اعضای ناتو با 
یکدیگر، اختافات روسیه و پیمان آتانتیک شمالی 
تاریخچه ای به عمر تاسیس این سازمان دارد چرا 

که روابط روسیه و سازمان پیمان آتانتیک شمالی 
)ناتو( از هفتاد سال پیش تا امروز همواره با نوسان 
مواجه بوده است هر چند که در دوره ای دو طرف به 
همکاری روی آوردند اما اکنون اختاف ها هر روز 
بیشتر می شود و تنش ها رنگ عملیاتی تری به خود 
می گیرد.ناتو 7۰ سال پیش و در شرایطی که جهان 
تازه از جنگ دوم جهانی فارغ شده بود، برای مقابله 
با اردوگاه شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی 
در آمریکا به وجود آمد و ۱۲ کشور شامل آمریکا، 
کانادا، ایسلند، انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند، 
لوکزامبورگ، نروژ، دانمارک، ایتالیا و پرتغال 
هسته اولیه آن را تشکیل دادند.از اهداف اصلی 
این سازمان، بازدارندگی در برابر هرگونه تجاوز 
نظامی به کشورهای عضو آن اعام شد.این پایان 
کار نبود چرا که در طول جنگ سرد ناتو عما به 
بازوی نظامی آمریکا در راس اردوگاه غرب برای 
مقابله با اقدامات شــوروی و کشورهای عضو 
پیمان ورشو تبدیل شد.پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میادی که پس 
از انحال پیمان ورشو به وقوع پیوست، پیمان ناتو 
حفظ شد و روند گسترش خود را ادامه داد.روس 
ها معتقدند که گسترش ناتو به شرق، برخاف 
وعــده ایــن پیمان صــورت می گیرد و امنیت و 

تمامیت ارضی این کشور را هدف گرفته است.

ترامپ به جلسات تحقیقات استیضاح نمی رود 
چرا رئیس جمهور آمریکا رسما اعالم کرد در جلسات مجلس نمایندگان شرکت 

نخواهد کرد؟ 

خادم- ترامپ با منتقد یا دشمنی که می 
شناسد هیچ مشکلی ندارد، چرا که او را در 
آینده نه چندان دوری حذف می کند. این 
واکنش در دولت وی را می توان در اخراج 
های پرتعداد وزیران، مشاوران و دستیاران 
وی یا استعفای کارمندانی که تحت فشار 
ــرد. مشکل  ــوح مشاهده ک بــودنــد، به وض
ترامپ با افراد »ناشناس« است. برای همین 
کاخ سفید با ارســال نامه ای اعام کرد که 
دونالد ترامپ و وکیل او در جلسه تحقیقات 
استیضاح  در مجلس نمایندگان شرکت 
نمی کنند. در نامه مشاور حقوقی ترامپ 
آمده است که نمی توان از رئیس جمهوری 
آمریکا انتظار داشت در جلسه ای شرکت 
کند که حتی نام شاهدان نیز اعام نشده 
است و روشن نیست که آیا روند تحقیقات 
درباره استیضاح پس از حضور ترامپ به طور 

عادالنه ادامه یابد.

سنگ اندازی در استیضاح	 
دونالد  حقوقی  مــشــاور  سیپولون،  پــت 
تــرامــپ بــا ارســـال نــامــه ای بــه سرپرست 
نمایندگان،  مجلس  قضایی  کــارگــروه 
ــرده اســت که  ــام ک ــادلــر«، اع »جــرولــد ن
رئیس جمهور آمریکا به علت »ناعادالنه 
بودن« روند تحقیقات و کاستی های جدی 
حقوقی پیشبرد این تحقیقات حاضر به 
استیضاح  تحقیقات  جلسه  در  شرکت 
نیست و برنامه ای برای اعزام وکیل خود 
به این جلسه نیز ندارد. مجلس نمایندگان 
آمریکا از دونالد ترامپ خواسته بود در 
)چهارشنبه  دسامبر  چهارم  روز  جلسه 
۱۳ آذر( دربــاره تحقیقات ناظر بر طرح 
نادلر،  کند.جرولد  شرکت  استیضاح 
نماینده دموکرات مجلس نمایندگان و 
رئیس کارگروه قضایی پارلمان آمریکا 
رسما از رئیس جمهور آمریکا خواسته بود 
یا شخصا یا از طریق وکیل خود در جلسه 
چهارم دسامبر حضور یابد و به پرسش 
خواستی  در  دهـــد.  پــاســخ  نمایندگان 
که حاال رد شده است. چهارم دسامبر، 
دومین دور تحقیقات کنگره درباره طرح 
استیضاح در بــاره پرونده اوکراین آغاز 
می شود. در این جلسه درباره طرح کردن 
یا طرح نکردن استیضاح علیه ترامپ و 
همچنین نکات مطرح شده درباره پرونده 

اوکراین تصمیم گیری خواهد شد.

سلب مشروعیت از استیضاح 	 
برنامه ترامپ پس از شرکت نکردن در جلسه 
استیضاح چیست؟ ترامپ باید بین دو گزینه 
شرکت در جلسه تحقیقات استیضاح یا پایان 
دادن به اعتراض علیه این تحقیقات یکی 
را برمی گزید. شبکه ســی ان ان که نزدیک 
به دموکرات هاست در گزارش اعام کرد، 
کارشناسان حقوقی بر این باورند که ترامپ 
قصد دارد تا با حضور نیافتن خود یا نماینده 
حقوقی و قضایی کاخ سفید در این جلسه، 
باعث سلب مشروعیت از رونــد استیضاح 
شود. »دیوید کاتز« دستیار پیشین دادستان 
لس آنجلس به عنوان کارشناس حقوقی 
دراین زمینه به سی ان ان گفت: ترامپ فقط 
سنگ اندازی می کند اما او باید در جلسه 
استماع کمیته قضایی درباره استیضاحش، 
دالیل و مستندات کافی ارائه دهد اما فقط 
مانع تراشی می کند.»زو لوفگرن« به عنوان 
یــک کــارشــنــاس حقوقی کــه در ســه دوره 
تحقیقات استیضاح روسای جمهوری آمریکا 
)نیکسون، کلینتون و ترامپ( مشارکت داشته 
به ســی ان ان می گوید، موضوع استیضاح 
ترامپ جدی تر از  پرونده »واترگیت« مربوط 
به »ریچارد نیکسون« است. چراکه تاش 
نیکسون در مخفی نگه داشتن چگونگی 
انتخاب شدنش بود و هیچ کشور خارجی 
را در بحث انتخابات مداخله نداد؛ اما وقتی 
کسی یک کشور خارجی را درگیر سیستم 
سیاسی آمریکا می کند، این مسئله بی نهایت 
نگران کننده است. در همین حال »دیوید 
کاتز« در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: 
موضوع  نیز  کلینتون  استیضاح  مسئله 
»اخــاقــی« بــود و شخص رئیس جمهوری 
مرتکب خطای قضایی یا جنایت نشد. این 
دستیار پیشین دادستان لس آنجلس ادامه 
گفت: استراتژی ترامپ، نامشروع جلوه 
دادن روند تحقیقات استیضاحش است. او 
به طور مشخص در گفت وگوی تلفنی ۲5 
جوالی )سوم مرداد( با »ولودیمیر زلنسکی«، 
به صراحت به رئیس جمهوری تازه بر سرکار 
آمده اوکراین گفته که »لطفی در حق من 
انجام بده« و این که بدون تصویب کنگره، 
کمک مالی به اوکراین را نگه داشت.کاتز با 
یادآوری سفر غیر منتظره ترامپ به افغانستان 
و اکنون حضور در لندن برای نشست ناتو 
گفت: ترامپ در این شرایط بسیار دوست 

دارد تا جلب توجه کند.

 حمله برق آسای داعش به دیاله با ورود نیروهای حشد الشعبی 
و شهادت 6 تن و زخمی شدن 17 نفر دفع شد 

جان گرفتن داعش پشت ناآرامی های عراق 

خط و نشان نظامی مسکو برای ناتو 
 درآستانه نشست ناتو ،وزارت دفاع روسیه از ساخت 

»میدان راداری همه جانبه« خبر داد
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

ریابکوف: برنامه موشکی ایران بخشی از نیازهای دفاعی این کشور است 
معاون وزیر خارجه روسیه ضمن تاکید بر حق 
ایــران بــرای توسعه برنامه موشکی خود گفت: 
»توسعه برنامه موشکی ایران بخشی از نیاز های 
ــزارش میزان،  ــت.« به گ دفاعی ایــن کشور اس

»سرگئی ریابکوف«، همچنین بر لزوم پایبندی 
اروپــا، چین و روسیه به تعهدات هسته ای خود 
در چارچوب توافق هسته ای ایران تاکید کرد.

به گزارش الجزیره، ریابکوف گفت: »اروپایی ها، 

روسیه و چین باید توافق هسته ای ایران را با وجود 
مواضع واشنگتن عملی کنند.« وی در ادامه 
تالش های واشنگتن را برای تحمیل خواسته های 
خود به تهران از طریق تحریم ها، نقض مستقیم 

حاکمیت یک کشور مستقل خواند. ریابکوف در 
بخش دیگری گفت: »رزمایش های روسیه، ایران 
و چین در اقیانوس هند علیه هیچ کشوری نبوده و 

نمایش قدرت نیستند.«

ا ثر کارنامه اصالح طلبان 

محمد قوچانی عضو شـــورای مــرکــزی حزب 
کــارگــزاران نوشت: کارنامه اصالح طلبان به 
خصوص در دوره اخیر در نهادهای انتخابی 
سرخوردگی  و  ناامیدی  در  و  نیست  کامیاب 
مردم و شهروندانی که به آنان رای داده انــد اثر 

مستقیم دارد./روزنامه 
سازندگی

با اشاره به خسارت دیدگان حوادث اخیر که مورد حمایت قانون هستند 

رئیسی: خسارت جانی و مالی خسارت دیدگان حوادث اخیر باید جبران شود 
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضــرورت شنیدن 
خواست و انتقاد مردم، درباره خسارت دیدگان این 
حوادث تصریح کرد: از خسارت های جانی و مالی 
خسارت دیدگان نمی توان گذشت. ما معتقدیم 
از نظر حقوقی باید درخصوص ایــن خسارات 
مدعی بود و درخواست ما از مسئوالن به ویژه 
دولت این است که برای جبران خسارت ها فکر و 
اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال 
کنند، زیرا برای حقوق مردم باید حساسیت وجود 
داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که 
مورد حمایت قانون قرار دارند. به گزارش میزان،  
آیت ا... سید ابراهیم رئیسی که در جلسه شورای 
عالی قضایی صحبت می کرد، با اشاره به برخورد 
دستگاه قضایی با اشرار، مخالن امنیت و تخریب 
گران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: 
پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان 
که توسط نیروی انتظامی، وزارت اطالعات، سپاه و 
دیگر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل شده اند، 
عادالنه و قانونی در دست بررسی است و ان شاءا... 
به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده ها 
قرار خواهند گرفت. وی افزود: اشرار و دشمنان 
خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات به حق مردم 
سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این 
فضا می توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این 
اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای 
مردم و وارد آوردن خسارت هایی به اموال عمومی 
و خصوصی کردند که البته بحمداهلل با حضور 
معنادار و به موقع مردم تحت رهنمود های زمان 
شناسانه مقام معظم رهبری، توطئه های آن ها 

خنثی و امنیت کشور تضمین شد.

ــه آمــار خسارات جانی را به 	  ضرغامی: ارائ
دشمنان نسپاریم

درهمین حال چند چهره مطرح کشور خواستار 
شفاف سازی آمار خسارات و تلفات ناامنی های 
ــزارش ایسنا، سیدعزت ا...  اخیر شدند. به گ
ضرغامی رئیس اسبق صداوسیما در توئیتی 
نوشت: »جان باختگان حــوادث اخیر،  ترکیبی 
ــرار و اغتشاش  از شهدای واالمقام امنیت،  اش

گران و مردم عادی هستند که در صحنه حضور 
داشته اند. وزیر کشور به عنوان رئیس »شاک« و 
فرمانده کنترل حوادث، باید در زمان مناسب که 
آمادگی دارد، شفاف سازی کند. ارائه آمار و نحوه 
خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم!« محمود 
صادقی نماینده تهران نیز در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: »هشدار به مسئوالن!  اگر مراجع 

ذی ربــط آمــار دقیق کشته شدگان، مجروحان 
و بازداشت شدگان را اعالم نکنند، نمایندگان 
مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارش های 
مردمی را منتشر خواهند کرد.« محمدرضا عارف 
رئیس فراکسیون امید مجلس هم از نهادهای 
مسئول خواست که درباره »ابهامات اغتشاشات 

اخیر و کشته شده ها« شفاف سازی کنند.

نورنیوز: بیشترین تعداد کشته ها مربوط به 	 
مردم عادی است 

 در ایــن خصوص، یک مقام مطلع به سایت 
ــی دقیق  ــاب »نــورنــیــوز« گفت: بــه منظور ارزی
میزان خسارت های جانی و مالی رخدادهای 
اخیر در کشور و رسیدگی قانونی به حقوق 
آســیــب دیـــدگـــان، کمیته هـــای اســتــانــی با 
حــضــور مــســئــوالن ذی ربـــط دســتــگــاه های 
دقیق  بــررســی  ــال  ح در  و  تشکیل  مختلف 
ــارات  ــهـ ــد و اظـ ــواهـ اســـنـــاد، مــــــدارک، شـ
 شاهدان حاضر در مناطق آشوب زده است.

وی اظهار کرد: جان باختگان حــوادث اخیر 
شامل چهار گروه می شوند: بخش اول مربوط 
به شهدای نیروهای انتظامی و بسیج است که 
وضعیت و تعداد آن ها مشخص است. گروه دوم 
مردم عادی هستند که در تظاهرات اعتراضی 
حضور نداشته و به دالیل مختلف از جمله حمله 
اشرار و ضدانقالب، آتش سوزی ها و حمله به 
مراکز تجاری ، مسکونی و... جان خود را از 
دست داده اند. بنا بر این گــزارش گروه سوم  
معترضانی هستند که بــرای اعــالم اعتراض 
خود به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها آمده 
و در جریان درگیری های ایجاد شده به صورت 
مشکوک کشته شده اند. گروه چهارم نیز عناصر 
ضدانقالب، اشرار مسلح و اوباش سازمان دهی 
شده هستند که هنگام حمله به مراکز نظامی و 
انتظامی یا درگیری مسلحانه با نیروهای حافظ 
امنیت کشته شده اند. این مقام مسئول اضافه 
کرد: با توجه به این که بیشترین تعداد کشته ها 
مربوط به گروه دوم است، شناسایی و بررسی 
دقیق نحوه جان باختن آن ها اقدامی زمان بر و 
بسیار مهم و در دست پیگیری است. وی در پایان 
با تاکید بر حساسیت فوق العاده مسئوالن کشور 
به تامین حقوق شهروندان و خانواده هایی که 
در جریان وقایع اخیر دچار خسارت های مادی 
و جانی شده اند، گفت: مدعی اصلی پیگیری 
حقوق این عزیزان، نظام جمهوری اسالمی 
است و به طور قطع این روند تا دست یابی به 

نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.

اولین موضع گیری رسمی برجام 
جایگزین موگرینی 

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپــا در 
نخستین موضع گیری اش پس از تحویل گرفتن 
رسمی این سمت از موگرینی گفت: در پاسخ به این 
سوال که آیا باید خط قرمزی برای ایران ]در زمینه 
فعالیت های هسته ای[ تعیین کرد، می گویم: »ما  تا 
حد زیادی خواهان دوام برجام هستیم. از مقامات 
ایرانی می خواهیم هر کاری را که برای زنده نگه 
داشتن توافق الزم است، انجام بدهند. ما به دوستان 
ایرانی مان می گوییم که ممانعت برای  از بین رفتن 
توافق، بهترین کــاری اســت که می توانند انجام 
دهند.« به گزارش ایسنا، »جوزپ بورل« در عین حال 
در هشداری مالیم گفت: »اگر ایران کاری کند که 
برجام از بین برود، اشتباه بزرگی خواهد بود.« اولین 
موضع گیری جانشین موگرینی در حالی است که سه 
کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه ای تهدیدآمیز از 
ایران خواسته بودند که به برجام بازگردد در غیر این 
صورت احتمال فعال سازی سازوکار ماشه یا همان 
فرایند بازگشت تحریم ها وجود دارد. در واکنش 
به این موضع گیری، ظریف دیروز در توئیتی که با 
هشتگ »تروریسم اقتصادی« همراه شده بود، خطاب 
به اروپایی ها نوشت: »به جای تهدیدهای گستاخانه 
و وعده های توخالی روی کاغذ، تروئیکای اروپا، 
اتحادیه اروپا و سوئد که سهام دار آینده اینستکس 
هستند، باید با کار ساده تری، کم ترین وظیفه انسانی 
را انجام دهند؛ از شرکت دارویی مولنلنیک بخواهند، 
محصوالتی را بفروشد که به کودکان مبتال به بیماری 
پــروانــه ای ]EBz[ کمک می کند زخم هایشان را 
بپوشانند.« روز جمعه، وزارت امور خارجه فنالند 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد که این کشور به همراه 
بلژیک، نروژ، سوئد، دانمارک و هلند به اینستکس  
می پیوندند.با این تصمیم گیری شش کشور اروپایی 
هر چند هنوز خبری از اجرایی شدن اینستکس 
نیست، اما موجب شده نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی را به موضع گیری وادار کند به نحوی 
که او گفت کشورهای اروپایی باید از این تصمیم خود 

»شرمنده« باشند.

 مدیرکل جدید آژانس: 
در آینده نزدیک به تهران می روم 

مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
روزگذشته به طور رسمی کار خود را در این پست 
آغاز کرد، در یک کنفرانس خبری دربــاره سفر به 
ایران گفت: این که به آن جا بروم، کامال واضح است 
که اتفاق خواهد افتاد. مطمئن نیستم چه زمانی اما 
فکر می کنم در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. به 
گزارش ایسنا گروسی همچنین گفت : به زودی با 
مقامات ایرانی گفت وگو و برای این سفر، برنامه  ریزی 
خواهد کرد.او در این کنفرانس اشاره کرد که ایران، 

یک اولویت برای آژانس به حساب می آید.

خبر مرتبط 
   

روایت روزنامه ایران از ابعاد گسترده خسارات ناامنی ها 

روزنامه ایران در گزارشی به نقل از »منابع مطلع« جزئیات زیادی را  از اغتشاشات اخیر منتشر 
و تصریح کرده که در این اعتراضات، هزار و 200 شعبه بانک ها در سراسر کشور هدف حمله 
تخریب گران قرار گرفته که از این تعداد 781 شعبه مربوط به بانک های دولتی بوده است. بنا بر 
گزارش این روزنامه در استان تهران به دو فرمانداری، 22 پاسگاه انتظامی، 30 شهرداری، 25 
پایگاه بسیج، 56 جایگاه سوخت، 11 اتوبوس، سه خودروی امدادی و 150 خودروی شخصی 
حمله شده است. همچنین در مجموع 75 شعبه از فروشگاه های »جامبو«، »افق کوروش«، »رفاه« 
و »اتکا« نیز هدف حمله و تخریب قرار گرفته است. این گزارش تصریح کرده که »اگر چه هنوز 
آماری از کشته شده ها و بازداشتی ها به صورت رسمی منتشر نشده« نوشته است: گفته می شود، 
»60 درصد بازداشت شده ها تحصیالت دیپلم و 15 درصد هم  زیر دیپلم دارند. 71 درصد آن ها 
مجرد و 7 درصد دارای سابقه کیفری بوده اند. حدود 70 نفر از بازداشتی ها هم از اتباع بیگانه و 

عمدتًا کشورهای همسایه بوده اند که تعدادی از آن ها دارای سابقه تکفیری هستند.«

دستورات رئیس جمهور آنالین 
رصد می شود

پس از آن که یک مقام مسئول در ابالغیه چندی 
قبل خود، از طراحی سامانه ای در دولت خبر 
داد که دستورات و پی نوشت  های مسئوالنی 
ریاست  نهاد  مقامات  و  جمهور  رئیس  ــون  چ
آنالین  الکترونیکی  ــردش  گ نیز  و  جمهوری 
مکاتبات شان را در دولت مورد پایش قرار می 
ــای اخیر  دهــد و گـــزارش مــی کند، طــی روزهـ
ابالغیه جدیدی خطاب به وزارتخانه ها و سازمان 
های دولتی ارســال شده که از آن ها خواسته 
یک کد خاص در اولین صفحه مکاتبات شان 
 درج کنند تا امکان رصد موضوع فوق فراهم 

باشد.

برنامه جدید دولت برای جان 
دادن به بورس

با توجه به بیانات اخیر رهبر انقالب در خصوص 
حمایت از سرمایه  گــذاری  های مولد همچون 
بورس، یک مقام مسئول در ابالغیه جدید خود 
به تعدادی از دستگاه های ذی ربط با یادآوری 
دستور حجت االسالم روحانی در شهریور سال 
۹6 مبنی بر لزوم کوچک سازی دولت از طریق 
واگذاری شرکت های زیرمجموعه دستگاه های 
اجرایی در بــورس، از مخاطبان خواسته است 
این موضوع جدی تر از گذشته در دستور کار 
قرار بگیرد و در عین حال گزارش پیشرفت روند 

اجرایی برای بررسی، تهیه شود.
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از میان خبرهاجامعه
آمار های عجیب هزینه سرانه مصرف دخانیات

تهرانی ها سیگاری ترین های کشور
معاون وزیر بهداشت هشدار داد

دوره اوج آنفلوآنزا تا 2 هفته آینده
ــد  ــه- درآمـ ــن ــزی ــرح ه ــات طـ ــی ــزئ بـــررســـی ج
خانوار های شهری و روستایی مرکز آمار ایران، 
تمایل  محروم  قشرهای  که  می دهد  نشان 
داخلی  سیگار های  از  استفاده  به  بیشتری 
دارند، این در حالی است که قشرهای مرفه، 
هستند. خارجی  سیگار های  ثابت  مشتری 
بررسی گزارش طرح آمارگیری هزینه- درآمد 
خانوار های شهری و روستایی در کل کشور 
نشان داده است، سرانه مصرف دخانیات در 
گروه های مختلف هزینه ای در خانوار های 
شهری 908.3 نخ و روستایی 1077.9 نخ 
در سال 97 بوده است. شایان ذکر است که از 
این آمار، در بین خانوار های شهری 420.7 نخ 
سیگار ایرانی و 488.07 نخ سیگار خارجی 
ــخ  ــ ــوار هــای روســتــایــی 499.48ن و در خــان
سیگار ایرانی و 578.44 نخ سیگار خارجی 
مصرف شده است. بنابر گــزارش تسنیم، در 
ایــن بین، مصرف دخانیات در خانوار های 
محروم شهری به طور میانگین 435.2 نخ 
در سال و در خانوار های مرفه 825.02 نخ 
در سال بوده است. همچنین در خانوار های 
محروم 263.84نخ سیگار ایرانی و 171.4 
نخ سیگار خارجی مصرف شده که این آمار 
در خــانــوار هــای مرفه 282.92 نخ سیگار 

ایرانی و 542.09 نخ سیگار خارجی بوده 
است.در هر خانوار روستایی گروه پردرآمد، 
661.93 نخ سیگار ایرانی و 874.13 نخ 
سیگار خارجی مصرف داشته اند که در مجموع 
برابر 1536.07 نخ و درخانوار های محروم 
روستایی 111.07 نخ سیگار ایرانی و 56نخ 
سیگار خارجی که در مجموع 167.08 نخ، 
دخانیات در سال 97 مصرف شده است.از 
نکات جالب این آمار آن است که خانوار های 
مرفه شهری 825.02 نخ و خانوار های مرفه 
روستایی 1536.07 نخ در سال 97 مصرف 
دخانیات داشته اند، این اختالف میان مصرف 
شهری و روستایی قابل تامل است.آمار متوسط 
مصرف سیگار در تهران 859.17 نخ در سال 
بوده است، در این بین خانوار های مرفه تهرانی 
199.18 نخ سیگار ایرانی و 609.64 نخ 
سیگار خارجی مصرف کرده اند، این آمار برای 
گروه ششم هزینه ای از خانوار های متوسط 
شهر تهران، بسیار باالتر از متوسط کل مصرف 
در شهر تهران و در کل شهر های کشور است، 
در این گروه از خانوار ها 423.29 نخ سیگار 
ایرانی و 811.92 نخ سیگار خارجی مصرف 
شده که در مجموع برابر 1215.21 نخ در 

سال 97 بوده است.

گروه اجتماعی-تعطیلی های مکرر مدارس 
ابتدایی در شهرهای بــزرگ و حتی دیگر 
شهرها برای آلودگی هوا، این گمانه را تقویت 
کرده که سیستم بهداشتی کشور تالش دارد 
از این طریق از شیوع آنفلوآنزا در میان دانش 
آموزان پیشگیری کند. معاون وزیر بهداشت 
دیروز با اشاره به این که آلودگی هوا می تواند 
باعث تشدید دیگر بیماری ها از جمله بیماری 
آنفلوآنزا شود، گفته است: با توجه به این که 
در اوج دوره بیماری آنفلوآنزا قرار داریم و این 
دوره اوج حداقل تا دو هفته آینده به طول 
می انجامد، آلودگی هوا می تواند تشدید 
کننده آن شود و احتمال ابتال به آنفلوآنزا در 
بین افراد به ویژه کودکان، افراد باالی 60 
سال، کسانی که سیستم ایمنی بدن شان 
ضعیف است، افراد دارای بیماری زمینه ای 
و... شود.دکتر علیرضا رئیسی ضمن آن که 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها را راهکاری 
برای رفع آلودگی هوا ندانست،  در عین حال 
به سیستم حمل و نقل عمومی انتقاد کرد و به 
ایسنا گفت: بارها از مردم خواسته ایم از تردد 
با خودروی شخصی به صورت تک سرنشین  
خــودداری و به شبکه حمل ونقل عمومی 
مراجعه کنند، اما در این زمینه چه تسهیالت 
مناسبی برایشان در نظر گرفته ایم؟ همواره 
راهکار ارائه داده ایم بدون آن که به سرانجام 
خاصی برسد. اقداماتی از قبیل تعطیلی 
راهکارهایی  تنها  دانشگاه ها  و  مــدارس 
موقتی است که نمی تواند حل کننده معضل 

آلودگی هوا باشد.

توزیع یک میلیون قرص اسلتامیویر       
همچنین مدیرکل امــور دارو و مــواد تحت 

کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به تهیه 
داروی اسلتامیویر از منابع باکیفیت و مورد 
تایید سازمان بهداشت جهانی، از توزیع 
این دارو بین دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کشور خبر داد. این دارو برای درمان 

آنفلوآنزا توسط پزشکان تجویز می شود.

فوت 56 نفر درست یا غلط؟       
در حالی که یک خبرگزاری به نقل از معاون 
وزیر بهداشت از فوت 56 نفر در کشور به 
دلیل آنفلوآنزا خبر داده است، رسانه ای 
دیگر به نقل از مدیرکل روابط عمومی وزارت 
بهداشت، این رقم را 19 نفر اعــالم کرد.

خبرگزاری فارس عصر یک شنبه گذشته در 
معاون  رئیسی  علیرضا  از  نقل  به  خبری 
بهداشت وزارت بهداشت نوشته بــود: از 
ابتدای آغاز موج شیوع آنفلوآنزا تاکنون 56 
نفر به دلیل ابتال به این بیماری جان خود 
را از دست داده اند.اما باشگاه خبرنگاران 
جوان به نقل از »کیانوش جهانپور« مدیرکل 
روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرده 
خبر فوت 56 نفر به دلیل بیماری آنفلوآنزا 
صحت نــدارد و از آغاز موج جدید آنفلوآنزا 
تاکنون 19 نفر جان خود را از دست داده اند.

مجازات  »گل« کاران چیست؟

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه 
با مــواد مخدر گفت: کاشت و تولید »گــل« جرم 
است و مجازاتی از 10 میلیون ریال تا اعدام برای 
آن در نظر گرفته شده است. محمد ترحمی به مهر 
گفت: درخصوص گیاه کانابیس یا شاهدانه مشکل 
مهم و بزرگ کشت گلدانی این گیاه است، االن 
کشت موردی این گیاه در گلخانه یا گلدان ها یا 
کشت های کوچک به یک معضل تبدیل شده است. 
در اروپا هم داخل گلدان ها در خانه ها به کاشت این 
گیاه اقدام می کنند و مصرف آن بسیار راحت است 

و تنها ایران نیست که با این مشکل مواجه است.

وزیر ارتباطات  خبر داد:

خسارت 1080 میلیاردی قطع 
اینترنت به اپراتورها

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: سازمان 
تنظیم مقررات خسارات وارد شده به اپراتورها 
را 1080 میلیارد تومان اعالم کرده و بیشترین 
ــت.آذری  ــده اسـ خــســارت بــه ایــرانــســل وارد ش
جهرمی به ایسنا گفت: مدیرعامل شرکت ملی 
پست کاهش درآمد 40 درصدی روزانه را گزارش 
کرده است. این آمار به معنای آسیب دیدن بخش 
عمده ای از کسب و کارهای کوچک است. وی 
ادامه داد: بخش اعظم خسارات مربوط به کسب 
وکارهاست که سازمان فناوری اطالعات جلسات 
متعددی با اتاق بازرگانی، نظام صنفی رایانه ای 
و اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال 
جمع بندی خسارات آن هاست و به محض تکمیل 
ــران به شبکه  شــدن اعــالم می کنیم. اتصال ای
جهانی اینترنت از شنبه شب )25 آبان(، به دلیل 
ناآرامی های ایجادشده در پی اجرای طرح اصالح 
و سهمیه بندی بنزین و به منظور جلوگیری از 
امکان سوءاستفاده های احتمالی از این ابزار 

ارتباطی قطع شده بود.

 انتشار دوباره بوی نامطبوع
 در تهران

  پس از گذشت یک سال مجدد سر و کله بوی 
پیدا  تهران  شهر  مرکزی  مناطق  در  امطبوع  ن
شد.بیش از یک ســال قبل در شامگاه یکی از 
شب ها بویی نامطبوع در مناطق مرکزی شهر 
تهران به مشام شهروندان رسید. سال قبل  این 
ــدود 3 تــا 4 ساعت در مناطق مــرکــزی و  بــو ح
شمالی شهر تهران استشمام شد و حتی برخی 
وندان در حوالی میدان شهدا ایــن بو را  ر ه ش
استشمام کردند و به یک بــاره بو از بین رفت. 
بالفاصله پس از آن محیط زیست استان تهران، 
محیط زیست شهرداری تهران، استانداری و 
برخی دستگاه های دیگر درباره انتشار این بوی 
نامطبوع واکنش نشان دادند و بررسی هایی را 
آغاز کردند تا این که سرانجام به طور دقیق منشأ بو 
مشخص نشد. فارس دیروز گزارش داد، حاال بعد 
از گذشت بیش از یک سال بار دیگر بویی نامطبوع 
و کمی شبیه به بوی سال قبل در مناطق مرکزی 

شهر تهران به مشام می رسد.

 رئیس سازمان محیط زیست:

 زورمان به خودروسازان نمی رسد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما 
زورمــان به خودروساز ها نمی رسد. اگر قرار بر 
تولید استاندارد موتورسیکلت و خودرو ها باشد 
باید کارخانجات را تعطیل کنیم و در این صورت 
میلیون ها نفر بیکار می شوند. به گزارش ایسنا، 
عیسی کالنتری با تأکید بر لزوم نوسازی و تولید 
موتورسیکلت های برقی یا حداقل انژکتوری ، 
مشکل اصلی را استاندارد نبودن قوای محرکه 
کشور )صنعت خودرو و موتورسیکلت( دانست 
و اظهارکرد: تمام ذرات آالینده در شرایط هوای 
د در سطح پایین شهر می مانند و جابه جا  سر
نمی شوند و از طرفی با ساخت و ساز ها و برج 
سازی ها هوا رد و بدل نمی شود بنابراین وزش 
ــری نــدارنــد. کالنتری،  بــاد هــای کم سرعت اث
م اتوبوسرانی را »فشل« توصیف کرد و  ت س ی س
گفت: بیش از نیمی از اتوبوس های شهر تهران 
اسقاطی هستند و نباید وارد شهر شوند و از طرفی 

می گویند مردم در خیابان می مانند.

یوروی مسافرتی14هزارتومان شد

قیمت دالر و یــورو روز گذشته در صرافی های 
مجاز بانک مرکزی 150تومان افزایش یافت و 
قیمت هر یوروی مسافرتی با احتساب کارمزد 
ــدود 14هـــزار تومان عرضه شد.به گــزارش  ح
آریــا، بــازار ارز که یک شنبه گذشته افت قیمت 
را تجربه کرده بود، دیروز دوشنبه بار دیگر روند 
صعودی به خود گرفت و قیمت ارزهای مختلف 
در این بازار افزایش یافت.بر همین اساس، قیمت 
خرید دالر در صرافی های مجاز بانکی نسبت 
به هفته گذشته با افزایش 150تومانی همراه 
شد؛ به طوری که قیمت خرید هر دالر 12هزار 
و 400تــومــان و قیمت فــروش آن نیز 12هــزار 
و 550تــومــان است.همچنین هر یــورو در این 
ــزار و 600تومان خریداری و  صرافی ها 13ه
13هزار و 750تومان فروخته می شود که قیمت 

این ارز نیز 150تومان افزایش یافته است.

 وزارت بهداشت: 
 خریداران صندلی دانشگاه ها
 ازتحصیل محروم می شوند

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ 
ت وزارت بهداشت گفت: با  ا ی ا ک ه ش ــ ی ب ی و گ
هیچ کس در بروز تخلف تعارف نداریم، دانشجویان 
متخلف در زمینه صندلی فروشی دانشگاه های 
علوم پزشکی از تحصیل محروم می شوند و حوزه 
قضایی نیز به تخلف افراد دست اندرکار در این 
زمینه رسیدگی می کند.حیدری در گفت وگو 
بــا ایــرنــا دربـــاره مــاجــرای صندلی فــروشــی در 
دانشگاه های علوم پزشکی توضیح داد: موضوع 
صندلی فروشی در دانشگاه های علوم پزشکی 
از طریق حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت 
پیگیری و به بازرسی نیز گزارش شده است. بر 
این اساس فهرستی تهیه و برای برخی از متخلفان 
پرونده قضایی تشکیل شده است.وضعیت این 
متخلفان از جنبه های مختلف بررسی شده و 
صندلی های اشغال شده با جزئیات مورد بررسی 
قرار گرفته است. در این زمینه مباحث قضایی 
مطرح است و باید حوزه قضایی تصمیم الزم را در 
زمینه برخورد با این افراد اخذ کند. وی بیان کرد: 
انتقال فرزندان هیئت علمی از رشته دام پزشکی 
به پزشکی نیز لغو شــده و درخــصــوص موضوع 
انتقال دانشجویان ایرانی از خارج هم تخلفات 

انجام شده به دقت در حال پیگیری است.

ماجرای عجیب انتقال جوان ایالمی کر و الل به افغانستان
در اتفاقی عجیب و حیرت انگیز 
ــی که  ــالم ــوای ای ــن ــاش ــوان ن ــ ج
برای زیــارت امام رضــا)ع( عازم 
مشهد مقدس بود، توسط پلیس 
ــاد دستگیر  ــرم آب شهرستان خ
شد و از آن جا که قادر به تکلم و 
بیان واقعیت به ماموران نیروی 
انتظامی نبود، به اشتباه وی را 

به همراه جمعی از اتباع به کشور افغانستان 
ی از  ک ی ی م س ا م ج ی ر د ک م ح م . د ن د ا ت س ر ف
بستگان این جــوان در تشریح جزئیات این 
ماجرا به ایلنا گفته است: "حامد آس" ساکن 
بخش مهر شهرستان ملکشاهی ایالم که به 
طور مادر زاد کرو الل است، در تاریخ بیستم 
آبان گذشته به قصد زیارت امام رضا)ع( خانه 
را بدون اطالع والدینش ترک می کند که در 
شهرستان خرم آبــاد استان لرستان توسط 
عوامل انتظامی کالنتری 12 این شهرستان به 
عنوان تبعه افغانستانی دستگیر می شود.وی 
ادامه داد: پس از مراحل قانونی دادستان خرم 
آباد وی را به اردوگاه ابراهیم آباد محل اسکان 
اتباع در شهرستان اراک منتقل می کند و طبق 
شواهد و کسانی که همراه او بودند، این جوان 

در طــول مسیر توسط راننده و 
هم افراد دیگر در داخل خودرو 
مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفته 
است.جاسمی تصریح کرد: پس 
از چند روز حامد را از طریق مرز 
تایباد به کشور افغانستان منتقل 
می کنند که البته در طول این 
مدت خانواده این جوان و بنده 
از طریق کالنتری استان ایالم پیگیر مفقود 
شدنش بودیم.وی گفت: سرانجام بر اساس 
استعالم شماره پالک موتور این جوان متوجه 
شدیم که موتورش در پارکینگ کالنتری 12 
شهرستان خرم آباد توقیف شده است.جاسمی 
خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز عموهای حامد 
به قصد جست و جوی این نوجوان عازم کشور 
افغانستان شدند و همچنین پدرش در تهران 
در حال تالش است که شاید بتواند مالقاتی با 
رئیس قوه قضاییه داشته باشد و این موضوع 
را به وی اطالع دهد. وی ادامه داد: پدر و مادر 
حامد چهار فرزند دارند که دوتای آن ها نیز 
کرو الل هستند و یکی دیگرشان معلول است 
شش بهزیستی شهرستان  مد تحت پو و حا

ملکشاهی قرار دارد. 

5 استانی که بیشتر به خون نیاز دارند
سطح ذخایرخونی در کشور کاهش یافته است

سطح ذخایر خونی در کشور کاهش یافته 
است.سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان 
این که استان های تهران، فارس، اصفهان، 
ــان رضـــوی و مــازنــدران بیشترین  ــراس خ
مصرف خون را دارند، گفت: ایران ساالنه 
2 میلیون واحــد خــون اهدایی نیاز  به 5/
دارد. دکتر بشیر حاجی بیگی با بیان این 
که 17 درصد اهداکنندگان خون در تهران 
هستند، گفت: در عین حال 25 درصد خون 
مصرفی کل کشور در تهران مصرف می شود 
زیــرا مراکز درمانی و جراحی ها در تهران 
گسترش یافته و همین موضوع مصرف خون 
و فراورده های خونی را باال برده است.وی 
افزود: سازمان انتقال خون برای کمک به 
شبکه خون رسانی کشور، فراخوانی عمومی 
را برای اهدای خون ارائه داد. البته چه بسا 
در برخی استان ها با اهــدای خون مردم، 
نیاز به خون و فراورده های خونی برطرف 
می شود، اما در برخی استان های بزرگ 
مانند تهران از طریق شبکه خون رسانی 

ــورد نیازمان را تامین می کنیم. میزان م

ــور کلی در  حاجی بیگی ادامــه داد: به ط
کشور 930 بیمارستان و مرکز درمانی 
وجود دارد که 800 موردش دارای بانک 
خون بوده و خون و فراورده های خونی مورد 
نیازشان را از اداره های کل انتقال خون 
دریافت می کنند. تهران با 160 بیمارستان 
و مرکز درمانی، شیراز با 63 مرکز درمانی 
و بیمارستان، اصفهان با 62 مرکز درمانی 
و بیمارستان، مشهد با 60 مرکز درمانی و 
بیمارستان، مازندران با 47 بیمارستان و 
تبریز با 42 بیمارستان استان های پرمصرف 

خون ما هستند.

تعداد سرانه در سال 97نوع خانوار
908/3 نخ در سالخانوار های شهری

1077/9 نخخانوار های روستایی
435/2 نخخانوار های محروم شهری

825/02 نخخانوار های مرفه شهری
1536/07 نخخانوار های مرفه روستایی

 859/17 نخمتوسط مصرف سیگار در تهران

مدیر مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری 
ــاده ای اعــالم کــرد: بر اساس  و حمل ونقل ج
ارزیابی های انجام گرفته، تردد انواع خودروها 
در شریان های اصلی و جاده های کشور طی 
10 روز پس از سهمیه بندی و اصالح قیمت 
بنزین، 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته و 30 درصد نسبت به مدت مشابه قبل 
از اجرای این تصمیم، کاهش داشته است. به 
گزارش ایسنا، عاشوری افزود: در این ارزیابی 
نتیجه دیگری هم حاصل شد و آن این بود که 

میزان تردد خودروهای مختلف در این جاده ها 
نسبت به مدت مشابه قبل از اجــرای سهمیه 
بندی بنزین حدود 30 درصد کاهش یافته که 
البته ممکن است در هر دو مورد عوامل دیگری 

از جمله تعطیلی ها، شرایط آب و هوایی و ... 
نیز بر سفرهای بین شهری اثرگذار باشد.وی 
گفت: قطعا سهمیه بندی و اصالح قیمت بنزین 
در کاهش سفرها اثرگذار بوده است اما رسیدن 
ــام دقیق تر نیاز به گذشت زمان  به آمــار و ارق

بیشتری از اجرای این طرح دارد.

قیمت بنزین چه تاثیری بر سفرها گذاشت؟
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نرگس آبیار که قرار بود سریالی 
بر اساس کتاب مشهور »دختر 
شینا« بسازد، به دلیل مخالفت 
صداوسیما با تلخی این داستان، 
از تغییر فیلم نامه انصراف داد  و 

این پروژه در نهایت منتفی شد.

افشین هاشمی از فــردا با فیلم 
ــرازی« در مــقــام  ــ ــی ــ ــر ش ــتـ »دخـ
کــارگــردان و بازیگر بــه سینما 
می آید. این فیلم فضای مفرحی 
دارد و بر اساس فیلم نامه »دختر 

خداحافظی« اثر نیل سایمون نوشته شده است.

جلیل فرجاد در سریال »نفوذ« 
ــواد شمقدری، بازی  ساخته ج
کرده است. قصه سریال از پیش 
از انقالب شروع می شود و وقایعی 
چون تسخیر النه جاسوسی، آغاز و 

پایان جنگ تحمیلی را به تصویر می کشد.

مهدی پاکدل فیلم »نرگس مست« 
اثر جالل الدین دری را آماده اکران 
دارد. این فیلم سال 95 ساخته 
شده و تا به حال شرایط اکران آن 
فراهم نشده است. او در این فیلم 

نقش یک تولیدکننده ساز تار را بازی می کند.

امید نعمتی خواننده موسیقی 
بازیگری  عرصه  وارد  تلفیقی، 
شده و در فیلم »دســت انــداز« به 
کارگردانی کمال تبریزی ایفای 
نقش کرده است. او در این فیلم 

با رویا نونهالی و رضا کیانیان همبازی شده است.

مریم خدارحمی دربــاره وجود 
مافیا در سینما و تلویزیون گفته 
است که این مافیا باعث می شود 
از تعداد مــحــدودی بازیگر در 
فیلم و سریال ها استفاده شود 

و تعدادی از بازیگران کنار گذاشته می شوند.

علیرضا کمالی مشغول بازی در 
فیلم »آبــادان یــازده 60« ساخته 
مهرداد خوشبخت اســت. او در 
فیلم »سمفونی نهم« که اکنون 
روی پــرده سینماست، در نقش 

کوروش هخامنشی، حضور کوتاهی دارد.

چهره ها و خبر ها اخبار

»پایتخت 6« کلید خورد

تصویربرداری فصل ششم مجموعه تلویزیونی 
»پایتخت« به کارگردانی سیروس مقدم، از روز 
شنبه 9 آذر در منطقه شیرگاه مازندران آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سیما، با حضور 
خانواده مرحوم خشایار الوند، تصویربرداری 
فصل ششم مجموعه تلویزیونی »پایتخت« روز 
ــورد و دیاکو الوند فرزند  9 آذر کلید خ شنبه 
خشایار الوند با گفتن 3،2،1 اجــازه و دستور 
فیلم بــرداری اولین پالن فصل ششم مجموعه 
تاکنون  ــرد.  ک ــادر  ص را  »پایتخت«  تلویزیونی 
هومن حاجی عبدالهی، احمد مهرانفر، جلوی 
ــرداری در حال  دوربین رفته اند و گــروه فیلم ب
ضبط سکانس های خارجی است و طی روزهای 
آینده محسن تنابنده جلوی دوربین مــی رود و 
سکانس های مربوط به خانه »نقی معمولی« فیلم 

برداری خواهد شد.
فصل ششم مجموعه تلویزیونی »پایتخت« در 
15 قسمت برای پخش در نوروز 99 از شبکه یک 

سیما ساخته می شود.

معرفی هیئت انتخاب جشنواره فجر

با حکم دبیر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر، 
اعضای هیئت انتخاب فیلم های سینمایی معرفی 

شدند.
به گــزارش روابــط عمومی جشنواره فیلم فجر، 
همایون  اربــابــی،  محمود  احــســانــی،  محمد 
اسعدیان، یلدا جبلی، رضا درستکار، سیدمحمود 
رضوی و حسین کرمی در این دوره از جشنواره، 
ــودای سیمرغ  ــ انــتــخــاب فــیــلــم هــای بــخــش س
ــران( و نگاه نو )ویــژه فیلم  )مسابقه سینمای ای
اول کارگردانان( را بر عهده خواهند داشت. 
تا   12 فجر  فیلم  جــشــنــواره  سی وهشتمین 
داشت  گرامی  با  همزمان  امسال  بهمن   22
چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود.

ــال »کـــرگـــدن« یکی  ــری مــائــده کــاشــیــان - س
از تازه های نمایش خانگی  است که تا به حال 
چهار قسمت از آن توزیع شــده اســت. هرچند 
که زمان زیــادی از پخش سریال نمی گذرد، اما 
»کرگدن« به  رغم این که گــروه بازیگران خوب 
و قصه کنجکاوکننده ای دارد، نتوانسته میان 
مخاطبان جریانی به راه بیندازد و پخش نسبتًا 
بی سروصدایی داشته است. در ادامه نگاهی به 

جنبه های مثبت و منفی این سریال داشته ایم.

رفت وآمد بین گذشته و حال	 
سریال »کرگدن« روایتی غیرخطی دارد. از طرفی 
این سبک روایت جذابیت های خاص خود را دارد و 
از طرفی هم ممکن است تماشای آن برای بعضی 
از مخاطبان، گیج کننده یا خسته کننده باشد. به 
تناسب اتفاقات و موضوعاتی که در داستان مطرح 
می شود، ناگهان قصه مثال به یک سال پیش یا چند 
روز قبل از آن یک سال قبل برمی گردد و خالصه 
مدام در حال رفت وآمد بین گذشته و حال است. 
برای تماشای سریال باید کمی حوصله به خرج 
داد، چون تماشاگر باید اتفاقاتی که در طول سریال 
دیده را از لحاظ زمانی در ذهن خود مرتب کند تا 
ابهامات قصه برطرف شود. البته هنوز در ابتدای 
قصه هستیم و جلوی بسیاری از عالمت های سوال 

و پرسش ها خالی است.

اتفاقات مبهم و غیرشفاف	 
ناگفته نماند گاهی برای پیدا کردن پاسخ بعضی 
ــواالت، حتی چیدن منظم اتفاقات و صبر  از س

کــردن بــرای پیش رفتن قصه هم دردی را دوا 
نمی کند. مثال در »کرگدن« مشابه سریال »نهنگ 
آبی« با یک گروه خطرناک و مافیایی طرفیم که 
دقیقا نمی دانیم کی و چی هستند. معموال در 
این سریال ها گفته می شود این گروه خطرناک 
صاحب یک شرکت یا هلدینگ هستند که در آن 
شرکت همه کاری انجام می شود! طبیعتا وقتی 
کار این گروه و انگیزه های شان برای مخاطب 
شفاف نباشد، نمی تواند به اندازه کافی تحت تأثیر 
اتفاقات قرار بگیرد و با قصه یا شخصیت ها ارتباط 
برقرار کند، این یکی از ضعف های مهم سریال 

»کرگدن« است.

بازی ضعیف سارا بهرامی و محمد امین	 
از بازی سارا بهرامی و محمد امین می توان به 
عنوان بدترین بازی های سریال یاد کرد. سارا 
بهرامی نقش شخصیت »رها« را بازی می کند. 
»رها« دختری شاد و پرانرژی است که در ورزش 
پارکور مهارت دارد. در نقطه مقابل »رها«، کسی که 
به او عالقه مند است یعنی »نوید« با بازی مصطفی 
زمانی قرار دارد. »نوید« برعکس »رهــا« و دیگر 
دوستان شان، پسری درونگرا  و آرام است که حتی 
خجالت می کشد، عالقه اش به رها را در جمع 
اعــالم کند و واکنش های احساسی اش بسیار 
کنترل شده است. قرار بوده از تضادهای میان 
این دو شخصیت، دوقطبی جذابی شکل بگیرد، 
اما بازی سارا بهرامی باعث شده شخصیت »رها« 
برای تماشاگر باورپذیر و دوست داشتنی نباشد و 
آن دو قطبی که قرار بوده در قصه ایجاد شود، شکل 

نگیرد. بهرامی تا به حال مشابه چنین نقشی را در 
فیلم »ایتالیا ایتالیا« تجربه کرده بود و اتفاقا موفق 
هم بود اما در »کرگدن« نتوانسته از پس ایفای 
نقش خود برآید. سارا بهرامی در این سریال سعی 
می کند با رفتارهایی مانند باال و پایین پریدن یا 
خنده های بلند، نشان بدهد که برخالف »نوید« 
عالقه اش را جار می زند و از بروز احساساتش ابایی 
ندارد، اما بازی ضعیف او در این نقش باعث شده 
رفتارهای این شخصیت کامال مصنوعی به نظر 
برسد. انگار »رها« بیشتر از این که شاد و جسور به 
نظر برسد، شبیه آدم هایی است که ادای شاد بودن 
را در می آورد. محمد امین بازیگر نقش شخصیت 
»افشین« هم در این سریال بازی ضعیفی داشته 
است و نتوانسته در جلد یک شخصیت پشت پرده و 

به اصطالح پدرخوانده ماجرا فرو برود.

از مافیای مرموز تا »کاظِی« لوس!	 
ــازی بقیه بازیگران اصلی سریال امــا قابل  ب
قبول اســت. مصطفی زمانی که پیش از این 

بــرای اولین بــار با یک نقش منفی در سریال 
»نهنگ آبی« دیده شده بود، در »کرگدن« نقش 
کاراکتری دوگانه را بازی می کند، معصومیت و 
سادگی در عین تظاهر و ریاکاری. پانته آ پناهی ها 
انتخاب مناسبی برای ایفای نقش یکی دیگر از 
شخصیت های پشت پرده قصه بوده است. تحکم 
و جدیتی که در صدا و چهره او وجود دارد، باعث 
شده مخاطب کاراکتر »ونوشه« را به عنوان یکی از 
مافیاهای مرموز بپذیرد. بقیه بازیگران که نقش 
پررنگی در سریال دارند مانند بانیپال شومون و 
هدی زین العابدین هم نقش چندان پیچیده ای 
ــار زیـــادی داشــتــه باشد.  ــای ک ــد کــه ج ــدارن ن
شخصیت »کاظم« با بــازی پوریا رحیمی سام 
هم کپی از شخصیت »پیمان« با بــازی هومن 
سیدی در سریال »عاشقانه« است، که گاهی 
بامزه بازی هایش از حد می گذرد و به کاراکتر 
لوس و لوده ماجرا تبدیل می شود. »کاظم« اصال 
به اندازه کاراکتر »پیمان« برای مخاطب جذاب 

نیست و چیز جدیدی برای او ندارد.

بازی خطرناک در چالش »کرگدن«
چرا سارا بهرامی برای نقش »رها« انتخاب مناسبی نیست؟

حوزههنری300سالنجدیدمیسازد
حــوزه هنری تا پایان سال 1۴00 در سه فاز 
ــی، 161 پـــرده سینما و 10 پردیس  ــرای اج
سینمایی در استان ها و مناطق مختلف کشور 

می سازد.
به گزارش ایلنا، محمد حمزه زاده رئیس سازمان 
سینمایی حوزه هنری از بزرگ ترین طرح توسعه 
و ساخت سینما توسط موسسه بهمن سبز حوزه 
هنری خبر داد و گفت: »پروژه های تعریف شده 
در برنامه توسعه و عمران مؤسسه بهمن سبز در 
سه اولویت طراحی و تعریف شدند که پروژه های 
اولویت اول تا نیمه نخست سال 99، اولویت دوم 
تا نیمه دوم سال 99 و اولویت سوم تا پایان نیمه 

نخست سال 1۴00 به اتمام خواهد رسید.« 
وی اضافه کرد: »شرایط فرهنگی و اجتماعی 
استان، تعداد و کمیت سالن های سینما از جمله 
شاخص های مهم و راهبردی در این فازبندی بوده 
است. ابتدا روی سینماهایی کار کردیم که سودده 
نبوده و ضررده بوده اند و از لحاظ شرایط فیزیکی 
و بحث مقاوم سازی و تجهیزات نمایشی به روز 
نبودند؛ به ویژه، استان هایی که یک سالن سینما 
را به عنوان تنها مرکز فرهنگی خودشان داشتند 
و به همین دالیل جزو اولویت یک ما محسوب 
شدند. این 161 پرده جزو اولویت یک ما هستند 
و اولویت دو و سه هم داریم که شامل پردیس های 

چند سالنه و مجتمع های چند منظوره در قالب 
اماکن فرهنگی و تجاری محسوب می شوند.« 

رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری تاکید کرد: 
اولویت اول مان تا پایان شهریور 1399 است 
که بخشی از آن ها شروع شده و حتی بعضی از 
آن ها هم تمام شده است. مانند پروژه »سینما 
سپهر ساری« که بیشتر از چهار هفته است که به 
بهره برداری رسیده و بازسازی سالن های جدید 
آن به زودی آغاز می شود. یادآوری می کنم که 
از جدول زمان بندی در حالت کلی آن جلوتر 
پردیس ها  ساخت  چگونگی  به  وی  هستیم. 
اشــاره کرد و گفت: »ایــن 10 پردیس فعال در 

مرحله ای است که به ما زمین اختصاص داده 
استان های  سینماهای  مانند  اســت،  ــده  ش
کرمانشاه، قزوین، زنجان، یزد و چند استان دیگر 
که ملک های بالاستفاده ای بوده اند و در گذشته 
کاربری سینما داشته اند. این سینماها تبدیل 
به پردیس خواهند شد و تا پایان اولویت سه این 
طرح ها عملیاتی و افتتاح می شوند.« حمزه زاده 
تصریح کرد: »با احتساب این پردیس ها در کنار 
سالن های سینمایی در مجموع 292 پرده 
نمایش تا پایان اولویت سوم طرح توسعه و عمران 
مؤسسه بهمن سبز به ظرفیت اکران سینماها 

اضافه خواهیم کرد.«
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معاون اول رئیس جمهور: حتی کشورهای دوست هم جرئت 
خرید نفت را از ما ندارند

 دارکوب: دوست رو باید دو جا شناخت:
توی  سفر و پای میز معامله نفت!

برای چندمین بار ستاد انتخابات به اشتباه از تصویر یک قله  
خارجی به جای قله دماوند در پوسترش استفاده کرد

 طراح پوستر: قله؛ قله است دیگه، 
مهم اینه کی قراره فتحش کنه!

علی مطهری: بهتر بود به دانشجو نمی گفتم قرص بارداری دارم

دارکوب: چون نداشتین و ممکن بود حرف تون 
دروغ بشه؟!

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: مواظب باشید ۲ لیتر 
سهمیه بنزین تان نپرد!

 مردم: با این قیمتش که هوش از سرمون پرید 
 2 لیتر هم فدای سرمون!

تیتر روز

گوجه، بنز و نت!
دعا کن از تب بنزین نمیری
ببینی با عیالت رنگ پیری
نداریم نون و آب و گاز و دارو
خدایا گوجه رو از ما نگیری!

***
او داخل بنز هست و من توی لگن!

او بر تن فرش خواب و من روی چمن
هرچند لباس او برند است اما

آخر به تن هردوی ما هست کفن!
***

درون سفره مون املت نداریم
توی یخچال مون کتلت نداریم

از این بدتر زمانیه که دیدیم
درون گوشیامون نت نداریم!

امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ــروز تنوع می سازی  ــال، ام ای صاحب ف
ــودت، مثال دکــور خانه را عوض  بــرای خ
می کنی. اگر هم خانه ات اندازه خانه ماست 
و نمی توانی چیزی را تکان بدهی، دست کم 
جای بشقاب ها را با لیوان ها توی کابینت 

عوض می کنی!

فال روز

 

مسئوالن کشور در روزهای گذشته تالش زیادی به خرج دادند تا هوای 
کشور و به خصوص شهرهای بزرگ را تمیز کنند. از تالش های این 

عزیزان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تعطیلی مدارس در شهرهایی که احتمال ناراحت شدن والدین 
بچه ها وجود داشت. وگرنه بچه های شهرهای دیگر که شش ندارند، 
»دودشش« دارند و با انواع آلودگی محیطی خو گرفته اند.۲- تعطیلی 
دانشگاه ها: شاید فکر کنید این هم یک چیزی تو مایه های تعطیلی 
مــدارس است؛ اما اشتباه می کنید. تعطیلی دانشگاه ها کامال با 
مدارس متفاوت است و یک آیتم مجزا در زمینه تالش های مسئوالن 
محسوب می شود. دلیلش را هم از خودشان بپرسید.۳- دقت و تمرکز 
بیش از اندازه به آسمان و اخم کردن به ابرها جهت بارش یا حداقل 
وزیدن باد.۴- دادن وعده مسئوالنه برای وزش قریب الوقوع باد و 
تمیز شدن هوا.۵- حضور در رسانه ها پس از تمیزشدن هوا و گرفتن 
ژست قهرمان و تبیین آیتم های قبلی که جزو تالش های مسئوالن 
برای تمیزشدن هوا بود.۶- اضافه کردن »پاک سازی دو روزه هوا« به 

فهرست دستاوردهای دوران مدیریت شان.
ــن حــوزه  ــا، مسئوالن زحمتکش ای ــالش ه ــن ت عـــالوه بــر همه ای
دستورالعمل هایی را هم به مردم ارائه دادند که اگرچه تاثیر زیادی 
نداشت، ولی چیزی از ارزش های این زحمتکشان کم نمی کند. از 
این دسته می توان به این موارد اشاره کرد:۱- درخواست از مردم برای 
بوکشیدن هوا تا تمام شدن کامل آالینده ها و تمیزی حداکثری.۲- 
ممنوعیت تردد خودروها و زوج و فرد کردن آن ها به منظور خلوت شدن 
شهر و زودتر رسیدن مسئوالن به سر کارهایشان.۳- دستور به استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی مربوط به جنگ جهانی اول که هر ۳0 دقیقه 
یک بار امکان عبورشان وجود دارد و اگزوزشان جوری عمل می کند 
که پالک عقب شان سال هاست زیر دودها به خواب خوش فرو رفته.

تازه یکی از شانس های ما، تغییر وزیر بهداشت بود. وگرنه آقای دکتر 
هاشمی کار را یکسره می کردند و می گفتند: »باد چیه؟ می خوای تمیز 

شه خودت فوت کن!«

وزش باد با همت مسئوالن
مهرشاد مرتضوی|  طنزپرداز

احتمال حذف یارانه عادی افرادی که حمایت بنزینی را 
دریافت نکردند / ایسنا

مردم: آهان... خب همین رو زودتر می گفتین، 
نیازی به این همه باال و پایین نبود!

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  کارتون دربــاره گریه مسئوالن از دیدن 
حساب های بانکی مردم خیلی خوب و در عین 

حال متاثرکننده بود. سپاس از شما.
دارکوب: حاال چند تا مطلب دیگه دارکوب رو 

بخونین تا تاثرتون از بین بره!
  ما که در حال قطع عضو و ذات الریه و برف تا 
کمر می رفتیم مدرسه، این شدیم. وای به حال 
این بچه هایی که یک روز درمیون تعطیل میشن!
ــدارن، اگه ما  ــوب: بچه ها که گناهی ن دارک
خودمون مراعات کنیم تا هوا این قدر خراب 
نشه، ایــن طفلکی ها به درس و مشق شون 

می رسن.
  دارکوب یه چیزی بگم غش کنی از خنده! 
برای پدربزرگ و مادربزرگ من که هرکدوم 
چند تا خونه و ماشین به نامشون هست، یارانه 
معیشتی واریز کردن ولی برای ما که از دار دنیا 

هیچی نداریم، چیزی نریختن!
دارکوب: بیشتر از این گریه ام گرفت که شما 
با این پدربزرگ و مادربزرگ چرا وضع خودت 

این جوریه؟!
  دارکــــوب نــشــونــی خــونــه کـــدوم یکی 
ــدی بریم از سر  از مسئوالن رو داری کــه ب

کوچه شون گوجه فرنگی بخریم؟
دارکوب: با این قیمت ها االن خود مسئوالن 
هم دارن مثل ما گوجه سبز به جای گوجه 

فرنگی می خورن!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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سوژه  روز 

اولی: مرد سال فوتبال آسیا هم اعالم شد...
دومی: علیرضا بیرانونده؟ علیرضا بیرانونده؟

سومی: خوابی تو؟ نخیر، اکرم عفیف از تیم السد قطر انتخاب شد.
دومی: ای بابا... چه جوری اکرم شده مرد سال؟! ولی دل مون رو صابون زده بودیم که اقال 

یه ایرانی انتخاب میشه تا حسابی خوشحالی کنیم.
سومی: یعنی توئیت مازیار ناظمی، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش رو ندیده بودی که 

زودتر از خود AFC اعالم کرده بود بیرانوند انتخاب نشده؟
دومی: زودتر از اعالم نظر کنفدراسیون گفته بود؟ این مازیارخان البد از اون بچه هایی بوده 
که تو خونه بهش می گفتن مبادا به شوهرخاله ات بگی داریم میریم مسافرت، یهو می دویده 

می رفته در خونه خاله اش و داد می زده ما داریم میریم شمال! حاال از کجا فهمیده بوده؟

اولی: طبیعتا از آقای تاج رئیس فدراسیون که اون جا بوده.
سومی: جالب این جاست که آقای تاج هم با این که می دونسته بیرانوند انتخاب نشده بهش 
نگفته تا طفلی با کلی ذوق و شوق بره هنگ کنگ و یهو تو سالن تا علی بیرو رو دیده زرتی 

بهش گفته تو انتخاب نشدی!
دومی: اینا کی بودن دیگه! بیشترین تالش تو این انتخاب با البی های مدیران و رایزنی ها 

با بقیه کشورها برای رای گیری هاست. البد اینا ذوق هم می کردن که ...
اولی: بحث رو دیگه رنگی نکن، مسئله تیم ملیه.

سومی: به ایشون و اطرافیانش هم چیزی نگین که باز شر میشه برامون!
اکرم عفیف: باورکنین یک موی تنم هم راضی به گرفتن این جایزه نیست، وقتی می بینم 

شماها این قدر ناراحت شدین، ولی چاره چیه، انتخابم کردن دیگه!
تاج و ناظمی و سایر دوستان: اینا رو تحویل نگیر، مبارکت باشه اکرم جان، ایشاال بیرانوند 

هم سال دیگه به حقش می رسه!

دلت بسوزه... تو انتخاب نشدی، یه یه یه!

توئیت روز

   ماهایی که جواب پیام هاتون رو زود می دیم، عالف و بی کالس نیستیم. ما فقط 
ارزش قائل می شیم واسه تون که اگه دوست ندارید دیگه تحویل تون نمی گیریم!

   طرف به آرایشگر گفت زیاد کوتاه کردیا، گفت نه وقتی بعدش بری حموم موهات 
تازه حجم خودشو پیدا می کنه!

     قاعدتا وقتی بنزین سه برابر قیمت می زنی باید هم سرعت ماشین سه برابر بشه، 
هم سه برابر بیشتر راه بره. اما نمی دونم چرا فقط سه برابر بیشتر بهت فشار میاد!
   قیمت گوجه یه جوری شده که دیگه کنار یه سیخ کوبیده، یه سیخ کوبیده  

دیگه ارزون تر از یه سیخ گوجه درمیاد!
    شاید باورتون نشه ولی هنوز توی اینستاگرام بلک فرایدی هست و 

مملکت همین جوری دارن تخفیف ها رو تمدید می کنن!
  کاش باتری گوشی اندازه اون  موقع که اینترنت قطع بود دوام 

می آورد!
     خیلی وقت بود نیمه گمشده ام رو ندیده بودم، واسه همین تصمیم 
گرفتم رو پیژامه و رکابی ام کاپشن بپوشم برم تا سوپر مارکت محل مون!
راه  هیچ  کــه  معاشرته  فرهنگ  ضعف های  مهم ترین  از  ــن  ای   
مسالمت آمیز و مودبانه ای برای این که از کسی بخوایم کمتر حرف 

بزنه وجود نداره!

نیمه گمشده با گوجه اضافه!
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 گوجه فرنگی در برخی فروشگاه های الکچری به کیلوییکارتون روز
 44 هزار تومان رسید! 
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 پس موتور و
 دم و دستگاهش 

کو؟!
چون قول داده بودیم گرونش 

نکنیم و تو این شرایط هم 
کمتر چیز یخچالی داریم، 

میشه به جای کمد ازش 
استفاده کرد!

قول تولیدکنندگان برای افزایش نیافنت قیمت لوازم خانیگ ایراین ) مهر  (

عزیزم، دارم میرم از 
دستفروش های زیر برج 

ایفل چند کیلو گوجه بخرم، 
ارزون تر درمیاد!
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معافیت  مالیاتی پرسروصدای هنرمندان واعدام  برای گل کاری !
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رویارویی دختر ایزدی با متجاوز

صحنه دردناک رویارویی دختر ایزدی پس از پنج سال، با 
متجاوز داعشی بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت. 
این دختر ایزدی بعد  از دیدن متجاوز داعشی خطاب به 
او می گوید: »تو زندگی مرا نابود کردی،زمانی که ۱۴ 
سال بیشتر نداشتم به من تعرض کردی،بدترین ظلم ها 
را در حقم روا داشتی،من جای دختر تو بودم، رؤیاهایم 
را دزدیدی.« این ویدئو و صحبت های دختری که مورد 
تجاوز قرار گرفته با واکنش های زیادی در شبکه های 
اجتماعی همراه بود. کاربری نوشت: »یکی این ویدئو رو 
بفرسته برای مردم عراق تا یادشون بیاد از چه شرایطی 
خارج شــدن.« کاربر دیگری نوشت: »این برای مردم 
خود ما هم باید درس عبرتی باشه و بدونن که با میدون 
دادن به اغتشاشگرها ممکنه چه بالهایی سر مردم مون 
بیاد.« کاربری هم نوشت: »مدافعان حرم رفتند تا این 

حیوون های داعشی پاشون به کشور ما باز نشه.«
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محرومیت گازی در سیستان

تصویری از صف طویل سیلندرهای گاز در سیستان و 
بلوچستان هم از پربازدیدهای فضای مجازی بود. در 
شرح این تصویر آمده است که  »قیمت دولتی هر کدوم 
از این سیلندر ها هشت هزار تومنه و صفی که تشکیل 
میده گاهی به سه کیلومتر میرسه. قیمت بازار آزادش 
در شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به ۲۵۰ 
هزار تومن رسیده.« کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی 
با بازنشر این تصویر از محرومیت های مردم این استان 
نوشتند. کاربری نوشت: »۹۰ درصد مردم استان از 
نعمت گاز لوله کشی محروم اند.ای کاش به گوش مسئولین 
برسه.« کاربر دیگری نوشت: »واقعا چرا باید در کشوری 
که این همه منابع گاز داره هنوز شهری وجود داشته باشه 
که گاز کشی نشده.« کاربری هم نوشت: »تا یه مدتی 
مسئوالن در استان سیستان و بلوچستان زندگی نکنن 

محرومیت هاش رو درک نمی کنن.«

 

  3.4     M   views 

معافیت پر سر و صدا!

خبر معافیت بازیگران و هنرمندان از مالیات، موج 
انتقادهای زیادی به همراه داشت و کاربران واکنش های 
زیادی به این خبر داشتند. کاربری نوشت: »چرا باید یک 
کارمند حقوق بگیر، مالیات بده ولی بازیگر یا خواننده ای که 
برای بازی در یک فیلم یا خوندن یک ترانه چند صد میلیون 
می گیره مالیات نده؟!« کاربر دیگری نوشت: » برای شارژ 
دو هزار تومانی موبایل هم باید مالیات بدی ولی بازیگر 
باشی از مالیات معافی!« کاربر دیگری هم نوشت: »انتقاد 
هامنطقی نیست این معافیت ذیل بند ماده ۱3۹اصالحی 
مالیات های مستقیم اعمال شده که با وضعیت فعالیت های 
فرهنگی و مطبوعاتی که در حال احتضار هستند منطقی 
است برای مستثنا کردن یک بخش از افراد مثال هنرمندان 
باید قانون گذاری مجدد بشه و نوبخت نمی تونه خودش 
راسا افراد را کم و زیاد کنه!« کاربری هم نوشت: »انگار 
سیاست مدارهای ما برای طرفداری یک قشر کوچک جامعه 
می خوان بهشون باج بدن و اال وکیل و دکتر و بازیگر نداره 

همه باید مالیات بدن.«
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اعدام در انتظار گل کاران!

»مجازات گل کاری مشخص شد.« در لحظه اول آدم 
از شنیدن  این خبرشوکه می شود اما بعد از خواندن 
متوجه موضوع می شود. روز گذشته همین خبر از 
پربازدیدهای فضای مجازی بود. مدیرکل دفتر حقوقی 
و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که  »هر 
کسی مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند یا برای 
تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی 
به کشت شاهدانه بپردازد عالوه بر امحای کشت بر 
حسب میزان کشت   مجازات خواهد شد.بار اول ۱۰ 
تا ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی ، بار دوم ۵۰ تا ۵۰۰ 
میلیون ریال جریمه نقدی و 3۰ تا ۷۰ ضربه شالق و بار 
سوم ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و 
یک تا ۷۰ ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس و بار چهارم 
اعدام است. « کاربری نوشت:»گل کارهایی که توی 
گلخونه خونشون ماریجو انا می کارند بدونن  که ممکنه 

عاقبت کارشون به چوبه دار بکشه. «
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فراریان از مالیات!

یکی دیگر از موضوعات فراگیر شده در فضای مجازی 
متعلق به مبلغ هنگفت کسانی بود که یا از پرداخت مالیات 
معاف اند یا فرار مالیاتی دارند. در اینفوگرافی که برای 
این موضوع تهیه شده ادعا شده بود که وکال در سال 
۹۵۰۰ میلیارد تومان باید مالیات بدهند، پزشکان ۷۲۵۰ 
میلیارد، هنرمندان پنج هزار میلیارد، سپرده های بانکی 
۴۲۵۰ میلیارد تومان و ... این در حالی است که بخش عمده 
این ها یا فرار مالیاتی دارند یا معاف از پرداخت مالیات 
هستند. کاربری نوشت: »باید در برخی موارد قانون 
اصالح بشه و درباره معافیت های مالیاتی تجدید نظر بشه.« 
کاربر دیگری نوشت: »معموال قشر مرفه جامعه که پول 
های هنگفتی هم در میارن یا از دادن مالیات طفره میرن 
یا معاف اند در حالی که از کارگر و کارمند جامعه مالیات 
دریافت میشه.« کاربری نوشت: »فقط با گرفتن مالیات 
از هنرمندان که معاف شدن میشه به ۱۲/۵ میلیون نفر 

یارانه بنزین داد!«
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پشت فرمون الیو نگیر!

»شجاع! الیو پشت فرمون آخه؟!«. به تازگی فیلمی از یک 
برنامه تلویزیونی منتشر شده است که در آن دو مجری 
برنامه به انتقاد از رفتار شجاع خلیل زاده می پردازند. 
شجاع خلیل زاده در صفحه اینستاگرام خودش اقدام 
به الیو گرفتن پشت فرمان کرده است که پژمان بازغی 
و کامبیز دیرباز از او می خواهند دیگر این کار خطرناکش 
را تکرار نکند. آن ها از او می  خواهند که یک روز خودش 
به برنامه بیاید و دلیل انجام این کارش را توضیح بدهد. 
دیرباز ضمن استفاده از لهجه مازندرانی، خطاب به 
خلیل زاده می گوید اگر کار مهمی هم داری که حتما باید 
الیو بگذاری حداقل بزن کنار خیابان تا پشت فرمان 
حواست پرت نشود. کاربری در این باره نوشت: »ما به 
سلبریتی هامون امیدوار بودیم که فرهنگ سازی کنن نه 

این که بیشتر بدآموزی داشته باشن!«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

سوژه روز

نماد ملی نیوزیلند در انتخابات ایران!

 اکسیژن 
تازه به زودی!

تحولی در پویش نه به وانت!

کار جالب یک راننده تاکسی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

با این وضعیت 
دور نیست روزی 
که تو شهرهای 
بزرگ مجبور 
شیم اکسیژن 
مورد نیازمون 

رو همین طوری 
تامین کنیم

 مراسم 
گذاشتند برای 
 معلوالن در برج 
میالد، یادشان 
نبوده معلوالن 

نمی توانند روی 
صندلی های 

برج میالد 
مستقر بشوند

دولت های جهان چگونه مردمشان را به فرزندآوری تشویق می کنند؟

روز گذشته ویدئویی از کاخ کرملین در فضای مجازی منتشر شد 
که با حضور بچه ها در آن حال و هوای خاصی پیدا کرده 
بــود. ماجرای این حضور اما جالب توجه اســت. مدتی 

است خانواده های با بیش از سه فرزند یک شنبه های 
هر هفته امکان این را دارند که به کاخ کرملین بروند و در 

بیش از شش ساعتی که آن جا حضور دارند به انواع بازی ها 
بپردازند! همچنین در هنگام این حضور، پوتین به مادران 

حاضر در مراسم مدال »شکوه مادری« هدیه می دهد که ارزش 
مادی این هدیه به حدود 200 میلیون تومان می رسد. این مدال 

به خانواده های دارای هفت فرزند و بیشتر اعطا می شود. این کار یکی از چندین طرح تشویقی پوتین برای تشویق و حمایت از 
فرزندآوری بیشتر در روسیه است. در ادامه مطلب سعی کرده ایم سیاست های حمایتی چند کشور دیگر را در کنار بسته های 

تشویقی کشور خودمان برای فرزند آوری بررسی کنیم.

         تشویق برای فرزند سوم به بعد

سال گذشته که والدیمیر پوتین، طرح »حمایت از خانواده« 
را مطرح کرد، تالش داشت با انواع سیاست های تشویقی 
موجب افزایش جمعیت روسیه شود و بحران جمعیتی که این 
کشور مدت هاست با آن درگیر است تا حدودی رفع شود. 
گفته می شود هدف گذاری پوتین و مسئوالن روسیه این 
بوده که در عرض سه سال بتوانند جمعیت این کشور را یک 
میلیون نفر افزایش دهند. همچنین خانواده های با جمعیت 
بیشتر می توانند از معافیت های مالیاتی برخوردار  شوند. 
هر زوج جوان برای اولین فرزندشان مبلغی وام دریافت 
می کنند که آن را »سرمایه مــادری« نام گذاری کرده اند. 
با تولد هر کدام از فرزندهای دوم و سوم هم باز تسهیالتی 
برای خانواده ها در نظر گرفته شده است. دولت برای تولد 
فرزند سوم، یک خانه به پدر و مادر نــوزاد هدیه می دهد. 
ــادری که دارای بیش از دو فرزند می شود،  همچنین م
می تواند کمک هزینه قابل توجهی دریافت کند. استفاده 
از کودکستان رایگان، حمایت مالی به صورت سبد کاال و 
پرداخت نقدی به خانواده ها از دیگر موارد حمایتی است. 
این سیاست های تشویقی به رغم هزینه هایی که برای این 
کشور دارد در آینده می تواند دوباره کمک کند که تعداد افراد 
جوان این کشور بیشتر شود و نیروی فعال این کشور دچار 
مشکل نشود. در ضمن مردان بدون فرزند 25 تا 50 سال 
و زنان 20 تا 45 سال باید 6 درصد درآمد خود را به عنوان 

مالیات به دولت پرداخت کنند.

         خوشبختی با کودوموتیت

ژاپن یکی از پیرترین کشور های جهان است که نرخ رشد 
جمعیت آن منفِی 3 درصد است. به گفته کارشناسان اگر این 
روال ادامه داشته باشد در سال 3011 دیگر در ژاپن کودک 
زیر 15 سالی وجود ندارد. برای بهبود وضعیت هرم جمعیتی 
در این کشور، قانونی به نام »کودوموتیت« وضع شد که طبق 
آن، خانواده هایی که فرزند زیر 15 سال دارند، ماهانه تا 13 
هزار ین کمک مالی دریافت می کنند. همچنین پدر و مادر 
یک به یک می توانند با دریافت نصف حقوق خود تا سقف 
تعیین شده به مرخصی بروند و این درحالی است که بعد از 

آن می توانند بدون هیچ نگرانی به کار قبلی خود بازگردند.

         کمک هزینه اختصاصی برای کودک

در کشور سوئد مرخصی والدین 15 مــاه اســت و آن ها 
اجازه دارند بعد از این مدت تا هشت سالگی کودکشان به 
طور متناوب مرخصی بگیرند و در زمان مرخصی، از 80 
درصد حقوق خود، معادل 480 روز کاری بهره مند شوند. 
همچنین خانواده هایی که بعد از 30 ماه برای فرزند بعدی 
اقدام می کنند، از امکانات ویژه ای برخوردار می شوند. یکی 
از این تسهیالت اجتماعی که دولت سوئد برای کودکان 
سوئدی قائل است »بارن بیدراگ« یا همان»کمک هزینه 
کودک« است. این کمک هزینه، مبلغ مشخص و بالعوضی 
است که دولت سوئد در ازای هر کودکی که در سوئد متولد 
می شود تا زمانی که کودک به سن 16 سالگی برسد به 
والدین پرداخت می کند. میزان این کمک هزینه، ارتباطی 
با میزان درآمد والدین کودک ندارد و همه اقشار جامعه با 
هر سطح درآمدی از این تسهیالت دولت سوئد برخوردار 

هستند.

         مرخصی های ساالنه برای والدین

در کشورهایی مثل نروژ، کره جنوبی، مجارستان، فرانسه و 
انگلستان که به دنبال رشد جمعیت هستند مرخصی های 
طوالنی مدت به همراه حقوق برای والدین در نظر گرفته می شود 

تا نگران هزینه ها در دوران بارداری و بعد از آن نباشند.

         تشویق ها از روی کاغذ تا واقعیت

شاید روی کاغذ بسته های تشویقی خوبی برای فرزندآوری 
در کشورمان تهیه شده باشد اما از حرف تا عمل به این بسته 
ها فاصله زیادی وجود دارد. در اولین نمونه ای که به تازگی 
در کشور رقم خورده است همین مسئله یارانه بنزین است که 
فقط تا سقف خانواده های پنج نفره در نظر گرفته شده است 
در حالی که در بیشتر روستاهای کشور ما، هنوز خانواده 
هایی با بیش از سه فرزند وجود دارد. اگر مشکالت بیمه 
فرزند چهارم و پنجم به باال را هم در نظر نگیریم، مشکالت 
پیدا کردن صاحب خانه ای که حاضر باشد به یک خانواده 
پر جمعیت خانه اجاره بدهد هم از آن مشکالتی است که 
خانواده های پر جمعیت هر سال با آن دست و پنجه نرم می 
کنند. بی شک اجرانشدن کامل سیاست های تشویقی، 
مانع رسیدن به هدف که همان افزایش فــرزنــدآوری در 
میان خانواده هاست، می شود. هنوز از یاد ها نرفته است 
ــرداد ســال ۹1 مصوبه ای در شورای عالی انقالب  که خ
فرهنگی به تصویب نهایی رسید که در آن امکاناتی از اعطای 
سکه تا واگــذاری زمین و وام مسکن به عنوان مشوق های 
فرزندآوری تعیین شد، اما عمر زیادی نداشت و اجرای آن به 
فراموشی سپرده شد. هم اکنون تنها مشوق فرزندآوری در 
کشور ما مسئله شش تا ۹ ماه مرخصی زایمان برای مادران 
است که البته آن هم به درستی در کشور اجرا نمی شود. 
از طرفی دیگر خانواده ها با دیدن سیاست های متناقض 
مسئوالن درباره فرزندآوری به سیاست های تشویقی هم 
توجه نخواهند کرد. به عنوان مثال همان طور که در چند 
خط باالتر اشــاره کردیم در حالی به دنبال تشویق مردم 
به فرزندآوری هستیم که در تخصیص یارانه بنزین فقط 
تا سه فرزند از خانوار را تحت پوشش قرار دادیم در حالی 
که در کشورهای دیگر برای فرزند سوم به بعد تسهیالت 
ویژه تری در نظر می گیرند. به هر حال متاسفانه حکایت 
اعمال سیاست های تشویقی فرزندآوری در کشور شبیه این 
ضرب المثل است که می گوید: با حلوا حلوا کردن، دهن 
شیرین نمی شود؛ بی تردید سیاست های افزایش جمعیتی 
در کشور نیز صرفا با شعار دادن و حرف زدن منجر به نتیجه و 
افزایش نرخ فرزند آوری در میان خانواده ها نمی شود و الزم 
است مسئوالن دولتی با عزمی جدی تر این سیاست ها را 

دنبال و اجرایی کنند.

از پوتین یاد بگیریم!

یک راننده 
تاکسی در 

همدان برای 
این که ویروس 
آنفلوآنزا منتقل 

نشه به بسته 
ماسک گذاشته 

تو ماشین تا 
مسافراش 

استفاده کنن

حمل یک 
سرویس 

کامل مبلمان 
با پراید، 
تحولی 

شگرف در 
پویش نه به 

وانت!

برای چندمین 
مرتبه است که 
ستاد انتخابات 
وزارت کشور به 
اشتباه تصویر 

یک قله  خارجی 
رو به جای قله 

دماوند استفاده 
می کنه!
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خاطره

شلیک راکی
سرقت چسب های برق یک مغازه به ظاهر 
پرونده  ساده ای می آمد که نه تنها از همین 
ــاده به کشف دو قتل و 160  سرقت س
سرقت سازمان یافته و خطرناک رسیدیم 
بلکه خود من که به تازگی از دانشکده 
افسری دانش آموخته شده بودم و اولین 
پرونده را روی میزکارم در اداره پلیس 
می دیدم با اصابت گلوله ای به زیر قلبم تا 

آستانه مرگ پیش رفتم.
اوایــل سال 64 بود، یک پلیس تازه کار 
بودم و وقتی پرونده سرقت چسب های 
برق به من واگذار شد شاید حس خوبی 
نداشتم چرا که تصور می کردم یک دزدی 
ــت ترین پــرونــده ای اســت که  ــرد، راح خ

می تواند یک پلیس آن را بررسی کند.
مغازه نبش کوچه مــروی بود که دزدان 
شبانه کرکره های مغازه را بریده و دست 

به سرقت زده بودند.
خیلی زود در تحقیقات میدانی پی بردیم 
مدتی است که دو جوان عراقی در حوالی 

این مغازه پرسه می زنند.
در آن زمان دوربین های مداربسته هنوز 
ــا صاحب  بــه کــارگــیــری نشده بــودنــد ام
مغازه گفت که یکی از دو جوان مظنون 

را می شناسد.
همین سرنخ کافی بود تا یکی از دزدان 
دستگیر شود و با اعتراف او توانستیم 
دزد اصلی را که فیصل نام داشت و 22 
ساله بود در کبودآهنگ همدان دستگیر 

کنیم.
تصور می کردم به مرحله پایانی پرونده 
سرقت چسب هــای بــرق رســیــده ام در 
حالی که هنوز در اول راه بــودم چرا که 
فیصل اعتراف کرد عضو یک باند مخوف 
معروف به راکی است و چون قوی هیکل 
بود در این باند ماموریت رفتارهای خشن 

در جریان سرقت ها را داشت.
از اعترافات این جوان ایالمی شوکه شدم، 
رئیس باند راکی شخصی به نام احمد بود 

که 30 نوچه داشت.
آن ها سوار بر خودرو به بنگاه های باربری 
در منطقه فداییان اسالم حمله می کردند 
و با زندانی کردن نگهبانان و همه کسانی 
که در زمــان سرقت در بنگاه ها حضور 
ــاو صــنــدوق هــا را بــه سرقت  داشتند گ

می بردند.
می شد حدس زد که برای دستگیری 30 
دزد حرفه ای چه میزان باید زمان گذاشت 
و تالش کرد. فیصل گفته بود که رئیس 
باند راکی همیشه مسلح است و احتمال 
این که پلیس با یکایک اعضای این باند 
مخوف درگیر شود و حتی شهید بدهد 

وجود داشت.
یک پرونده به ظاهر ساده، شش ماه زمان 
من و تیم های پلیس همراه من را گرفت، 
دزدان همگی دستگیر شدند و عجیب تر 
ایــن که با بــازداشــت احمد فهمیدیم او 
در ماجرای هدایت باند راکی ابتدا یک 
نگهبان انباری را با شلیک گلوله کشته 
و بعد یکی از نوچه هایش را هم به دلیل 
قتل  به  سهمش  تقسیم  سر  بر  اختالف 

رسانده است.
دو قتل و 160 سرقت در نخستین پرونده 
پلیسی من کشف شد، احمد به دلیل دو 
قتل اعدام شد، نوچه هایش هم به خاطر 
سرقت های مسلحانه و خشن از پاساژ 
ملت و مغازه های چراغ برق و باربری ها به 

زندان افتادند.
این پرونده سال ها من را درگیر خود کرده 
بود چرا که اعضای باند راکی هر کدام با 
آزادی از زندان خودشان رئیس باندهای 
سرقت شدند، برخی که دست به اقدامات 
وحشت آور زده بودند بعد از دستگیری 
ــدام هم شدند و برخی نیز در  مجدد اع
تعقیب و گریزهای پلیسی هدف گلوله 

قرار گرفتند و کشته شدند.
هربار یکی از اعضای باند راکی خالفی 
انجام می داد نخستین کسی که مامور 
رسیدگی می شد من بودم تا جایی که 
در یکی از این سرقت های به هم پیوسته، 
باند  عضو  قلدرترین  امــا  ترین  کوچک 
راکی که پسر 17 ساله ای به نام حسین 
بــود و به راحتی و تنهایی گاوصندوق 
ها را جا به جا می کرد من را به دردسر 

انداخت. 
او که دیگر رئیس باند مسلحانه ای شده 
بود هنگام مواجهه با من گلوله ای به سمتم 
شلیک کرد که به زیر قلبم اصابت کرد به 
گونه ای که تا آستانه شهادت پیش رفتم 
و همکارانم در این درگیری موفق شدند 

حسین را هدف گلوله قرار دهند.
بیشتر اعضای باند راکی که برای خود 
باندهای بــزرگ و خشنی تشکیل داده 
ــدام یا در  بودند به خاطر جرایم شان اع

زمان دستگیری کشته شدند.

خرداد سال گذشته مرد مغازه داری درتماس 
با پلیس از به سرقت رفتن دخل مغازه اش از 

سوی یک پدر و پسر خبر داد .
خیلی زود تیمی از ماموران برای تحقیقات 

ابتدایی در محل سرقت حاضر شدند.
ماموران در تحقیقات میدانی پی بردند یک 
پدر و پسربچه بــرای خرید به مغازه عطاری 
مرد جوان مراجعه کرده اند که پدر به بهانه 
خرید یک سری داروی گیاهی که بیرون مغازه 
داخل سطل بوده است صاحب مغازه را بیرون 
کشیده و پسر بچه زمانی که داخل مغازه بوده 
از این فرصت استفاده و اقدام به خالی کردن 

پول های دخل مغازه کرده است.
تیم پلیسی در این مرحله با توجه به این که 
ای  مداربسته  دوربین  هیچ  عطاری  مغازه 
نداشت در گام نخست به سرنخی از دزدان 
دست پیدا نکردند و تحقیقات میدانی ادامه 
داشت که ماموران در جریان سرقت مشابه 

دیگری قرار گرفتند.
مــامــوران در ایــن مرحله پی بردند که این 
پــدر و پسر در سناریوی بعدی شــان به یک 
سوپرمارکت رفته و به بهانه خرید زغال صاحب 
مغازه را به بیرون کشیده اند و پسر بچه اقدام 
به برداشتن پول های دخل مغازه کرده است.

نخستین سرنخ	 
ــوران  ــام م تحقیقات  از  شــاخــه  ایـــن  در 
ــن مداربسته  ــی بــه بــررســی تصاویر دورب
سوپرمارکت پرداختند و تصویر مرد جوان 
و فــرزنــدش به دســت آمــد که در تجسس 
هــای اطالعاتی مــامــوران به ســراغ آلبوم 
مجرمان سابقه دار رفتند و مشخص شد این 
دزدان تازه کار هستند و تا به حال سابقه ای 

نداشتند.
ماموران درگام بعدی تصویر پدر و پسر بچه را 
در اختیار تیم های گشتی پلیس قرار دادند و با 
توجه به این که سرقت ها در یک محله صورت 
ــای پلیسی بــه صــورت  ــود گشت ه گرفته ب

محسوس و نامحسوس وارد عمل شدند.
دستگیری دزدان	 

ردیابی های پلیسی ادامــه داشت تا این که 
ماموران به رفتارهای مرد جوانی که همراه 
فــرزنــدش در پیاده رو خیابان در حــال راه 
رفتن بود مشکوک شدند و آن ها را به صورت 

نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
در این مرحله ماموران با توجه به شباهت 

پدر و پسربچه همراهش به تصاویر دوربین 
مداربسته احتمال دادنــد که همان دزدان 
نامرئی هستند و منتظر ماندند تا این پدر و پسر 

برای سرقت وارد عمل شوند.
ــرد جــوان  ــوران در کمین بــودنــد کــه م ــام م
همراه فرزندش وارد مغازه عطرفروشی شد 
و لحظاتی بعد مرد جوان همراه فروشنده از 
مغازه خارج شدند که در این صحنه ماموران 
با اطمینان از شیوه و شگرد سرقت ها دست 
به کــار شدند و با ورود به مغازه توانستند 
پسربچه را که در حال سرقت دخل مغازه بود 
دستگیر کنند و پدرش نیز که بیرون مغازه 
بهت زده شاهد صحنه دستگیری پسرش 

بود به دام افتاد.
من  گفت:  اعترافاتش  در  ساله   13 پسر 
مدرسه می رفتم و درس می خواندم تا این 
که پدرم از من خواست کمکش کنم، ابتدا 
نمی دانستم چه کاری باید انجام دهم و وقتی 
درباره دزدی حرف زد ابتدا شوکه شدم ولی 
اصرارهای پدرم باعث شد تا در این سرقت ها 

همراهی اش کنم.
وی افزود: من می ترسیدم ولی پدرم از من 
حمایت می کرد و از راز سرقت هایمان کسی 
اطالعی نداشت و مادرم فکر می کرد همراه 

پدرم به پارک می روم.
گفت وگو با پدر 	 

حسن 40 ساله که یک سال در زندان است 
وقتی به دادگــاه آمــد هنوز بــاور نداشت که 
باعث بدبختی زندگی خودش و پسرش شده 
است. وی عامل این بدبختی ها را بیکاری 

خود می داند.
سابقه داری؟	 
نه

شغل؟	 
در یک کارخانه کار می کردم که بیکار شدم.

چرا؟	 
کارمندان  همه  و  شد  ورشکسته  کارخانه 
شرکت به اجبار اخراج شدند و من هم یکی از 

کارمندان آن جا بودم.
چرا سرکار نرفتی؟	 

ــرای من نبود و هرجا که می  ــاری ب دیگر ک
توانستم سرکشی کردم اما شغلی با در آمد 
خوب که بتوانم هزینه زندگی ام را تامین کنم 

پیدا نکردم.
به همین خاطر دزدی کردی؟	 

بله، هیچ راهی نداشتم و هزینه های زندگی 
روز به روز وضعیت را بدتر می کرد و چون از 
چند نفر پول قرض گرفته بودم دیگر فرصت 
کافی برای پس دادن پول ها نداشتم به همین 

دلیل تصمیم به سرقت گرفتم.
چرا پای پسرت را به ماجرا باز کردی؟	 

هیچ شیوه و شگردی به ذهنم نمی رسید و 
چند بار خودم تصمیم گرفتم دزدی کنم اما 
می ترسیدم و نمی دانستم چه کــاری باید 

بکنم.
چطور این شیوه به ذهنت رسید؟	 

یک بــار به یک مغازه سوپرمارکتی رفتم و 
فروشنده برای آماده کردن سفارشم به بیرون 
از مغازه رفت و دیدم چه فرصت خوبی برای 
سرقت دارم ولی نیاز به همدست داشتم و به 

هیچ کسی اعتماد نداشتم.
چرا از پسرت کمک خواستی؟	 

چون تنها کسی که در زندگی ام به او اعتماد 
دارم فرزندم است.

پسرت پذیرفت؟	 
گفتن ایــن ماجرا به پسرم سخت بــود چون 
از همان دورانـــی که دســت چپ و راستش 
را تشخیص داد می گفتم که هیچ وقت راه 
خالف را انتخاب نکند و به فکر دزدی نیفتد 
چون آخر و عاقبت این کارها بدبختی است و 
حاال هم خودم به همان عاقبتی که می گفتم 

گرفتار شدم.
پسرت مانع کارت نشد؟	 

پسرم شوکه شد و با گریه می گفت که این 
کار را نکنیم ولی وقتی دید چهره من هر روز 

ناراحت تر از روز قبل بود پذیرفت.
چقدر پول به دست آوردید؟	 

ــی خوشحالم کــه خیلی زود  نمی دانــم ول
دستگیر شدم.

از پسرت خبر داری؟	 
او ابتدا به کانون اصــالح و تربیت منتقل 
شده بود که آزاد شد و خودم هم در زندان 

هستم.
همسرت چه واکنشی به کارتان داشت؟	 

او نمی دانست من و پسرم دزدی کردیم و 
وقتی دستگیر شدیم خیلی تالش کرد که ما به 
زندان نرویم اما دیگر دیر شده بود و امیدوارم 

مرا پس از آزادی از زندان بپذیرد.
حرف آخر؟	 

نان خشک بخورید اما دزدی نکنید چون فقط 
باعث بی آبرویی و بدبختی می شود.

بنا بر این گزارش،این پدر به دو سال زندان، 
ردمال و 74 ضربه شالق محکوم شد و پسرش 
نیز به سه ماه زندان با احتساب ایام بازداشتی 
که آن هم 3 ماه بود محکوم شد و آزاد ماند که 
این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران 

تایید شد.

تحلیل کارشناس	 

دکتر قربانعلی ابراهیمی 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

والدین در تعلیم و تربیت فرزندان نقش موثری به عهده دارند 
و این موضوع کارکرد اصلی خانواده به شمار می رود وقتی 
این کارکرد اصلی در خانواده از سوی پدر و مادر رنگ می 
بازد قطعا باید شاهد اتفاقات هولناک و جرایم خرد و کالن در 

خانواده باشیم که به تدریج به درون جامعه کشیده می شود.
زندگی در کالن شهرها، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، چشم 
و هم چشمی، حسادت، توقعات باال و فشارهای اقتصادی 
در برخی خانواده هایی که به لحاظ فرهنگی غنی نیستند 
متاسفانه در برخی موارد سرقت های خانوادگی و بزهکاری 
تیمی در خانواده را رقم می زند. در خانواده های پرجمعیت 
که به لحاظ مالی در فشار فقر قرار دارند ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی کم رنگ تر و حرمت در این خانواده ها شکسته 
می شود زیرا در نظام خانوادگی این قبیل افراد شیوه های 
مدیریت رفتاری ، تعلیم و تربیت و رفتارها اصول درستی ندارد 

و فرزندان با عقده حقارت وارد جامعه می شوند.
پدران و مادرانی که در تربیت و تامین هزینه های فرزندان 
خود عاجز هستند قطعا برای هنجارهای اجتماعی و رفتاری 
ارزش قائل نیستند و تصمیم می گیرند برای معیشت و گذران 
زندگی شان فرزندان خود را درگیر مسائل اقتصادی کنند و 
به همین علت در برخی سرقت ها دیده می شود که به صورت 

خانوادگی مرتکب سرقت و جرایم می شوند.
اغلب ایــن خــانــواده ها حاشیه نشین هستند و فرزندان 
شان در شرایط نامناسب رشد می کنند و به علت این که 
مادران نیز مجبورند برای تامین هزینه های زندگی دست به 
دست فروشی و مشاغل کاذب بزنند این فرزندان در محیط 
خانواده سالم پرورش پیدا نمی کنند و چون در محیط بزه 
پرورش یافته اند به صورت خانوادگی با پدر و مادر و دیگر 
اعضای خانواده خود به جرم و سرقت روی می آورند. بیگانگی 
با فرهنگ و فروریختگی قدرت خانواده و کاهش شأن والدین 
سبب می شود فرزندان آن ها طوری بار آیند که سرقت را 
شغل اصلی خود می دانند زیرا کارکرد خانواده ضعیف شده 
و معنویات نیز در این افراد دیده نمی شود. در جوامعی که به 
خاطر فقر مسائل اقتصادی پررنگ و ذهنیت مادی در همه 
افراد حاکم می شود در نتیجه در  ذهن افراد فقیر مادیات 
پررنگ تر جلوه می کند و آن ها بــرای رسیدن به اهــداف 

اقتصادی خود زودتر مرتکب جرم و بزه می شوند. 
سرقت های تیمی و خانوادگی ثمره کم رنگ شدن تعالیم 
درست در نظام آموزش است که از خانواده به درون جامعه 
تزریق می شود و عالوه بر سرقت مشاهده می شود که روابط 
مختلف نامتعارف فرهنگی و  اجتماعی در جامعه رشد پیدا می 
کند. ضعف فرهنگی و تربیتی در برنامه ریزی ها سبب شده که 

بیشتر شاهد جرایم خانوادگی باشیم.

سرقت خانوادگی ثمره 
شکست حرمت ها

شگرد کثیف برای سرقت ،به زندان ختم شد

ادعای بی شرمانه مرد همسایه کافی بود تا زن 
جوانی به اشتباه توسط شوهرش کشته شود.در 
جنایت مشابه دیگری مردی وقتی زن دومش از او 
طالق گرفت تا با پسر 20 ساله یکی از آشنایانش 

ازدواج کند دست به جنایت زد.
شوهر بدبین 	 

نخستین قاتلی که در شعبه چهارم دادگاه کیفری 
ــرد  63  ــاع کــرد م یک استان تهران از خــود دف
ساله ای به نام اصغر بود  که شانزدهم فروردین 
امسال همسر ۵۵ ساله اش  به نام طلعت را در 
زمین های کشاورزی ورامین کشت و خودش را به 
پلیس معرفی کرد. وی به قتل همسرش اعتراف 
کرد و گفت :پس از درگیری با همسرم وی را به 
داخل چاه زمین کشاورزی هل دادم.ایــن قاتل 
دیــروز  در حالی پای میز محاکمه ایستاد که دو 
پسرش از قصاص گذشتند و اعالم گذشت کردند 
اما دو دخترش برای او حکم قصاص خواستند. 
دختر بــزرگ وی وقتی در جایگاه ویــژه ایستاد 
گفت: پدرم مرد بدبینی بود و همیشه ما را اذیت 
می کرد. هنگامی که من و خواهرم نوجوان بودیم 
مدام با ما درگیر می شد و ما را کتک می زد. او ما 
را مجبور کرد وقتی که خیلی کم سن و سال بودیم 
ازدواج کنیم به همین دلیل من و خواهرم هر  دو 
ازدواج ناموفقی داشتیم .من بعد از ازدواج اولم  با 
یک مرد که دو فرزند داشت ازدواج کردم اما حاال 
که پدرم مادرم را کشته است و به اتهام قتل او در 
زندان است شوهرم مرا طالق داده و می گوید 
پدرم  آبروی او را پیش خانواده اش برده است .وی 
ادامه داد: شوهرخواهرم نیز حاال معتاد است و 
خواهرم زندگی خوبی ندارد . پدرم با بدرفتاری 
و بدبینی هایش زندگی مادرم و من و خواهرم را 
سیاه کرد. او موهای مادرم را  از ته می تراشید 
و اجــازه نمی داد مــادرم موهایش را بلند کند.
او همیشه به مــادرم بدبین بود. به همین دلیل 

نمی توانم از قصاص صرف نظر کنم.
بی گناهم	 

 سپس مرد همسرکش  در جایگاه ویژه ایستاد و 
منکر قتل عمدی شد. وی گفت: من گمان می 
کردم همسرم با مرد همسایه رابطه دارد .چون 
بازنشسته  شرکت واحد بودم، بیشتر اوقات را در 
خانه می گذراندم و به همین دلیل هم با همسرم 
دعوا داشتم.وی ادامه داد:  یک روز مرد همسایه 
به من گفت با یک زن که ساکن آپارتمان ماست 
رابطه دارد . گمان می کردم مرد همسایه با زن 
من در رابطه است و به همین دلیل عمدی این 
ماجرا را به من گفته است . سر ایــن  موضوع با 

همسرم درگیر شدم. من و طلعت سوار ماشین 
شدیم و به زمین های کشاورزی ورامین رفتیم.
آن جا بار دیگر دعوا میان ما باال گرفت.  همسرم 
می خواست از روی یک چاه عبور کند  که  پایش 
پیچ خورد و به داخل چاه سقوط کرد .من همسرم 
را هل  ندادم و او را نکشتم. به همین دلیل هم 
بالفاصله با پلیس تماس گرفتم .در پایان جلسه 
قضات وارد شور شدند و  با توجه به دفاعیات این 
مرد و مــدارک موجود در پرونده وی را از اتهام 
قتل عمدی تبرئه و او را به خاطر قتل شبه عمد 

به پرداخت دیه و سه سال زندان محکوم کردند.
شلیک به زن دوم	 

ــروز در شعبه 11 دادگــاه  دومین قاتلی که دی
کیفری یک استان تهران به اتهام همسرکشی 
از خود دفاع کرد سعید 42ساله بود که همسر 
دومش را با شلیک گلوله کشته بود.رسیدگی به 
این پرونده از بیست و چهارم اسفند ماه سال 97  
به دنبال شلیک خونین به یک زن جوان به نام 

مرجان در یکی از خیابان های نظرآباد آغاز شد.
این زن که  همراه فرزند خردسالش پشت فرمان 
ماشین نشسته بود هدف شلیک مرگبار قرار 
گرفت. پلیس به ردیابی عامل شلیک خونین 
پرداخت و دریافت زن جوان  به تازگی از همسر 
دومش جدا شده و بارها از سوی او تهدید به مرگ  
شده بود .با افشای این ماجرا  همسر سابقش 
ردیابی و بازداشت شد. سعید که صاحب یک 
ــود  بــه شلیک خونین  کلینیک تــرک اعتیاد ب
اعتراف کرد و گفت : من 12 سال قبل با همسر 

اولــم ازدواج کــردم ما صاحب دو فرزند بودیم 
و زندگی خوبی داشتیم تا ایــن که همسرم به 
بیماری ام اس مبتال شد .او دیگر تــوان انجام 
کارهای شخصی اش را نداشت .به همین دلیل 
سال ها از او مراقبت کردم .از این زندگی خسته 
شده بودم تا این که  به پیشنهاد همسرم تصمیم  به 
ازدواج مجدد گرفتم. من با مرجان که معاون یک 
مدرسه بود  آشنا شدم .او می گفت به تازگی از 
همسر اولش جدا شده است و صاحب یک فرزند 
است .من او را صیغه کردم .پس از مدتی عاشق او 
شدم.  به همین دلیل  به خواستگاری اش رفتم 
و او را عقد کردم .من برای مرجان یک ماشین و 
خانه خریده بودم. ما زندگی خوبی داشتیم اما 
او یک باره به من گفت که قصد دارد از من جدا 
شود . او می گفت فرزندش اولویت زندگی اش 
است و  به خاطر فرزندش حاضر است بار دیگر 
زندگی اش را با همسر اولش آغاز کند. من به او 
التماس کردم از من جدا نشود اما قبول نکرد تا 
این که با هم به محضر رفتیم و از هم جدا شدیم.
وی ادامه داد:  چند ماه از این ماجرا گذشته بود که 
به صورت اتفاقی مرجان را دیدم و متوجه شدم با 
یکی از آشنایان من که پسر 20 ساله ای بود رابطه 
دوستانه برقرار کــرده است .مرجان می گفت 
عاشق او شده و قصد دارد با او ازدواج کند. از 
شنیدن این ماجرا شوکه شده بودم. من که متوجه 
شدم او  به من دروغ گفته است و برای این که از 
من جدا شود  ماجرای رجوع به زندگی قبلی اش 
را مطرح کرده است، چند بار با او تماس گرفتم 
و خواستم تا با من زندگی کند اما قبول نکرد. او 
حتی از من شکایت کرد تا دیگر مزاحم او نشوم.
آن جا بود که تصمیم به قتل مرجان گرفتم. وی 
در تشریح جزئیات جنایت گفت: آخرین بار مقابل 
مدرسه ای رفتم که مرجان در آن جا کار می کرد. 
وقتی او و فرزندش را سوار ماشین دیدم با تفنگی  
ــودم  به سمتش شلیک  که از قبل تهیه کــرده ب

کردم.گلوله به سینه مرجان  خورد و جان سپرد.
اعدامم کنید	 

این قاتل دیروز در حالی پای میز محاکمه ایستاد 
که پدر و مادر مرجان و همسر سابق وی که قیم 
فرزند خردسالش است بــرای او حکم قصاص 
خواستند.سعید وقتی در جایگاه ویژه ایستاد 
گفت: من قتل را قبول دارم و برای مرگ آماده ام. 
من از این زندگی خسته شده ام و می خواهم تا 
قضات هر چه زودتــر برایم حکم قصاص صادر 
کنند.در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا 

رای صادر کنند.

مرد جوانی که در خانه  فساد دست به جنایت زد 
ادعا کرد هنگام قتل مست بوده است. شامگاه 
ششم آذر ماه سال 96 وقوع درگیری خونینی 
در خانه  ای حوالی ورامین به پلیس اعالم شد. 
مأموران وقتی به محل درگیری رفتند ، دریافتند 
پسر جوانی به نام محمود از ناحیه سینه و گردن 
مجروح شده و قبل از انتقال به بیمارستان جان 
سپرده است .شاهدان می گفتند عامل جنایت 
پیمان نام دارد که  پس از درگیری خونین به محل 
نامعلومی گریخته است .پلیس به تحقیق پرداخت 
و دریافت محل جنایت پاتوق زنان و مردان معتاد 
بوده که از مدت ها قبل به خانه فساد نیز تبدیل 
شده بود.تالش برای ردیابی عامل جنایت آغاز 
شد تا این که 40 روز بعد پیمان ردیابی و بازداشت 
شــد. وی به قتل اعتراف و ادعــا کــرد دوستش 
مهدی چاقو را به وی داده بود.پیمان گفت: آن 
روز من و دوستم مهدی به خانه فساد رفته بودیم.

ما آن جــا  مشروب خــوردیــم  و مهدی به داخل 
یکی از اتاق ها رفت .من در حال صحبت کردن 
با محمود بودم  که او گفت من  قبال  پشت سر او  
حرف زده  ام. به او گفتم اشتباه می کند اما قبول 
نکرد .ما سر همین موضوع با هم درگیر شدیم و 
همان لحظه مهدی از اتاق بیرون آمد و چاقویی به 

دستم داد که با آن ضربه ای به گردن محمود زدم.
با اعتراف های پیمان، مهدی نیز به اتهام معاونت 
در قتل بازداشت شد. آن ها دیروز در شعبه نهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی 
محمدی کشکولی و با حضور یک قاضی  مستشار 
پای میز محاکمه ایستادند .در ابتدای جلسه 
مادر قربانی در حالی که عکس فرزندش را در 
دست گرفته بود در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : 
شوهرم سال 93 به دلیل ابتال به بیماری سرطان 
خون فوت کرد و پسرم از من مراقبت می کرد .اما 
قاتل  و دوستش بی رحمانه او را کشتند. من هنوز 
باور نمی کنم پسرم کشته شده باشد.به همین 
دلیل بــرای متهمان حکم قصاص می خواهم 
.سپس پیمان در جایگاه ویژه ایستاد و  گفت : 
من آن روز مشروب خورده بودم و مست بودم و 
چیزی از ماجرا به خاطر ندارم وقتی  دعوا میان 
من و محمود باال گرفت چندین زن و مرد در آن 
دعوا شرکت داشتند و نمی دانم چه کسی با چاقو 
محمود را زده است. مهدی نیز اتهام معاونت در 
قتل را منکر شد و گفت:  من وقتی از اتاق بیرون 
آمدم که محمود  چاقو خورده بود .من چاقو را به 
دست پیمان ندادم .در پایان جلسه قضات وارد 

شور شدند تا  رای صادر کنند.

پسری که مادرش را سالخی کرده بود بعد از 
جنایت دریافت او فرزندخوانده بوده است.

 ساعت 11:20 نهم آذر امسال مردی تهرانی 
با پلیس  110 تماس گرفت و ماجرای کشته 
شدن همسرش با ضربات چاقو را به کالنتری 
121 سلیمانیه اطالع داد. در بررسی های 
ابتدایی مشخص شد قربانی جنایت زنی ۵8 
ساله است به نام »رها«که با 11 ضربه  چاقوی 
پسرش به نام سعید به صورت بی رحمانه به 
قتل رسیده و داخل مالفه ای در بالکن خانه 
افتاده است. همسر مقتول که فرزاد نام داشت 
و حالت روحی مناسبی نداشت با گریه و بغض 
گفت:  ما امکان بچه دار شدن نداشتیم و سعید 
را 23 سال پیش از پرورشگاه به خانه آوردیم و با 
مهر و محبت او را بزرگ کردیم هیچ کم و کاستی 
در زندگی اش نداشت و هرچه خواست برایش 
فراهم کردیم. سعید را به دانشگاه فرستادیم 
و در رشته مورد عالقه اش شروع به تحصیل 
کرد او که االن مهندس نقشه کشی ساختمان 
است اصرار داشت که سرمایه ای به او بدهیم تا 
کاری را برای خود شروع کند با اندوخته ای که 

داشتیم یک مغازه موبایل فروشی برایش راه 
انداختیم که بعد از یک سال و نیم  ورشکسته 
شد و مغازه را جمع کرد و بیکار شد. کارآگاهان 
از همسر مقتول پرسیدند آیا سعید می داند که 
فرزند خوانده شماست؟ مرد با سکوتی عمیق 
سر را به زیر می اندازد و می گوید نه نگذاشتیم 
متوجه شود مثل پسر واقعی مان از او مراقبت 
کردیم .  با سرنخ های به دست آمده و ظن قوی 
ماموران به دست داشتن سعید به قتل نامادری 
خود کارآگاهان با اقدامات پلیسی فردای روز 
جنایت ساعت 10 شب پسر ناتنی را در حوالی 
خانه شناسایی و دستگیر می کنند و سعید 
پس از انتقال به پلیس آگاهی به قتل مادر خود 
اعتراف می کند. سعید در بازجویی ها گفت: 
در روز حادثه بیکار در خیابان می چرخیدم و 
برای مصرف مواد به پارکینگ خانه آمدم پس 
از مصرف گل از راه پله باال رفتم وقتی وارد خانه 
شدم مــادرم گفت سعید چرا دنبال کار نمی 
گردی و من که حال خوبی نداشتم به آشپزخانه 
رفتم و با چاقویی که روی میز بود به سمتش 

حمله کردم و او را به قتل رساندم . 

2 قاتل همسرکش دیروز محاکمه شدند

قتل یک زن به دلیل ادعای بی شرمانه مرد همسایه
جزئیات جنایت درخانه فساد

افشای راز پسرخوانده بعد از قتل نامادری
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

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

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

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

اختالف تصاویر

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

1 4 6 5
1

6 2 7 9
6 5 4 9

4 3
7 3 4 2

7 4 5 1
9

3 1 8 2

9 3
5 8 2 1

1 2 4 3
3 6
4 8 7 9 6

4 8
1 9 5 3

9 2 1 6
8 2

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

964317825
753892614
182456379
379685241
428173956
516924738
241769583
895231467
637548192

319486257
745291638
862573194
653824971
284719365
197365842
978642513
521937486
436158729

معمای شطرنج

نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها 
در سه حرکت، مهره سیاه را مات کنید؟

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

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن
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معما

با توجه به جانمایی چوب کبریت ها در تصویر به نظر 
شما با جا به جا کردن دو چوب کبریت بزرگ ترین 

عددی که می توان ساخت، چه عددی است ؟
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معمای  شطرنج: 

Ne7+!          Kh8
R×h7+!        K×h7
Rh3+#

معما:

 ۵۱۱۸۱، چوب 
کبریت های باال و پایین 

»صفر« را بردارید و 
از آن ها برای درست 

کردن ۱ بعد از »۸« 
استفاده کنید.

خفن استریپ:

 عالی قاپو

مقام بلندپایه

بازی ریاضی:
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 بازخوانی »جاناتان مرغ دریایی«
 با صدای بهروز رضوی

رمان »جاناتان مرغ دریایی«، نوشته ریچارد باخ که 
در یکی از ترجمه های فارسی با عنوان »پرنده ای 
به نام آذرباد« منتشر شده است، با صدای بهروز 
رضوی در برنامه »کتاب شب« رادیو تهران روایت 
می شود. به گزارش ایسنا، رمان ریچارد باخ در 
شش قسمت ۲۰ دقیقه ای، از ۱۶ تا ۲۱ آذر، با 
صدای بهروز رضوی در برنامه »کتاب شب« رادیو 
تهران خوانده خواهد شد. به گفته محمدباقر 
رضایی، سردبیر برنامه، این رمان تا به حال ۱7 
بار به فارسی ترجمه شده که نشان دهنده زیبایی 
و اهمیت آن در بین کتاب خوان هاست. رضایی 
ــادآور شد: »خوانش این اثر در برنامه »کتاب  ی
شب«، از روی ترجمه سودابه پرتوی، با نگاهی 
به چند ترجمه دیگر و همچنین ویرایش رادیویی 
خواهد بود که در واقــع، تلفیقی از سلیقه های 

گوناگون در ترجمه شاهکار ریچارد باخ است.

 ادعای یک نویسنده 
درباره ممیزی کتابش

الهام فالح، نویسنده ادبیات داستانی در توئیتی 
درباره ممیزی های اثر تازه اش نوشت: »ارشاد 
گفته کلمات بلوند، موی کوتاه، گل سر ظریف، 
مدل کرنلی، موهای باز، موی جمع شده پشت 
سر، گردن باریک، دل پیچه، کله سیاه، رژ لب، 
ریــزش مو، تار مو و تخت خواب را از کل کتابم 
حذف کنم. این ها تنها بخشی از ابالغیه آخرین 
کتابم بود که دیروز از اداره ارشاد رسید«. این 
نویسنده تصویری از نامه مربوط را منتشر نکرده 
اما در توئیتی دیگر نوشته است: »تمام توصیفات 
و نشانه های موی سر، مربوط به یک زن ایرانی 
ــت«. از الهام فــالح رمان های  مقیم آلمان اس
»خون مردگی«، »زمستان با طعم آلبالو« و »همه 

دختران دریا« منتشر شده است.

بازگشت خاطرات کودکان 
دهه های 40 و 50 به بازار کتاب

نشر نو به تازگی چهار عنوان از کتاب های طالیی 
را بعد از 5۶ سال تجدید چاپ و منتشر کرده 
است. کتاب های طالیی روایت ساده شده ادبیات 
کالسیک و داستان های مشهور برای کودکان و 
نوجوانان است. به گزارش همشهری آنالین، این 
کتاب ها شامل 8۶ عنوان از داستان های مشهور 
مانند دن کیشوت، تام سایر، آلیس در سرزمین 
عجایب، جادوگر شهر زمرد، صندوق پرنده، رابین 
هود و... بود. نویسندگان این کتاب ها، انگلیسی 
زبــان هستند و مترجم بیشتر آن هــا محمدرضا 
جعفری است. نشر نو چهار جلد از کتاب های 
طالیی با نام های کفش بلورین، اردک سحرآمیز، 
نهنگ سفید و فندق شکن را با همان سر و شکل 

قدیمی منتشر کرده است.
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ادبی موسیقی

 شهاب مظفری 
خواننده جدید »دل«

دو خواننده پاپ به عنوان خواننده های اصلی 
سریال شبکه نمایش خانگی »دل« انتخاب شدند. 
اولین قسمت این سریال به کارگردانی منوچهر 
هادی چهارشنبه سیزدهم آذر توزیع خواهد شد. 
یکی از بخش های خبرساز این پروژه، موسیقی 
و تیتراژهای آن اســت. بابک زریــن در سومین 
همکاری خود با این کارگردان، اجرای موسیقی و 
تیتراژهای سریال »دل« را بر عهده دارد. به گزارش 
موسیقی ما، چندی پیش اعالم شد محمد علیزاده 
و رضا بهرام، خوانندگان تیتراژ این سریال هستند 
اما در ادامه محمد علیزاده جدایی بی سر و صدایی 
از این پروژه داشت. حال، بابک زرین از حضور 
شهاب مظفری در این سریال خبر داده است. این 
حضور در حالی اتفاق می افتد که ظاهرا همکاری 
زرین با این خواننده، ادامه خواهد داشت و صرفا به 

آهنگ های سریال »دل« محدود نمی شود.

 بازگشت شهرداد روحانی 
به ارکستر سمفونیک تهران

ــس از گــذرانــدن دوران  ــی پ ــان ــرداد روح ــه ش
درمــان و نقاهت، به تهران بازگشت و فعالیت 
ــران، طی  ــه ــا ارکــســتــر سمفونیک ت خــود را ب
هفته آینده، از سر خواهد گرفت. به گــزارش 
ــر ارکــســتــر  ــی ــای اخ ــراه ــن، اج ــالی ــادآن ــم ــت اع
سمفونیک تهران، در غیاب شهرداد روحانی، با 
حضور رهبران مهمان اجرا شده است. شهرداد 
روحانی از مــرداد 95 رهبر دایم و مدیر هنری 
ارکستر سمفونیک تهران اســت. وی شهریور 
امسال، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان 

بستری شد.

بررسی تحوالت تصویری ایران 
توسط آیدین آغداشلو

در حاشیه برگزاری نمایشگاه »کلکسیونر ۴«، 
نشستی با حضور آیدین آغداشلو و با موضوع 
تکریم و پاسداشت هنر کالسیک ایران و تاثیرات 
جریان های  و  کمال الملک  مکتب  هنرمندان 
موازی آن در گالری آرتیبیشن برگزار می شود. 
به گزارش ایسنا، در این نشست که روز پنج شنبه 
)۱۴ آذر ماه( برگزار خواهد شد، تالش می شود 
موضوعاتی همچون تحوالت تصویری نقاشی 
ظهور  و  شکل گیری  پیش زمینه های  ــران،  ایـ
نقاشی جدید، جایگاه شاگردان کمال الملک 
و تــاثــیــرات بــعــدی آن هــا و حــضــور و گسترش 
عینیت گرایی در نقاشی های دوره قاجار، بررسی 
شــود. موضوعات یادشده قــرار است در قالب 
هنرمند  آغداشلو،  آیدین  میان  گفت وگویی 
پیش کسوت و کیانوش معتقدی، پژوهشگر و 
نویسنده هنر مطرح شود. چهارمین نمایشگاه 
۳۳ هنرمند دوره  از  اثــر   ۴۱ بــا  »کلکسیونر« 
کالسیک ایــران که پلی از نگارگری ایرانی به 

نقاشی نوگرا بودند، برگزار می شود. 

معلوالنی که جهان را زیباتر کردند
از خواننده و نقاش تا نویسنده و آهنگ ساز

جواد نوائیان رودسری – معلولیت، محدودیت نیست؛ این شعار زیبا و تأثیرگذار را بسیار شنیده ایم و شاید، بسیار بر زبان رانده ایم اما کمتر به سراغ مصادیق آن رفته ایم. مصادیقی که در تمام دنیا قابل 
احصا هستند؛ انسان هایی که می شود در زندگی آن ها، تجسم اراده بنی آدم را مشاهده کرد. افراد قدرتمندی که توانسته اند آن چه را که محدودیت به نظر می رسید، پشت سر بگذارند، مرزهای توانمندی 
را جابه جا کنند و حتی بهتر از انسان های سالم و کامل، روح زیبادوستی نوع بشر را در معرض دید عموم قرار دهند. امروز، روز جهانی معلوالن است؛ روز بزرگداشت عزیزانی که با وجود محدودیت جسمی، 
درخشش خیره کننده لطافت روحی شان، چشم نواز است. امروز در صفحه ادب و هنر، می خواهیم به سراغ تعدادی از این معلوالن برویم که برخی از آن ها در میان جمع هنرمندان دنیا، نام و آوازه ای دارند؛ 
می خواهیم از آن ها بگوییم، هم برای کسانی که توانمندی معلوالن را باور ندارند و گاه فراموش می کنند که این خوبان روزگار، وجود دارند و هم برای عزیزانی که از معلولیت، از هر نوع آن، رنج می برند و آن 

را محدودیتی می دانند که چون دیوار بن بستی، راه ترقی و تعالی آن ها را بسته است.

لودویک فان بهتوون

ــه بپذیری  ــاورش سخت اســـت ک ــ ب
سازنده قطعه زیبا و تأثیرگذار »برای 
الیزه« و نویسنده 9 سمفونی مشهور و 
یکی از بنیان گذاران مکتب رمانتیک، 
بخش مهمی از آثــارش را در سکوت 
محض ساخته باشد. لودویک فان 
بتهوون، در سال ۱77۰، در شهر 
ُبن آلمان به دنیا آمد. او که در دوران 
زندگی اش شکستی عشقی را هم 
تجربه کرده بود، نخستین کارهایش 
را در سال ۱79۲ و تحت تأثیر هایدن 
و موتسارت منتشر کرد و توانست دو 
سمفونی نخست خود را تمام کند. 
سراغش  بــه  عجیبی  بیماری  ــی  ول
آمد و او را در سال ۱8۰۳، در ۳۲ 
سالگی، از شنوایی محروم کرد؛ اما 
این پایان نابغه موسیقی نبود. بتهوون 
خیلی زود بر بحران ناشی از معلولیت 
غلبه کرد و محدودیت آن را پشت سر 
گذاشت. هفت سمفونی بعدی او، 
در دوره ناشنوایی اش نوشته شد؛ از 
جمله مهم ترین سمفونی وی، یعنی 
سمفونی سوم، موسوم به »اروئیکا« که 
به ناپلئون بناپارت هدیه شد. بتهوون 
در ۲۶ مارس ۱8۲7، در شهر وین 

درگذشت.

هلن آدامز ِکِلر

هلن کلر در میان معلوالنی که دنیا را 
زیباتر کردند، یک اسطوره است. او 
در سال ۱88۰، در آالبامای آمریکا 
به دنیا آمد و در ۱8 ماهگی، بر اثر 
بیماری مننژیت، شنوایی و بینایی 
خود را از دست داد. شش ساله بود که 
والدینش او را به الکساندر گراهام بل، 
مخترع تلفن و فعال در زمینه حمایت 
و آموزش معلوالن نشان دادند و او، 
بانویی را با خانواده کلر آشنا کرد که 
باعث تغییر سرنوشت هلن شد؛ آنه 
سالیوان. معلم، با کوششی خستگی 
ناپذیر به هلن کلر، خواندن و نوشتن 
آموخت؛ دختر معلولی که آینده اش 
با  تاریک و سیاه به نظر می رسید، 
تــالش خــود و کمک معلمش، در 
۲۰ سالگی سر از کالج رادکلیف در 
دانشگاه هــاروارد درآورد! از همین 
دوره بود که هلن کلر نویسندگی را 
آغاز کرد و طی 5۰ سال، ۱۱ اثر از 
خود به جا گذاشت که تأثیرگذارترین و 
مشهورتریِن آن ها، »زندگی من«، یک 
شاهکار ادبی تمام عیار است. هلن 
عمری دراز یافت و اول ژوئــن سال 
۱9۶8، در 87 سالگی، دار فانی را 

وداع گفت.

فریدا کالو

ماگدالنا کارمن فریدا کالو، در سال 
۱9۰7 در مکزیکوسیتی به دنیا آمد. 
او خانواده ای هنرمند داشت. در شش 
سالگی بر اثر ابتال به فلج اطفال، یک 
پای فریدا معلول شد. با این حال، او 
با همین پا به دانشکده پزشکی رفت تا 
دکتر شود؛ اما این پایان مصیبت و رنج 
فریدا نبود. در سپتامبر ۱9۲5، طی 
یک تصادف دیگر، بخش های دیگری 
از بدنش آسیب دید و برای همیشه از 
داشتن فرزند محروم شد. اما همین 
اتفاق شوم، مقدمه ای برای طلوعی 
دوباره بود؛ او نقاشی کردن را آغاز کرد 
و خیلی زود توانست استعدادش را در 
این زمینه بروز دهد. فریدا پزشکی را 
رها کرد و یکسره به نقاشی رو آورد. آثار 
او، واقع گرایانه بود و خودنگاره هایش 
باعث شد نامش بر سر زبان اهالی هنر 
بیفتد. وی در پنج سال آخر عمر، یکی 
از هنرمندان برجسته جهان محسوب 
می شد اما عوارض ناشی از معلولیت 
که به دلیل قانقاریا، به قطع پای وی 
انجامید، وضعیت جسمانی فریدا را 
وخیم کرد. او روزهای پایانی عمرش 
را روی صندلی چرخدار گذراند و در 

۱۳ ژوئیه ۱95۴ درگذشت.

آندریا بوچیل

آندریا بوچلی در سال ۱958 در شهر 
الیاتیکوی ایتالیا به دنیا آمد؛ چشمانش 
از ابتدا تنبل بود و هنگامی که خواست 
بختش را برای بازی فوتبال که عالقه 
فراوانی به آن داشت، بیازماید، توپ به 
چشمانش خورد و برای همیشه بینایی 
خود را از دست داد. اما او، دنیای تاریک 
اطرافش را با عالقه به موسیقی روشن 
کرد. ابتدا به فراگیری پیانو پرداخت و 
سپس، به اُپرا عالقه پیدا کرد و موسیقی 
را در این زمینه پی گرفت. بوچلی از 
۱۰ سالگی به بعد، به خاطر اجرای آثار 
مختلف موسیقی، برنده جایزه های 
ــت. او با اولین آلبوم  معتبر شــده اس
حرفه ای خــود، برنده جایزه »صفحه 
طالیی« شد و در سال ۱998، جایزه 
بهترین خواننده و آهنگ ساز ایتالیایی را 
از جشنواره مونت کارلو گرفت. بوچلی 
 Quest for« به خاطر ترانه پویانمایی
Camelot«، برنده جایزه گلدن گلوب 
شد و در سال ۲۰۰۲، جایزه بهترین 
هنرمند ایتالیایی را به دست آورد. نکته 
مهمی که در زندگی این هنرمند معلول 
وجود دارد، این است که او، در رشته 
حقوق، دکترا دارد و یک حقوق دان 

خبره هم محسوب می شود.

فاطمه حمایم نرصآابدی

ــد کــه »مــعــلــول  ــوی ــی گ ــودش م ــ خ
لحظه ها  می تواند  چــون  نیست، 
ــد«؛ فــاطــمــه حمامی  ــن را ثــبــت ک
معلول  صدها  از  یکی  نصرآبادی 
توانمندی است که در ایران زندگی 
می کنند. او در ســال ۱۳۶7 در 
سفیدشهر آران و بیدگل به دنیا آمد 
و به دلیل نرسیدن اکسیژن، هنگام 
تولد، دچار معلولیت شدید شد؛ با 
این حــال، فاطمه یک قهرمان به 
تمام معناست. او تالش مداومی 
بـــرای فــراگــرفــتــن هنر نقاشی و 
محدود  توانایی های  از  استفاده 
جسمی اش برای غنا بخشیدن به 
این هنر داشته است. پرتره هایی 
که خانم حمامی می کشد، شهرت 
ــت. او این  ــرده اس جهانی پیدا ک
توانایی را دارد که با استفاده از 
هر دو دست و هر دو پایش، نقاشی 
نمونه هایی  با  او  کارهای  بکشد. 
که توسط افراد غیرمعلول کشیده 
شده است، تفاوتی ندارد؛ بلکه در 
برخی زوایــا، کامل تر و دقیق تر از 
آن هاست. افزون بر این ها، او در 
تصویر کردن احساسش با قلم نیز، 

تبحر دارد.

تأثیر »هزار و یک  شب« بر نویسنده »ملت عشق«

به گزارش ایبنا، الیف شافاک، نویسنده مشهور اهل ترکیه در گفت وگویی با گاردین 
چهره ها

نویسنده
در پاسخ به این که کدام کتاب بیشترین تأثیر را بر او گذاشته است، پاسخ داد: »کتاب ها 
و داستان های عامیانه بسیاری بودند که همگی روی نوشته های من ردپایی از خود 
گذاشته اند. من دوست دارم فرهنگ نوشتاری را با جهان داستان های شفاهی پیوند بزنم. »هزار و یک 
شب« به طور خاص تأثیر زیادی بر نوشته های من گذاشته است. این کتاب با سبک و ساختار بازیگوشانه 

خود اجازه گفتن داستان در دل داستانی دیگر را می دهد و همچنین »اودیسه« هومر«.

»بی نام« آخر آذر ماه می آید

جدیدترین آلبوم محسن چاوشی ۲۶ آذرماه منتشر خواهد شد. به گزارش باشگاه 
چهره ها

خواننده
خبرنگاران جوان، جدیدترین آلبوم محسن چاوشی که قرار بود 5 آذرماه منتشر 
شود، به دلیل قطعی اینترنت و محدودیت ارتباط ها به تعویق افتاد. چاوشی و تهیه 
کننده آلبومش بحث های فراوانی با دفتر موسیقی برای کسب مجوز داشتند. یکی از عواملی که 
کسب مجوز را عقب می انداخت، نام آلبوم بود. وقتی دفتر موسیقی مجوز انتشار آلبوم با نام 

پیشنهادی چاوشی را نداد، او اعالم کرد این آلبوم را با عنوان »بی نام« منتشر می کند.

نگاهی به تیتراژ هایی که 2 خواننده بزرگ کالسیک کشورمان در کارنامه دارند

پایان بندی با صدای 2 اسطوره
و  می آیند  تیتراژها  هنر-  و  ادب  ــروه  گ
می روند. در این میان، بخت با تیتراژهایی 
ــگ ســـاز،  ــن ــار آه ــت کـــه بـــه واســـطـــه کـ اسـ
خواننده یا اقبال عمومی مــردم، محبوب 
و ماندگار می شود. چند روز پیش، تیتراژ 
با  داستان«  »آخرین  داستانی  پویانمایی 
صدای شهرام ناظری و آهنگ سازی فرید 
از  تیتراژ  ایــن  ابیات  شــد.  منتشر  الهامی 
بخش پایانی پادشاهی ضحاک در شاهنامه 
فردوسی انتخاب شده است و به احتمال 
زیاد، ارادت زیاد شهرام ناظری به این شاعر 
بزرگ فارسی باعث شده برای تیتراژ این 
ــه،  ادام در  بخواند.  سینمایی  پویانمایی 
بــه چند تیتراژ مــی پــردازیــم کــه بــا صــدای 
خواننده های بزرگ خوانده و اغلب محبوب 

هم شده است.

محمدرضا شجریان	 
کارنامه هنری استاد شجریان آن قدر پر و پیمان 
است که چشم مان به تیتراژخوانی او نباشد. اما 
جالب این جاست که در میان همه آثار درخشان 
او، نام سه تیتراژ هم به چشم می خورد. یک تیتراژ 
برای فیلم سینمایی »ابجد« و دیگری برای فیلم 
سینمایی »زمستان است« به کارگردانی رفیع 
پیتز است که در سال 8۰ با آلبومی به همین 
عنوان، با تارنوازی حسین علیزاده، کمانچه 
کیهان کلهر و تنبک همایون شجریان در بازار 
از  اقتباسی  موسیقی عرضه شــد.ایــن فیلم،  

ــادی و شعر  داستان »سفر« محمود دولــت آب
»زمستان« مهدی اخــوان ثالث اســت. در 
تیتراژی  خاطره انگیزترین  مــیــان،  ــن  ای
که شجریان خــوانــده به ســال 7۰ و فیلم 

»دلشدگان« برمی گردد.

شهرام ناظری	 
داستان«  »آخرین  سینمایی  پویانمایی  تیتراژ 
دومین تجربه تیتراژخوانی شهرام ناظری است. 
او پیشتر این تجربه را خرج تیتراژ پایانی فیلم 
ــران برگر« به کارگردانی مسعود  سینمایی »ای

جعفری جوزانی کرده است. ناظری برای تیتراژ 
این اثر، ترانه ای از سیاوش کسرایی با عنوان »چون 
دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد/ در اجاق 
من آتشی/ به چشمان من، زبانه دارد« را خواند. 
هرچند حاشیه های این فیلم سینمایی پربازیگر، 
به دالیلی بسیار پررنگ تر از متن بود اما تیتراژ 
شهرام ناظری به حاشیه نرفت. اینک، او برای 
یک پویانمایی تیتراژ خوانده که در فهرست ۳۲ 
اثر رقابت کننده در شاخه بهترین پویانمایی های 
آکادمی اسکار قرار گرفته است. این پویانمایی، 
برداشتی آزاد از داستان »ضحاک« شاهنامه 

فردوسی است.

هنری
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

در امتداد تاریکی

هشدار پلیس برای پیشگیری 
از جیب بری

    کیف پول را به نحوی در جیب خود بگذارید که 
تمام آن در داخل جیب قرار داشته باشد.

    تا حد امکان پول خود را در جیبی قرار دهید 
که دسترسی به آن به آسانی ممکن نباشد.

    اگر قصد معامله ای دارید که نیاز دارد پول 
حمل کنید آن را به افراد غیرمطمئن نگویید.

    دختران از همراه داشتن طال و تردد در معابر 
خلوت خودداری کنند.

    هنگام بازکردن در خودرو یا صندوق عقب 
زمین  روی  کیف  گذاشتن  از  تلفنی  تماس  و 

خودداری کنید.
    بیشتر جیب برها از شیوه ایجاد حواس پرتی، 
تنه زدن یا پاشیدن چیزی روی لباس و پاک 
کردن آن و ایجاد نزاع و درگیری های ساختگی 
استفاده می کنند. در صــورت مواجه شدن با 
چنین مواردی با حفظ خونسردی خود متخلفان 

را در انجام نیات پلیدشان ناکام بگذارید.
    هنگام سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس، 
بلیت یا پول خود را از قبل آماده کنید تا مجبور به 
خارج کردن کیف و محتویات جیب خود در میان 

ازدحام جمعیت نباشید.
    چنان چه به اقتضای شغل خود مجبور به حمل 
پول نقد هستید از وسایل نقلیه استفاده کنید و 
از سوار شدن به اتومبیل های متفرقه شخصی 
به ویژه در مسیرهای پرت، خلوت و خارج شهر 

خودداری کنید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

طالق عاطفی! 
روزگــارم سیاه شده است اکنون چهار سال از 
روزی می گذرد که همسر برادرم رازی را برایم 
فاش کرد و زندگی ام را به نابودی کشاند به 

گونه ای که ...
جـــوان 35 ساله کــه گویی غــم سنگینی در 
سینه دارد با چهره ای پریشان وارد اتاق مشاور 
کالنتری آبکوه مشهد شد و در حالی که بیان می 
کرد سال هاست من و همسرم طالق عاطفی 
گرفته ایم و اکنون به دنبال چاره ای برای گریز 
از این وضعیت می گردم به کارشناس اجتماعی 
کالنتری گفت: در اولین روز تحصیل در دانشگاه 
وقتی در کالس نشسته بودم و استاد مشغول 
تدریس بود ناگهان دختری زیبا و جذاب با تاخیر 
وارد کالس شد و با اجازه استاد در کالس درس 
نشست آن جا بود که برق چشمان آن دختر مرا 
گرفت. دیگر نمی فهمیدم استاد چه چیزی 
تدریس می کــرد حواسم پــرت شــده بــود و زیر 
چشمی به آن دختر نگاه می کردم.خالصه آن 
روز از کالس های درس چیزی نفهمیدم. از روز 
بعد سعی می کردم صندلی ام را نزدیک آن دختر 
انتخاب کنم آرام آرام به بهانه گرفتن جزوه های 
درسی ارتباطم را با »سولماز« برقرار کردم. بعد 
از مدتی از نگاه ها و جمالتش فهمیدم که او نیز 
به من عالقه مند شده است به همین دلیل خیلی 
زود این رابطه دوستی به خارج از کالس های 
دانشگاه رسید و ما به طور پنهانی در مکان های 
خلوت با یکدیگر دیدار می کردیم با وجود این، 
این رابطه عاشقانه را مدت ها ادامه دادیم تا این 
که روزی سولماز با ناراحتی مرا به گوشه کالس 
کشاند و گفت: پدرش متوجه رابطه غیرمتعارف 
ما شده و باید با هم ازدواج کنیم اما من که 22 
سال بیشتر نداشتم و خدمت سربازی هم نرفته 
بودم خیلی جدی به او گفتم االن به هیچ وجه 
شرایط ازدواج با تو را ندارم چرا که هنوز دانشجو 
هستم و دستم در جیب پدرم است اما »سولماز« 
جمله ای گفت که دنیا روی سرم خراب شد او با 
چشمانی اشکبار گفت که باردار است و مدتی 
بعد رسوایی به بار می آورد هراسان و وحشت 
زده پیشنهاد کردم تا جنینش را سقط کند اما او 
قبول نکرد وضعیت روحی و روانی ام کامال به هم 
ریخته بود چند روز به دانشگاه نرفتم تا این که به 

ناچار موضوع را با مادرم در میان گذاشتم اگرچه 
خانواده ام کامال مخالف این ازدواج بودند اما 
چاره ای جز موافقت نداشتند باالخره با چند 
روز مشاجرات خانوادگی من و سولماز پای 
سفره عقد نشستیم و با توجه به اوضاع و احوال 
سولماز خیلی زود زندگی مشترکمان را در یکی 
از آپارتمان هایی آغاز کردیم که پدرم اجاره آن را 
می پرداخت چند ماه بعد وقتی پسرم به دنیا آمد 
گویی روزگــار روی خوشش را به ما نشان داد. 
شغل خوبی پیدا کردم و زندگی ام روی آرامش 
به خود دید. از این شرایط بسیار شادمان بودم 
و با خیال راحت عازم خدمت سربازی شدم به 
خاطر این که متاهل بودم با استفاده از تسهیالت 
قانونی خدمت سربازی ام را در مشهد آغاز کردم 
و در ساعات فراغت سرکار می رفتم تا این که 
خدمت سربازی ام به پایان رسید و من دیگر روی 
پای خودم ایستاده بودم. درآمدم روز به روز بهتر 
می شد و من از این که فرزندم را به آغوش می 
گرفتم خیلی خوشحال بودم. اما حدود چهار 
سال قبل همسر برادرم رازی را برایم فاش کرد 
که مانند یک سونامی وحشتناک همه زندگی 
ام را در هم کوبید. آن روز »سوسن« مرا به کناری 
کشید و گفت: من با سولماز سال هاست که 
دوست صمیمی هستم اما اکنون متوجه شدم او 
با جوانی که یکی از دوستان قدیمی است ارتباط 
دارد از تعجب خیره خیره به او می نگریستم که 
ناگهان فریاد زدم دروغ می گویی! و از او دور 
شدم اما این موضوع روح و روانم را به هم ریخته 
بود. شک و تردید مانند خوره وجودم را آزار می 
داد. نمی توانستم این ماجرا را قبول کنم ولی 
یک روز که در خانه بودم زنگ تلفن منزل به صدا 
درآمــد. همسرم هراسان شد و با دستپاچگی 
گوشی را برداشت من هم از داخل اتاق گوشی 
دیگر را برداشتم و به حقیقت گفته های سوسن 
پی بردم حاال نیز چهار سال است که با همسرم 
هیچ ارتباطی ندارم و تنها به خاطر پسرم با او 
زندگی می کنم در حالی که به قول معروف طالق 
عاطفی گرفته ایم و... شایان ذکر است به دستور 
سرگرد محمدی )رئیس کالنتری آبکوه( این 
پرونده در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری 

مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

رئیس پلیس مشهد تشریح کرد:

باند فروش  سکه و طالهای تقلبی 
در  کرمان متالشی شد

توکلی- اعضای یک باندفروش سکه وطالهای 
تقلبی درحــالــی درکــرمــان دستگیرشدندکه 
ــر ایــن که  درپـــی شکایت شــهــرونــدی مبنی ب
فروش  ترفند  اعتمادوبا  جلب  با  جوانی  زوج 
25 سکه طــالی تقلبی درقــالــب عتیقه ازوی 
کالهبرداری کــرده و گریخته اند،موضوع به 
طورویژه دردستوركارماموران پلیس شهرستان 
نرماشیرقرار گرفت وتالش ماموران انتظامی 
ــاز شد.  ــان آغ ــرای شناسایی و دستگیری آن ب
ــزارش خبرنگارما، بــه دســتــور  فرمانده  بــه گـ
انتظامی نرماشیر طی تحقیقات پلیس امنیت، 
هویت متهمان شناسایی و درادامــه مشخص 
بم  شهرستان  در  را  خــود  منزل  متهمان  شــد 
سرهنگ  دیگررفته اند.  مکانی  به  و  فروخته 
"یوسف آبادی"گفت:ماموران با گسترش چتر 
اطالعاتی باند سه نفره سارقان رادرکــرمــان 
شناسایی کردندو در ادامه ماموران پلیس امنیت 
دریک عملیات ضربتی این باند کالهبردار را 
در شهر کرمان به دام  انداختند.این مسئول 
انتظامی  بیان کـــرد:در بــازرســی از مخفیگاه 
آن ها یک کیلو و 100گــرم طالی تقلبی ازنوع 
النگو،سکه،دستبند،گردنبند وانگشتربه همراه 
تعدادی وسایل مربوط به جعل طال و سکه های 

تقلبی کشف شد.
ــاره بــه توقیف یک  ــن مــقــام انتظامی بــا اشـ ای
ــودروی ایــکــس33 متعلق بــه این  دستگاه خـ
باندخاطرنشان کرد:متهمان به همراه اقالم 
مکشوفه ازکرمان به شهرستان نرماشیرمنتقل و 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی 

شدند.

سجادپور- پیگیری پرونده سرقت 100 میلیون 
تومانی دزدان شبگرد از یک منزل مسکونی، 
راز ده ها فقره سرقت شبانه از داخل خودروها و 
گوشی قاپی را در مشهد فاش کرد و بدین ترتیب 

دزدان شبگرد دوباره زندان نشین شدند!
ــاره مــاجــرای  ــ فــرمــانــده انتظامی مشهد درب
سرقت های شبانه در گفت وگویی اختصاصی 
به خراسان گفت: نهم آذر، گزارشی از دستبرد 
سارقان به یک منزل مسکونی در بولوار ابوطالب 
مشهد به نیروهای انتظامی رسید و بالفاصله به 
دستور سرهنگ ناصر نوروزی )رئیس کالنتری 

شفا( گروهی از ماموران تجسس به تحقیق 
در این باره پرداختند.

سرهنگ عباس صارمی ساداتی افزود: 
بررسی های میدانی ماموران بیانگر آن بود 
که دزدان از باالی دیوار وارد منزل ویالیی 
شده اند و با تخریب قفل ها، مقدار زیادی از 
لوازم و طال و جواهرات موجود در این منزل 

را ربوده اند.
ایــن در حالی بــود که ساکنان منزل در 
ــد و دختر  ــردن ــی ب ــر م ــه س مــســافــرت ب
صاحبخانه که با نامزدش حدود ساعت 
23 شب بــرای سرکشی به منزل خالی 
از سکنه آمــده بودند، فــردی را به عنوان 
مظنون به پلیس معرفی کردند که دقایقی 

قبل از ورود آن ها، در محل دیده شده بود. وی 
تصریح کــرد: با دستگیری ایــن مــرد معتاد که 
حدود 400 هزار تومان وجه نقد به همراه داشت، 
بازجویی ها آغاز شد اما او ادعا کرد  در سرقت 
از منزل نقشی نداشته و پول های مکشوفه را 
از مالخر لوازم سرقتی دریافت کرده است. این 
متهم در ادامه برادرش را به عنوان سارق به پلیس 
معرفی کرد که به همراه یکی از دوستانش به نام 
»میالد غربت« به اموال منزل مذکور دستبرد زده 
اند. مقام ارشد انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: 
ماموران تجسس کالنتری به سرپرستی ستوان 
آریایی بالفاصله با کسب مجوزهای قضایی، 
عملیات دستگیری اعضای این باند را آغاز کردند 
و با رصدهای اطالعاتی برادر متهم دستگیر شده 
را که به »سگ« معروف بود، سواربر یک دستگاه 

موتورسیکلت سرقتی به دام انداختند. وی گفت: 
نیروهای کالنتری شفا در ادامــه این عملیات، 
سراغ میالد غربت رفتند و او را نیز در یکی از پاتوق 

های استعمال مواد مخدر دستگیر کردند.
سرهنگ صارمی با اشاره به این که »میالد غربت« 
به اتهام گوشی قاپی نیز تحت تعقیب نیروهای 
تجسس بود، افزود: با پیگیری این پرونده ، سه نفر 
از مالخران حرفه ای نیز در چنگ قانون گرفتار 
شدند که بررسی ها نشان داد: جوان 23 ساله 
معروف به »غربت« به همراه مرد 43 ساله معروف 
به »سگ« با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت 

سرقتی و شب هنگام در سه مرحله به منزل یاد 
شده دستبرد زده اند و هر بار مقادیری از لوازم 
منزل را با موتورسیکلت به پاتوق دو نفر از مالخران 
انتقال داده اند که در همان نزدیکی زندگی می 
کردند. این مقام انتظامی اضافه کرد: در حالی 
که تحقیقات نیروهای تجسس با نظارت رئیس 
کالنتری برای کشف پرونده های گوشی قاپی 
و دستبردهای اعضای باند به دو منزل دیگر تا 
بامداد روز بعد ادامه داشت، ناگهان یکی از گشت 
های شبانه کالنتری به راننده یک دستگاه پراید 
در محدوده بولوار شفا مظنون شدند که در حال 
تعویض پالک های خودرو بود. استعالم از سیستم 
فرماندهی مرکز کنترل نشان داد که شماره پالک 
نصب شده روی خودرو سرقتی است بنابراین 
نیروهای گشت به راننده دستور »ایست« دادند 

اما او با مشاهده خودروی پلیس پشت فرمان پرید 
و در حالی که زن جوانی نیز سرنشین آن بود، با 
سرعت و در خالف جهت حرکت خودروها به 

سمت بزرگراه گریخت.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی با اشاره به تعقیب 
و گریز طوالنی تا شهرک شهید رجایی مشهد، 
ــرد: در ایــن عملیات، نیروهای  خاطرنشان ک
کالنتری شفا برای متوقف کردن راننده فراری و 
با رعایت موارد قانونی و پس از دادن اخطارهای 
الزم، با شلیک 9 گلوله، موفق شدند خودرو را 
متوقف کنند اما راننده 33 ساله در حالی با پای 
پیاده به فرار خود ادامه داد که نیروهای کمکی 
نیز خیابان های اطراف را مسدود کرده بودند. 
رئیس پلیس مشهد در ادامه افزود: متهم 33 
ساله که خود را در حلقه محاصره پلیس می 
دید به ناچار روی زمین نشست و در حالی 
که دیگر تــوان فــرار نداشت، خود را تسلیم 
قانون کرد. وی گفت: از سوی دیگر زن جوان 
سرنشین خودرو که مدعی بود در عقد موقت 
جوان 33 ساله است نیز به اتهام همدستی با 
متهم دستگیرشد و آنان به کالنتری هدایت 
شدند. این مقام انتظامی با اشاره به این که 
متهم دستگیر شده سال های زیادی از عمرش 
را پشت میله های زندان گذرانده و حدود سه 
ماه قبل آزاد شده بود، تصریح کرد: در بازرسی 
از داخل خودروی سرقتی این متهم، حدود 10 
گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه، یک جفت 
پالک خودرو، سه دستگاه گوشی مسروقه و یک 

عدد پخش کشف شد.
ــادآور شد: متهم مذکور در   سرهنگ صارمی ی
بازجویی های تخصصی اعتراف کرد که خودروی 
پراید را از جاده قدیم قوچان سرقت کرده است و 
با آن به اموال و قطعات داخل حدود 40 خودرو 
دستبرد زده اســت که تحقیقات در ایــن باره 
همچنان ادامه دارد. فرمانده انتظامی مشهد 
در پایان با قدردانی از نیروهای کالنتری شفا 
در کشف جرایم به شهروندان نیز توصیه کرد: 
خودروهای خود را به لوازم ایمنی و امنیتی مجهز 
کنند و توصیه های پلیس را برای پیشگیری از 

سرقت جدی بگیرند.

قتل در پی مشاجره لفظی

 تصویر متهمان سرقت از منزل معروف به  سگ و غربت 

ماجرای زندان نشینی دزدان شبگرد

کرمانی-  هفت ماه تالش شبانه روزی 
كارآگاهان برای دستگیری عامل نزاع 
مرگبار به نتیجه رسید و متهم به قتل 
در مخفیگاهش به دام افتاد.  فرمانده 
انتظامی"فهرج"گفت: علت این عمل 
مجرمانه مشاجره و اختالفات فردی بوده 
است. به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ 
دوم" بهروزه" گفت : حدود هفت ماه قبل 
فــردی در پی درگیری با سالح سرد به 
قتل رسید و قاتل نیز پس از ارتكاب جرم 
از صحنه جنایت گریخت که سرانجام 

مخفیگاه وی شناسایی  و دستگیر شد.
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شاخص

 تعادل 6 ماهه قیمت نفت
 روی 60 دالر 

قیمت طالی سیاه طی شش ماه گذشته، به 
نحو باثباتی در محدوده 60 دالر حفظ شده و با 
وجود نوسانات، همواره به این سطح بازگشته 
ــت. ایــن در حالی اســت که طی ایــن مدت  اس
شاهد تحوالت گسترده ای در حوزه اقتصادی و 
همچنین ژئوپلیتیک بودیم؛ از حمله به تاسیسات 
نفتی عربستان صعودی تا معکوس شدن نرخ 
بهره و گمانه ها در خصوص رکود فراگیر جهانی 
در آینده نزدیک. با وجود همه این اخبار خوب و بد 
برای نفت، قیمت بعد از یک نوسان مثبت یا منفی 

موقت، دوباره به سطح 60 دالر بازگشته است. 

بازار خبر

نرخ اجاره بها در تهران، متری 
۴3.5 هزار تومان

مهر - نرخ اجاره بهای تهران در تابستان امسال 43 
هزار و 500 تومان در هر متر مربع به عالوه 3 درصد 
ودیعه مسکن محاسبه شد. معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی اعالم کرد: در تابستان 
سال گذشته )سه ماهه دوم 97( متوسط اجاره بها 
32 هزار تومان در هر متر مربع بــرآورد شده است 
که نشان دهنده رشد 26.4 درصدی اجاره بها در 
تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

چرا »املت« گران شد؟

فارس - رئیس سازمان حمایت گفت: دلیل افزایش 
قیمت محصوالتی مانند تخم مرغ و گوجه فرنگی 
فصلی است و ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.

در مراسم روز ملی صادرات و تجلیل 
از ۴۴ صادرکننده نمونه مطرح شد: 

 مطالبه صادرکنندگان
 و اعتراف جهانگیری 

حسین بردبار-مراسم روز ملی صادرات، باالخره 
با یک ماه و نیم تاخیر دیروز در سالن اجالس سران 
ــای جدی  ــد، مراسمی کــه بــا توصیه ه بــرگــزار ش
صادرکنندگان به مسئوالن بخش صادرات کشور 
برای ثبات در قوانین و مقررات صادراتی و اعتراف 
معاون اول رئیس جمهور به صدور بخشنامه های 

نامناسب در زمینه صادرات همراه بود.
به گزارش خراسان، اسحاق جهانگیری در این 
مراسم که با تجلیل از 44 صادرکننده نمونه 
همراه بود، گفت: آمریکا تصور می کرد می تواند 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما ایران به 
رغم این که حتی همسایگان و دوستان نزدیک 
بین المللی ایران نیز جرئت خرید نفت از ایران را 
نداشتند از طریق روش های دیگر نفت خود را به 

فروش می رساند.
وی به وضعیت معیشت مردم در این شرایط اشاره 
و اظهار کــرد: در بخش معیشت و کمک به مردم 
همیشه سرتعظیم فرود می آوریم و بابت این که این 
شرایط سخت را تحمل کرده و صبورانه پای ایران 
ایستاده اند تشکر می کنیم.جهانگیری در خصوص 
درخواست های وزیر صنعت و رئیس اتاق بازرگانی 
ایران نیز گفت: قبول داریم  بخشنامه هایی در حوزه 
ــادرات وضع شده که مناسب نبوده ولی همه  ص
دستگاه های تولیدی و اقتصادی وظیفه دارند سنگ 
های پیش روی صادرات را بردارند و هر کس مانع 
این موضوع شود قطعا به فکر منافع کشور نیست و 

به دنبال منافع شخصی است.

ــه فرایند تولید ۴۴ قلم کاالی 	  رصد روزان
منتخب تولیدی در کشور

وزیر صنعت نیز در این مراسم با اعالم این که روزانه 
44 قلم کاالی منتخب تولیدی مهم کشور را رصد می 
کنیم و فرایند تولید آن را می سنجیم، گفت: در هفت 
ماه گذشته به غیر از خانواده خودرو )منهای وانت و 
تراکتور( و آلومینیوم، دیگر کاالها روند تولید مثبت 
همراه با رشد را تجربه کرده اند؛ حتی 50 درصد 
ظرفیت خالی نیز وجود دارد.رحمانی با اعالم این که 
این یک واقعیت است که تولید کشور افزایشی است 
اما همچنان ظرفیت خالی هم وجود دارد، گفت: 
در بخش کاشی و سرامیک و شیرینی و شکالت 
50 درصد و در بخش آرد سازی نیز تنها 30 درصد 

ظرفیت فعال بوده و بقیه خالی است.

 2500 میلیارد تومان پول صادرکنندگان	 
 در سازمان امور مالیاتی مانده است

رئیس اتــاق بــازرگــانــی ایـــران نیز درایـــن مراسم 
با بیان این که استرداد مالیات بر ارزش افــزوده 
صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، 
مشکالت بسیاری را به وجــود آورده اســت، ادامه 
داد: 2500 میلیارد تومان پول صادرکنندگان در 
سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکالت 
صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دو چندان 
می کند؛ اما باید سوال کرد که آیا سازمان امور مالیاتی 
این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز 

صادراتی شود؟
غالمحسین شافعی با اشاره به تغییر رویکرد دولت 
در 10 ماهه گذشته گفت: از حرکت مخرب در 
برخی مسائل داخلی رها شده ایم و به سمت منطق و 
اصول در حال حرکت هستیم؛ به عبارتی می خوابیم 
ــردا صبح چه  و نمی گوییم خــدا به خیر کند که ف
بخشنامه ای ابالغ می شود، از این نظر شرایط بهتر 

شده است ولی باید این حرکت تقویت شود.

مدیر کل بانک و بیمه وزارت اقتصاد در شرایطی 
ــدود 100 هزار  ــالک مـــازاد بانک ها را ح ام
میلیارد تومان اعالم کرده است که بهمن ماه 
سال گذشته نیز وزیر اقتصاد، ارزش امــوال و 
دارایی مازاد بانک ها را بین 70 تا 100 هزار 

میلیارد تومان برآورد کرده بود.
بــه گـــزارش خــراســان، بانک هــا طــی سالیان 
از  ــی  ــش ــخ ب دار،  ــاه  ــگ ــن ب ــک  یـ مـــقـــام  در  و 
سرمایه گذاری های خود را در امــالک انجام 
ــود بخش مسکن در  ــال، رک دادنـــد. با ایــن ح
سال های گذشته از یک سو و وجود گسل بین 
دارایــی و بدهی بانک ها از سوی دیگر به این 
منجر شد که فروش اموال مازاد بانک ها در صدر 
توجهات قرار گیرد. در این باره هفتم دی ماه 
93، مجلس همه بانک ها و موسسات اعتباری را 
مکلف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیر 
منقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه 
هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، واگذار کنند. 
با این حال، بانک ها در اجرای آن تعلل کردند. 
در ادامه بانک مرکزی در دولت دوازدهم، برنامه 
اصالح بانکی را در اولویت قرار داد که در صدر 
آن  موضوع خروج بانک ها از بنگاه داری طی سه 
سال مطرح شد. مجلس نیز این بار ذیل قانون 
رفع موانع تولید بسترهای قانونی این طرح را 

آماده کرد تا بانک ها ملزم شوند ساالنه دست 
کم 33 درصد اموال خود و شرکت های تابعه 
را واگــذار کنند. این قانون همچنین ضمانت 
اجرا را هم مشخص کرده بود. بدین صورت که 
در صورت اجرا نشدن قانون، عالوه بر جریمه 
مالیاتی بانک ها با نرخ 28 درصد، با مدیران 
عامل و هیئت مدیره آن ها نیز برخورد قانونی 
می شد.با همه این شرایط، به نظر می رسد هنوز 
این قانون در پیچ و خم اجرا قرار دارد، به طوری 
که بهمن ماه سال گذشته، وزیر اقتصاد، اموال 
و دارایــی مــازاد بانک ها تا آبان ماه 97 را بین 
70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعالم کرد. دو 

شب قبل هم مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت 
اقتصاد در برنامه تیتر امشب حضور یافت و 
امــوال و امالک مــازاد بانک ها را حدود 100 
هزار میلیارد تومان اعالم کرد. رقمی که حتی با 
در نظر گرفتن تورم بخش مسکن، افت چندانی 

را در کل نشان نمی دهد.
در هر حال، عباس مرادپور مدیر کل بانک و بیمه 
وزارت اقتصاد ، اموال مازاد بانک ها را سه دسته 
اعالم کرد و گفت: این اموال یا تملیکی از ناحیه 
تضامین تسهیالت گیرندگان است که بدهی 
شان را پرداخت نکرده اند یا امالکی است که 
بانک ها زمانی نیاز داشته و خریده اند مثل 

شعب، اما االن به آن نیاز ندارند و سوم ، امالکی 
است که بابت بدهی دولت، دریافت کرده اند.
وی به راه اندازی سامانه ای در این زمینه اشاره 
کرد و گفت: آمار دقیقی از اموال و امالک مازاد 
بانک ها نداشتیم و آمار ها متفاوت بود، اما با راه 
اندازی این سامانه برای نخستین بار این اتفاق 
افتاد و بیشترین اموال هم متعلق به بانک های 

ملی، ملت و تجارت است.

 3 عامل چسبندگی بانک ها 	 
به دارایی مازاد

به گزارش خراسان، البته تمایل کم بانک ها 
ــازاد چندان دور از انتظار  ــوال م به فــروش ام
نیست، چرا که اواًل بانک ها با توجه به تورم 
بخش مسکن،  یک منبع مطمئن دارایــی  در 
دست دارند که با گذشت زمان ارزش آن چندان 
کاهش نمی یابد. از سوی دیگر بخشی از این 
اموال منقول متعلق به بنگاه هایی است که زیان 
ده هستند و در عین حال، دولت به بانک ها داده 
و  در این شرایط مشتری خوبی برای این دارایی 
ها پیدا نمی شــود. همچنین رکــود معامالت 
ــوال با قیمت هــای نزدیک به  مسکن، ایــن ام
واقعی را بیش از پیش از دسترس خریداران 

دور کرده است.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به این که کسری 
قطعات خودروهای داخلی کاهش یافته است، 
از تصویب افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد 

اعتباری ایران  خودرو و سایپا خبر داد.
مازیار بیگلو در گفت  و گو با فارس با بیان این که 
افزایش 10 هزار میلیارد تومانی حد اعتباری 
ــودرو و سایپا  ــران  خ دو شرکت خــودروســازی ای
در هیئت دولــت و شــورای پول و اعتبار مصوب 
شده است، اظهار کرد: این مصوبه طی چند روز 
آینده ابالغ خواهد شد.وی ادامه داد: این مصوبه 
لزومًا به معنی آن نیست که حتمًا تسهیالتی به 
خــودروســازان پرداخت شود بلکه ممکن است 
در بخش های دیگری مانند ضمانت نامه های 
گمرکی مورد استفاده قرار گیرد. بیگلو با بیان این 
که هم اکنون خودروسازان برای برخورداری از 
این مصوبه با مشکل مشمولیت ماده 141 قانون 
تجارت روبه رو هستند، افزود: این شرکت ها باید 
از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج شوند 
تا بتوانند از مصوبه جدید دولت استفاده کنند که 

این کار حدود دو تا سه ماه زمان می برد.

زیان انباشته ایران خودرو و سایپا چگونه 	 
کاهش می یابد؟

گفتنی است دو خودروساز بزرگ کشور بیش از 
50 درصد سرمایه ثبت شده خود، زیان انباشته 
دارند و به همین دلیل مشمول اصل 141 قانون 
تجارت شده اند و موظف اند به طریقی )کاهش 
سرمایه ثبتی، افزایش سرمایه و ...( نسبت زیان 
به سرمایه را به زیــر 50 درصــد برسانند. فعال 
خــودروســازان بحث افزایش سرمایه از تجدید 

ارزیابی را در دستور کار دارند.
دبیر انجمن قطعه سازان با بیان این که مصوبه 
قبلی برای اختصاص تسهیالت هفت هزار میلیارد 
تومانی یا 844 میلیون یورویی برای خودروسازان 
اجرایی نشد، گفت:  مصوبه جدید دولت می تواند 
کمک بزرگی به خودروسازان کند. وی با بیان این 
که کسری قطعات خودروهای داخلی کاهش 
یافته است، ادامه داد: با اجرای مصوبه دولت هر 
کدام از شرکت های خودروساز در سال آینده، 
روزانه دو هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد 

و قیمت های خودرو به ثبات می رسد.

اموال مازاد بانک ها 100 هزار میلیارد تومان قیمت خورد 
3 عامل چسبندگی بانک ها به دارایی مازاد 

 افزایش مشروط ۱0 هزار میلیاردی 
حد تسهیالتی خودروسازان 

مطالبه ۱۴ اقتصاددان از دولت برای انتشار اسناد 
کارشناسی تصمیم بنزینی 

فارس- جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی 
در نامه ای صریح اللحن خطاب به رئیس جمهور 
خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق 
شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این 
موضوع شدند و آمادگی خود را برای مناظره با 
کارشناسان دولت اعالم کردند. کارشناسان 
مذکور در این نامه با اشــاره به ضــرورت اصل 
هدفمند شدن یارانه ها، با مدل، اجزای قیمتی، 

زمــان، مصداق و نحوه اجــرای طرح به طور 
انتشار  خواستار  و  کردند  مخالفت  قاطع 
اسامی کارشناسان موافق طــرح بنزینی 
دولت، سند پیوست کارشناسی اقتصادی 
ــن طـــرح، سند پیوست مطالعه  دربـــاره ای
کارشناسی برای بررسی تبعات اجتماعی این 
طرح، مشروح کامل مذاکرات جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا همراه با نامه 
های قبل و بعد در ارتباط با این مصوبه و ابهام 
زدایی دربــاره فرایند تعیین دستور جلسه، 
نحوه اداره جلسه و مدل تصمیم گیری )رای 
اکثریت یا اجماعی اعضا( در جلسات شورای 

هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند و برای 
برگزاری جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی 
با رئیس جمهور، وزیران اقتصادی و کارشناسان 
موافق طرح و ارائه طرح های جایگزین در این 
باره اعالم آمادگی کردند. مهم ترین کارشناسان 
امضاکننده این بیانیه سید احسان خاندوزی، 
میثم پیله فــروش، سید امیر سیاح و محسن 

زنگنه هستند.

احتکار الستیک توسط 
تولیدکنندگان تکذیب شد

تسنیم - در حالی که سخنگوی انجمن الستیک 
کاهش عرضه الستیک در بازار را تکذیب کرده است، 
سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک 
در بازار گفت: عرضه الستیک خودروی پراید و تیبا 
کاهش یافته و همین موضوع عاملی شده تا تقاضا 
برای خرید الستیک این خودروها افزایش پیدا کند.

آمارهای بانک مرکزی در محاصره 
سانسور دولت

فارس - بعد از توقف انتشار گزارش های نرخ تورم 
مصرف کننده، نرخ تورم تولید کننده، خرده فروشی، 
نماگرهای اقتصادی و وضعیت مالی و بودجه دولت، 
ــزارش گزیده  بانک مرکزی به تازگی از انتشار گ

آمارهای اقتصادی هم منع شده است.

ت
س
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رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی اعالم کرد:

ثبت نام 61 داوطلب انتخابات مجلس در دومین روز

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضــوی گفت: 
۶۲ داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در خراسان رضوی طی روز دوم با مراجعه 
به ۱۲ حوزه انتخابیه ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد ۶۱ ثبت نام قطعی شده است. به گزارش 
روابــط عمومی اســتــانــداری خــراســان رضــوی، 
جعفری افزود: در مجموع با احتساب ثبت نام های 

روز نخست، ۱۱9 نفر در دو روز گذشته نام نویسی 
کرده اند. از مجموع داوطلبان ثبت نام شده در روز 
دوم، تعداد 5۱ نفر مرد و ۱۱ نفر زن هستند که 9 
نفر از بانوان در حوزه انتخابیه مشهد و کالت، یک 
نفر در حوزه های انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، 
»داورزن و خوشاب« و یک نفر هم از حوزه انتخابیه 
»کاشمر، بردسکن و خلیل آباد« ثبت نام کرده اند.

توزیع 5500 تن برنج پاکستانی در خراسان رضوی
مــعــاون اقتصادی اســتــانــداری خــراســان رضــوی 
از تامین و توزیع 55۰۰ تن برنج پاکستانی در 
خراسان رضوی بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم 
بازار خبر داد. به گزارش روابط عمومی استانداری، 
»رسولیان« با اشاره به برگزاری هفدهمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار استان گفت: در ابتدای این 
جلسه گزارشی از وضعیت بــازار و افزایش قیمت 
برخی از کاالها به بهانه افزایش نرخ بنزین و بازگشت 
مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پس از تغییر 

نرخ سوخت تاکنون به شاکیان ارائه شد. وی تصریح 
کرد: کاهش قیمت نهاده های دامی، تامین و توزیع 
55۰۰ تن برنج پاکستانی و توزیع گوشت گوسفند 
به صورت برش چهارتکه با قیمت ۶7۰۰۰ تومان 
در ۲۱ واحد صنفی از جمله مباحثی بود که در این 
جلسه مورد تاکید قرار گرفت. همچنین مقرر شد، 
توزیع مستقیم برخی از کاالها همچون سیب زمینی 
و پیاز با هماهنگی اتحادیه میادین میوه و تره بار در 

فروشگاه های شهرداری مشهد انجام شود. 
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آرمان - شهردار شهرکرد به همراه سه تن از اعضای  •
شورای این شهر شامگاه شنبه با دستور دادستان 
دستگیر شدند. یکی از اعضای شورای شهرکرد در 
این خصوص علت بازداشت این افراد را مربوط به 
نحوه واگذاری برخی اراضی شهری به »بانک شهر« 
دانست و گفت: بخشی از اراضی شهر بدون ضابطه 
و نبود تشریفات قانونی به بانک شهر فروخته شده 
است. وی با بیان این که شهردار و دو نفر از اعضای 
شورای شهر هم اکنون در بازداشت به سر می برند و 
یک نفر نیز با قید وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد است، 
افزود: دادستان برای آزادی شهردار و دو نفر دیگر 
اعضا ی شورای شهرکرد وثیقه 30 میلیارد تومانی 

تعیین کرده است.
کیهان – این روزنامه در تیتری با عنوان »چرا اراذل  •

آدم کش را معرفی و محاکمه نمی کنید« نوشت: 
عادی سازی خشونت به حدی برای فتنه گران مهم 
است که بعد از ختم غائله اخیر، پیام ها و بیانیه های 
سریالی راه افتاده تا شاید با زدن ماسک »معترض« 
ــرار«، محاکمه و شناسایی و هراس  بر چهره »اشـ
افکندن در دل جنایتکاران را مخدوش کنند یا به 

تعویق بیندازند.
شرق – در اعتراض های اخیر ادعا شده برای دادن  •

جنازه افراد کشته شده پول های میلیونی گرفته شده 
است؛ از 15 میلیون تا 400 میلیون تومان؛ کسی هم 
نمی پرسد از این حجم میلیونی، چرا فیشی، سندی، 
کارت به کارتی، چیزی منتشر نمی شود و اغلب 
باور می کنند! روایت رسمی هم مثل الک پشت در 
حال حرکت است و خبری از اطالع رسانی دقیق و 

درست نیست.
ــوان - یــک روز پــس از بیانیه سیاسی چند  • ج

سلبریتی میلیاردر درباره آشوب اخیر، معاون روحانی 
اعــالم کــرد مالیات »ایــن قشر حساس« بخشوده 
می شود و بلکه باید به آن ها یارانه هم داده شود! این 
توالی زمانی تداعی علیت می کند... فرصت طلبانی 
که نام هنر را به گند سیاست آلوده اند و مردم را فقط 
برای »هیپ هیپ هــورا« می خواهند، حاال در یک 
رویداد کاماًل اتفاقی )!( یک روز پس از بیانیه منفعل 
سیاسی شان که هیچ نام و نشانی از بی تدبیری 
حمایت شده دیروزشان در آن نیست، با بخشش 

مالیاتی روبه رو شدند.

تابناک نوشت : محمد رزم رئیس دادگستری  •
لرستان در جلسه ستاد جرایم خاص لرستان، 
اظهار کرد: در بازدید از زنــدان پای صحبت 
و درد دل اغتشاش گران نشستیم که بیشتر 
آن ها اظهار ندامت کرده و از قشرهای ضعیف 
ــدون هیچ گونه گرایش و اهــداف  جامعه و ب

سیاسی بودند.
خبرآنالین خبرداد: محمد قسیم عثمانی با  •

اعالم استعفای خود از مجلس در اینستاگرامش، 
از عالم سیاست خداحافظی کــرد و آن را آلــوده 
نامید و نوشت: بــرای هیچ حــوزه انتخابیه ای در 
انتخابات مجلس ثبت نام نمی کنم و پس از 12 سال 
نمایندگی و کار طاقت فرسا و به رغم اطمینان کامل 
به لطف و اعتماد چند باره مردم فرهیخته بوکان و 
حومه، با وجدانی راحت از این سمت کنار می روم 
و با دنیای آلــوده سیاست خداحافظی می کنم و 
زندگی با عزت خود را در کالس درس و دانشگاه 

پی می گیرم.
تابناک خبرداد: یک وبگاه ویژه منطقه بالکان  •

مدعی شد در زمین لــرزه اخیر در آلبانی برخی 
عناصر گروهک منافقین کشته یا زخمی شده اند.   

اعتمادآنالین نوشت : عبدالرضا هاشم زایی،  •
نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، به 
اظهارات باهنر واکنش نشان داد و خطاب به او 
گفت: آقای باهنر دوست قدیمی و جدید! آیا شما 
و همفکران تان و اعضای محترم شورای نگهبان 
با رد صالحیت های گسترده ای که انجام دادند، 
به ما اصالح طلبان اجازه دادید که 30 نفر تهران 
را به موقع در لیست جــای دهیم؟ اگــر دوستان 
ما به  صــورت گسترده رد صالحیت نمی شدند، 
مطمئنم که من در لیست 30 نفره تهران نبودم. 
اگر نیروهای اصلی اصالح طلبان در کل کشور و به 
خصوص در تهران رد صالحیت نمی شدند، لیستی 
را می بستیم که نه  تنها اصالح طلبان بلکه کشور به 

آن افتخار کند.
جام نیوز  مدعی شد  : علی علیزاده کارشناس  •

سابق بی بی سی که مقیم لندن است در یادداشتی 
تلگرامی در قالب نقشه  راهــی بــرای اصولگراها 
در انتخابات آیــنــده بــا عــنــوان »مــراقــب باشید« 
نوشت:تاکتیک دوقطبی سازی انتخابات این بار 
شایعه زنانه مردانه کردن پیاده رو نیست.شایعه قطع 
اینترنت و »کره شمالی سازی ایران« است.نمادهای 
خاص »آزادی های اجتماعی و سیاسی« این بار 
ورزشگاه رفتن زنان و رفع حصر نیست. رفع حصر 
اینترنت است.مراقب باشید تا نامحبوب ترین رئیس 
جمهور نظام، این بار با شعار »رفع حصر اینترنت« باز 

»گازانبری« تان نکند.

همزمان با سفر وزیر خارجه عمان به تهران، گزارش 
هایی دربــاره برخی تحوالت سیاسی در منطقه و 
نزدیک شدن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
به ایران منتشر شده است. بلومبرگ در گزارشی 
تحلیلی که دارای برخی ابعاد خبری نیز هست، 
از رویت نشانه های »صلح سرد« در منطقه خلیج 
فارس خبر می دهد و تاکید می کند که تحرکات 
برای حل بحران در منطقه پس از حمله به تاسیسات 
نفتی عربستان در »آرامکو« آغاز شده است و در این 
تحوالت کشورهای عربی با درس گرفتن از شکست 
ترامپ مقابل ایران در حال نزدیک شدن به تهران 
هستند. بلومبرگ تصریح کــرده اســت: » ایاالت 
متحده نفوذ در منطقه ای را که بر آن تسلط داشته 
از دست داده است.« این گزارش تحلیلی چند روز 
پس از آن منتشر می شود که »فلورانس بارلی«وزیر 
دفاع فرانسه به طور رسمی از »از دست دادن توان 
بازدارندگی آمریکا در برابر ایران« خبرداد و در مقابل 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری 
کرد که با اقداماتی که این کشور انجام می دهد 
ــران« به سطح  »بــازدارنــدگــی آمریکا در مقابل ای
رضایت بخش برسد. جمله ای که نخستین اعتراف 
تلویحی یک مقام رسمی ایاالت متحده به از دست 
دادن توان بازدارندگی مقابل جمهوری اسالمی 
ایــران است.»حضور در مسابقات فوتبال، پرواز 
مستقیم، جلسات مخفیانه و تعهد بــرای آزادی 
زندانیان جنگ؛ کشورهای عربی حــوزه خلیج 
فارس از رویارویی شکست خورده دونالد ترامپ با 
ایران الهام گرفته و از آن دور می شوند. موضوعی 
که نشانه هایش در همه جا وجود دارد.« بلومبرگ 
گزارش خبری تحلیلی خود درباره روابط کشورهای 
عربی منطقه با ایران را با این مقدمه آغاز کرده است. 
این رسانه آمریکایی با اشاره به حضور عربستان، 
امارات و بحرین در مسابقات فوتبال  کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در قطر پس از 30 ماه اختالف 
میان ریــاض و دوحــه، ارتباط گــروه های مختلف 
سعودی و قطری، آغاز آزادی برخی اسرای یمنی 
توسط عربستان و اتفاقاتی از این دست نوشته 
است: »تالش ها برای پایان دادن به درگیری های 
منطقه شتاب گرفته اســت.« به ادعــای بلومبرگ 
به گفته افراد آشنا به این موضوع ، »عمان بی سر 
و صدا میزبان جلسات سطح باال در منطقه است 
و حتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره 
کانال های ارتباط مستقیم با امارات متحده عربی 
اظهاراتی مطرح کرده است«. این گزارش همزمان 
با سفر »یوسف بن علوی« وزیر خارجه عمان به تهران 
و گفت و گوهای او با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، 
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی 
الریجانی رئیس مجلس کشورمان منتشر شده 

است. سی ان ان ترک با اشاره به این سفر اظهارات 
ظریف را به  »نشان دادن شاخه زیتون« از سوی ایران 
به کشورهای عربی منطقه تعبیر کرده است. ظریف 
دیروز به بن علوی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
از هر حرکت و ابتکاری که با حسن نیت در راستای 
کاهش تنش ها در منطقه انجام شود، استقبال و به 
آن کمک خواهد کرد. روزنامه کویتی الجریده پنجم 
آذر در مطلبی از سفر وزیر خارجه عمان به تهران 
خبر داد و نوشت: قرار است »یوسف بن علوی« وزیر 
خارجه عمان برای ابالغ موافقت کشورش با طرح 
»صلح هرمز« به تهران سفر کند. براساس گزارش 
ها، عمان، کویت، قطر و امارات به این طرح ابتکاری 
ایران برای تامین امنیت منطقه، پاسخ مثبت داده 
اند. عربستان و بحرین نیز که نامه کتبی روحانی 
را دریافت کرده اند، هنوز واکنشی نشان نداده 
اند. تحلیل گران همین سکوت را پس از دریافت 
نامه رسمی از ســوی جمهوری اسالمی ایــران، 
نشانه مخالفت نکردن منامه و ریاض با این طرح 
تهران ارزیابی می کنند. بلومبرگ به نقل از »انور 
قرقاش« وزیر مشاور در امورخارجه امارات نوشته 
است که »من راهی برای توافق با ایران می بینم 
اگر تهران تعهد خود را نشان دهد.« درعین حال 
به گزارش باشگاه خبرنگاران روز گذشته »خالد 
جارا...«، معاون وزیر خارجه کویت با بیان این که 
کشورش به طرح  »صلح هرمز« »به دید مثبت نگاه 
می کند« افزود: نشانه های مثبتی درباره پایان یافتن 
اختالف ها میان کشور های دوست وجود دارد. 
این مقام کویتی همچنین افزود: »پس از این که در 
ماه های اخیر شاهد ایجاد تنش در پرونده هسته ای 
ایران بودیم هم اکنون نشانه هایی از آرامش درباره 
این پرونده به چشم می خورد«. وی درباره این که 
منظورش از »نشانه های مثبت« چیست ، توضیحی 

ارائه نکرد.

صلح سرد	 
همزمان با این تحوالت، بلومبرگ در گزارش 

ــران  ــت کــه »س ــود نوشته اس خبری تحلیلی خ
کشورهای عربی خلیج فارس براساس چشم انداز 
فاجعه آمیز جنگ احتمالی با ایران و متحدان تهران 
در منطقه، درحال بازنگری استراتژیک هستند. در 
این راستا، امارات متحده که مدل های اقتصادی 
آن تا حدود زیادی به پیوندهای بین المللی این 
کشور بستگی دارد، زودتر از بقیه وارد بازنگری 
سیاست هایش شد و دریافت که بیشترین آسیب 
های ناشی از جنگ احتمالی در منطقه متوجه 
ابوظبی خواهد بود بنابراین در پایان یک تابستان 
پرتالطم بسیاری از نیروهای خود را از یمن خارج 
کرد«. این رسانه آمریکایی تصریح کرده است که 
کشورهای عربی منطقه در تابستان امسال شاهد 
هدف قرار گرفتن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا 
توسط ایران و حمالت به آرامکو بودند، اتفاقاتی 
که از سوی آمریکا بدون پاسخ ماند. »دیوید رابرتز« 
استادیار »کینگ کالج« لندن درباره این اتفاقات 
به بلومبرگ گفت: »این حمالت موجب شد حباب 
و توهم چتر امنیتی جادویی ایاالت متحده بر سر 
متحدانش از بین برود و ثابت شود که ایران هرکاری 
بخواهد می تواند بکند.« همزمان »افشین مولوی« 
ــد انستیتوی سیاست خارجی جان  عضو ارش
هاپکینز گفت: »مطمئنًا از یک توافق بزرگ فاصله 
داریم اما »صلح سرد« امکان پذیر است...به همین 
منظور ، ریاض و ابوظبی باید نقشی را برای ایران 
در کشورهای عربی مانند عراق ، سوریه ، لبنان و 
یمن بپذیرند.« در »صلح سرد« وضعیت صلح نسبی 
میان دو یا چند کشور است که گرچه با سطوح 
مشابه بی اعتمادی و سیاست هــای میان این 
کشورها همراه است اما منجر به درگیری مستقیم 
یا نیابتی کشورها نمی شود و درگیری ها پایان می 
یابد.  اکنون باید دید، آیا این نشانه ها و ارزیابی ها 
درباره تحوالت منطقه به خصوص بازشدن برخی 
گره های سیاسی منطقه به کاهش تنش ها و تغییر 
استراتژی کشورهای متحد آمریکا در منطقه منجر 

می شود یا خیر. 

نشانه های »صلح سرد« در خلیج فارس 
بلومبرگ: کشورهای عربی با درس گرفتن از شکست ترامپ مقابل ایران، به دنبال کاهش تنش هستند

ثبت نام کاندیداها به 1844 نفر رسید 

چهره ها کم کم وارد عرصه انتخابات می شوند 
ــام از  هـــادی محمدی- دومــیــن روز ثبت ن
نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شـــورای اســالمــی در حالی بــه پــایــان رسید 
که تاکنون بیش از 1800 نفر با حضور در 
ستادهای انتخابات سراسر کشور ثبت نام 
خود را قطعی کرده اند. در این میان برخی 
نمایندگان فعلی و سابق مجلس، مدیر مسئول 
روزنامه خراسان و فرزند محمدباقر نوبخت 
جزو کسانی بودند که از میان ثبت نام شدگان 
روز دوم بیش از دیگران مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفتند.  به گزارش خراسان، روز دوم ثبت 
نام از ساعت 8 صبح آغاز شد و در همان دقایق 
اولیه تعدادی از داوطلبان با مدارک خود و کپی 
های پرتعدادی که باید همراه داشته باشند 
برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر شدند . 
نظام ملک شاهی معاون سیاسی اجتماعی 
فرماندار تهران در جمع خبرنگاران با بیان 
این که خوشبختانه مشکل خاصی درخصوص 
ثبت نام داوطلبان نداشتیم، افزود: پیش بینی 
ما این است که در حوزه انتخابیه تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس بیش از سه 
هزار نفر ثبت نام کنند و توصیه می کنیم مردم 

زودتر برای ثبت نام مراجعه کنند.

دیروز چه کسانی ثبت نام کردند؟	 
اولین خبر از ثبت نــام هــای مهم ، صبح روز 
گذشته منتشر شد و از رشت خبر آمد توحید 
رئیس  نوبخت،  باقر  محمد  فــرزنــد  نوبخت 
سازمان برنامه و بودجه از رشت عزم خود را 
جزم کرده تا در انتخابات مجلس شرکت کند . 
برخی رسانه های منتقد دولت نیز به طعنه تیتر 
زدند »اولین آقازاده وارد گود انتخابات شد«. 
همچنین هادی مقدسی، نماینده بروجرد در 
دور هشتم مجلس، سید شهاب الدین صدر 
نماینده سابق تهران در مجلس، زهره الهیان 
مصطفی  مجلس،  در  تهران  سابق  نماینده 
سوادکوهی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
گذشته  ادوار  نماینده  افتخاری  اللــه  ملی، 
مجلس و عبدالحمید خــدری نماینده فعلی 
بوشهر و... در مجلس  با حضور در وزارت کشور 
برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی ثبت نام کردند. سید شهاب الدین 
صدر رئیس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت و 
نماینده سابق مجلس در جمع خبرنگاران 
ــاره دالیـــل حــضــورش بـــرای شــرکــت در  ــ درب
انتخابات گفت: معتقدم یک مجلس کارآمد 
می تواند در کاهش مشکالت کشور موثر باشد.  
انتقادهای بسیاری به عملکرد این مجلس 
وجــود دارد و نارضایتی عمومی به عملکرد 
مجلس به ویژه در شهرستان ها جدی است؛ 
توقع مــردم بیش از این است که نمایندگان 
مجلس انجام می دهند. او تاکید کرد: اگرچه 
مجلس می تواند از نیروهای جوان استفاده 
کند اما هر چقدر افراد انتخاب شده کارشناس 
را  قوانین  می توانند  بهتر  باشند  تجربه  با  و 
مصوب کنند. همچنین محمد سعید احدیان 

مدیر مسئول روزنامه خراسان نیز با حضور در 
وزارت کشور ثبت نام خود را در حوزه انتخابیه 
تهران  قطعی کرد. وی  در گفت و گو با خبرنگار 
آریــا با بیان این که »در گام دوم انقالب نیاز 
انـــدازی در ساختارهای مختلف  به پوست 
ــزود: به نظر می رسد با  ــم« اف حاکمیتی داری
حضور آقای رئیسی در دستگاه قضایی، این 
اتفاق در قوه قضاییه رخ داده و  بقیه ارکان 
کشور از جمله قوه مقننه هم نیاز به پوست 
اندازی، رویکردهای نو، چهره های نو و مجلس 
نو دارد. به گزارش فارس، عبدالحمید خدری 
نماینده فعلی بوشهر نیز که عضو حزب اصالح 
طلب مردم ســاالری فهرست امید انتخابات 
دوره دهم مجلس است گفت: عضو فراکسیون 
امید بودم ولی با حزب مردم ساالری و شورای 
ــرای ورود به  هماهنگی جبهه اصــالحــات ب
انتخابات مشورت نکرده ام. من عضو حزب 
مــردم ســاالری هستم ولی قــرار نیست آن ها 
برای من تعیین تکلیف کنند، اگر بین منافع 
مردم و حزب تعارض باشد من مردم را انتخاب 
می کنم. وی اظهارکرد: جزو کسانی بودم که 
الیحه شفافیت را به شکل داوطلبانه امضا کردم 
و با وجودی که رای نیاورد جزو 70 نفری بودم 
که درخصوص حضور و غیاب و شفافیت در آرا 

داوطلب شدم.
همچنین سید اسماعیل موسوی سخنگوی 
آخرین  درخــصــوص  کشور  انتخابات  ستاد 
وضعیت تعداد ثبت نام داوطلبان انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، گفت: 
تا ساعت 18:30 دوشنبه )دیــروز( آمار ثبت 
نام ها  هزار و844 نفر است که 11درصد آن 

خانم ها و 89 درصد آقایان هستند.

حاشیه نگاری خبرنگار خراسان	 
*سقف سنی ثبت نام 75 سال و حداقل آن 
نیز 30 سال است که ظرف دو روز گذشته هم 
جوان 30ساله و هم پیرمرد 75 ساله ثبت نام 
کرده اند  که می توان لقب جوان ترین متقاضی 

و  پیرترین را نیز به آن ها داد.
* یکی از ثبت نام کنندگان که از مینودشت 
آمده بود فرزند خود را نیز به همراه داشت. وی 
کارمند اداره تعاون مینودشت بود و در رشته 
مدیریت دولتی کارشناسی ارشد گرفته بود. 
وی علت حضور فرزندش در وزارت کشور را 
بیماری وی و حضور در تهران بــرای درمان 

مطرح کرد.
روحانیون  پررنگ  حضور  شاهد  دوم  *روز 

بودیم.



5 گیاه کنترل کننده قند خون

آرزوهای تلخ خانواده های معلوالن
در روز جهانی معلوالن به سراغ مادری رفتیم 

که حاضر  است همه زندگی اش را فدای راه رفتن 
پسرش کند 

مدرسه آینده مان را می سازد؟
گپی با چند دانش آموز  درباره نقش مدرسه  در 

انتخاب های سرنوشت ساز نوجوانی 

تقسیم شادی در شب عروسی!
انتخاب زیبای یک عروس و داماد که از مهمانان 

خواستند فقط اسباب بازی هدیه بیاورند

2

3

4

3

اتریش با وسعتی حدود 20 درصد کوچک تر از استان اصفهان خودمان 
و جمعیتی حدود 9 میلیون نفر در اروپای مرکزی و در همسایگی آلمان، 
سوئیس، جمهوری چک، ایتالیا، مجارستان، اسلوونی و اسلواکی قرار 
گرفته است. مردم این کشور به زبان آلمانی صحبت می کنند اما لهجه 
آن ها و برخی کلمات شان با آلمانی ها متفاوت است. اتریش در زیبایی مناظر طبیعی و بناهای 

منحصربه فرد و شگفت انگیز بی نظیر است. از منطقه زیبای سالزبورگ در غرب این کشور که 
محل فیلم برداری فیلم به یادماندنی »اشک ها و لبخندها« بوده است، گرفته تا ساختمان ها، 
قصرها و کلیساهای مسحورکننده و رودخانه های عمیق و خروشان که محل رفت و آمد 
کشتی های باربری و تفریحی اند. تابستان سال 2015 و حین تحصیل در آلمان سفری به 
این کشور زیبا داشتم و طی این سفر از دو شهر زیبای وین و گراتس بازدید کردم. آن چه در 
ادامه می خوانید، گوشه ای از خاطرات این سفر به یاد ماندنی درباره دیدنی های این کشور و 

سبک زندگی جالب مردم این سرزمین است.

پرونده

خاطرات سفری جالب به اتریش که از استان اصفهان کوچک تر است و آشنایی با سبک زندگی مردمانش 

سبک زندگی اتریشی!
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در وین خبری از آسمان خراش نیست!
هرچند خودم را جهانگرد نمی دانم اما به کشورهای زیادی سفر داشته ام. در این بین باید 
اذعان کنم که وین یکی از زیباترین شهرهایی است که تا به حال دیده ام. از پایانه مسافربری اش 
با آن ساختمان سیمانی قرارگرفته در کنار پل و نداشتن سالن انتظار که بگذریم، این شهر 
پر از ساختمان ها، خیابان ها، قصرها و کلیساهای زیبا با معماری شگفت انگیز است. عبور 
از میان خیابان های این شهر همچون عبور از میان تاریخ است و انگار خبری از سبک زندگی 
آپارتمان نشینی و آپارتمان های آسمان خراش نیست یا بسیار کم است. در ایام اقامت مان 
در وین مهمان »ماریه« بودیم، دختری هموطن، که بزرگ شده آلمان و ساکن اتریش است. 
از دید ماریه کیفیت زندگی در اتریش به مراتب بهتر از آلمان است. مردم با سوادترند و کمتر 
کسی پیدا می شود که جز زبان مادری اش یک یا چند زبان دیگر نداند. درآمد ساالنه افراد و 
به دنبال آن مخارج زندگی نیز در اتریش باالست. اتریشی ها با مهاجران نسبت به هموطنان 
خودشان مهربان ترند و زودتر آن ها را در کنار خود می پذیرند! این شاخص ها و مواردی دیگر از 
قبیل میانگین دمای ساالنه، فضای سبز، کیفیت مدارس، زیبایی شهرها و آزادی های فردی و 
اجتماعی در این کشور است که پایتخت آن همه ساله به عنوان بهترین شهر جهان برای سکونت 

انتخاب می شود.

تابستان 2015 که در وین بودیم تنها چند روز از مذاکرات 
هسته  ای تیم ایران با گروه 1+5 گذشته بود و یکی از اماکن 
دیدنی این شهر برای ما جایی نبود جز هتل کوبورگ. 
زمانی که به میزبان مان گفتیم برنامه  مان بازدید از این 
هتل است، با تعجب اصرار داشت که این هتل جزو مناطق 
گردشگری وین محسوب نمی  شود و چیزی برای دیدن 
ندارد اما ما که روزها با دلهره، خبرنگاران را از مقابل این 
هتل تماشا کرده بودیم یا عکس  های تیم مذاکره  کننده 
را در حالی که از پنجره  های هتل دست تکان می دادند 
دیده بودیم، نمی  توانستیم از خیر بازدید از آن بگذریم. 

همین قدر برایتان بگویم که با دیــدن ساختمان هتل 
به  قدری توی ذوقمان خورد که برای به  هدر دادن یک 
بعدازظهر کامل حسابی حسرت خوردیم. ساختمان هتل 
چیزی شبیه یک خانه  مجلل در شمال تهران بود و بر خالف 
دیگر هتل  ها رستوران یا کافی شاپ عمومی نداشت که 
بتوان از داخل بازدید کرد. در اصلی آن که تمام خبرنگاران 
از مقابلش گزارش می  دادند به داخل یک خیابان نه چندان 
عریض باز می  شد و دیواری شیشه  ای محوطه کوچک هتل 
را از فضای خارج جدا می  کرد. در آخر این را هم اضافه 
کنم که جز ما، ایرانیان دیگری هم آمده بودند تا به سبک 

ن  ا ر نگا خبر
ــل  ــاب ــق م در 
ورودی  در 

هـــتـــل عــکــس 
یادگاری بگیرند، 

از میان همه  گویا 
ــای ویــن  ــر  ه ــگ ــردش گ

دنیا  ممالک  تمام  از  کــه 
آمده بودند، این نقطه تنها برای 

ایرانیان جاذبه گردشگری داشت.

اسکی روی برف پیرزن 92 ساله!
خاطره جالب دیگرمان به زمانی برمی گردد که سوار قطار وین به 
سمت گراتس شدیم. چند دقیقه ای از حرکت قطار نگذشته بود 
که یک پیر زن با این سوال که اهل کجا هستید؟ سر صحبت را باز 
کرد. من هم تعارف را کنار گذاشتم و از او پرسیدم چرا تنها سفر 
می کند و آیا برایش سخت نیست؟ »ادیث« که حاال دیگر نامش را 
می دانستم، خندید و برایم توضیح داد که شکر خدا 92 سال دارد 
و هنوز چهار ستون بدنش سالم است اما در ماه دسامبر و فوریه که 
برای اسکی می رود، مجبور می شود به یکی از نوه هایش بگوید 
که او را همراهی کند! گمان کردم اشتباه شنیده ام، پرسیدم 
که منظورش از اسکی همان است که با دو چوب روی برف سر 
می خورند دیگر؟ او گفت؛ البته جوانی هایش روی چمن هم اسکی 
می کرده است که حاال دیگر حوصله اش را ندارد و برف چیز دیگری 
است. برای این که تصویر کاملی از چهره این مادربزرگ ساخته 
باشم، باید بگویم جایی برای چروک روی صورت و دست هایش 
نمانده بود اما همچنان داشت از لحظات باقی مانده از زندگی 

لذت می برد. موقع پیاده شدن با چهره ای متبسم گفت: »تا زنده 
هستم زندگی می کنم، مرگ خودش نشانی ام را می داند و من را 
گم نخواهد کرد!«. بعد هم از جا بلند شد و با یک دست چمدان را از 
باالی سرش برداشت و پیاده شد. همین جا الزم است به این نکته 
اشاره کنم که خدمات مناسب برای بازنشستگان در این کشور، 
باعث شده است تا پیرمرد و پیرزن های زیادی را در گوشه و کنار 
اتریش ببینید که زندگی نسبتا خوب و شادی دارند. آن ها همچون 
جوان ها در مراکز تفریحی حضور می یابند و در گروه های دوستانه 

زیادی عضو هستند.

پزشکان ایرانی، درمان درد اتریشی ها!
در ادامه سفر و اقامت دو روزه  مان در شهر گراتس که از نظر مساحت 
و جمعیت دومین شهر در اتریش محسوب می شود، زمانی که در 
یک سوپرمارکت با خانمی که انگلیسی را بسیار فصیح صحبت 
می کرد، همکالم شدم و از ایرانی بودن مان گفتم، با خوشحالی 
استقبال کرد و از خوبی ایرانی ها و مودب بودن شان در گراتس 
گفت. سپس به همسرش که چند متر آن طرف تر ایستاده بود، 
ــاره کــرد و گفت: به لطف پزشکان ایرانی موفق شدیم که  اش
سرطانش را به موقع تشخیص دهیم و االن هم چند سالی هست 
که صحیح و سالم است. بعدش هم گفت که پزشکان ایرانی، 

درمان درد بسیاری از ما اتریشی ها هستند.« این که شما در 
مملکت دیگری بشنوید که هموطنان تان مورد احترام اند 

خبر خوبی است اما این که بدانید مهاجرت این 
پزشکان حاذق پدیده ای به نام فرار مغزها 

را رقــم می زند و علم شان به درد 
مردم کشورهای سرزمین های 

دور و اروپای شرقی خواهد 
خورد، چندان خوشایند 

نیست.

آداب جالب مهمانی رفتن در اتریش
اتریشی ها تنها دوستان نزدیک و بستگان را به خانه شان دعوت می کنند. زمان مراسم مهم تر از پیش 
اعالم می شود و هرچه یک مراسم رسمی تر باشد فاصله بین دعوت و زمان مهمانی بیشتر است زیرا 
می خواهند مطمئن شوند مهمان، برنامه دیگری نداشته باشد. با وجود این، اگر به خانه یک اتریشی 
دعوت شدید، باید حتما به موقع بروید چراکه احترام شما به میزبان را نشان می دهد و یک خوراکی 
کوچک مانند شکالت برای هدیه ببرید. در زمان شام، منتظر بمانید تا شما را برای نشستن به سر میز 
یا یک صندلی خاص دعوت کنند. به محض این که سر میز نشستید، دستمال سفره را روی پای خود 
بیندازید و صبر کنید تا میزبان بگوید » mahlzeit« یعنی »نوش جان«. سپس غذای خود را کامل میل 
کنید و در انتهای غذا طوری چاقو و چنگال را در بشقاب بگذارید که موازی و دسته های آن به سمت 

راست باشد، به این وسیله میزبان می فهمد که شما غذای خود را تمام کرده اید!
شباهت های 

خانواده های 
اتریشی با ایرانی!

رسوم خانواده ها در اتریش، شباهت 
زیادی به خانواده های ایرانی دارد. 
ــا در طــول هفته معموال شــام را  آن ه
دورهــم می خورند و آخر هفته خود را به 
دیــدار پدربزرگ و مادربزرگ می روند یا به 
گردش در طبیعت می پردازند. آن ها خانواده های 
کم جمعیتی دارنــد و خانه در فرهنگ رسمی اتریش 

محلی برای استراحت و آسایش خیال است.

صلح دوستان جنگ آفرین!
دوران اقامت مان در اتریش با هجوم پناهندگان از کشورهای خاورمیانه به سمت 
اروپا همزمان بود. هزاران پناهجو برای فرار از جنگ و به امید یافتن شرایط بهتر 
برای زندگی با کشتی یا از راه های زمینی خودشان را به اروپا رسانده و هزاران 
پناهجوی دیگر همچنان در راه بودند. مجارستان، کشور همسایه اتریش، 
مرزهایش را به روی این افراد بسته بود و به آن ها که می خواستند به اتریش وارد 
شوند، اجازه خروج نمی داد. همین موضوع باعث شده بود تا هزاران نفر در پشت 
مرزهای اتریش بمانند و در شرایط بد بهداشتی و در اقامتگاه های غیراستاندارد 
نگهداری شوند. توجیه مجارها هم این بود که اگر به این افراد اجازه بدهند به 
اتریش وارد شوند، پناهندگان بیشتری مجارستان را به عنوان مسیر عبور خود 
انتخاب خواهند کرد. هرچند با توجه به موقعیت اقتصادی این کشور در منطقه 
بعید بود پناهنده ای مجارستان را به عنوان مقصد نهایی برگزیند. این مسئله 
و پخش تلویزیونی تصاویری از شرایط پناهندگان باعث شده بود تا جوانان 
اتریشی از همه جای این کشور خودشان را به مرز برسانند و آن قدر آن جا تجمع و 
تحصن کنند تا دولت مرکزی تحت فشار افکار عمومی مجارستان را وادار کند که 
مرزهایش را بگشاید. از سویی دیگر برخی افراد در مقابل مقر سازمان ملل در وین 
دست به تجمعات طوالنی زدند تا دولت اتریش نیز همه آن پناهجویان را بپذیرد. 
»کارولین« را که کارمند دولت اتریش  و در بین تجمع کنندگان هم حاضر بود، در 
یک مهمانی خصوصی شام مالقات کردم و او از وظیفه همه اتریشی ها در قبال 
حقوق پناهندگان صحبت می کرد. کارولین می گفت که بخش زیادی از درآمد 
اتریش مربوط به کارخانجات اسلحه سازی است که مشتری اول آن هم کشورهای 
خاورمیانه هستند. او معتقد بود این که آن ها پناهندگان جنگ هایی را 
که خود سالح شان را ساخته اند پناه دهند، کمترین کاری 
است که برای حقوق بشر می توانند انجام دهند! او در 
همان شب، لقب »صلح دوستان جنگ آفرین!« 

را به دولتمردان اتریشی داد.

تئاتر خیابانی برای آموزش مسائل اجتماعی!
وین سال هاست که به عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی برگزیده 
می شود، یکی از معیارهای این انتخاب در دسترس بودن امکانات 
تفریحی و فرهنگی برای همه مردم است. در هر منطقه از این شهر، 
مکان های تجمع افراد و خانواده ها در محوطه های باز فراهم شده 
است. مکان هایی که می توان از آن ها برای پخش فیلم ها، برگزاری 
کارناوال ها، فستیوال ها یا تئاترهای خیابانی بهره برد. در اواخر یکی 
از شب ها که از بازدید اماکن گردشگری به سمت خانه میزبان مان 
بازمی گشتیم، یکی از این فستیوال ها به همراه یک تئاتر خیابانی در 
حال برگزاری بود. فستیوال مربوط به غذاهای محلی بود و در غرفه 
ایران، کباب برگ و کوبیده سرو می شد. تصاویر تئاتر توسط پروژکتور 

روی دیواری به بزرگی 10 متر در 10 متر پخش می شد و خانواده ها 
که روی چمن ها، لم داده بودند و گاهی با جمالتی که گویندگان 
تئاتر می گفتند، قاه قاه می خندیدند، هرچند به نظر نمی آمد اتفاق 
خنده داری در تئاتر افتاده باشد! ماریه برایمان تعریف کرد که موضوع 
تئاتر درباره دعوای یک زن و شوهر است که با زبانی غیرمستقیم، 
نکاتی را به همسران آموزش می دهد. اما قسمت خنده دارش آن جا 
بود که مرد گاهی با لهجه برلینی صحبت می کند و مثال به جای 
»ایش« به معنای من، می گوید »ایک«!  آن جا بود که پی بردیم استفاده 
از لهجه ها، تنها به کشور خودمان محدود نمی شود! در ضمن، ماریه 
گفت که چنین تئاترهایی برای آموزش مسائل اجتماعی و خانواده، با 

استقبال قابل توجهی مواجه می شود و یک سرگرمی جذاب در بین 
اتریشی ها به حساب می آید.

هتلی که فقط برای ایرانی ها، جاذبه گردشگری دارد!



     زنجبیل

زنجبیل؛ گیاهی اســت که هزاران سال اســت که در طب 
سنتی از آن استفاده می شود. افراد اغلب از زنجبیل برای 
کمک به درمان مشکالت گوارشی و التهابی استفاده می 
کنند. با وجود این، در سال 2015، یک بررسی نشان داد 
که ممکن اســت زنجبیل به درمان دیابــت نیز کمک کند. 
نتایج نشان داد که زنجبیل ســطح قند خون را کاهش می 

دهد اما سطح انسولین خون را پایین تر نمی آورد.
به همین دلیل، به نظر آن ها زنجبیل ممکن است مقاومت 
در برابر انســولین در بــدن بــرای دیابت نــوع 2 را کاهش 
دهــد. با وجــود این، محققــان دربــاره چگونگــی کارکرد 
زنجبیل مطمئن نبودند و برای تأیید این یافته ها خواستار 
تحقیقات بیشتری شــدند. شــما می توانید به روش های 
زیادی زنجبیل را در رژیم غذایی روزانه خود داشته باشید.
* افزودن پودر زنجبیل یا ریشه تازه و خرد شده آن به مواد 

غذایی خام یا پخته
* افزودن آن به چای دم کرده

* مصرف به عنوان مکمل به شکل کپسول
* مصرف عصاره زنجبیل

     خار مریم

ســیلی مارین، عصاره حاصــل از خار مریم اســت که توجه 
دانشمندان را به خود جلب کرده، این عصاره ترکیبی است 
با خواص آنتی اکســیدانی و ضد التهابی. این ها خواصی 
اســت که ممکن اســت خار مریم را به گیاهــی مفید برای 

مبتالیان به دیابت تبدیل کند.
طبق بررســی که در ســال 2016 منتشــر شــد، بسیاری 
از مطالعات درباره ســیلی ماریــن امیدوارکننــده بود، اما 
تحقیقات به اندازه کافی قوی نبود کــه گیاه یا عصاره را به 
تنهایی برای مراقبت از دیابت توصیه کنند. به نظر می رسد 

هیچ گزارشی درباره عوارض جانبی گزارش نشده است و 
بســیاری از افراد از خار مریم به عنوان یک مکمل استفاده 
می کنند. با وجود این بهتر است قبل از استفاده از مکمل 

ها ابتدا با پزشک صحبت کنید.

     آلوئه ورا

آلوئــه ورا گیاهی بــا کاربردهای مختلف اســت. بســیاری 
از افــراد از فوایــد آن برای مراقبت از پوســت آگاه هســتند 
اما ممکن اســت مزایای دیگــری از جمله کاهش ســرعت 
پیشــرفت دیابت نوع 2 را نیز داشته باشد.یک بررسی، که 
در سال 2013 منتشــر شد ، به اســتفاده از آلوئه ورا برای 
درمان عالیم دیابت در موش ها اشاره کرد. یافته ها حاکی 
از آن بود که آلوئه ورا ممکن است به محافظت و ترمیم سلول 
های بتا در لوزالمعده که وظیفه تولید انسولین دارد، کمک 
کند. محققان معتقدند که این ممکن اســت بــه دلیل آثار 

آنتی اکسیدانی آلوئه ورا باشد.

     دارچین

این ادویــه فواید و خواص گســترده ای دارد کــه از هزاران 
سال پیش در ایران مورد استفاده قرار می گرفت. به گفته 
محققــان ، از بین 26 ادویــه و گیاه دارویی پر اســتفاده در 
جهان ، دارچین رتبه اول را از نظر دارا بودن آنتی اکسیدان 

ها دارد .
یک بررسی در سال 2010 شواهدی را از مطالعات انجام 
شده درباره انسان نشان داد که دارچین ممکن است سطح 

موارد زیر را بهبود بخشد:
* گلوکز

* انسولین و حساسیت به انسولین
* لیپید ها یا چربی های موجود در خون

* وضعیت آنتی اکسیدان
* فشار خون

* الغری
* هضم

در بررسی دیگری که در سال 2013 منتشر شد ، محققان 
به این نتیجه رســیدند کــه دارچین ممکن اســت منجر به 

موارد زیر شود:
* کاهش سطح قند خون ناشتا

* کلسترول کلی کم تر و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی 
کم

* سطح باالتری از کلسترول لیپوپروتئین با چگالی باال
* کاهش تری گلیسرید یا چربی خون

* حساسیت زیاد به انسولین

     شنبلیله

شنبلیله ممکن است به کاهش قند خون کمک کند. دانه 
های آن حاوی الیاف و مواد شــیمیایی است که به کاهش 
سرعت هضم کربوهیدرات و قند کمک می کند. همچنین 
شــواهدی وجود دارد مبنی بر این که دانه های آن ممکن 
اســت به تأخیر یا جلوگیری از ابتال بــه دیابت نوع 2 کمک 

کنند.
یافته های یک تحقیق سه ساله منتشر شده در سال 2015 
نشان داد که افراد مبتال به پیش دیابت با مصرف پودر تخم 
شــنبلیله احتمال کمتری در ابتال به دیابت نوع 2 داشــته 
اند. این مطالعه از 66 نفر بیمار مبتــال به دیابت که 5 گرم 
از بذر آماده را دو بار در روز قبل از غذا مصرف کردند و 74 

نفری که آن را مصرف نکردند، تشکیل شده بود.
محققان نتیجه گرفتنــد که مصرف بذر شــنبلیله منجر به 

موارد زیر می شود:
* افزایش سطح انســولین در بدن که به کاهش قند خون 

منجر می شود
* کاهش سطح کلسترول

www.healthline.com منبع  

ت
الم

س

۲

پرسش و پاسخ

مزیت پارک های بدقواره بر سالمت ساکنان محله

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر مهران آقامحمدپور
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

چه موقع باید سردرد کودکم را جدی 
بگیرم ؟

بیشتر سردردها به علت بیماری های ویروسی 
 و تــب رخ مــی دهــد. بــا وجــود ایــن ســردرد 
می تواند نخســتین عالمت یک بیمــاری وخیم 
مانند مننژیت یــا تومور مغزی باشــد. در بعضی 
کودکان خــواب کمتر از حــد معمول یــا پریدن 
ناگهانی ازخواب منجر به ســردرد می شود. در 
برخی بچه ها تشــنگی، ضربه  به ســر، تماشای 
بیش از حــد تلویزیون یــا رایانــه، عفونت گوش، 
ســینوزیت، عفونــت ادراری، ســرماخوردگی، 
آنفلوآنــزا، حــذف یــک وعــده غذایــی در روز، 
اســترس، اضطراب  و ترس در خانه یا مدرســه، 
توده مغزی، فشــار خون باال، مشکالت دندان، 
مشــکالت چشــمی، موجب ســردرد می شود. 
سردرد در کودکان به خصوص  سردرد میگرنی 
منشأ ارثی دارد و در صورت وجود این نوع سر درد 
در پدر و مادر و دیگر افراد خانواده احتمال وقوع 

آن در کودک بیشتر می شود.

تظاهرات سردرد میگرنی در کودکان

میگرن اغلب در دوران کودکی آغاز می شــود . 
شــیرخواران و کودکان نوپا که قادر به صحبت 
کردن دربــاره محــل درد خود نیســتند، دچار 
عالیم تحریــک پذیــری، خــواب آلودگی،  کج 
خلقــی، مالیــدن مکرر ســر و چشــم هــا، رنگ 

پریدگی و استفراغ می شوند.
 در صورتی که کودک  از ســردرد حاد و شدید 
شاکی است،  عالیم بینایی و مشکالت حسی و 
حرکتی دارد، به علت سردرد از بازی و فعالیت 
روزانه دست می کشد،  دچار استفراغ جهنده 
وشدید صبحگاهی می  شود، ســردرد با سرفه 
یا خم شــدن به جلوی شــدید، ســردرد همراه 
با تشــنج، افت هوشــیاری، تب باال یــا تغییر در 
رفتــار دارد و ســردرد در اواســط شــب او را از 
خواب بیدار مــی کند که باید فوری به پزشــک 

مراجعه کنید.

عالیم مسمومیت با قارچ سمی

قارچ های سمی شباهت زیادی به نوع خوراکی 
آن دارد امــا ســم ایــن قارچ ها بــا پختــن از بین 
نمــی رود و می توانــد موجــب بــروز مشــکالت 
کبدی و کلیوی در افراد شود.دوایی  متخصص 
داروسازی و سم شناسی در این باره می گوید: 
برخــی اوقــات مســمومیت ناشــی از مصــرف 
قارچ های سمی باعث نارســایی کبدی و حتی 
به مرگ افــراد منجر می شــود به همیــن دلیل 
توصیه می شود از خرید قارچ به صورت فله ای و 

از دست فروش ها خودداری شود.
تهوع، استفراغ و اسهال از عالیم اولیه استفاده 
از قارچ های سمی اســت که باید فرد مسموم را 
به موقع به درمانگاه رساند تا از عالیم بعدی سم 

ناشی از قارچ های سمی پیشگیری شود.
هنگامی کــه فرد بــا مصرف قــارچ ســمی دچار 
مشکالت گوارشی می شود بهتر است باقی مانده 
قارچ را به درمانگاه ببرید تا با شــناخت نوع قارچ 
سمی، داروی مناســب آن تجویز شود.در ضمن 
توصیه می شــود غذا های کنسروی به مدت 20 
دقیقه و در دمای 100 درجه جوشــانده شود تا 

باکتری احتمالی آن از بین برود.

سالمت

خواص روغن فندق برای زیبایی

روغــن فندق بــرای رفــع چربی پوســت کاربرد 
 فراوانــی دارد؛ ایــن روغــن، منافــذ پوســت را 
مــی بنــدد و ترشــح روغــن از پوســت را تنظیم 
می کند و باعث تمیز و بدون چربی شدن پوست 

می شود.
این روغن به عنوان مــاده کلیدی در صابون ها، 
لوســیون ها و روغن های حمــام کاربــرد دارد، 
برای درمان پوســت چرب می توانید دو قاشــق 
غذاخــوری از ایــن گیــاه را به همــراه یک قرص 
آسپیرین در نصف لیوان آب حل کنید و حرارت 
بدهید سپس بگذارید خنک شود و روی پوست 

قرار دهید. 
مقدار ویتامین E و اســیدهای چــرب موجود در 
فندق، زیاد است و به تغذیه و آب رسانی پوست 
کمک می کند بنابراین مغزها مانند بهترین نرم 
کننده برای پوســت عمــل و به حفــظ رطوبت و 
بافت پوست کمک می کنند. استفاده منظم از 

این ترکیب باعث تغذیه پوست می شود.
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*  در یک کاسه مناسب زرده های تخم مرغ و شکر را بریزید و 
هم بزنید. در یک قابلمه شیر و آرد را با هم مخلوط کنید. شکر 

و زرده را درون قابلمه بیفزایید.
* قابلمه را روی حرارت مالیــم قرار دهید. مواد را آن قدر هم 
بزنید تا غلیظ شــود. توجه کنید غلظت  مواد باید کمی رقیق 

تر از فرنی باشد.
* ظــرف را از روی حــرارت برداریــد، ســپس وانیــل و کره را 
داخل آن بریزید و بــه آرامی هم بزنید تا مواد بــا هم مخلوط و 

کره آب شود.
* در یک ظرف پیرکس، یک ردیف بیسکویت پتی بور بچینید، 
سپس روی آن مایه به دست آمده را که هنوز داغ است بریزید. 
* روی دسر را می توانید با پودر کاکائو و پودر قند تزیین کنید.
* ظرف را به مدت چهار ســاعت داخل یخچــال قرار دهید تا 

آماده شود، سپس آن را سرو کنید.
* دقت کنید که مواد داخل قابلمه را روی حرارت مالیم باید 

مرتب هم بزنید. در غیر این صورت مواد ته می گیرد.

ورزش

ورزش هایی برای 
خانم های دیابتی

انجام حرکات ورزشــی برای افــراد مبتال به دیابت 
ضروری اســت زیرا با ورزش کردن قند خون پایین 
می آید و تنظیم می شــود. همچنین ســطح انرژی 
روزانــه شــما را افزایش مــی دهد و باعث می شــود 
شــب ها بهتــر بخوابیــد. در ادامــه مــی خواهیــم 
ورزش هایــی را کــه خانم هــای دیابتی بایــد انجام 

دهند معرفی کنیم.
   پیــاده روی: یکــی از راحت تریــن فعالیت های 
ورزشــی پیــاده روی اســت. شــما می توانید ســه تا 
چهــار بــار در هفته بــه صورت نیــم تا یک ســاعت با 
پیاده روی اســترس خــود را کاهش دهیــد و هوای 
تازه را به ریه هایتان برسانید. برای انجام همیشگی 
این فعالیت بهتر اســت با یک دوست همراه شوید و 
مســیری نزدیک منزل تان را انتخــاب کنید. به این 
نکته توجه کنید که بازارگــردی و خرید، پیاده روی 
محسوب نمی شود. شما باید یک مسیر مشخص را 
در یک مدت زمان معین به صورت بی وقفه راه بروید.
   باغبانی: تعجب نکنید درســت اســت باغبانی 
نوعی ورزش هوازی محســوب می شود. اگر به گل 
و گیاه عالقه دارید بهترین راه ورزش این اســت که 
ســاعت هایی را در باغچه بگذرانید و بــا بیل زدن و 
خم و راست شــدن در باغچه منزلتان ضربان قلب 
خود را افزایش دهید. در این حالت سطح  قند خون 

پایین می آید.
   شــنا: شــنا یکــی از معــدود ورزش هایی اســت 
که عضــالت باالتنــه و پایین تنه شــما را بــه صورت 
همزمان درگیر می کند همچنین این ورزش افزون 
بر پایین آوردن قند خون برای قلب هم مفید اســت 
و کلســترول خون شــما را نیز پایین می آورد و البته 

کالری سوزی زیادی هم دارد.
   ورزش های قدرتی: از انجام ورزش های قدرتی 
نترسید این دســته از حرکات افزون بر قوی کردن 
عضــالت و پاییــن آوردن قنــد خــون به اســتحکام 
اســتخوان ها نیز کمــک می کند. همیشــه یکی از 
دغدغه هــای خانم ها قوی بــودن اســتخوان های 
آن هاســت پس با انجام این  ورزش ها بــا یک تیر دو 
نشــان زده اید. از حــرکات قدرتی می توان شــنای 
سوئدی، النگز و اسکوات را نام برد. بهتر است این 

حرکات را دوبار در هفته انجام دهید.
   باال رفتن از پله: آسان ترین روش برای سوزاندن 
کالری باال رفتن از پله هاست. اگر دیابت نوع 2 دارید 
به جای این که روزانــه در محل کار یــا مراکز خرید 
از آسانسور اســتفاده کنید از پله ها باال بروید  البته 
نباید بیشــتر از 3 دقیقه در یک ســاعت ایــن کار را 
انجام دهید و بهتر است در سن زیر 45 سال باشید. 
باال رفتن از پله، قلب و ریه را حسابی درگیر می  کند و 

قند خونتان را نیز پایین می آورد.
   دوچرخــه: یکــی دیگــر از راه هــای مبــارزه با 
بیمــاری دیابت، دوچرخه ســواری اســت. با 30 
دقیقه دوچرخه ســواری ســه تا پنج بــار در هفته 
می توانیــد ضربــان قلبتــان را بــاال ببریــد و قنــد 

خونتان  را کنترل کنید.

 دیابت، اختالل متابولیکی است که توانایی تولید انسولین در بدن را از بین می برد 
اما گیاهان دارویی می توانند کنترل کننده آن باشند

5 گیاه کنترل کننده قند خون

در بیماری دیابت،  انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. در فرد مبتال به دیابت  سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز 

کامل گلوکز کاهش می یابد به همین دلیل میزان قند خون زیاد می شود که به آن هایپرگلیسمی می گویند.اما جالب است بدانید که گیاهان دارویی خاص 

به درمان دیابت کمک می کنندو باعث کنترل قند خون می شوند . از جمله این گیاهان دارویی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خواص 
گیاهان

مطالعات و بررســی ها پیش از این نشــان داده بود که زندگی کردن در نزدیکی فضاهای سبز و 
پارک ها می تواند تاثیر مثبتی بر سالمت جسمی و روانی افراد داشته باشد. حاال اما گروهی از 
محققان دانشگاه تگزاس در آمریکا برای اولین بار به موضوع شکل زمین پارک ها دقت کرده و 
تاثیر شکل آن ها را بر سالمت جسمی ساکنان محله مورد بررسی قرار داده اند. یافته های این 
پژوهشگران نشان می دهد که ایجاد پارک در یک زمین بدقواره یا به اصطالح قناس می تواند 

فواید بسیار بیشتری از آن چه تصور می کنیم، داشته باشد!

دسر

در این مطالعــه که نتایــج آن به تازگــی در مجموعه 
نشریات لنســت منتشر شــده اســت، پژوهشگران 
اطالعات مربوط به صدها هزار نفر در فیالدلفیا را که 
نزدیک فضاهای سبز زندگی می کردند مورد بررسی 
قرار دادند تا ببینند آیا شــکل پارک محلی این افراد 

روی سالمت جسمی آن ها تاثیر دارد یا خیر؟
بعــد از بررســی اطالعات این افراد مشــخص شــد؛ 
افرادی که نزدیک فضاهای سبز با اشکال نامتقارن 
و نامنظم زندگی می کنند، امید به زندگی بیشتری 
دارند و میزان فوت بر اثر بیماری های قلبی یا ریوی 

بین این افراد کمتر از دیگران اســت. اما چرا چنین 
اســت؟ مجریان ایــن طرح چنــد احتمــال را در این 
زمینه در نظر گرفته اند؛ اول این که شکل نامتقارن 
به صورت معمول به معنای تعداد ورودی های بیشتر 
پارک اســت. افزایــش تعــداد ورودی ها هــم باعث 
تسهیل عبور و مرور می شود و میزان حضور در پارک 
و استفاده از فضای سبز را افزایش می دهد. همچنین 
شکل نامتقارن یا کشــیدگی فضای سبز، می تواند 
احتمال دویدن، پیاده روی یا دیگر فعالیت ها در آن را 
dailymail.co.uk :منبع افزایش دهد. 

مصطفی عاشوری|  فیزیولوژیست ورزشی

بانوان

فضاهای سبز با ارزش پایینفضاهای سبز با ارزش باال

بیشتر بدانیم

   بیسکویت پتی بور     2 بسته
   وانیل   کمی
   زرده تخم  مرغ    4 عدد
   شکر   یک پیمانه
   کره   50 گرم
   آرد    قاشق سوپ خوری
   شیر    2 لیوان
   پودر کاکائو و پودر قند   به میزان الزم

دسر  بیسکویتی 
پاییزی
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قرار و مدار

روز خرید نان تازه برای صبحانه

قدیم ها این جوری بود کــه باباها هر روز 
صبــح زود، می رفتن بــرای صبحانه 
نــون می خریدن و بعــد با زن 
و بچه هاشــون دورهمــی 
صبحانه رو می خوردن ولی 
این روزها، صبحانه معموال 
با نون یخ زده است! الاقل  
امروز برای صبحانه نون تازه 

بخرید و حالش رو ببرید.

ت
س

ی ا
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عک

* شــوهر من توی خواب گاهی حرف می زنه. یک شــب من 
رو توی اوج خــواب بیدار کرد و پرســید پلنگ ها بــه ما حمله 
می کنن؟ چون سابقه حرف زدن توی خواب داشت، جواب 
ندادم و چشم هام رو بستم تا دوباره بخوابم که دوباره بلندتر 
گفت مگه نمی شنوی؟ می گم پلنگ ها به ما حمله می کنن؟ 
من هم گفتم آره بابا، حمله می کنن! همســرم کــه باز هم تو 
خواب حرف زده بود، انگار خیالش راحت شده باشه، سرش 

رو گذاشت روی بالشت و دوباره خوابید!
* برای خواهر کوچیکم خواستگار اومده بود. خواستگاری رو 
شمال توی ویالی خواهرم برگزار کردیم که هم یه مسافرت 

بریم و هم خانواده ها با هم آشــنا بشن. پدر من کال آدم 
کم حرفی هســتن، قبــل از اومدن مهمون هــا به پدرم 
ســفارش کرده بودیــم اگه جلســه خوب پیــش رفت و 

خواستند واسه جلسه بله برون قرار بذارن؛ شما بگو بله 
برون لطفا مشهد خونه خودمون باشه. پدرم هم گفت 
باشــه حتما. خالصه مهمون ها اومدن و تا نشســتن 
و ســالم علیک کردند، پدرم گفت: »لطفا جلســه بله 

ه برون رو مشهد برگزار کنیم!«  د ا نــو خا
داماد به همدیگه نگاه های 
معنــی داری کردنــد و یــک 

»حــاال بذارید ببینید بــه بله برون می رســه یا نه« 
خاصی توی چشماشون بود!

* پارســال عید بابام که خدا رحمت شــون کنه، 
بیمار بودند. منم زنگ زدم یه دکتر آشنا که بیاد 
خونه ویزیت شون کنه. بابام با این که حال شون 

بد بــود اما وقتــی دکتر اومد تــوی اتاق، می خواســت جلوی 
پای دکتر بلند بشــه. منم که هول شــده و نگــران بابام بودم 
گفتــم باباجــون نمی خواد بلنــد بشــید، آقای 
دکتر که کسی نیســتند! یعنی اون لحظه 

می خواستم زمین دهن باز کنه!
* یه بار شوهرم داشت با دوستش پای 
تلفن صحبــت می کرد و این دوســت 
همسرم به نوعی شریک کاری شوهرم 
هم هست. بحث شون سر یه موضوعی 
باال گرفت و یکهو همسرم خیلی جدی 
بهش گفت که ســرتو عین خر کردی 
زیر کبــک! چنــد لحظــه ســکوت بر 
قرار شــد و هر دوشــون شــروع کردن 
به خندیدن و موضوع بحث یادشــون 

رفت!

خاطره های بامزه خانومانه

با شنیدن دعوای زن و شوهر همسایه  
خیلی به هم می ریزم!

* اون احمقی که بچه رو انداخته تو سطل زباله که ظاهرا 
دستگیر هم شده، باید تو مأل عام بندازن تو سطل آشغال 

تا درس عبرتی برای   موارد مشابه  بشه.
* خخخ. ببخشید که خنده ام بند نمیاد! آخه در مطلبی 
با تیتر »2 راهکار ساده برای درمان سرفه های کودکان« 
نوشــته اید که برای درمان، کــودک را در وضعیت نیمه 
نشســته بخوابانید! این شــدنیه به نظرتــون؟ خودتون 

می تونین این جوری بچه رو بخوابونید!  
* اون خانمی که گفته خودم قلیان می کشم، خانواده ام 
هم خبر ندارند اما به هیچ وجه اجــازه نمی دهم دخترم 

قلیان بکشد، خیلی عجیب بود.
* چاپ عکس قلیان کشیدن خانم ها به خصوص در مأل 
عام، باعث ریخته شــدن بیشتر و بیشــتر قبح این ماجرا 
می شود. لطفا بیشتر دقت کنید. کار فرهنگی، توجه به 

همین نکات ریز است.
* حق مردی که خیانــت می کند، آن هم بــا زن متاهل، 
زیر گرفتن با خودروست. بعد شــما نوشتید تغافل شود 
و گفت و گو برای حل مشــکل. همیشــه طــرف مردها را 

می گیرید، برای تان متاسفم.
* به جای گیر دادن به خانم ها در پرونده  قلیان کشیدن 
زنان در زندگی سالم، به مسئوالن اعتراض کنید که چرا 
در کشــورمان، تفریح خوبی نداریم تا خوردن ساندویچ 
و قلیان کشیدن، تبدیل به دم دســتی ترین گزینه مردم 

برای تفریح نشود؟
* آمارها درباره قلیان واقعا تامــل برانگیز بود. حیف که 

جوانان امروزی، گوش شنوایی ندارند.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

    می گفتند مادرت را به آسایشگاه بفرست
در حالــی کــه آه بلنــدی می کشــد و اشــک هایش را پاک 
می کند، ادامه می دهد: »هشت سال است که جز واژه های 
کوتاه و نامفهوم، کلمه ای از او نشنیده ام. مادرم حتی برای 
کوچک ترین کارهای خود نیازمند کمک دیگری است. از 
اولین باری که سکته کرد و زمین گیر شــد تا به حال بارها 
تشنج و سکته کرده است. تمام زندگی مان را حراج کردیم 
تا بتوانیم خرج داروها و بیمارستان را پرداخت کنیم. قبول 
دارم که شــرایط جســمی خوبی ندارد اما همین که چند 
ماهی است می تواند راه برود، برای من امید بزرگی است. 

برادرهایم مدام اصرار به انتقال مادرم به خانه سالمندان 
داشتند اما من مانع شدم. حتی یک بار که مادرم به دلیل 
سکته مجدد  در بیمارستان بستری بود، زمانی که پزشکان 
از حال او ناامید شده بودند، شنیدم که برادرهایم تقاضای 
توقف خدمات بیمارستانی و کندن مانیتورینگ مادرم را 
داشتند! آن روز به اندازه تمام سال های تلخ زندگی ام گریه و 
به برادرهایم التماس کردم تا باالخره موفق شدم مانع آن ها 
شوم. مادرم شش ماه بدون هیچ امیدی از جانب پزشکان 
در کما بود تا این که به هوش آمد اما قسمتی از مغزش را از 

دست داده بود.«

 

   مادرم را با فرغون جابه جا می کنم
بــه کوچــه صعب العبورشــان اشــاره می کنــم و درباره 

چگونگی رفت و آمــد آفاق بــرای انجــام آزمایش های 
ماهانه می پرسم که می گوید: »اوایل که کوچه خاکی 

بود، به آژانس پول بیشتری می دادم تا از سراشیبی 
کوچه باال بیاید اما االن که  پلکانی شده، برادر 

کوچکم مادرم را تا پایین کوچه کول می گیرد. 
مدتی هــم که بــه خاطر دیســک کمر 

نمی توانست این کار را بکند، مادرم 
را با فرغون پایین می بردیم.«

    نمی توانم خوبی های مادرم را فراموش کنم
به کلمات نامفهومی که از دهان آفاق بیرون می آید، گوش 
می دهم تا شاید چیزی متوجه شوم اما فایده ای ندارد. توجهم 
به همتا جلب می شود که در پاسخ به کلماتی که مانند حرف 
زدن کودکی اســت که تازه زبان باز کرده، با شوق و محبت 
حرف می زند و قربان صدقه مادرش می رود. وقتی آفاق به 
نقطه نامعلومی خیره می شــود، همتا آه بلندی می کشد و 
می گوید: »مــادرم اکنون هیچ درکی از اطــراف خود ندارد 
و حتی گاهی پدر و برادرهایم را نمی شناســد با وجود این، 
به همه می گویم که من، او و تمــام خوبی هایش را فراموش 
نکرده ام. تنها آرزویم این است که یک بار دیگر مادرم را مثل 

قبل، در کنارم داشته باشم.«

    پسر 8 ساله ای که یک دست و یک پا ندارد

به سراغ خانواده دیگری می روم که فرزندی معلول دارند. 
ادیب کودک 8 ساله ای است که در یک حادثه، دست راست 
او تا آرنج و پای چپ او تا مچ قطع شده است. مادرش که دست 
پسرش را محکم گرفته است، می گوید: »هنوز هم با یادآوری 
روز حادثه، انگار قلبم می خواهد بایستد. وقتی ادیب را دیدم 
که غرق در خون افتاده است بر سرم زدم و همان جا افتادم. 
همان روز در بیمارستان دســت و پایش را قطع و فردای آن  
پســرم را به تهران اعزام کردند. به خاطر زخم های صورت 
و بدنش دو بــار تحت عمل جراحی قــرار گرفته و می گویند 

حداقل سه عمل دیگر هم نیاز است.«

    هنوز به نداشتن دست و پا عادت نکرده ام!
از ادیب که به صورت مادرش خیره شده است و با دقت گوش 
می دهد، درخصوص سختی هایی که در این مدت کشیده 
می پرسم که می گوید: »نداشــتن یک دست و یک پا خیلی 
سخت است مخصوصا این که نمی توانم به مدرسه ای بروم 
که دوســتانم رفته اند چون آن جا پله های زیادی دارد و من 
هنوز به نداشتن پایم عادت نکرده ام. در ضمن، این که باید 
با دست چپ بنویسم خیلی سخت اســت. آرزو دارم زودتر 
پول برای ســاخت پروتزهایم تامین شــود تا بتوانم باز هم با 
دوستانم باشم. تامین هزینه های درمان برای پدر و مادرم 
بسیار سخت است و دولت تا به حال حمایتی نکرده است.« 

   تمام دارایی ام، فدای راه رفتن پسرم!
مادر ادیــب با چشــمانی پر از اشــک ، اضافه 
می کنــد: »تنهــا آرزوی من و همســرم یک 
بار دیگــر راه رفتن ادیب اســت.حاضریم 
تمام دارایــی و حتی وســایل منزل مان را 
بفروشیم تا بتوانیم راه رفتن پسرمان را یک 
بار دیگر ببینیم. تمام دارایی ام، فدای راه 

رفتن پسرم.«

  آفاق حدود هشت سال قبل به دلیل سکته مغزی، توان حرکت سمت 
چپ بدن خود، تکلم و حتی برقراری ارتباط را از دست داد. همتا دختر 
31 ساله اش که قیافه اش حداقل 40 ساله به نظر می رسد بعد از کمی 
آشنایی، تمام قسمت های خانه را نشانم می دهد. حیاط کوچک با شیر 
آب وسط آن که توسط نایلون پوشانده شده است، به اتاق نمور و تاریکی ختم می شود 

که قسمت کوچکی از آن با پرده های رنگ و رو رفته جدا شده و حکم آشپزخانه را دارد. 
به در فلزی که جلوی پله های داخل حیاط کشیده شده و توسط قفل بزرگی بسته شده 
است، اشاره می کند و می گوید: »باالی پله ها اتاقک شش متری مادرم بود که در آن جا 
قالی می بافت. هنوز هم دار قالی ناتمام او بعد از هشت سال همان جا قرار دارد. یک روز 
که همه خواب بودیم، با صدای مادرم  از خواب پریدم و متوجه شدم از پله ها افتاده و زمین 
خورده است. از عصر همان روز این نرده ها را جلوی پله ها نصب کردیم، حیف که دیگر 

دیر شده بود.«

ماریه پاک نهاد| خبرنگار

مناسبت 
روز

همسایه طبقه باالی ما که یک زن و شوهر هستند، خیلی با هم دعوا می کنند و صدایشان 
باال می رود. بعید هم نیست که مرد، دســت بزن داشته باشــد و ... . با شنیدن سر و 
 صداهایشان واقعا به هم می ریزم. خانمی 58 ساله ام و شــوهرم فوت کرده است.  

چطور می توانم به آن ها کمک کنم؟

بانوان

مخاطب گرامی، به این مســئله از دو منظــر می توان پرداخت که بایــد قبل از هر 
اقدامی، شــما به آن توجه کنید. یکی از منظر حوزه بین فــردی و دیگری از حوزه 

شخصی.

    ابتدا رابطه مناسبی با آن ها برقرار کنید
از منظر حوزه بین فردی، در نظر داشته باشید این که شما به عنوان یک همسایه، دغدغه مشکالت 
همسایه خود را دارید و نگران نوع تعامل آن ها با یکدیگر هســتید، بسیار خوب و قابل تقدیر است. 
به طور کلی، این مسئله در ســبک زندگی امروز مردم بسیار کم رنگ شــده است و جای خالی اش 
احساس می شود. با این حال قبل از ورود به اصل ماجرا و برای  این که مثال با زن همسایه تان در این 
باره صحبت کنید، الزم است بتوانید رابطه خوب و مناسبی با آن ها برقرار کنید، به گونه ای که نوع 
کالم و رفتار شما برایشان قابل اعتماد باشد. مثال می توانید در یک فرصت مناسب، آن ها را به شام 

دعوت کنید و چند نکته ای درباره رابطه تان با شوهر مرحوم تان بگویید.

    پیش داوری را کنار بگذارید
اگر می خواهید به آن ها کمک کنید، در قدم اول باید پیش داوری را کنار بگذارید. در متن پیامک 
به این نکته اشاره کرده اید که به نظرم مرد همسایه مان دست بزن دارد. به نظر می رسد شما بدون 
داشتن هیچ اطالعاتی درباره مشکل شان، مرد را مقصر بلند شدن سر و صداها می دانید. به همین 
دلیل، توصیه می شود به دلیل نداشتن شناخت از روحیات آن ها، به طور کلی  به  گفتن چند جمله 
که همه زن و شوهرها با هم اختالف سلیقه دارند و ...، اکتفا کنید و بعدش می توانید آن ها را برای 

حل مشکالت شان به سوی کمک گرفتن از یک مشاور راهنمایی کنید.

    چرا دعواهایشان، شما را به هم می ریزد؟
از منظر حوزه شخصی، باید به این مسئله اشاره کنم که چرا دعوای زن و شوهر همسایه، شما را به 
هم می ریزد و اذیت می کند؟ از پیامک تان این طور برداشت می شود که مشکل تان فقط سر و صدای 
آن ها نیست. آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که چرا  وقتی دو نفر که خارج از فضای زندگی 
شما هستند و با هم دعوا می کنند و صدایشان بلند می شود، شما ناراحت می شوید و روان تان به هم 
می ریزد؟ به احتمال زیاد، این مسئله برای شــما تداعی کننده خاطره یا مسئله به خصوصی است 

که باید مورد بررسی و توجه تان قرار گیرد.

    به طور مستقیم وارد ماجرا نشوید
 به دالیل مطرح شده در این مطلب ، باز هم تاکید می کنم به جای ورود مستقیم به زندگی این زوج، 

برای حل این مسئله و یافتن پاسخ برای آن ها از یک مشاور کمک بگیرید. موفق باشید.

مشاوره 
فردی

رمیسا ایزدپناه| کارشناس ارشد روان شناسی

آرزوهای تلخ خانواده های معلوالن
 در روز جهانی معلوالن به سراغ مادری رفتیم که حاضر  است همه زندگی اش را فدای راه رفتن پسرش کند و دختری

 که تنها آرزویش این است که مادرش توان حرکتی یابد

    2 راه میانبر برای کسب شادی
الیزابــت دان، روان شــناس شــناخته شــده در زمینــه 
روان شناسی شادی، در مطالعات متعدد و پیگیرانه  خود به 
رابطه بین پول و احساس شادمانی از ابعاد متفاوتی پرداخته 
اســت. یافته هــای او در ایــن زمینــه، پــس از 15ســال کار 
مطالعاتی را می توان در دو گــزاره خالصه کرد. گزاره هایی 

که می تواند به ما راه میانبری برای تجربه شــادمانی عمیق 
را نشان دهد.

صــرف پــول بــرای دیگــران می توانــد شــادی 

بیشــتری برای ما در مقایســه با زمانــی که برای 1
خودمان پول خــرج می کنیم، به همراه داشــته 

باشد.  

 تاثیر مثبت صرف پول برای 

دیگران، زمانی به اوج خود 2
می رســد که مــا با دســت 
خودمان کمک را به دست 
دیگران برسانیم و بتوانیم تاثیر کار خوب 

خود را بدون واسطه مشاهده کنیم.

    انتخابی بسیار هوشمندانه
شــاید بتوانیم بر اســاس ایــن یافته هــا ادعــا کنیم کــه انتخاب 
ایــن عــروس و دامــاد بــرای روز عروسی شــان انتخــاب بســیار 
هوشــمندانه ای اســت؛ آن ها راهی برای کسب شــادی عمیق 
را انتخاب کرده انــد و حاال بــرای مدت ها از روز عروســی خود، 
خاطــره ای با شــیرینی دو چنــدان و مضاعف خواهند داشــت. 
راستی آخرین باری که شما به دنبال کسب چنین شادی عمیقی 

به مدد کمک کردن مستقیم به دیگران بودید، چه زمانی بود؟

تقسیم شادی در شب عروسی!
به بهانه انتخاب زیبای یک عروس و داماد که از مهمانان خواستند برای آنان فقط اسباب بازی

 هدیه بیاورند و در پایان مهمانی به یتیم خانه رفتند

در زیرنویس ویدئو آمده: »عروس و داماد از مهمانان خواســتند برای آنان فقط اســباب بازی 
هدیه بیاورند و در پایان مهمانی به یتیم خانه رفتند و همه  آن هــا را به کودکان هدیه دادند.« 
ویدئو ظاهرا مربوط به جایی در روسیه است. این که دقیقا داستان به همین شکل بوده یا نه، 
مشخص نیست اما یک چیز مشخص اســت. وقتی ویدئو را می بینیم، عروسی با لباس سفید 
بر تن و دامادی با کت و شلوار و دست هایی پر از اســباب بازی، دل مان شاد می شود. وقتی عروس و داماد به 
بچه ها فرصت انتخاب اســباب بازی از بین هدایا را می دهند، ما هم همراه کودکان ذوق می کنیم و در آخر با 
این که زبان کودکان را بلد نیستیم اما همین که فریاد شاد آن ها را می شنویم که دارند به زبان خودشان تشکر 

می کنند، دوست داریم ما هم با آن ها همصدا شویم و تشکر کنیم.

فرنگیس یاقوتی

شبکه های 
اجتماعی 

 با اسکن این کد 
 می توانید این ویدئو را 

تماشا کنید

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشید، می دانید یک روز در هفته و در همین ستون از خاطره های بامزه 
خانم ها می نویسیم. در خور ذکر است شــما هم می توانید خاطره های بامزه و تجربه های شیرینی را که در 
زندگی برایتان پیش آمده در تلگرام به شماره 09354394576 بفرستید تا در ستون بانوان چاپ کنیم.



معلمان گرامی خیلی به فکر ما هستن، برای همین قبل از امتحانات اصلی یک سری امتحان می ذارن که ما 
آماده  تر بشیم. اما ما آماده نیستیم که آماده تر بشیم تا درنهایت به آمادگی برسیم و آمده  ایم که ناآماده باشیم. 

چون امتحان اسمش روشه، امتحان! یعنی امتحان کردن آمادگی ما! خب اگه آماده باشیم که امتحان نیست 
دیگه. برای همین امتحاناِت قبل امتحانات رو باید به تعویق بندازیم. اما چه جوری؟ نوجوانان قدیمی از روش  های 

کالسیکی مثل انداختن کپسول توی بخاری کالس، شبیخون به اتاق تکثیر مدرسه و 
انتشار شایعه کسالت ناگهانی دایِی همسر معلم گرامی استفاده می  کردن تا اگه معلم 

گرامی اهل دلبری از خانواده همســرش باشــه امتحان رو لغو کنه. اما االن روش  های 
مدرن  تری اومده. یکی از روش  ها اینه: »معاب« که مخفــف معلم را در عمل انجام 

نشــده بیندازه! اصواًل معلم  ها گارد خاصی در مقابل خواست دانش  آموز دارن، 
این جوری که وقتی همه کالس بگه میشــه امتحان نگیرین؟ میگــه: »ِاال و بال باید 

بگیرم وگرنه فضایی  ها به زمین حمله می  کنن و نسل بشر منقرض میشه.« حاال اگه 
همه کالس بگن لطفًا امتحان بگیرین چی میشه؟ به احتمال 99درصد معلم زیربار 

نمیره چون اگه یه بار به حرف شما گوش بده پررو میشین. بنابراین میگه: »نه فکر کنم 
امروز هوا آلوده است امتحان بگیرم ریه  هاتون از کار می  افته، امتحان لغو. شما هم 

برین حیاط مدرســه تو همین هوای آلوده گل کوچیک بزنین.« به این روش میگن 
معلم را در عمل انجام نشده قرار دادن. یک بار امتحان کنین، حتمًا جواب نمیده!

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریقضا قورتکی

چگونه امتحانات را بپیچانیم؟ 

  چند ماهی اســت که هفته ای یک بــار در این ســتون به دیدار شــما می آییــم و از ایده های 
شــگفت انگیزی حرف می زنیم که در کمال سادگی، جدید هســتند و جذاب. پیتزا یکی از 
خوراکی های انگشت شمار اســت که هرگز طعمش تکراری نمی شــود، دستور پخت های 
متنــوع دارد و طرفدارانــش را ناامید نمی کند. روی همین حســاب تصمیــم گرفتیم امروز 
دستور پخت پیتزایی را در اختیار شــما بگذاریم که راحت، بی دردسر و فوری است. اول از 
همه یک ماگ متناسب برای آشپزی خود انتخاب کنید. چهار قاشق غذاخوری آرد ساده، 
یک هشــتم بکینگ پودر و به همین اندازه بکینگ ســودا را با یک قاشــق روغن زیتون و ســه 
قاشق شیر مخلوط کنید. این مخلوط، پایه اصلی پیتزا در ماگ شماست. بقیه موارد به غیر 
از ســس گوجه فرنگی، به دلخواه شــما تغییر خواهندکرد. می توانید از مــواد معمول پیتزا 

مثل قارچ، فلفل دلمه  ای و سوســیس استفاده کنید 
اما اگر کالباس و سوسیس را ترک کرده اید 

خوب است گوشت مرغ یا گوشت قرمز 
چرخ کــرده را جایگزین آن هــا کنید. 
فقط یادتان بماند گوشت ها را سرخ 
کنید. در آخرین مرحله روی مواد را 

با دو قاشق پر پنیر پیتزا بپوشانید 
و بــه مــدت دو دقیقــه داخــل 

مایکروفر قرار دهید.

چیزی در آسمان چشمک می زند
صدایم کن...

ابر ها غرش می کنند
کوه به کوه نمی رسد!

***

محمد بهبودی نیا |  روزنامه نگار

  دوست عزیز جناب آقای حسین بازپور، سالم! اگرچه در نگاه اول نوشتن شعر سپید به دلیل 
نداشتن وزن و قافیه کار ســاده ای به نظر می رسد اما واقعیت این اســت که در این نوع شعر 
هم باید به نکات زیادی توجه داشت ازجمله اندیشــه، عاطفه، زبان شعر و روایت. نکاتی که 
بهتر است  در نوشتن آثار بعدی توجه بیشــتری به آن ها داشته باشید. در شعر عالوه بر آرایه  
که شــما در شــعرتان به کار برده اید، محتوا و انتقال مفهوم به مخاطب هم باید مدنظر قرار 
بگیرد. این یکی از نکاتی است که شما دوست عزیز باید بیشتر به آن  دقت کنید؛ به طوری که 
وقتی مخاطب شعر شما را می خواند به مفهوم مشخصی دست پیدا کند. بدون شک شما با 
تمرین، مطالعه و پشتکار بیشتر می توانید به شاعری موفق در زمینه شعر سپید تبدیل شوید. 

شاعر باشید و ماندگار!

رفقا سالم!

»اتیکِت« ما رو که می شناسین؟ همین بغل، سمت 

راست میاد و درباره آداب معاشرت و اصول خوش تیپی میگه 

براتون. از اون جایی که شیک وپیک و آداب دان بودن مغایرتی با شیطنت 

نداره، فکر کردیم گاهی اصول پیچش رو هم تو این ستون با هم تمرین کنیم. 

کی می دونه؟ شاید یه روز به کارتون اومد. با همین شماره ها بهمون بگید 

ستون تازه رو دوس دارین یا نه و اگه دوستش دارین، ترجیح میدین 
شماره پیامک 2000999راجع به چه چیزهایی بیشتر بنویسیم.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
نوجوان 

روزهای فرد

پیتزا در ماگ 

صدایم کن! 

 زندگی سالم
  سه شنبه
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 شماره 1478 
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حسین بازپور |  شاعر

گپی درباره نقش مدرسه در انتخاب های سرنوشت ساز نوجوانی 

مدرسه آینده مان را می سازد؟

   
مهسا کسنوی

از  قبل  تا  کند.  آماده  آینده مان  مهم  انتخاب های  برای  را  ما  است  قرار  مدرسه، 
پاسخ  بشی؟«  کاره  چه  آینده  در  داری  »دوســت  سوال  به  ما  جواب  دبیرستان 
بعدتر  و  دانشگاه  در  نمی دانیم  خیلی های مان  چــون  نیست  دقیقی  چندان 
باید  مدرسه  توی  اســت.  انتظارمان  در  چیزی  چه  مختلف،  شغلی  محیط های 

دورهمی
بفهمیم واقعا به چه چیزی عالقه داریم؛ چه استعدادهایی داریم و برای رسیدن 
به هدف مان چه توانایی هایی را باید در خودمان پرورش بدهیم؛ توی حوزه عالقه 
سختی هایی  و  خوبی ها  چه  هرکدام شان  و  هست  حرفه هایی  و  رشته ها  چه  ما، 
با  هفته  این  دورهمی  در  می فهمیم؟  را  چیزها  این  واقعا  مدرسه  توی  اما  دارد؛ 
این  موضوع  و »فاطمه دهقان« 15ساله درباره  ارغوانی«، »عسل داوری«  »نیوشا 
و  ها  دغدغه  می کنید،   فکر  آینده تان  انتخاب های  به  روزهــا  این  هم  شما  اگر  زدیــم.  حرف 

انتقادهای تان  به عملکرد مدرسه را از طریق شماره های باال برای مان بفرستید.

همه مان می دانیم که بذر گیاهان برای رشــد کردن نیاز به محیط 
گرم و مرطوب دارند ولــی هیچ کدام فکرش را هــم نمی کنیم این 
محیط مرطوب و مناسب برای رشد یک گیاه، بدن خودمان باشد! 
آیا می توانید تصور کنید یک بوته گیاه داخل بدن تان ســبز شــود؟ 
این اتفاق برای یــک پیرمرد اهــل آمریکا افتاده اســت. او به خاطر 
مشکالت تنفسی و ریوی اش تحت معالجه قرار می گیرد و پزشکان 
به سرطان ریه مشکوک می شوند اما بررسی های دقیق تر مشخص 
می کند کــه مشــکالت پیرمرد بــه خاطر وجــود یک نخــود فرنگی 
جوانه زده داخل ریه اش اســت. او ظاهرا چندوقت پیش یک گیاه 
نخود فرنگی را بوییده و گرده آن از طریق راه تنفســی وارد ریه اش 
شده اســت. این گرده که از نظــر رطوبت و گرما محیط را مناســب 

دیده، شروع به رشد کرده است.

یکی از مسائل مورد اعتراضی که ظاهرا در همه جهان هم فراگیر 
اســت، شــکایت از  حجم زیاد هوای داخل پاکت چیپس هاســت.   
وقتــی پاکت چیپس را بــاز می کنیم حجــم زیادی از هوا به ســمت 
صورت مــان هجوم مــی آورد و آن تــه بســته تعدادی خرده ســیب 
زمینی هم دیده می شــود. تعــدادی از دانش آموزان کــره جنوبی 
برای اعتراض به همین موضوع دست به یک ابتکار جالب زده اند. 
آن هــا با چســباندن بســته های چیپــس کنار هــم یک قایــق بامزه 
ساخته   و با نشستن روی آن نشــان داده اند که این قایق به راحتی 

روی آب شناور باقی می ماند.

                       چطور انتخاب کنم؟

از کجا بفهمیم چه رشــته ای برای ما مناسب تر است؟ عســل می گوید: »من 
همیشه سر کالس زیست نســبت به بقیه درس ها، خوشحال تر و هوشیارتر 
هســتم. توی خانه هم که زیســت می خوانم، ازش لذت می برم برای همین 
فکر کنم رشته دانشگاهی ام به زیست مربوط باشد. به رشته های مهندسی 
اصال فکر نمی کنم«. نیوشــا با عسل موافق اســت: »به نظر من هم میزان لذتی 

که از خواندن یک درس می بریم، رابطه مســتقیمی با عالقه مان دارد. من ترجیح می دهم رشته ای را 
انتخاب کنم که منطبق بر عالقه ام باشد چون فکر کنم این طوری امکان بیشتری برای رشد و پیشرفت 
دارم«. فاطمه با مهم بودن معیار عالقه موافق اســت اما معتقد اســت عالقه همیشــه شخصی و ذاتی 
نیست: »به نظر من درس  دادن معلم خیلی مهم است. اگر  شیوه  تدریس معلم ها خوب باشد، تو به درس 
عالقه مند می شوی و روی انتخاب رشته دانشگاهی ات تأثیر می گذارد«. فاطمه حرف جالبی می زند؛ 
برای  همه مان پیش آمده به خاطر شیوه غلط معلمی، از درسی دلزده شویم و خب این می تواند مسیر 

آینده مان را عوض کند.

                عالقه یا بازار کار؟

عالقه بــرای انتخاب، کافی اســت؟ نیوشــا معتقد اســت: »بلــه! وقتی 
کاری را دوســت نداریــد و بــه زور انجامــش می دهید حتی اگــر در آن 
درآمد باالیی داشته باشید، هر روز زجر می کشید«. عسل اما می گوید 
بایــد حواس مــان به بــازار کار هم باشــد: »درســت اســت که باید رشــته 

تحصیلی مان را از بیــن زمینه های مورد عالقه مــان انتخاب کنیم اما بیــن عالقه مندی ها باید 
ســراغ گزینه ای برویم که بــازار کار بهتری دارد«. فاطمه گزینه ســومی را به عالقــه و بازار کار 
اضافه می کنــد: »عالقه و بــازار کار هــر دو معیارهای مهمی هســتند اما من فکــر می کنم باید 
شرایط محیطی جامعه را هم درنظر بگیریم؛ مثاًل شرایط جامعه ای که رو به پیر شدن می رود، 
ایجاب می کند در آینده رشته هایی که مربوط به مراقبت از سالمندان هستند، بازار کار خوبی 

داشته باشند«.

                مشاور کجای قصه است؟

خب این عوامل مهــم در انتخاب رشــته را چطور درنظــر بگیریم؟ از چه 
کســی کمک بگیریم؟ مشاورهای 

مدرســه کجــای قصه هســتند؟ 
نیوشــا می گویــد: »مشــاوره در 
مدرسه، زمان  مناسب و مشخصی 

نــدارد؛ معمــواًل ســاعت هایی را کــه 
بین درس ها خالی می شود به مشاوره اختصاص 

می دهند که اصال کافی نیست. سواالت بچه ها 
زیاد است و  وقت به همه نمی رسد. برای همین، 
من بــرای پیــدا کــردن مســیر و انتخاب رشــته 
دانشگاه، خودم شروع کردم به تحقیق کردن. 
راســتش تا ســال گذشــته اصاًل فرق تجربی و 
پزشکی را نمی دانستم«. عسل هم فکر می کند 
مشاوره تحصیلی مدرسه ها خیلی کمک کننده 
نیســت: »عالوه بر کم بودن ســاعات مشــاوره، 
توضیحات مشاورهای مدرسه هم کامل و دقیق 

نیست. خیلی کلی چندتا رشــته مشــخص  را معرفی می کنند و درباره زیرشــاخه های رشته ها 
اطالعاتی ندارند. من درباره رشته ها و دانشگاه ها از معلم شیمی ام کمک گرفتم و ایشان من را 

البته چون این قضیه برای من خیلی حیاتی اســت، مشــاوره های راهنمایی کردند.
خــارج از مدرســه را هم امتحــان کــرده ام«. فاطمه 
می گویــد بی توجهی بــه مشــاوره تحصیلی توی 
مدارس، مشکل رایجی اســت: »من از دوستانم 
در مدرســه های دیگر شــنیده ام که اصال مشاور 
ندارنــد«. عســل اضافــه می کند: »مشــاورهای 
خوب در  مدارس کار نمی کنند. اگر مشاوره 
تخصصــی و حرفــه ای بخواهیــد، بایــد 
توی مراکز خارج مدرســه دنبال شــان 
حرف هــای  بــا  نیوشــا  باشــید«. 
دوست هایش موافق اســت: »من تا حاال 
ندیده ام دوست هایم برای انتخاب رشته 
دانشگاهی پیش مشاور مدرسه بروند، 
بیشــتر بچه ها بــرای کمــک گرفتن در 
روابــط اجتماعی شــان بــه مشــاور 

مراجعه می کنند«. 

عجایب 

قایقی از چیپس خواهم ساخت!ریه هایی که گلدان شد 

        

        

        

دور اولت تمام شده. حاال داری نمونه سوال های امتحانی را حل می کنی 
و خالصــه ای از فرمول هایــی را کــه یادداشــت کــرده ای، مــرور می کنی 
درحالی که برادرت کتاب هایش را بســته و می گویــد ریاضی برایش مثل 
آب خوردن اســت و نیازی به نمونه ســوال و تمرین اضافه نــدارد. مادرت 
هم از توی اتــاق داد می زند که »خب تا بوده همین بوده! پســرا اســتعداد 

ریاضی شون خیلی بیشــتر از دخترهاست. همه 
چیــز رو تــو کالس یــاد می گیرنــد عوضش 

تو بقیــه درس هــا ضعیفن«. ایــن ماجرای 
پرتکرار خیلی از خانه هایی است که 

دانش آموز و دانشجو دارند. واقعا 
پســرها در یادگیری ریاضیات 

از دخترها جلوترند؟  مغزشان 
عملکــرد خاصــی دارد کــه 
ریاضــی را بهتــر می فهمند؟ 

سال هاســت محقق های علوم 
اعصــاب و مغــز دارنــد روی این 

موضــوع آزمایــش و مطالعــه می کنند. 
محققان دانشگاه »کارنگی ملون« آمریکا  

چندوقت پیش به یک نتیجه خیلی مهم رسیدند؛ مغز کودکان و نوجوانان 
فارغ از جنسیت آن ها به طور مشــابه کار می کنند.  این پژوهشگران چند 
مســئله ریاضی را به تعــداد زیادی دختر و پســر دانش آمــوز دادند و وقتی 
آن ها درگیر حل ســوال شــدند با روش MRI توانســتند فعالیت مغزشان 
را زیر نظر بگیرنــد و ببینند آن جا چه اتفاقی می افتــد. درنهایت با چندبار 
آزمایش روی  گروه های مختلف مشــخص شــد همه چیز یکســان اســت 
و بچه ها از شــبکه های یکســانی در مغز برای حل مســئله 
استفاده می کنند. سرگروه این تحقیق می گوید 
امیدواریم که این نتیجه باعث بشــود مردم از 
باورهای اشــتباهی که دربــاره تفاوت 
مغز دخترها و پســرها دارند دســت 
بردارند و بپذیرند که جنسیت هیچ 

تاثیری در یادگیری ریاضی ندارد.
   در روش MRI بــدن انســان در 
دســتگاهی قــرار می گیــرد و امــواج 
بدون ضــرر مثل مــوج رادیویــی به آن 
تابیده می شود. بافت های بدن در جواب 
به این موقعیت، امواج رادیویــی دیگری را از خود 

برمی گردانند و نتیجه در رایانه بررسی می شود.

www.sciencedaily.com :منبع

بالتازار 

واقعا استعداد ریاضی پسرها بیشتر از دخترهاست؟ 

از لحاظ روحی نیاز دارم تا سن پیریم هم هر از گاهی
 مثل شب قبل اردو های مدرسه ذوق داشته باشم.
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 نمی توانیم بیش از 42 میلیارد
 به فدراسیون ها پول بدهیم

صالحی امیری: امیدوارم تیم ملی امید به انتظار 45 ساله پایان دهد

استراماچونی گزینه هدایت تیم ملی ایران؟!
ناراحتی استقاللی ها از کاندیدا شدن سرمربی ایتالیایی شان در رسانه ها

پاسخ قاطع برانکو به 
پرسپولیس: پولم را می خواهم
در صورت انتقال لژیونر ایرانی به بوندس لیگا 

 استقــــالل در انتظار 
ســود 500 هزار یورویی 

انتقـــال مجید حسینی!

کمال کامیابی نیا نیم فصل 

دوم برمی گـــــردد

فرشید باقری برای 
شهرخودرو آماده شد

  عفیف جایزه بهترین بازیکن 

 سال را از بیرانوند ربــود 

قائدی: یک کالم؛ 
استراماچونی بی نظیر است

W W W . K H O R A S A N N E W S . C O M

 هیچ وقت حضور مهدی قائدی 
در ترکیــب اســتقالل مثــل این 
روزها پررنگ و تاثیرگذار نبوده. او این روزها 
بــه خاطــر بازی های خــوب خود مــورد بحث 
است، نه حاشیه. باشوی استقالل در بازی با 
سپاهان هم یکی از مهره های کلیدی تیمش 
بود؛ یــک گل زد و یک گل ســاخت و با ادامه 
این روند هیچ بعید نیست در آینده ای نزدیک 

به تیم ملی هم دعوت شود.
 تــو این روزها یکــی از بهترین بازیکنان 
اســتقالل هســتی. زندگی متاهلی تا چه 

اندازه در موفقیتت تاثیرگذار بوده؟
 خیلــی تاثیــر داشــته. ایــن روزهــا بــه موقــع 
می خوابــم، تعذیــه ام درســت اســت. از همــه 
مهمتر از نظر  انگیزشی هم شرایط بهتری دارم 
و می توانــم بــه صراحــت بگویم یکــی از دالیل 
موفقیــت مــن در ماه هــای اخیــر ازدواج بــوده 
است. به ضرس قاطع می گویم مهدی تصمیم 

گرفته فرسنگ ها از حاشیه ها دور باشد.
گذشــته  بــا  توپ هایــت  بــه  ضربــه   
تفاوت هــای زیــادی داشــته. هدفمند به 
توپ ضربه می زنی. زاویه ضربه هایت هم 
به گونه ای اســت کــه اکثرا بــه گل تبدیل 
می شــود یــا موقعیــت خطرنــاک ایجــاد 

می کند.
باید از دســتیاران اســتراماچونی تشکر کنم. 
آن هــا چیزهــای جدیدی بــه من یــاد دادند. 
چگونــه  مختلــف  موقعیت هــای  در  این کــه 
جای گیــری کنــم و از همه مهمتــر چگونه به 
تــوپ ضربه بزنــم. حتی در خصــوص زوایای 
ضربه زدن هم با مــن و 2، 3 بازیکن دیگر در 

پایان تمرینات کار می کنند.
 اســتقالل در هفته هــای ابتدایــی لیگ 
برتر خــوب نتیجه نمی گرفــت. به عنوان 
بازیکــن آیا امیدوار بــودی چنین روزهای 

خوبی برای استقالل رقم بخورد؟
 بــه طــور حتــم. اصــال فکــر نمی کردیــم در 
هفته هــای ابتدایــی امتیاز از دســت بدهیم. 
خب در برخــی از بازی ها شــرایط برای ما به 
خوبی پیش نرفت. اما بــا همان تالش و ایده 
بــه کار ادامــه دادیم. خوشــبختانه این روزها 

جایــگاه خوبی در جــدول رده بندی داریم. با 
همین تالش به کار ادامه می دهیم.

 استقالل با تیم های مدعی بازی کرده. 
آیا شــرایط تیم را بــرای قهرمانی مطلوب 

ارزیابی می کنی؟
 واقعیت این است که لیگ برتر به جز ما چند 
مدعــی قهرمانی دیگر هــم دارد. نباید تصور 
کنیم که از هم اکنون در لیگ برتر قهرمانیم. 
برای رســیدن بــه هدف بایــد بازی بــه بازی 
پیــش برویــم. تنهــا در ایــن صورت اســت که 
می توانیــم در لیگ برتر قهرمان شــویم. االن 
باید بــه بازی مقابل شــهرخودرو فکــر کنیم. 
در صورت کســب 3 امتیاز این دیدار یک گام 
دیگــر به هــدف نزدیک می شــویم. رســیدن 
به جــام قهرمانی ســخت اســت و در صورتی 
قهرمــان خواهیم شــد که در همــه بازی های 

پیش رو برای قهرمانی مبارزه کنیم.
 2، 3 فصلــی اســت کــه در اســتقالل 
حضــور داری. امــا ایــن فصل بهتــر بازی 
می کنی و بیشــتر به چشــم می آیی. قطعا 
این تاثیرات حضور اســتراماچونی است، 

او را چطور ارزیابی می کنی؟
 من به هیچ وجه به خــودم اجازه نمی دهم در 
مــورد مربــی ام صحبــت کنم چــون در چنین 
جایگاهــی نیســتم. از همــه مربیانــی کــه در 
گذشــته برای من زحمت کشــیده اند تشــکر 
می کنم. برای این که به ســواالتان پاسخ داده 
باشم باید بگویم استراماچونی بی نظیر است. 
هــم از نظر شــخصیتی و هم از نظــر اخالقی. 

کلمه دیگری برای توصیف او پیدا نمی کنم.
 داور بازی با سپاهان چگونه پنالتی تان 

را ندید؟
 محمدحســین زاهدی فــر داور باشــخصیتی 
اســت. من هم با شما هم عقیده ام. ندیدن آن 
صحنه سخت بود. من هم با او صحبت کردم 
و گفــت که خوردن دســت به تــوپ را ندیده! 
گفــت اگــر کمــک داور یــا داور پشــت دروازه 
دیــده باشــند و بــه مــن بگوینــد همیــن االن 
پنالتــی می گیرم. به هر صــورت باید اتفاقات 
ایــن بــازی را ببندیــم و به بازی پیــش رو فکر 

کنیم.

به خاطر گل هایم باید از دستیاران استراماچونی تشکر کنم

قائدی: یک کالم؛ استراماچونی بی نظیر است

ایران با 5 شانس دست خالی ماند
عفیف جایزه بهترین بازیکن سال را از 

بیرانوند ربود
بــه  آســیا   2019 ســال  بهترین هــای  مراســم 
میزبانــی هنگ کنــگ برگــزار شــد تا قــاره کهن 
بهترین هــای فوتبال ســال اخیر را بشناســد. در 
این مراسم فدراســیون فوتبال ایران در 5 بخش 
کاندیــدا بــود که دســت ایــران از گرفتــن جایزه 
در ســال 2019 خالــی مانــد. مهمترین بخش، 
انتخاب بهترین بازیکن سال آسیا بود که علیرضا 
بیرانوند اولین بار در تاریخ مراسم های ترین های 
آســیا به عنوان دروازه بــان در بیــن نامزدها قرار 
داشت اما نتوانست به این عنوان برسد. البته در 
اتفاقی عجیــب 2 روز پیش مدیــر روابط عمومی 
وزارت ورزش و جوانــان اعــالم کرد کــه بیرانوند 

این جایزه را کسب نمی کند.
 علیرضا بیرانوند )پرسپولیس؛ ایران(، توموآکی 
ماکینــو )اوراواردز؛ ژاپــن( و اکــرم حســن عفیف 
)الســد؛ قطر( کاندیداهای مرد سال آسیا بودند. 
جایزه این بخش توسط اینفانتینو اهدا شد. البته 
روی ســن شــیخ ســلمان، رئیس فدراســیون هم 
حضور داشــت. در این قسمت اکرم حسن عفیف 
انتخاب شد. عفیف در این مراسم غیبت داشت و 
به جای او ژاوی و مدیر السد به روی سن رفتند تا 

جایزه این بازیکن را تحویل بگیرند.
 ســاکی کوماگای )المپیک لیون؛ ژاپن( جایزه 

بخش بازیکن سال زنان آسیا را دریافت کرد.
 ســردار آزمون )ایران(، ماکوتو هاسبه )ژاپن( و 
سون هیونگ مین )کره جنوبی( کاندیدای لژیونر 
ســال آســیا بودند کــه ســون، کاپیتان تیــم ملی 
کره جنوبی و بازیکــن تاتنهام در این بخش برنده 
شد و ســردار آزمون نتوانست این جایزه را کسب 

کند.
 جایــزه بخــش بازیکــن فوتســال آســیا توســط 
مهدی تاج، رئیس فدراســیون فوتبال کشورمان 
اهدا شــد. توموکی یوشیکاوا از ژاپن انتخاب شد 

و جاوید از دریافت این جایزه بازماند.
 بازیکــن جوان ســال مردان هم بــه لی کانگ از 

کره جنوبی رسید.
 کتایــون خســرویار )ایــران(، آســاکو تاکاکــورا 
)ژاپــن( و نئونگروتــای ســراتنگویان )تایلنــد( در 
بخــش مربی ســال زنان آســیا رقابــت کردند که 
آساکو تاکاکورا از ژاپن انتخاب شد و خسرویار از 

دریافت این جایزه ناکام ماند.
 چونگ یونگ یونــگ از کره جنوبــی برنده جایزه 

مربی سال مردان شد.
 فدراســیون فوتبــال ایــران، اتحادیــه فوتبــال 
ژاپن و فدراسیون فوتبال کره جنوبی  کاندیدای 
جایزه بخش انجمن الهام بخش سال ای اف سی 
بودند که این جایزه به فدراســیون ژاپن رسید و 

دست ایران از این عنوان کوتاه ماند.

جدایی قطعی حسین 

ماهینی از پرسپولیس؟

ایــــــــــران با  5 شــــانـــــس 
دســــــت خــالــی  مـــانــــــد



دسامبر 182019  3      1441 الثانی  ربیع   6 آذر 1398        سه شنبه      12 

 لیگ برتر انگلیس
نورویچ 2- آرسنال 2

ولورهمپتون یک- شفیلدیونایتد یک
لسترسیتی 2- اورتون یک

منچستریونایتد 2- استون ویال 2
 اللیگا

سویا یک- لگانس صفر
اتلتیک بیلبائو 2- گرانادا صفر

اسپانیول 2- اوساسونا 4
ختافه 4- لوانته صفر

اتلتیکومادرید صفر- بارسلونا یک
A سری 

یوونتوس 2- ساسولو 2
اینتر 2- اسپال یک

التزیو 3- اودینزه صفر
پارما صفر- میالن یک
ناپولی یک- بولونیا 2

ورونا یک- رم 3
 بوندس لیگا

مونشن گالدباخ 4- فرایبورگ 2
ولفسبورگ 2- وردربرمن 3

 لیگ برتر انگلیس
کریستال پاالس- بورنموث، 23:00

برنلی- منچسترسیتی، 23:45

الپورته 2 ماه دیگر برمی گردد
آیمریــک الپورته می گویــد روند ریکاوری 
او خوب پیش می رود و امیدوار است طی 
6 تا 8 هفته، به تمرینات تیمش برگردد. 
مدافع فرانســوی که از ماه آگوســت برای 
منچسترسیتی بازی نکرده، غایب بزرگی 
بــرای پپ گواردیوال محســوب می شــود. 
جراحی الپورته در ابتدای ســپتامبر او را 
امیدوار کرده که هرچه ســریع تر به کمک 
هم تیمی هایش بیاید: » روند ریکاوری من 
خوب پیش می رود. هنــوز به فرصت نیاز 
دارم اما امیدوارم هرچه ســریع تر برگردم 
و بــا هم تیمی هایم بازی کنــم. نمی توانم 
تاریخ دقیقی بگویــم ولی تقریبا یک ماه و 

نیم تا 2 ماه طول می کشد.«

اسکوربورد

برنامه

خبر

هفتــه پانزدهــم اللیــگا زمــان بازگشــت 
آنتــوان گریزمــان بــه خانــه بــود. بازیکن 
سابق روخی بالنکو که در تابستان با مبلغ 120 میلیون 
یورو از اتلتیکومادرید راهی بارســلونا شــد، مقابل تیم 
سابق اش در ترکیب ابتدایی قرار گرفت و در کنار لوئیز 
ســوارس و لیونل مسی خط حمله بارسلونا با پیراهنی 
جدید راهی میدان شــده بود. در بازگشــت به پایتخت 
اســپانیا او ســعی کرد که تاثیرگذار ظاهر شود و بتواند 
قدرت خط حملــه را اضافه کند. این برای اولین بازی 
بود کــه یک بازیکن به غیــر از لیونل مســی مورد توجه 
قــرار داشــت امــا در نهایت همــه نگاه ها به ســاق های 

ستاره آرژانتینی دوخته شد. 
گل درخشــان اســطوره زنــده بارســلونا در دقیقه 86 
تیمش را به صدر جدول اللیگا فرســتاد تا این قهرمان 
با نتیجه یک - صفــر در قلعه واندا متروپولیتانو تیمش 
را نجــات بدهــد. همان طور کــه انتظــار می رفت همه 
نگاه ها به آنتوان گریزمان بود، که از ســمت چپ حمله 
بارســلونا برابر تیم سابق خودش را اثبات کند. مهاجم 
فرانســوی در ماه جــوالی بعد از یک پروژه 4 ســاله که 
هیچ کــس را در پایتخــت اســپانیا خوشــحال نکرد، از 
اتلتیکــو بــا 120 میلیــون یورو به بارســلونا پیوســت. 
گریزمان در 17 بازی نخست خود قبل از این مسابقه، 
تنها 5 گل در بارسلونا به ثمر رسانده بود و در ورزشگاه 
تیم قبلی هم آمار درخشــانی نداشت. گریزمان به غیر 
از نتیجه ای که داخل زمین رقم خورد، هیچ جایگاهی 
در خارج از زمین بازی بــرای هواداران اتلتیکو ندارد؛ 
ایــن را موش هــای اســباب بــازی خوابیــده کــه روی 
پــالک وی خارج از ورزشــگاه مانده بودند، نشــان داد 
- همان شــیوه پذیرایی کــه تیبو کورتووا در بازگشــت 
بــا رئال مادرید به ورزشــگاه اتلتیکو داشــت. برخی از 

هواداران اتلتیکو قبل از بازی شعار دادند: »گریزمان، 
بمیری« و همین نشــان داد که دقیقا چه مقدار محبت 
تماشــاگران روی ســکو بــه ایــن بازیکن باقــی مانده و 
آتش ســوزی را در یــک شــب مرطــوب مادریــد همراه 
خواهد داشت. »تو می خواستی یک اسم داشته باشی 
و فراموش کردی که مرد باشی« این دیگر بنری بود که 
برای میزبانی از گریزمان اســتفاده شــد. در نیمه دوم 
گریزمان فرصت مناســبی داشت که به محوطه جریمه 
نزدیک شود و برای گلزنی شانسش را امتحان کند اما 

یک آفساید پلن او را بهم ریخت. 
 دیگر مدیونی

بارســلونا برتــری مقابــل اتلتیکو مادرید را بــه غیر از 
مســی بــه آندره تراشــتگن مدیون اســت. ســنگربان 
آلمانــی یک بار دیگــر با نمایشــی بی نظیر خودش را 
اثبات کرد. 2 ضربه ایستگاهی دیدنی، چند موقعیت 

جدی و ضربه ســر آلوارو موراتــا از جمله فرصت های 
خــوب اتلتیکــو برای گلزنــی به بارســا بود کــه دیوار 
آلمانــی رو به روی آن ایســتاد. همتای تراشــتگن در 
آن سوی میدان هم واکنش های مناسبی به حمالت 
بازیکنان بارســلونا داشــت اما در نهایت تسلیم ضربه 
دیدنــی لیونــل مســی شــده بود. درخشــش مســی، 
ســی امین گل ایــن بازیکن در بازی ســی و نهــم را به 
همراه داشــت. همکاری ســوارس و مســی، اوبالک 
را تســلیم کــرد و همه چیز را ضربه تماشــایی مســی 
رقم زد. یک شــب قبل از این که همه به دنبال کسب 
توپ طالیی ششــم از مســی باشــند، او معجزه ای را 
رقم زد کــه از گریزمان انتظار می رفــت. آمار ضعیف 
گریزمان برابر اتلتیکو نشان داد او پس از این که خانه 
قدیمی اش را از دســت داده هنوز نمی تواند بارسلونا 

را خانه خود بداند.

وقتی همه منتظر گریزمان 
مسی معجزه کردبودند...

توپچی هــا کماکان و در زمانی که دیگر خبری از آرســن 
ونگر هم نیســت، از مدعیان قهرمانی لیگ برتر به شمار 
نمی روند. تیم اونای امری فصل را بد شــروع کرد و بدتر 
هم ادامه داد تا کار به اخراجش از آرسنال کشیده شود. 
فعــال فردی لیونبــرگ عنان کار را در دســت دارد اما در 
اولیــن بــازی، آرســنال مقابل نورویــچ انتهــای جدولی 
متوقف شــد. روبرت پیرس که زمانی هم تیمی لیونبرگ 

فعلــی  وضعیــت  دربــاره  بــود،  رویایــی  آرســنال  آن  در 
توپچی هــا می گوید: »بازی بــا نورویچ ســیتی، پیچیده، 
دشــوار و حتی در مقطع، اســترس زا بــود. مخلص کالم 
این که تیم هنوز مریض اســت. فردی یا هر مربی دیگری 
باید داروی درست این بیماری را پیدا کند. باید صبوری 
پیشــه کنند ولی خب این اتفاقی اســت که کم و بیش از 
ابتدای فصل در حال رخ دادن است. ما ضعیف هستیم؛ 

آرام نیســتیم. وقتی اعتماد به نفس شما از بین می رود، 
مســئولیت پذیری تان هم کاهش پیدا می کند. چیزهای 
جدیــد کمتری هــم در بــازی امتحان می کنیــد. به نظر 
من اوضاع تیــم به لحاظ هجومی خوب اســت ولی خط 
دفاعــی؟ بــه نظــرم فــردی ایــن را می دانــد. او در کنــار 
مرتســاکر، کار زیــادی در ایــن زمینه بــرای انجام دادن 

دارند.«

به مناســبت پنجاهمین بازی ای که اوله گونار سولسشر روی 
نیمکت منچســتریونایتد نشسته، نگاهی کنیم به آمار او در این 
مدت. اوله که کارش را پرقدرت آغاز کرد، هرچه گذشــت بیشــتر 

عیب هایش هویدا شد!

همیلتــون  لوئیــز 
فصــل  قهرمــان 
فرمول  رقابت هــای 
آخریــن  در  یــک 
فصــل  مســابقه 
در ابوظبــی هــم به 
پیروزی رسید. مکس 
ورستپن راننده ردبول 
در مکان دوم و چارلز 
فراری  راننده  لکلرک 
قرار  ســوم  مکان  در 

گرفتند.

که  بود  پیش  چندی 
لواندوفسکی  روبرت 
گلزنی  به  زد  توییت 
اعتیاد دارد تا این که 
لورکوزن  بــه  بایرن 
باخــت، لــوا گلزنی 
اکانــت  تــا  نکــرد 
لورکــوزن آن  توییت 
و   کنــد  ریپــای  را 
»کمــک  بنویســد: 
می کنیــم کــه ترک  

کنی!« 

پیرس: آرسنال هنوز مریض است
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 ان شــاا... پنج شنبه با کمک 80 هزار هوادار استقالل صدر را از 
سپاهان می گیره. وعده ما پنج شنبه استادیوم آزادی.

 هر طور شــده و تا دیر نشــده کی روش را به تیــم ملی برگردانید. 
او بــه فوتبال ملی ما ارج و اعتبــار داد. تنها ایرادی که به کی روش 
وارد اســت؛ او بلــه قربان گــو  نیســت. 2 دوره پیاپی صعــود به جام 

افتخار کمی نیست. هرچه دستمزد گرفت، نوش جانش.
 آقــای گل محمــدی ، اگــر بازیکــن مدافع نــداری، من چنــد تا از 
بچه هــای کوچه مــان را برایت بیاورم ، اگر یــک روز رحمتی مریض 
بشــه ، با این دفاعی که درســت کردی، آبرو بــرای خودت و تیمت 

نمی گذاری.

انتخابات فدراسیون ورزش های رزمی لغو شد 
انتخابات ریاســت فدراســیون ورزش هــای رزمی در حالی قــرار بود  
امروز با حضور 11 کاندیدا برگزار شود که با اعالم دفتر امور مشترک 
فدراســیون های ورزشی انتخابات لغو شد. به گفته شروین اسبقیان 
بــا توجه بــه درخواســت مراجع نظارتی بــرای تقویــت انتخابات این 
فدراســیون به منظور انجام تحقیقات کامل تر درخصوص کاندیداها 
مجمع لغو و پس از تکمیل بررســی های الزم در زمان دیگری برگزار 

خواهد شد. 

کوالکوویچ به ایران برگشت
ایگــور کوالکوویچ ســرمربی تیــم ملی والیبــال ایران که پــس از اتمام 
مسابقات جام جهانی ژاپن به مرخصی رفته بود، بامداد دیروز به ایران 
بازگشــت. کوالکوویچ دیروز جلســه ای با محمدرضــا داورزنی رئیس 
فدراســیون والیبال درباره وضعیت تیم ملی و برنامه ملی پوشان برای 
حضور در مســابقات انتخابی المپیک برگزار کرد. تیم ملی حضور در  
مسابقات والیبال انتخابی المپیک در آسیا، 1۷ تا 22 دی در چین را 

پیش رو دارد. 

کشتی گیران آمریکایی به ایران نمی آیند
علــی رغم دعوت رســمی ایران از آمریکا برای حضــور در رقابت های 
کشــتی آزاد و فرنگی جام باشــگاه های جهان- بجنورد، این کشــور 
قصدی برای حضور در این رقابت ها ندارد. هومن توکلیان سرپرست 
ایرانی تیم ملی کشــتی آمریکا در این باره به ایسنا می گوید: »آمریکا 
قصدی بــرای اعزام تیم به این رقابت ها نــدارد  و تمرکز آمریکا به طور 

کامل بر روی موفقیت در المپیک است. «

طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون کشتی شد
بنا به درخواســت علیرضا دبیر، ریاســت فدراسیون کشتی و با حکم 
وزیر ورزش و جوانان محمدرضا طالقانی به عنوان عضو هیئت رئیسه 
فدراسیون کشتی منصوب شد. طالقانی سابقه ریاست بر فدراسیون 

کشتی را در کارنامه دارد.

زاویه نگاه شما امیدوارم تیم ملی امید با عبور از پیچ سخت المپیک به انتظار 45 ساله پایان دهد

به محض صدور حکم خزانه دار، حکم دبیرکلی سعیدی را صادر می کنیم
المپیک  رئیس کمیته ملی 
هم اندیشــی  نشســت  در 
دیــروز خــود بــا اصحاب رســانه شــرایط 
کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو را 
خوب توصیف و تاکید کرد از لفظ ایده آل 
اســتفاده  کاروان  فعلــی  شــرایط  بــرای 
بــا  نمی کنــد. ســیدرضا صالحی امیــری 
تاکید بر این که فدراسیون های المپیکی 
تاکنون 90درصــد از بودجه مصوب خود 
را دریافــت کرده اند، می گوید: »مســائل 
مربــوط بــه کاروان اعزامــی بــه المپیک 
می شــود  پیگیــری  ســطح   3 در  توکیــو 
که حضــور رئیس فدراســیون در جلســه 
هیئت اجرایــی و صحبت درباره مســائل 
تاکنــون  اول اســت.  مختلــف در ســطح 
از  خــارج  کمــک  تومــان  میلیــارد   2  .5
ســقف بودجه مصوب به فدراســیون های 
درصــد   90 شــده.  پرداخــت  المپیکــی 
بودجه مصــوب را هم پرداخــت کرده ایم 
و 10درصــد باقی مانــده را هــم در آینده 
نزدیــک می پردازیم. « او صحبت هایش را 
این طور ادامه می دهد: »بررسی وضعیت 
ورزشکاران برای کسب سهمیه در کمیته 
تخصصــی و 3 نفره مربوط به ســطح دوم 
اقدامات مربوط به المپیک اســت. سطح 
ســوم کار هم جمع بندی کار ســتاد عالی 
اســت. « صالحی امیری با تاکید بر این که 
و  المپیکــی  فدراســیون های  تک تــک 
دقیــق  بررســی  مــورد  ورزشکارانشــان 
کمیتــه ملــی المپیــک و حمایــت کامــل 
تــا المپیــک قــرار می گیرنــد، می گویــد: 
»نســبت به ادوار گذشــته المپیــک مانند 
لندن و ریو، شــرایط فعلــی کاروان توکیو 
از نظر کسب ســهمیه خوب است، از واژه 
ایــده آل اســتفاده نمی کنم به ایــن دلیل 
که نیاز فدراســیون ها بســیار زیاد اســت 
امــا منابع ما محدود. این درحالی اســت 
کــه وزارت ورزش هم همــه ظرفیت های 
خــود را بــرای موفقیت فدراســیون های 

المپیکی درگیر کرده است. « 
انتظارات ســلطانی فر جنبه تشویقی 

دارد، نه ایجاد استرس 

انتظارات باالی مســئوالن وزارت ورزش 
از فدراسیون ها و ورزشــکاران المپیکی، 
صالحی امیــری  کــه  اســت  موضوعــی 
در واکنــش بــه آن می گویــد: »ســواالت 
مربــوط بــه وزارت ورزش را از مســئوالن 
این وزارتخانه بپرســید. اما در پاسخ باید 
بگویم کــه از ســلطانی فر دفــاع می کنم. 
جنبــه  بازی هــا  ســتاد  سیاســت  چــون 

تشویقی دارد، نه ایجاد استرس. « 
 به اســتيلی قول دادم تيــم اميد در 

محدودیت مالی قرار نگيرد
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در بخــش 
دیگــری از صحبت هایش دربــاره بودجه 
تیــم فوتبال امیــد می گویــد: » از روز اول 
طــی توافــق ســه جانبه بیــن مــا، وزارت 
ورزش و فدراســیون فوتبال، مســئولیت 
تیــم امید را کامــال به فدراســیون واگذار 
ســرمربی  انتخــاب  فرآینــد  در  کردیــم. 
ایــن تیم هم تا بــه امروز هیــچ مداخله ای 
نداشــتیم. وظیفــه مــا حمایــت مــادی و 
معنــوی اســت و تــا االن 400 میلیون به 
ایــن تیم کمــک کرده ایــم. در جلســه ای 
که اخیرا با حمید اســتیلی ســرمربی تیم 
ملــی امیــد داشــتم، بــه او قــول دادم در 
محدودیــت مالــی قرار نخواهنــد گرفت. 
اما ایــن تیم تاکنون انتظــارات را برآورده 
نکــرده. با این وجــود باید تــالش کنیم و 
با تشــویق و ایجاد فرصت مناسب منتظر 
باشــیم و ببینیــم شــرایط چطــور خواهد 

شد. انتظارات از این تیم مشخص است. 
امیــدوارم تیــم امید از این پیچ ســخت به 
ســالمت عبــور کنــد و بــه انتظــارات 45 

ساله برای المپیکی شدن پایان دهد.« 
 ژیمناستيک 5. 4 ميليارد تجهيزات 

می خواهد و ما نداریم
ملــی  کمیتــه  رئیــس  امیــری  صالحــی 
المپیــک امــا  در واکنــش بــه مشــکالت 
مالــی فدراســیون ژیمناســتیک و برخی 
فدراســیون های دیگر پاســخ قابل تاملی 
می دهــد: »مــا نمی توانیم به همــه نیازها 
پاســخ دهیم. همه روســای فدراسیون ها 
اسپانســر  می گوینــد  انتخابــات  زمــان 
می آورنــد امــا بعــد می بینیــم کمتــر این 
اتفــاق می افتد. مــا 90 درصــد تعهدات 
خــود را انجــام دادیــم و کمــک مالی هم 
اضافــه بر آن داشــتیم. همین شــنبه یک 
تومــان کمــک  میلیــون  میلیــارد و 200 
مالــی بــه فدراســیون ها تصویــب کردیم 
نیســت.  مــا  تــوان  در  ایــن  از  بیشــتر  و 
ژیمناســتیک البتــه بایــد مــورد حمایــت 
قــرار گیــرد و نیــاز بــه منبــع ارزی جدی 
دارد چون مشــکل تجهیــزات دارد اما ما 
تعهدات خود را نســبت به این فدراسیون 
انجام داده ایم. البته من به ژیمناســتیک 
حــق می دهم اما در نامه ای 5. 4 میلیارد 
داشــته  تجهیــزات  تامیــن  درخواســت 
امــا تــوان تامیــن آن را نداریــم. تاکنــون 
هندبــال،  کاراتــه،  فدراســیون های  بــه 

قایقرانــی  و  کوهنــوردی  شمشــیربازی، 
کمــک فوق العاده کرده ایــم. در این میان 
هزینه هــای ارزی و ریالی بــرای اعزام ها 
هم وجــود دارد. مــا در بودجه ســال 99 
بایــد 3 ردیــف بودجــه تعریف کنیــم. در 
و 200  میلیــارد  یــک  شــنبه  روز  جلســه 
میلیــون تومان کمک به فدراســیون ها را 
تصویــب کردیم و همه تــوان خود را برای 
بایــد  ژیمناســتیک  گذاشــته ایم.  کمــک 
حمایت جــدی شــود و مهمترین موضوع 
حــال  به هــر  اســت.  تجهیــزات  نیــز  آن 
تعهداتــی را کــه  در ابتــدا اعــالم کردیم، 
پرداختیم و به صد درصد می رســانیم. ما 
توان بیشــتر از 32 میلیــارد تومان کمک 
نقدی مســتقیم و 10 میلیــارد کمک غیر 
نقــدی را نداریــم. بودجه مــا ۷4 میلیارد 
و 200 میلیــون اســت کــه 42 میلیــارد 
تومانش را به فدراســیون ها می دهیم. با 
آشــنایی 40 ســاله ای که بنــده از بودجه 
دارم، هیــچ دســتگاهی نمی تواند با ۷4 
میلیارد بودجــه، بیــش از 42 میلیارد به 
فدراســیون ها پول بدهد. ولی ما این کار 
را انجام می دهیم. چون ما اینجا هســتیم 

که خدمت کنیم و منتی هم نیست .«
ملــی  کميتــه  دبيــرکل  ســعيدی   

المپيک است
رئیس کمیته ملی المپیک اما در واکنش 
به این که آیا سعیدی دبیرکل کمیته شده 
یا خیر هم می گوید: »سعیدی خیلی وقت 
اســت که به عنــوان دبیــرکل کمیته ملی 
المپیک انتخاب شده ولی ما این موضوع 
را اعــالم رســمی نکردیم. آن هــم به این 
دلیل کــه منتظر صــدور حکــم خزانه دار 
هســتیم. هــر زمــان که حکــم خزانــه دار 
بیاید، بالفاصله حکم دبیرکلی ســعیدی 
را صــادر می کنیــم. از نظــر من ســعیدی 

دبیرکل کمیته ملی المپیک است.«
پول ویلموتس را ما ندادیم

صالحی امیری در پاســخ بــه این که گفته 
می شــود پــول ویلموتــس را کمیتــه ملی 
المپیــک داده هم می گویــد: »این مطلب 

صحت ندارد. «

صالحی امیری: نمی توانیم بیش از 42 میلیارد به فدراسیون ها پول بدهیم شرایط خوب کاراته کاها برای 
کسب سهمیه المپیک

پــس از برگزاری آخرین مرحله رقابت های 
لیگ جهانی کاراته وان 2019 در مادرید 
بــرای  ورزشــکاران  رده بنــدی  تازه تریــن 
کسب سهمیه المپیک اعالم شد که نشان 
می دهد نماینــدگان ایران شــرایط خوبی 
برای کســب ســهمیه بازی هــای المپیک 
2020 توکیــو دارند. از نکات جالب توجه 
این رنکنیــگ می تــوان به تثبیــت جایگاه 
بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، ذبیح ا... 
پورشیب، حمیده عباسعلی، سارا بهمنیار 
و طراوت خاکسار اشاره کرد. این درحالی 
اســت که امیر مهــدی زاده با کســب مدال 
طــال در مادریــد 44 پله صعود داشــت و از 
رده 83 به رده 39 وزن خود رسید. در این 
رقابت ها ایران 2 طال توســط مهدی زاده و 
گنج زاده کســب کرد و حمیده عباسعلی و 

صالح اباذری هم برنزی شدند.

بنی تمیم نماینده UWW در 
مسابقات جنوب آسیا شد

مسابقات کشتی جنوب آسیا درحالی برگزار 
خواهد شــد کــه حمیــد بنی تمیــم دبیر کل 
کنفدراسیون کشتی آسیا به عنوان نماینده 
کنفدراســیون آســیا و اتحادیه جهانی به این 
مسابقات دعوت شده .نپال به عنوان میزبان 
ســیزدهمین دوره مســابقات جنــوب آســیا 
انتخاب شــده اســت. کنفدراســیون کشتی 
آســیا ۷ عضو دارد که دولــت تورلیخانوف از 
قزاقستان ریاست آن را بر عهده دارد و حمید 
بنی تمیم به عنوان دبیر کل، تنها عضو ایرانی 

این کنفدراسیون است. 

علیقارداشی مشاور ورزشی 
مدیرعامل هما شد

رئیس ســابق فدراســیون تنیــس روی میز به 
عنوان مشاور ورزشی مدیرعامل هما انتخاب 
شــد. به گزارش فارس، مهرداد علیقارداشی 
در  ریاســتش  دوران  گذشــته  هفتــه  کــه 
فدراســیون تنیــس روی میز به پایان رســیده 
بود، با حکم مدیرعامل شرکت هما به عنوان 

مشاور ورزشی انتخاب شد. 

سوژه

خبر

اخبار

یک روز پــس از نشســت خبــری عبدالمهدی 
نصیرزاده رئیس ســازمان لیگ کشتی ایران، 
محمــد بنــا در صفحه اینســتاگرامش شــدیدا 
نســبت بــه صحبت هــای نصیــرزاده مبنــی بر 
پرداخت حق و حقوق کشــتی گیران و مربیان 
تیم هــای لیگ و گــردش 30 میلیــارد تومانی 
لیگ بــه نفع کشــتی گیران و مربیــان واکنش 
نشان داد و نوشــت: »مصاحبه رئیس سازمان 
لیــگ را می خوانــدم. در مــورد گــردش مالی 
لیگ کشــتی، طوری حرف زده شده که انگار 
وزارت نفــت داره آمار صــادرات نفت رو اعالم 
می کنــه بــا اون اعــداد و ارقــام! آخــر چقــدر 
حرف، تا کی باید درگیر حرف باشــیم، آن هم 
حرف های صد مــن یه غاز! متاســفانه لیگ ما 
هم شــده محل کاســبی برای یــک عده خاص 
کــه با رفقــا و اقوام، جمع شــدن دور هم بدون 
این کــه به فکر یک مربی ســازنده باشــند. بعد 
هــم که الهی شــکر همیشــه انگشــت اتهام به 
سمت ماست که به ســازنده ها بها نمی دهیم. 
واقعا مســئوالن و مربیــان تیم هــای حاضر در 
لیگ بــا چه معیــاری انتخاب شــدند؟ افرادی 
ســابقه  نــه  کــه  می بینیــم  تیم هــا  راس  در  را 
مربیگــری دارند و نــه تجربه مدیریتــی. صرفا 
به خاطــر پیونــد قــوم و خویشــی و... صاحــب 

منصب شــده اند و فقط هم دنبال نشان دادن 
خودشــان هستند؛ از این شهر به آن استان. از 
جلوی این دوربین پیش به سوی آن تربیون!!! 
آقایانــی کــه از گــردش مالی میلیــاردی لیگ 
حرف می زنید چرا هنوز طلب کشتی گیرها را 
پرداخت نکردید؟ مســئوالن تیم دانشگاه آزاد 
خوزستان! کی قرار اســت مزد زحمت بچه ها 

داده شــود؟ ریاســت محتــرم ســازمان لیــگ 
کشــتی!!! چند بار از شما اســتدعا شد پیگیر 
این مســائل باشــید اما گویا مسائل بزرگ تری 
شــما را درگیــر کرده)مثــال عکــس یــادگاری 
فدراســیون،  رئیــس  اســتاندار،  بــا  گرفتــن 
وقــت  و  و...(  تیــم  فــالن  متمــول  مســئوالن 
چندانی برای پرداختن به دغدغه های واقعی 
کشتی و کشتی گیران ندارید. بابت زحماتتان 
درخصوص راه انداختن لیگ جذاب، درآمدزا 
و باشــکوه از شــما ممنونم. البته لیگ بیشــتر 
از این کــه متوجه منافع کشــتی گیران باشــد، 
حکــم مجلــس دور همــی دوســتان و رفقــا رو 
داشــته که با همدیگر دور سفره بنشینند، یک 
لقمــه نــان و خاویار نوش جان کننــد. وقتی از 
درآمدزایــی لیگ صحبت می شــود باید منافع 
هــم متوجــه تیم هــا و کشــتی گیران باشــد نه 
این کــه خیلی از تیم ها هزینه هایشــان توســط 
مربیــان و عالقه مندان به کشــتی تامین شــود 
مثل هیئت کشــتی اســتان قم! لطفــا، لطفا و 
لطفا به فکر خود خود کشــتی باشیم نه دنبال 
حرف و ادا و ادعا! لطفا و لطفا به جای نمایش 
دادن و حــرف زدن و قول بی مورد دادن طلب 
کشــتی گیران مظلوم پرداخت شود. و من ا... 

توفیق!!!«

حمله آقای خاص به سازمان لیگ 

بنا: سازمان لیگ دورهمی نان و خاویارخورهاست!

پیمــان فخــری معــاون سرپرســت 
کاروان ایــران در المپیــک 2020 
آخریــن  تشــریح  بــه  گزارشــی  در 
اقدامــات انجام شــده بــرای اعزام 
کاروان ایــران بــه توکیــو پرداخــت 
المپیــک 2020  »در  بگویــد:  تــا 
دارنــد  حضــور  رشــته   33 توکیــو 
کــه در مقایســه بــا المپیــک ریــو، 
5 رشــته شــامل کاراتــه، اســکیت 
بورد، صخره نوردی، موج ســواری، 
اضافــه  بیس بــال  ســافت بال- 
شــده اند اما 148 ورزشــکار کمتر 
شــرکت  المپیــک  ایــن  در  ریــو  از 
خواهند کــرد. این درحالی اســت 
کــه حضور زنــان در المپیک توکیو 
بــه 5. 48 درصــد رســیده. حــال 
آنکــه در المپیک ریو شــاهد حضور 

29درصدی زنــان بودیم. افزایش 
نرخ رشــد حضور زنــان در المپیک 
توکیو حکایت از آن دارد که کمیته 
بین المللــی المپیــک بــه هدف که 
همانــا حضور 50 درصــدی زنان و 
50 درصدی مــردان )حضور برابر 
مردان و زنان( در المپیک هاســت، 
بسیار نزدیک شــده است. « فخری 
با اشــاره بــه ثبت نام اولیــه کاروان 
اولیــه  »ثبت نــام  می دهــد:  ادامــه 
در  حضــور  بــرای  ایــران  کاروان 
المپیــک از 20 آبان آغاز شــده و 5 
فدراسیون اسامی خود را داده اند. 
5 روز دیگــر به پایان این مهلت باقی 
درحالــی  ایــران  کاروان  مانــده. « 
در المپیــک ریــو بــا 63 ســهمیه در 
14 رشــته ورزشــی شــرکت کرد که 

فخــری در واکنش به پیش بینی اش 
از تعــداد ســهمیه های ایــران بــرای 
المپیک توکیــو می گوید: »شــرایط 
المپیــک بســیار خــاص و غیرقابــل 
پیش بینــی اســت، بــا این حــال مــا 
کســب  مــورد  در  کاملــی  ارزیابــی 
ســهمیه و نتایج احتمالی داریم و به 

صورت هفتگی شرایط فدراسیون ها 
را رصــد می کنیــم. ضمــن این کــه 
اصــال انتظــار بیــش از حــدی هیچ 
فدراسیونی نداریم و حتی پیش بینی 
کســب  درخصــوص  فدراســیون ها 
تعداد ســهمیه های احتمالی شــان، 

تعدیل می کنیم. «

فخری: ارزیابی کاملی از تعداد سهمیه های المپیک داریم
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جدایی مدافع استقالل در نیم فصل جدی شد
میالد باقری یکــی از بازیکنانی بود کــه در ابتدای فصل در 
سبد خرید استقالل قرار گرفت و به عنوان یک مدافع میانی 
از مــس کرمان به این تیم منتقل شــد. امــا در حالی که ۱۲ 
هفته از لیگ برتر سپری شده او حتی یک دقیقه هم فرصت 
حضــور در ترکیب آبی ها را پیدا نکرده و بــه احتمال زیاد در 

نیم فصل از این تیم جدا می شود.
دوری 6 هفته ای یزدانی از ترکیب استقالل

کاوه ستوده، پزشک استقالل در خصوص وضعیت سیاوش 
یزدانی گفــت: »پس از معاینــات بالینی و ام آرآی مشــخص 
شــد که این بازیکن از ناحیه همســترینگ پای راست دچار 
آســیب دیدگی درجه دوم به میزان ۱٧ ســانتی متر شده که 
حداقل ٦ هفته نیاز به درمان خواهد داشت و سپس با انجام 

معاینات تکمیلی و ام آرآی مجدد تصمیم گیری خواهد شد.
نمره خوب آزمون در دیدار با اسپارتاک 

در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر روسیه، زنیت میزبان 
اســپارتاک مســکو بود و به پیروزی یک-صفر رسید. در این 
بازی ســردار آزمون، مهاجم ایرانی از ابتدا در ترکیب اصلی 
زنیــت حضــور داشــت و در دقیقه 63 تعویض شــد. ســایت 
چمپیونات روسیه در ارزیابی فنی اش از این دیدار به آزمون 
نمره خوب 6.5 از ۱0 داد. زنیت با این برد 4۲ امتیازی شد 

و به صدرنشینی خود ادامه داد.
10درصد سهم پرسپولیس از فوالدشهر 

احمد جمشــیدی، ســخنگوی باشــگاه ذوب آهــن در مورد 
وضعیت ورزشــگاه فوالدشــهر گفت: »در بازدید از ورزشگاه 
فوالدشهر مشــخص شــد ضلع جنوبی به بازی پرسپولیس 
نمی  رســد، صندلی های این قســمت نصب نشــده اما سایر 
امکانات فراهم است. نکات ایمنی هم مانند گذشته رعایت 
می شــود.« وی ادامــه داد: »در مــورد نحــوه بلیت فروشــی 
جلسه ای برگزار خواهد شــد و هنوز تصمیمی گرفته نشده 
اما ۱0درصد از ورزشگاه سهم هواداران پرسپولیس خواهد 

بود و این قانون را رعایت می کنیم.«
دستگاه کریوتراپی در کلینیک استقالل 

بازیکنان اســتقالل پس از بازگشت از اصفهان و بازی سنگین 
با ســپاهان با دستگاه های جدیدی ریکاوری کردند که انتشار 
تصاویــر آن هــا باعــث تعجب فوتبال دوســتان شــد. اســم این 
دســتگاه کریوتراپی اســت که مناســب بــرای ســرمادرمانی و 
ریکاوری در یخ اســت که به تازگی و با کمک امین منوچهری، 
بازیکن ســابق استقالل وارد کلینیک باشگاه استقالل شده و 
آبی پوشان می توانند پس از این سرمادرمانی و ریکاوری با یخ را 
به صورت علمی و با درجه انجماد مناسب انجام دهند. هدف از 
کریوتراپی کاهش سوخت و ساز سلولی، افزایش بقای سلولی، 

کاهش التهاب، کاهش درد و اسپاسم و انقباض عروق است. 
سپهرحیدری به پرسپولیس برگشت

ســپهر حیــدری، مدافع ســابق پرســپولیس که بــا توجه به 
گلزنی در ثانیه های پایانی جدال با ســپاهان که با قهرمانی 
شــاگردان افشــین قطبی همراه شــده بود، طــی حکمی از 
ســوی مدیرعامل این باشــگاه به عنوان مربی تیم امیدهای 

این باشگاه انتخاب شد.
بلیت استقالل-شهرخودرو ارزان شد

بنا بر درخواست هواداران استقالل و با موافقت امیرحسین 
فتحی، مدیرعامل باشــگاه، بلیت فروشــی دیدار آبی پوشان 
روز پنج شــنبه برابر شــهرخودرو با قیمــت حداقلی، صورت 
خواهد گرفت. تیم فوتبال اســتقالل روز پنج شــنبه میزبان 
شــهرخودرو اســت و زمان شروع بلیت فروشــی این مسابقه 

متعاقبا اعالم می شود.

شایعه یا واقعیت؛ سرجینیو در راه استقالل
طبــق گفتــه امیرحســین فتحــی، مدیرعامــل باشــگاه 
استقالل، این باشــگاه مذاکرات خود را برای جذب یک 
مهاجــم در نیم فصــل آغاز کرده اســت. بر همین اســاس 
خبر رســیده باشگاه اســتقالل مذاکراتی را با سرجینیو، 
مهاجم ۲4 ســاله کاشیماآنتلرز آغاز کرده است. قرارداد 
این بازیکن در ژانویه ۲0۲0 با کاشــیما به اتمام می رسد 
و هنوز قرارداد خود را با این باشگاه ژاپنی تمدید نکرده. 
ســرجینیو در دور گذشــته لیــگ قهرمانــان آســیا مقابل 

پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا گلزنی کرده بود.

درخواست استقالل برای تغییر ساعت بازی با 
شهرخودرو

درخواســت رسمی باشگاه استقالل جهت تغییر ساعت 
برگــزاری مســابقه اســتقالل مقابل شــهرخودرو در روز 
پنج شــنبه ۱4 آذر ۹۸ برای ســازمان لیگ ارسال شده 
است. بازی استقالل برابر شهرخودرو در شرایطی قرار 
است ساعت ۱5 برگزار شود که باشگاه استقالل تمایل 
دارد این بازی دیرتر برگزار شود تا تماشاگران بیشتری 

بتوانند از این بازی استقبال کنند.

پرسپولیس و طلسم 9 ساله در فوالدشهر
در یکــی از دیدارهــای حســاس هفتــه ســیزدهم لیــگ 
برتــر تیم هــای ذوب آهــن و پرســپولیس بــه میزبانی تیم 
تحت هدایــت علیرضا منصوریــان رودرروی یکدیگر قرار 
می گیرنــد. یــک آمــار عجیــب دربــاره بــازی ذوب آهن و 
پرســپولیس در فوالدشــهر وجود دارد. شاید جالب باشد 
بدانید سرخ پوشــان پایتخت نزدیک به ۹ ســال اســت در 
فوالدشــهر به بــرد نرســیده اند. آخریــن بار پرســپولیس 
روز ۲۱ فروردیــن ســال ۱3۹0 با هدایت علــی دایی و با 
گل های وحید هاشمیان، امیرحسین فشنگچی و محمد 
نوری موفق شد ذوب آهن را در فوالدشهر شکست بدهد و 

حاال دقیقا ۸ سال و ٧ ماه از آن بازی می گذرد.

فرشــید باقــری، هافبک اســتقالل بعــد از 4 هفتــه غیبت می توانــد در هفته 
ســیزدهم لیــگ برتــر این تیــم را همراهــی کند. باقــری که فصل گذشــته از 
بهترین های اســتقالل بود، در ایــن فصل بازی های زیادی را از دســت داد و 
مصدومیــت وی باعــث شــد زوج کریمی-ریگــی در خط میانی آبی ها شــکل 
بگیرد. هافبک باتجربه تیم اســتقالل ســالمتی کامل خود را بازیافته و آماده 
بازگشــت به میدان اســت و در صورت لزوم، اســتراماچونی در بازی حساس 
مقابل شــهرخودرو می تواند از این بازیکن استفاده کند. اما باید دید با توجه 
به این که چشــمی و ریگــی زوج خوبی را در میانه زمین تشــکیل داده اند این 
فرصت به باقری داده خواهد شــد یا او در بازگشــت دوباره باید روی نیمکت 

آبی ها بنشیند.

کمال کامیابی نیا، هافبک پرسپولیس در فاصله بسیار کوتاه تا شروع فصل 
نوزدهــم به علت دررفتگی کتف مجبور شــد جراحی کند. همان زمان به او 
اعــالم کردند حداقل 3 ماه از میادین دور اســت، از ایــن رو اکثر بازی های 
نیم فصل اول را از دســت می دهــد. کامیابی نیا به آرامــی تمرینات گروهی 
خود را همراه با ســایر بازیکنان دنبال می کند اما هنوز به فرم ایده آل بدنی 
نرســیده و با این شــرایط احتمال حضور او در میدان چندان باال نیست زیرا 
امکان تشــدید مصدومیتش وجود دارد. در این مورد شنیده می شود کمال 
تــا پایــان نیم فصل و در 5 بازی باقی مانده شــانس حضــور در ترکیب اصلی 
را ندارد و فقط ممکن اســت بــرای دقایق کوتاهی در یکــی، دو بازی راهی 

زمین شود.

کامیابی نیا نیم فصل دوم برمی گرددباقری برای شهرخودرو آماده شد

در صــورت انتقــال لژیونــر ایرانــی به 
بوندس لیگا 

استقالل در انتظار سود 500 هزار 
یورویی انتقال مجید حسینی! 

چند روز پیش برخی رسانه ها از پیشنهاد 
۲میلیــون و 500هــزار یورویــی باشــگاه 
هرتابرلین آلمان به باشگاه ترابزون اسپور 
ترکیه برای در اختیار گرفتن ســیدمجید 
ایرانــی  و  ملی پــوش  بازیکــن  حســینی، 
این باشــگاه خبر دادند. مجید حســینی، 
بازیکــن ســابق اســتقالل کــه به واســطه 
مقدماتــی  مســابقات  در  درخشــش 
جام جهانی و جام جهانی ۲0۱۸ روســیه 
مــورد توجه چند تیم خارجــی قرار گرفت 
ترابزون اســپور  تیــم  بــه  و درنهایــت هــم 
ترکیــه پیوســت در زمــان مدیریت ســابق 
اســتقالل لژیونر شــد. زمانی که باشــگاه 
کارت  درخواســت  ترابزون اســپور 
آی تی ســی ایــن بازیکــن را مطــرح کــرد 
مدیریــت باشــگاه اســتقالل تغییــر کرد و 
امیرحســین فتحی و علی خطیر به عنوان 
اســتقالل  باشــگاه  معــاون  و  مدیرعامــل 
معرفی شــدند. خطیر و فتحی با بررســی 
پرونــده انتقــال حســینی جلــوی صــدور 
آی تی ســی را گرفتنــد و بــا مطــرح کردن 
حق رشد این بازیکن جوان که از تیم های 
پایه اســتقالل رشــد و به تیم ملی رســیده 
بود و تهدید به شکایت از باشگاه ترکیه ای 
به خاطــر نادیده گرفتن ایــن موارد کاری 
کردنــد کــه ســران باشــگاه ترکیــه ای به 
تهــران آمدنــد و ناچــار شــدند امتیازاتی 
نادیــده گرفتــه  کــه در مذاکــرات قبلــی 
شــده بود را بدهند. به این ترتیب باشگاه 
ترابزون برای انتقال مجید حسینی ابتدا 
500 هــزار دالر بابــت رضایت نامــه ایــن 
بازیکن که با باشــگاه اســتقالل قــرارداد 
داشــت پرداخت و ســپس ملزم شد بندی 
در قــرارداد او اضافــه کند و بابــت انتقال 
بعدی او نیز درصدی به باشــگاه استقالل 
برســد. با اســتناد به همین بند مهمی که 
در قرارداد مجید حســینی گنجانده شــد 
در صــورت انتقــال او به هرتابرلین ســود 
قابل توجهی به باشگاه استقالل می رسد 
که با توجه به تفاهم نامه امضاشده و واریز 
۲0درصد کل قــرارداد حدود 500 هزار 

یورو خواهد بود. 

پس از جدایــی برانکو ایوانکوویچ از باشــگاه 
پرســپولیس، مســئوالن وقــت ایــن باشــگاه 
مطالبات فصل گذشته سرمربی شان که چیزی حدود یک 
میلیــون یورو بود را پرداخت نکردنــد تا برانکو درنهایت به 
فیفا شکایت کند. پس از این موضوع با حضور محمدحسن 
انصاری فــرد تالش هــای زیادی انجام شــد تا با ســرمربی 
ســابق قرمزها برای پرداخت مطالباتش به توافق برســد و 
و  برانکــو  میــان وکیــل  ایــن زمینــه جلســه ای  حتــی در 
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس برگزار شــد اما این جلسه 
نتیجه ای در بر نداشــت تا ســرمربی سابق سرخ ها یک ماه 
قبل حدود 5 هزار فرانک ســوییس بابت هزینه دادرسی و 
الصــاق تمبــر بــه فیفــا پرداخــت کنــد و دادرســی او علیه 

باشــگاه پرسپولیس به جریان بیفتد. حاال و بعد از گذشت 
حدود یک ماه نامه شکایت برانکو روز جمعه به فدراسیون 
فوتبال و دبیرخانه و امور بین الملل ابالغ شــد و روز شنبه 
نیــز در اختیــار باشــگاه پرســپولیس قــرار گرفــت و در آن 
درخواست شده نســبت به ادعای برانکو در اولین فرصت 
پاســخ داده شود. بر اساس آخرین اخبار رسیده از باشگاه 
پرسپولیس برانکو از باشگاه پرسپولیس خواستار دریافت 
مطالبــات خود و دســتیارانش و همچنین پرداخت بدهی 
مالیاتی خود شــده اســت. در این شــرایط عالوه بر بدهی 
یک میلیون یورویی برانکو و دستیارانش پرداخت مالیات 
او نیز بــه معضل بزرگ مدیرعامل ســرخ ها تبدیل شــده و 
مســئوالن پرســپولیس در تالشــند تا بــا ادامــه مذاکرات 

مطالبــات او را فراهــم کرده تا این مربی در چند قســط به 
اخیــر  روزهــای  طــی  رو  همیــن  از  برســد.  خواســته اش 
پرسپولیسی ها مذاکراتی را برانکو و وکیل او داشته اند اما 
با یــک جواب قاطــع مواجــه شــده اند: »پرداخــت تمامی 
مطالبــات به صــورت یک جا.« برانکــو ایوانکوویــچ به طور 
رسمی به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده مطالبات خود را 
بــدون هیچگونــه قســط بندی می خواهــد و هیــچ قیــد و 
شــرطی را نمی پذیرد. با توجه به این شرایط، انصاری فرد 
که درهای مذاکره را بسته می بیند باید در روزهای آتی به 
فکــر تامیــن بودجــه ای ۱۸ میلیــارد تومانــی باشــد تــا با 
پرداخت تمامی مطالبات برانکو و مالیات معوقه این مربی 

پرونده جنجالی این روزهای تیمش را ببندد. 

پاسخ قاطع برانکو به درخواست پرسپولیس

پولم را یک جا می خواهم!

استراماچونی گزینه هدایت 
تیم ملی ایران؟!

ناراحتی استقاللی ها از کاندیدا شدن سرمربی ایتالیایی شان در رسانه ها

در شــرایطی کــه اســتقالل بــا 
آندره آ استراماچونی، سرمربی 
ایتالیایــی اش جان تــازه ای گرفتــه و با ارائه 
فوتبال زیبا و تهاجمی و چشــم نواز تحســین 
همگان را برانگیخته روز گذشته یک شایعه 
باعث شــد هواداران این تیم نگران شــوند. 
برخی رسانه ها و کانال های هواداری خاص 
از کاندیدا بودن استراماچونی برای هدایت 
تیــم ملی فوتبال ایــران خبر دادنــد، این در 
حالی بود که در روزهای گذشته رسانه های 
داخلــی و خارجــی همگی از نزدیک شــدن 
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی سابق تیم ملی 
بــه نیمکــت این تیــم و توافــق او بــرای عقد 
قرارداد 3 ســاله با فدراســیون فوتبال ایران 
خبر داده بودند. حتی برخی از این رسانه ها 
نقل قول هایی هم از پروفسور آورده و از قول 
او نوشــته بودند بــا تیم ملی ایــران به توافق 
رسیده ام و دیگر به پرسپولیس برنمی گردم. 
برخی رسانه ها هم از آپشن های برانکو برای 
توافق با فدراســیون فوتبال ایــران رونمایی 
کــرده بودنــد کــه البتــه نــه تاییــد شــد و نه 
تکذیــب. همــه ایــن گمانه زنی هــا و اخبار و 
شــایعات دربــاره نیمکت تیم ملــی ایران در 
حالــی صــورت گرفتــه و می گیرد کــه هنوز 
تکلیف مــارک ویلموتس، ســرمربی بلژیکی 
تیــم ملــی مشــخص نشــده و معلوم نیســت 

وضعیت او با فدراسیون فوتبال چه می شود. 
در چنین شرایط ابهام آلودی برخی رسانه ها 
برانکو را سرمربی تیم ملی می دانند و برخی 
دیگر هم هر روز گزینه ای تازه به کاندیداهای 
ســرمربیگری تیم ملی اضافــه می کنند. در 
رنــار،  نــام  هــم  گمانه زنی هــا  جدیدتریــن 
سرمربی سابق و فرانسوی تیم ملی مراکش، 
یحیی گل محمدی، ســرمربی شهرخودرو و 
استراماچونی، سرمربی استقالل به لیست 
گزینه هــای هدایت تیــم ملی فوتبــال ایران 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  شــده.  اضافــه 
فدراســیون فوتبــال هیچ واکنشــی بــه این 
اخبار و شایعات و اسامی نشان نداده است. 

  
اگر واقعا توافقی حتی به صورت شفاهی بین 
فدراسیون فوتبال و برانکو انجام شده با توجه 
به مشــخص نبودن وضعیت مارک ویلموتس 
بــا تیم ملی و فدراســیون، این توافق اخالقی 
و قانونــی نیســت و می توانــد تبعــات بســیار 
ناخوشــایند چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ 
معنــوی بــرای فوتبــال ایــران در پی داشــته 
باشــد. اگر هــم توافقــی صــورت نگرفته چرا 
کســی برانکو را برای این رفتارهای مضرش 
در خصوص فوتبال ایران توجیه و بازخواست 
نمی کنــد؟ نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه اگر 
قرار به فســخ قرارداد ویلموتس باشــد اصوال 

رویکــرد و هدف گــذاری فدراســیون فوتبال 
برای تیم ملی چیســت که این همــه مربی با 
ســلیقه ها و راهبردهــای متفــاوت بــرای تیم 
ملی قطار شــده اند و چرا فدراسیون واکنش 

مناسبی به این موضوع نشان نمی دهد؟ 
  

نکته دیگر درباره گزینه شدن استراماچونی 
برای تیم ملی فوتبال ایران است. این مربی 
جوان ایتالیایی با باشــگاه استقالل قرارداد 
۲ ســاله دارد و به گفته امیرحســین فتحی، 
مدیرعامل باشگاه استقالل قرارداد او برای 
۲ فصل تنظیم شــده و او در لیگ بیستم هم 
بــا آپشــن هایی که به قــرارداد ســال دومش 

اضافه می شــود سرمربی اســتقالل خواهد 
بــود. از طرفــی او بــا توجــه به نتایــج خوبی 
کــه در هفته هــای اخیر با اســتقالل کســب 
کــرده و آبی ها را به یــک قدمی صدر جدول 
رســانده به شــدت میــان هــواداران این تیم 
محبــوب شــده و قطعــا آبی هــای پایتخــت 
راضــی بــه جدایــی او نخواهنــد بــود. البته 
فتحی هم به این موضوع واکنش نشان داده 
و گفته است: »من تا به حال چنین خبری را 
نشنیدم و وقتی خبری در میان نیست، پس 
لزومی ندارد در موردش حتی حرف بزنیم.« 
بــا ایــن حــال موضــوع در فضــای مجــازی 
حســابی بازتاب داشــته و برخــی از کاربران 

و هــواداران اســتقالل معتقدند بعید اســت 
اســتراماچونی  ســراغ  فوتبــال  فدراســیون 
برود. آن ها معتقدند مســئوالن فدراســیون 
بــا برانکــو توافــق می کننــد و اگر نــام مربی 
ایتالیایــی آبی ها مطرح شــده قطعــا از روی 
شــیطنت برخــی افــراد و رسانه هاســت که 
دوســت ندارند موفقیت استقالل را ببینند. 
بــه اعتقــاد این عــده از کاربران و هــواداران 
مطرح شــدن نــام اســتراماچونی بــرای تیم 
ملــی به منظــور به هــم ریختن تمرکــز کادر 
فنی و بازیکنان استقالل و ضربه زدن به این 
تیم بــوده و اســتراماچونی هرگز مــورد نظر 

مسئوالن فدراسیون نبوده و نیست. 

پرونده هفته هفدهم ژوپیرلیگ در حالی بسته شد که باز هم یکی از ستاره های ایرانی 
حاضر در بلژیک مدعی نخســت کســب عنوان بازیکن هفته لقــب گرفت. دومین دبل 
متوالی کاوه رضایی در ترکیب اســپورتینگ شالروا ششمین برد در ٧ هفته گذشته را 
برای راه راه پوشــان به ارمغان آورد تا شــاگردان کریم باالحســین به عنوان بهترین تیم 
یکی، دو ماه گذشته بلژیک همه نگاه ها را به خود معطوف کنند. روند شکست ناپذیری 
شــالروا بــرای هفتمین هفته متوالی ادامه پیدا کرد تا با گلزنی و درخشــش ۲ ســتاره 
ایرانــی به نام های کاوه رضایی و علی قلــی زاده آن ها از رده های پایین جدول به جمع 
مدعیــان بــاالی جدول اضافه شــوند. البته برتری اســتانداردلیژ و خنت باعث شــد تا 
شــالروا با وجــود دومین دبل متوالی کاوه هفته را با یک بــازی کمتر در جایگاه چهارم 
به پایان برســاند. نکته جالب صعود خیره کننده کاوه رضایی در جدول برترین گلزنان 
ژوپیرلیگ و قرار گرفتن در کنار اوکه ریکه جانشــینش در بروژ اســت. ستاره ایرانی که 
به خاطر خرید این مهاجم نیجریه ای از ســری ب ایتالیا مجبور به ترک بروژ و بازگشت 
قرضــی به شــالروا شــد در 5 بازی ٧ بار گلزنــی کرد تا در همســایگی خرید ٧ میلیون 
یورویی بروژی ها قرار بگیرد. دومین دبل باعث شد تا رسانه های بلژیکی از او به عنوان 

مدعی و کاندیدای اول کسب عنوان بازیکن هفته نام ببرند.

هنوز 5 هفته دیگر تا پایان نیم فصل باقی مانده اما به سبک و سیاق هر سال از همین 
حاال گمانه زنی ها در مورد لیســت خروجی باشــگاه پرســپولیس برای جذب بازیکن 
جدید آغاز شــده اســت. تیمی که در ابتــدای فصل به رغم جدایــی برانکو ایوانکوویچ 
خوب بســته شــد و توانســت چند بازیکن خوب و نامــدار را جذب کند امــروز در رتبه 
چهــارم جــدول جا خوش کــرده و هــواداران این تیــم بســیار امیدوارند تا بــا جدایی 
بازیکنان بی کیفیت و ناآماده، بازیکنان جدید به تیم تزریق شــوند. حاال سوال خیلی 
از هواداران پرســپولیس این اســت که کدام بازیکنان از لیست ســرخ ها در نیم فصل 
جدا خواهند شــد. در ایــن بین جدایی حســین ماهینی جدی ترین خبری اســت که 
نمی توان به ســادگی از آن گذر کرد. برخی خبرهای تاییدنشــده حاکی از آن اســت 
که کالدرون در همان ابتــدای فصل نیز با توجه به میزان مصدومیت ماهینی تمایلی 
بــه ادامــه همکاری بــا او نداشــت و ترجیح می داد تا مهدی شــریفی را بــه عنوان یک 
مهاجــم در تیم نگه دارد. عدم اعتمــاد کالدرون به ماهینی تا جایی پیش رفته که این 
مربی آرژانتینی به مهدی شــیری نامطمئن اعتماد می کند و حتی در بحث و جدل با 
خلیل زاده او را به دفاع راست می فرستد اما دیگر به ماهینی اعتماد ندارد تا مشخص 

شود یکی از جداشده های قطعی سرخ ها ماهینی خواهد بود.

کاوه رضایی بازیکن هفته ژوپیرلیگ  جدایی قطعی ماهینی از پرسپولیس؟چهره روز سوال روز
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