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خراسان جوری نوشتی گرانی گل در روز  •
زن که انگار فقط گل گرون شده!

بزرگ ترین ویژگی ما ایرانی ها که خاص  •
ایــرانــه عــادت کــردنــه. مــا بــه گــرونــی عــادت 
می کنیم، به بی عدالتی عادت می کنیم  و...!

خودروسازها جوری با مردم رفتار می کنند  •
که بنز هم  جلویشان باید لنگ بیندازد. آیا این 
چهارتا ... در شان مردم ماست؟ در تمام دنیا، 
شرکت های خودروسازی با هزارجور فروش 
ــردم  ــی کنند م اقــســاطــی و... الــتــمــاس م
از محصوالت آن ها بخرند اما ایــن جــا! دو 
خودروساز داخلی همه جا تحریم هستند. 
باید از طرف مردم خودمان هم تحریم شوند تا 

درس عبرتی بگیرند، تاریخی!
با این که قیمت ها چندبرابر شده اما مردم  •

نمی توانند نیازهایشان را تهیه نکنند. پس 
ایــن وســط تولید کننده و فروشنده و دالل 
هیچ ضرری نمی کنند. آن بازنشسته بدبخت 
است، آن کارمند و کارگر بیچاره است که با 
همان حقوق ثابت باید تمام اقالم مورد نیازش 

را بخرد. چه کسی به ما مردم توجه می کند؟
 آقای نماینده ای گفته اند مردانی که درآمد  •

کافی ندارند ازدواج نکنند! بله آقای محترم! 
این وضعیتی است که شما برای ما درست 

کردید. 
 جوری توی سایت ها نوشته اند پراید ارزون  •

شد انگار از 66 میلیون رسیده به 10 میلیون. 
این ها 10 میلیون هم نمی ارزد چه برسه به 

این که 40 تومان پیش خرید  بشه.
مسئولین کشور که درباره افزایش قیمت  •

خودرو حرف می زنند و نظر می دهند فقط در 
سطح شعار است نه اقدام و عمل و نه پیگیری !

 جوانی مجردم که چندسال را با هزار امید و  •
آرزو فقط کار و پس انداز کردم. خدا می داند 
جز چند تکه لباس برای خودم چیزی نخریدم 
تا بعد از مدتی خانه بخرم. اما همین که پولم به 
قیمت یک خانه رسید بازار به هم ریخت و قیمت 
ها االن چندبرابر شده. حاال 10-15 سال دیگه 
باید فقط کار کنم تا بتوانم یک خانه نقلی بخرم. 

آن هم در صورتی که قیمت ها تغییر نکند.

ــوار هست وگرنه گرونی  •  خوبه سایت دی
ــودرو را گــردن چه کسی می انداختید؟  خ
گرانی مسکن، گرانی دارو، گرانی گوشت، 

مرغ و... این ها تقصیر کیست؟!
 لطفا گزارشی از کالس های کمک آموزشی  •

تهیه کنید. دخترم در کالسی شرکت می کند 
چون شلوغ است، می گویند کالس وی آی پی 
ثبت نام کنید. برای کالس های خصوصی هم 
باید چندین میلیون پول بدهیم. مثال برای زیست 

40 میلیون می گیرند. ما که نداریم چه کنیم؟
 بعضی ها برای روز مادر فقط یک شاخه گل  •

می تونن بخرن که همان را هم گران کردند. 
چرا ما همه  کارهامون برعکسه؟ مگر قیمت 
یــک شاخه گــل مشخص نیست کــه رئیس 
اتحادیه گل فروشان اجازه گران فروشی رو 

صادر می کنه؟
از اقتصاددانی پرسیدند این افزایش قیمت  •

ها تا کجا ادامه دارد؟ گفت تاجایی که جامعه 
کشش داشته باشه! یک مصداق اون بازار 
خودرو است. تا زمانی که مردم برای خرید 
خــودرو در صف باشند گرانی خــودرو ادامه 

خواهد داشت.
 متاسفانه گزارش و مطالب سراسر مغرضانه  •

دربــاره خودرو چاپ می کنید و از مشکالت 
اصلی جامعه مثل گرانی اجاره بها ومعیشت 
ــردم و بیکاری جــوانــان غافل شــده وفقط  م
برایتان  خــودرو  قیمت  اهمیت  بی  مسئله 

اهمیت پیدا کرده است!
 آقای یزدان پناه چرا هر چیزی رو به اتاق فکر  •

دشمن نسبت می دهی؟ خدا ناظر بر اعمال 
همه است. آیا پراید 60 میلیونی هم کار اتاق 

فکر دشمن است یا فکر زالوهای وطنی؟ 
 بعضی ها دالل نیستند و می خواهند یک  •

خودرو برای خود و خانواده شان ثبت نام کنند 
تا در سرمای زمستان وسط خیابان یخ نزنند. اما 
برای ثبت نام در سایت، بعضی نمایندگی ها و 
کافی نت ها مبلغی معادل یک تا پنج میلیون 
پول طلب کرده اند! اگر این صحت داشته باشه 

برای کشور اسالمی ما باعث تاسف است.
 بــه جــای ایــن کــه این همه بــه مــوضــوع بی  •

اهمیت خودرو بپردازیدبه موضوع اشتغال 
وکار و مسکن جوانان بپردازید. واقعا قیمت 
خــودرو در این شرایط حاد اقتصادی برای 

جوانان اهمیتی ندارد.
 با وجود چندبار تذکر، موزع تان روزنامه را  •

می پاشد در حیاط و من با 71 سال سن باید 
برگه ها را یکی یکی جمع کنم. لطفا بگویید در 

صندوق مخصوص بگذارد.
 بیایید همه مردانگی کنیم و تا مدتی برای  •

ماشین ثبت نام نکنیم. عین مرد به همدیگه 
قول بدیم. عین مرد.خراسان توهم عین مرد 

پیامم رو چاپ کن. دمت گرم!
خراسان:عین مــرد چــاپ کردیم ببینیم  •

چی میشه!
 آقای جنتی! میشه بفرمایید این مدینه فاضله  •

ای که دربـــاره اش صحبت می کنید دقیقا 
کجاست؟ تا ما هم بریم بهشون رای بدیم.

 آقایان توروخدا این قدر از قیمت ماشین  •
حرف نزنید. برای من که از پس کرایه خانه 
هم دیگه برنمیام چه فرقی می کنه پراید 60 

میلیون بشه یا 200 میلیون؟!
 از مسئولینی که عرضه ندارند قیمت مرغ و  •

تخم مرغ روثابت نگه دارند چه انتظاری دارید 
جز پاک کردن صورت مسئله مشکالت کشور؟

 بــرای دوگانه کــردن خودروها گفتند در  •
سایت ثبت نام کنید و ما هم این کار رو انجام 
دادیم به امید این که زود کارمان انجام بشه 
ولی چند روز قبل زنگ زدم به شماره تماسی 
که در سایت نوشته بود و گفتند که خرداد 
ســال دیگه نوبت شما میشه! دلیل رو که 

پرسیدم، گفتند لوازم نیست!
چرا از بازار آهن آالت و افزایش قیمت بسیار  •

زیادش گزارش تهیه نمی کنید؟ باورش سخت 
است ورق در دو ماه چهار هزار تومان گران شده. 

بعضی هابی سر و صدا چقدر پولدار شدند!
ام الفساد تمام گرانی ها سوء مدیریت در تمام  •

زمینه های اقتصادی است. سوء مدیریت فقط در 
خودرو نیست. شهرداری هم باعث گرانی است. 
عوارض کسب و پیشه پارسال 70هزارتومان بود 

و امسال دومیلیون و 970 هزار تومان.

توافقی برای عمل نکردن 

بنابر آن چه تاکنون از سوی منابع نزدیک  به 
طالبان در دوحــه و منابع آمریکایی همچون 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه، مارک اسپر وزیر 
ــاع و دونــالــد تــرامــپ رئیس جمهور ایــاالت  دف
متحده برمی  آید این است که آمریکا و طالبان به 
امضای توافق صلح نزدیک شدند، اما آن چه برای 
دوطرف این مذاکره و همچنین مردم افغانستان 
مهم  افغانستان  ــور  ام در  دخیل  کشورهای  و 
است، این است که جزییات این توافق چیست 
و دوطرف چگونه به اجرای آن متعهد خواهند 
بود؟منابع نزدیک به گروه طالبان اعالم کردند 
توافق صلحی که قــرار اســت میان ایــن گــروه و 
آمریکا به امضا برسد همان توافقنامه صلحی 
است که ترامپ یک سویه و به بهانه کشته شدن 
یک سرباز آمریکایی توسط طالبان در کابل از آن 

خارج شده بود.
 پس از آن بود که آمریکا مجدد به این توافقنامه 
صلح بازگشت و تحلیل گران بر این باور بودند که 
این بار آمریکایی ها شرایط جدیدی به این توافق 
اضافه کرده اند، از جمله این که گروه طالبان 
باید روابــط خارجی خود را با برخی کشورها 
یا  ایــران کم کند  از جمله جمهوری اسالمی 
به این روابــط پایان دهــد، دوم این که طالبان 
باید بپذیرد نیروهای آمریکایی در افغانستان 
قالب های  در  جمله  از  مختلف  قالب های  در 
اطالعاتی و عملیاتی باقی بمانند.با این حال 
منابع گروه طالبان تایید می کنند که آن ها همان 
توافقی را امضا کردند که پیش از این بین دو 
طرف امضا شده بود و هیچ شرایط جدیدی در آن 
را نپذیرفتند. از سوی دیگر آمریکایی ها و دولت 
افغانستان پیش از این شرط گذاشته بودند در 
صورتی توافقنامه را امضا می کنند که طالبان 
راضی  به آتش بس سراسری در افغانستان شود.

 با این حال آن چه امروز از صحبت های دو طرف 
بر می آید این است که آن ها در کاهش خشونت 
به توافق رسیدند و به احتمال زیاد این کاهش 
خشونت در افغانستان آغاز می شود و تا هفت 
روز ادامه خواهد داشت و در پایان هفت روز اگر 
با موفقیت همراه باشد، توافق صلح امضا خواهد 
شد.حال باید به چند نکته در زمینه توافق صلح 
توجه شود. نکته اول این که کاهش خشونت و 

سازوکار عمل به آن چیست؟ 
نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان و سفیر 
ــا در افغانستان بر این باورند که  اتحادیه اروپ
آمریکا و طالبان تعریف مشخص و همسانی از 
کاهش خشونت ندارند. بر همین اساس عده ای 
بر این باورند که یکی از زمینه هایی که در کوتاه 
مــدت یا بلند مــدت دو طــرف ایــن توافق یعنی 
آمریکا و طالبان می توانند زیر این توافق بزنند 
و از آن خارج شوند، مکانیسم کاهش خشونت 

است. یعنی دراین مکانیسم تعریف نشده است 
که منظور از کاهش خشونت چیست؟آیا کاهش 
در تعداد کشتار ناشی از خشونت هاست یا در 
تعداد حمالت؟ بــرای مثال اگــر در مــدت یک 
مــاه یک حمله  انتحاری و بــزرگ انجام شــود و 
در آن 200 نفر کشته شوند، یا اگر در یک ماه 
100 حمله انتحاری صورت گیرد اما تنها 20 
نفر کشته شوند، کــدام یک به معنای کاهش 

خشونت است؟
این مکانیسم از سوی دو طــرف تعریف نشده و 
تعریف یکسانی برای آن وجود ندارد و می تواند 
یکی از دالیل بر هم زدن توافق در آینده باشد. 
دومین مسئله بــرای برهم زدن توافق و عمل 
نکردن به آن از سوی دوطرف این است که هیچ 
طرح مشخصی برای پس از صلح تدوین نشده 
ــت. نه تیم گفت وگــو کننده از ســوی کابل  اس
تعیین شده که در آن نقش دولت افغانستان، 
سیاسیون و جهادی ها و احــزاب مختلف دیده 
شــود، نه این که گــروه طالبان طرح مشخصی 
برای آینده افغانستان و اداره آن دارد و نه طرف 
آمریکایی تاکنون توانسته است گروهی را به 
عنوان گروه برتر و اولویت دار برای مذاکره با 
طالبان جهت تعیین سرنوشت آینده افغانستان 
تشکیل دهد.بنابراین هیچ یک طرح مشخصی 
برای آینده افغانستان ندارند و این روشن می کند 
که در کوتاه مدت پس از توافق صلح اختالفات 
گسترده ای در زمینه مذاکرات بین االفغانی و 
همچنین چگونگی اداره کشور پس از مذاکرات 

صلح به وجود خواهد آمد.
همین نارضایتی ها هم در بدنه طالبان و هم از 
سوی رهبران جهادی، می تواند دو طرف مذاکره 
را به سمت برهم زدن توافق پیش ببرد. مسئله 
سوم این است که گروه طالبان تاکنون نپذیرفته 
است که به صورت مشترک با آمریکایی ها علیه 
گروه های شبه نظامی افراطی در افغانستان پس 
از توافق صلح به مبارزه بپردازد به عنوان مثال اگر 
فردای توافق صلح سر و کله داعش در افغانستان 

پیدا شود، وظیفه مبارزه با او بر عهده کیست؟ 
طالبان بر این باور است که داعش در افغانستان 
توسط آمریکا به وجود آمده و آمریکا برنامه های 
ــرد. حــال اگر  حمایتی از او را پیش خــواهــد ب
داعش در افغانستان دوباره شکل بگیرد، قطعا 
دست های خارجی از جمله آمریکایی ها پشت 
آن است. اگر قرار باشد طالبان به مبارزه با این 
گروه بپردازد پس مستقیما در برابر طرح و نقشه 
آمریکا قرار گرفته است. ازسوی دیگر  اگر طالبان 
این را بپذیرد که همزمان با آمریکایی ها به مبارزه 
با داعش بپردازد، بر اهداف و خطوط قرمز خود 
پای نهاده و بدنه میانی و جنگجوی خود را از 

دست داده است.
 باید این نکته را در نظر داشت که وجود داعش 
و سایر شبه نظامیان خارجی از جمله ازبک ها، 
عرب- افغان ها، تاجیک ها و حتی ترکمن ها در 
افغانستان مسئله ای پذیرفته شده است و این 
که مبارزه با این گروه ها برعهده کیست، نیز در 
این توافق دیــده نشده اســت. همین موضوع، 
صلح  توافق  آینده  در  دیگر  اختالفی  مسئله 
است و می تواند یکی از نکات برهم زننده توافق 
باشد. نکته دیگر برای برهم زدن توافق این است 

که آمریکایی ها این موضوع را پذیرفته اند که 
طالبان به چیزی کمتر از تمامیت حکومت در 
افغانستان راضی نیست  اما آمریکایی ها حاضر 
به بیان این نکته هم نیستند. اکنون پس از این که 
توافق صلح امضا شود طالبان به سمت به دست 
گرفتن تمام قدرت در افغانستان حرکت خواهد 
کرد. اگر آمریکا بخواهد حامیان سنتی خود در 
20 سال گذشته را  در افغانستان حفظ کند، 
مجبور به رویارویی مجدد چه رویارویی سیاسی 
و چه رویارویی نظامی با طالبان خواهد بود. لذا 
مجبور به حمایت از متحدان سنتی خود است. 
این موضوع سبب می شود که نوعی از اختالف 
و رویــارویــی و برهم زدن توافق در افغانستان 

شکل بگیرد.
نکته آخری که می توان در این زمینه  به آن اشاره 
کرد این است که بخشی از بدنه طالبان به بهانه 
این که آتش بس نیست و موضوع کاهش خشونت 
مطرح شده است، سالح خود را بر زمین نخواهند 
گذاشت و حتی در حد اندک به مبارزات خود در 
افغانستان ادامه خواهند داد. این نکته ای است 
که سر و سامان دادن به این نیروهای شبه نظامی 

باقی مانده بر عهده کیست؟ ا
گر طالبان به تمامیت قدرت دست پیدا نکند و 
اهدافش بر اساس توافق صلح محقق نشود، آیا 
حاضر است شبه نظامیان خود را از میدان جنگ 
بــاز پس گیرد و جنگ را به طــور کامل متوقف 
کند؟  یا اختالف دوباره در مذاکرات و زدن زیر 
تعهدات سبب می شود جنگجویان طالب مجدد 
به میدان جنگ برگردند. باید این نکته را دانست 
که ممکن است عده ای از بدنه نظامی طالبان 
مخالف هرگونه توافق صلحی از سوی رهبران 
سیاسی خود باشند و آن ها به مبارزه خود ادامه 

دهند.
همین موضوع بهانه را برای آمریکایی ها جور 
خواهد کرد تا به صورت یک طرفه زیر توافق صلح 
بزنند  و به حضور خود در افغانستان ادامه دهند 
و مجوزی برای عملیات نظامی گسترده آن ها با 
نام استراتژی زمین سوخته در افغانستان فراهم 
کند.نکته پایانی این است که توافق صلح بنابر 
آن چه منابع طالبان می گویند باید در حدود 
1۸ ماه آینده یا 24 ماه آینده منجر به خروج 
کامل نیروهای خارجی از افغانستان شود.حتی 
اگر توافق پشت پرده ای میان رهبران سیاسی 
طالبان و آمریکایی وجود داشته باشد و اعالم 
نشود و آن توافق پشت پــرده ای ایــن باشد که 
بخشی از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی 
بماند، این را باید مطمئن بود که بخشی از بدنه 
نظامی و ایدئولوژیک طالبان با حضور حتی یک 
سرباز خارجی در افغانستان مخالفت خواهد 
کرد.به هرحال با توجه به این که هیچ گونه طرح 
صلح مدون و مشخصی برای آینده افغانستان 
نه از سوی طالبان، نه از سوی آمریکایی ها، نه از 
سوی دولت کنونی افغانستان و نه از سوی احزاب 
جهادی و سیاسی وجود ندارد، می توان از همین 
حاال توافق صلح میان طالبان و آمریکا را شکست 
خورده دانست.به نظر می رسد تنها راه نجات 
افغانستان خروج کامل نظامیان آمریکایی از این 
کشور و سپردن سرنوشت افغانستان به دست 

مردم این کشور است.

...یادداشت روز
  سید حسام رضوی 

international@khorasannews.

com

تولیت آستان قدس در دیدار با جوانان فعال فرهنگی سراسر کشور :

توجه رهبری معظم به جوانان موضوعی شعاری نیست

تولیت آستان قدس گفت : توجه رهبری معظم 
به جوانان موضوعی شعاری نیست، این باور 
و ایمان رهبری به مسئله جوانان است که از 
تجربه تاریخی، عینی و عملی در طول 40 سال 
انقالب اسالمی نشئت می گیرد. به گزارش 
آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در دیدارهای جداگانه با جوانان فعال 
فرهنگی سراسر کشور که در تاالر والیت حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، تصریح کرد : بسیاری 
از افتخارات کشور به دست جوانان با ایمان، 
ــت، نقش  دلسوز و با انگیزه رقــم خــورده اس
جوانان در تحقق انقالب اسالمی، دوران دفاع 
مقدس، جهاد سازندگی و کسب پیشرفت های 
ــوده، از این  علمی بسیار کلیدی و اساسی ب
کانون  و  مخاطب  انقالب  معظم  رهبری  رو 
اصلی بیانیه گام دوم را جوانان قرار داده اند. 
حجت االسالم والمسلمین مــروی با تصریح 
بر این نکته که در ادوار مختلف نظام و انقالب 
جوانان نقش پررنگی در پیشبرد اهداف کشور 
توفیقات،  کــه  جوانانی  گفت:  کــردنــد،  ایفا 
پیروزی ها و موفقیت ها را در این 40 سال برای 
کشور رقم زده اند، ابتدا یک تربیت عمیق دینی 
یافتند و بعد برای کشور افتخار آفرین شدند. 

وی سردار شهید قاسم سلیمانی را نماد ایمان 
و اخالص معرفی و تأکید کرد: در گام نخست 
باید بستر ایجاد ایمان، تقوا، پاکیزگی و تقرب 
به خدا را در جوانان آماده کنیم. وصیت نامه 
شهیداِن جوان ما سرشار از ایمان و اخالق و 
معرفت است. همه افتخارآفرینان کشور، پیش 
از هر عاملی تربیت عمیق دینی پیدا کردند. 
نفس  به  اعتماد  ایجاد  قــدس  آستان  تولیت 
در نسل جــوان را دیگر موضوع حائز اهمیت 
دانست و گفت: استکبار با شکستن اعتماد به 
نفس ملت ها سیاست استعماری خود را دنبال 

می کند و مطالعه تاریخ و شواهد موفقیت های 
امروز دو ابزار مهم در ایجاد اعتماد به نفس در 
نسل جــوان اســت. وی امید دادن را از نتایج 
عملی ایجاد اعتماد به نفس خواند و ادامه داد: 
امــروز دشمن روی القای ناتوانی ملت، نبود 
ایستادگی و وابستگی به محصوالت تمدن غرب 
تأکید دارد که باید به همه به خصوص جوانان 
امید داده شود. در پایان این دیدار، کتاب »از 
انقالب اسالمی تا تمدن اسالمی« با حضور 

تولیت آستان قدس رونمایی شد.

 تــقــویــت هــمــکــاری هــای مــشــتــرک میان 	 
آستان قدس رضوی و جهاد دانشگاهی

تولیت آستان قدس همچنین در دیدار رئیس و 
معاونان جهاد دانشگاهی بر آمادگی این آستان 
مقدس بــرای تقویت همکاری های مشترک 
به منظور طراحی و اجرای پروژه های علمی و 
فرهنگی تأکید کرد. در این دیدار دکتر »طیبی« 
رئیس جهاد دانشگاهی نیز گزارشی از عملکرد، 
فعالیت ها و برنامه های آینده جهاد دانشگاهی 
ــه درخــصــوص بسترهای  ــه کــرد و در ادام ارائ
همکاری مشترک میان آستان قدس رضوی و 

جهاد دانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.

ردی از ابتال به ویروس کرونا در کشور وجود ندارد

معاون بهداشت وزارت بهداشت بر نبود ابتال 
به ویــروس کرونا در سراسر کشور تاکید کرد.
به گزارش ایسنا،دکتر علیرضا رئیسی در گفت 
وگو با روابط عمومی معاونت بهداشت افزود: 

شامل  کشور  ورودی  مبادی  کلیه  اکنون  هم 
مرزهای زمینی، هوایی و دریایی با پیشرفته 
ترین تجهیزات و همچنین پایش بهداشتی تحت 
دانشگاه  بهداشت  کارشناسان  کامل  کنترل 
های علوم پزشکی قرار دارند .وی اظهار کرد: 
شمار تلفات ویروس کرونا  در چین به 1500 نفر 
رسیده ؛ این درحالی است که تعداد مبتالیان 
ــروس همچنان رو به افزایش است. به ایــن وی
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت : امروز 
هموطنان  کلیه  قرنطینه،  روز  یازدهمین  در 
بازگشته از شهر » ووهان« چین در سالمت کامل 
هستند و آزمــایــش هــای مربوط منفی اســت و 

این عزیزان طبق پروتکل های جهانی تا سه روز 
دیگر در قرنطینه خواهند بود.وی افزود: عالوه 
بر فراهم بودن کلیه امکانات رفاهی برای این 
کارشناسان  متخصص،  پزشکان  هموطنان، 
امور بیماری ها، بهداشت محیط و اورژانس در 
محل قرنطینه مستقر و بر سالمت ایشان نظارت 
کامل دارند.دکتر رئیسی اظهار کرد: همان طور 
که بارها اعالم شده تاکنون هیچ موردی از ابتال 
به ویروس کرونا در سراسر کشور مشاهده نشده 
و هموطنان اخبار درباره ویروس کرونا را فقط 
از وزارت بهداشت، درمــان و آمــوزش پزشکی 

پیگیری کنند.
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بلومبرگ کوتوله یا سندرز دیوانه؟!

دونالد ترامپ در دو توئیت نوشت: »مایک بلومبرگ 
کوچولوی بازنده ای است که پول دارد، اما نه می تواند 
بحث کند و نه شخصیتی دارد. خواهید داد. او مرا 
یاد نسخه ای کوتاه قامت تر از جب بوش ]فرماندار 
پیشین فلوریدا[ می اندازد. با این فرق که جب مهارت 
سیاسی بیشتری داشت و بهتر از مایک کوچولو با 
جامعه سیاه پوستان رفتار کرد.« »قد بلومبرگ پنج 
فوت و چهار اینچ است. او نمی خواهد روی صحنه با 
سیاستمداران ]به دلیل کوتاهی قد[ مناظره کند. 
به او جعبه ]برای گذاشتن زیر پا[ ندهید. او از سندرز 
دیوانه متنفر است و امکان دارد با پول کافی  جلوی 
برنی ]برای گرفتن نامزدی دموکرات ها[ را بگیرد. 
]اگر چنین شود[ طرفداران برنی دیوانه خواهند 
شد.« بلومبرگ 20دقیقه بعد در توئیتی نوشت: 
»ما بسیاری از آدم ها را در نیویورک می شناسیم که 
آن ها پشت سرتان به شما می خندند و شما ]ترامپ[ 
را یک "دلقک واق واق کن کارناوال" می دانند آن ها 
می دانند که شما وارث یک ثروت بودید که آن را با 

بی کفایتی و معامله های "احمقانه" تلف کردید.«

آنالیز نیوهمشایر 

ــدرز، در شبی کــه جــو بــایــدن معاون  ــن  بــرنــی س
رئیس جمهور سابق آمریکا نتایج کابوس واری را 
کسب کرد، برنده دومین انتخابات درون حزبی 
دموکرات ها در ایاالت نیوهمشایر شد و خود را در 
مراحل اولیه انتخابات به عنوان یکی از نامزدهای 
امیدوار مطرح کرد.درادامه خالی از لطف نیست که 
به بررسی  وتحلیل تک تک نامزدها بپردازیم. 1 - 
برنی سندرز : همان گونه که نظرسنجی ها پیش بینی 
کرده بودند ، برنی سندرز در نیوهمشایر پیروز شد اما 
به دلیل فاصله اندک با نفر دوم ، نتوانست اکثریت 
دلیگیت های ایالتی را از آن خود کند و همچنان 
در جدول دلیگیت ها در رتبه دوم باقی ماند . تا این 
جا ، پیروزی های سندرز در انتخابات مقدماتی 
2020 همانند انتخابات مقدماتی سال 2016 
است که ایالت آیووا را به هیالری کلینتون باخت و در 
نیوهمشایر پیروز شد . با این حال ، پیروزی سندرز 
در انتخابات مقدماتی 2020 تاکنون ، موفقیت وی 
در دور رقابت های پیش رو را تضمین نکرده است . 
2 - پیت بوتیجیج : ستاره رو به اوج دموکرات ها در 
انتخابات نیوهمشایر دوم شد اما توانست به اندازه 
سندرز از دلیگیت های ایالتی سهم ببرد و از جایگاه 
خود در رتبه نخست دلیگیت های حزب دموکرات 
حراست کند . بوتیجیج با دو انتخابات در آیــووا و 
نیوهمشایر نشان داد رقیبی قدر برای چهره های 
قدرتمند حزب دموکرات است و تکرار این موفقیت ها 
در دو انتخابات نوادا و کارولینای شمالی ، وضعیت 
وی را برای ورود به سه شنبه بزرگ که در آن انتخابات 
در 14 ایالت برگزار می شود ، به شدت تقویت خواهد 
کرد . 3 - جو بایدن : انتخابات نیوهمشایر ، لطمه 
بسیار سنگینی به وجهه معاون رئیس جمهور سابق 
وارد کرد . بایدن در نیوهمشایر نتوانست از رتبه 
پنجم باالتر بیاید و حتی به جایگاه سندرز و بوتیجیج 
هم نزدیک نشد . بایدن حتی نتوانست از کیک 
دلیگیت های ایالت نیوهمشایر سهمی به دست آورد 
و در جدول دلیگیت های توزیع شده بعد از انتخابات 
آیووا و نیوهمشایر شش دلیگیت به دست آورد که 
به همراه ایمی کلوبوچر در رتبه چهارم قرار گرفت . 
البته به نظر می رسد پویش انتخاباتی بایدن هنوز به 
موفقیت ها در ایالت های محافظه کار و جنوبی چشم 
امید دوخته اند . با این حال ، سنت سیاسی نشان 
داده است که نامزدهای ناموفق در دو انتخابات 
آیووا و نیوهمشایر برای ماندن در گردونه رقابت ها 
شرایط بسیار دشوار و سختی را پیش رو خواهند 
داشت . 4 - ایمی کلوبوچر : در مقایسه با انتخابات 
آیووا ، کلوبوچر به موفقیت قابل توجهی دست یافت 
و توانست از رتبه پنجم به رتبه سوم صعود کند . با این 
حال ، به دلیل عملکرد ضعیف در آیووا ، کلوبوچر به 
همراه بایدن ، کمترین میزان از دلیگیت های ایالتی 
را در اختیار دارد و برای ماندن در دور رقابت ها باید 
در انتخابات پیش رو ، عملکرد بهتری را از آن خود 
کند . 5 - الیزابت وارن : همچون انتخابات آیووا ، 
وارن در نیوهمشایر نشان داد توان مناسبی برای 
جلب رای دهندگان دموکرات به اندازه ای که بتواند 
خطری را متوجه سندرز و بوتیجیج کند ، ندارد . با این 
حال ، ماندن در دور رقابت ها ، شانس وی را همچون 
دیگر زن انتخابات ، کلوبوچر برای کسب سمت نامزد 
احتمالی معاونت ریاست جمهوری تقویت می کند .

نمای روز

اظهار نظر روز

هند در آستانه سفر دونالد ترامپ به این کشور در 
حال احداث دیوار 400 متری در شهر احمد آباد 
است تا منطقه فقیر نشین این شهر را پنهان کند.این 
دیوار 400 متری با ارتفاع سه متر موجب خواهد 
شد تا ترامپ شاهد حضور ۸00 خانوار در منطقه 
زاغه نشین شهر احمد آباد نباشد.ترامپ که ساخت 
یک دیوار در مرزهای آمریکا با مکزیک را به عنوان 
دستاورد ریاست جمهوری خود می داند، قرار است 

در 24 و 25 فوریه)5 و 6 اسفند( به هند سفر کند.

1۸ســال پس از حمله آمریکا به افغانستان، 
نشانه هایی از احتمال توقف درگیری ها در این 
کشور دیــده می شود تا شاید جنگی که اکنون 
بــه عــنــوان طــوالنــی تــریــن جنگ تــاریــخ آمریکا 
شناخته می شود، به پایان نزدیک شود. همزمان 
با اظهارات یک مقام طالبان و وزیر دفاع آمریکا 

ــاره توافق بــرای آتش بس یک هفته ای که  درب
از دیروزجمعه آغــاز شده اســت، رئیس جمهور 
آمریکا هم در مصاحبه ای اعالم کرد توافق صلح 
است. نزدیک«  »بسیار  افغانستان  طالبان  با 
ــاع آمریکا اعالم  ــر دف پیشتر،مارک اسپر، وزی
کرده بود که نمایندگان این کشور و طالبان در 

خصوص طرح کاهش هفت روزه خشونت ها در 
افغانستان مذاکره کرده اند. به نوشته رویترز، یک 
مقام طالبان نیز به خبرنگار ان بی سی در پیشاور 
پاکستان گفت، این گروه برقراری آتش بس هفت 
روزه در افغانستان را پذیرفته است. وی با انتقاد 
تلویحی از بدقولی ایــاالت متحده گفت: »شما 
می توانید انتظار هرچیزی از آمریکایی ها داشته 
باشید، همان طور که ما تجربیات بسیار بدی از 
آن ها داریم.« این اظهارات در حالی مطرح شد 
که پمپئو  نیز در مسیر عزیمت به کنفرانس امنیتی 
مونیخ که در آن جا قرار است با اشرف غنی  دیدار 
کند، اظهار کــرد: در دو روز گذشته مذاکرات 
صلح افغانستان پیشرفتی واقعی دیده است.
طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  پیشتر،ذبیح ا... 
اردیبهشت امسال همزمان با ادامــه مذاکرات 
در دوحــه اعــالم کــرده بود که طالبان تا زمانی 
که نیروهای آمریکایی خاک افغانستان را ترک 
نکنند، دست از اسلحه برنخواهد داشت. برای 
آمریکایی ها اعالم آتش بس پیش شرط توافق 
صلح و برای طالبان خط قرمز بوده است. طی 
مذاکرات، مدل پیشنهادی آمریکا برای صلح 
افغانستان شامل سه مرحله اعــالم آتــش بس 

سراسری، تعیین جدول زمانی برای خروج نیروها 
و آغــاز مذاکرات بین االفغانی بــود، اما طالبان 
خروج نیروها از خاک افغانستان را پیش شرط 
اعــالم آتش بس و آغــاز مذاکرات بین االفغانی 
می دانست. در نهایت این هیئت مذاکره کننده 
طالبان به سرپرستی مال برادر بود که پیشنهاد 
توقف موقت درگیری ها و آغاز خروج نیروها را 
مطرح کرد تا شاید بن بست مذاکرات شکسته 
ــه حمالت  شــود. آمریکایی ها تحت فشار ادام
نظامی طالبان در نقاط مختلف افغانستان به این 
مدل بسنده کردند. هیئت مذاکره کننده آمریکا 
به سرپرستی زلمای خلیل زاد حتی پذیرفت که به 
جای استفاده از عنوان »آتش بس« برای هفت روز 
توقف درگیری ها از عنوان »کاهش خشونت ها« 
استفاده کند. به نظر می رسد، طالبان در مقابل 
این امتیاز، پذیرفته است که ماجرای آتش بس 
موقت هفت روزه به عنوان پیش شرطی از سوی 
ترامپ اعالم شود تا رئیس جمهور آمریکا طبق 
عالقه ای که دارد، از موضع پیروز وارد میدان 
توافق شود اماماجرای آتش بس موقت هرچه 
باشد، این بار به نظر می رسد امضای توافق بین دو 

طرف جدی تر است.

افغانستان در یک قدمی صلح 
وزیر دفاع آمریکا: ایاالت متحده و طالبان به یک توافق کاهش خشونت ۷ روزه رسیدند 

امارات: بعد از گذشت 5 سال، به طور کامل از یمن خارج می شویم 

فریب تاکتیکی ابوظبی 
خبر خروج سربازان امــارات متحده عربی 
ــاب وسیعی در رســانــه هــای  ــازت از یمن ب
عربی داشته است. این خبر ابتدا از سوی 
خبرگزاری رسمی امارات "وام" منتشر شد. 
پس از آن، فرستنده های تلویزیونی امارات 
تصاویری از ورود ســربــازان ایــن کشور به 
شهرک نظامی زاید در ابوظبی پخش کردند.
در طول یک سال گذشته امارات در مقاطعی 
که احساس تهدید کــرده که ممکن است 
هدف حمالت موشکی انصارا... قرارگیرد 
اعالم کرده که نیروهایش را از یمن خارج 
خواهد کرد اما هر بار بر خالف وعده های 
داده شده همچنان به تقویت مزدوران محلی 
در جنوب یمن مبادرت کرده است.به نظر 
می رسد اکنون نیز که دولت امارات از خروج 
نظامیانش از یمن سخن می گوید تاکتیکی 
بیش نیست و همچنان این کشور در جنوب 
یمن به مداخله وتجهیز و سازمان دهی ارتشی 
از شبه نظامیان وابسته به شورای انتقالی 
جنوب ادامه می دهد.ادعای امارات مبنی 
بر خروج از یمن را نمی توان باور کرد یا برای 
ادعای انور قرقاش وزیر مشاور این کشور نمی 
توان ارزشی قائل شد که گفت  ورود امارات 
به کارزار جنگ یمن، مقابله با گسترش نفوذ 
ایران در این کشور بود چرا که محمدبن زائد 
ولیعهد امــارات که یکی از معماران اصلی 
تجاوز نظامی به یمن است از اضالع اجرای 
طرح معامله قرن نیز است که برای منطقه 
ــدارک دیده  از جمله یمن نقشه هایی را ت
است.تجزیه یمن از جمله مواردی است که 
در چارچوب طرح معامله قرن برای نابودی 

آرمــان فلسطین تــدارک دیده شده است و 
امارات اجرای آن را به عهده دارد و اکنون نیز 
شواهد حاکی از آن است که این کشور دست 
از اجــرای چنین توطئه ای علیه ملت یمن 
برنداشته است.دولت امارات خود اعتراف 
کرده است که ماموریت نیروهای اماراتی را به 
سربازان یمنی تحت آموزش خود، می سپارد 
که تعدادشان به 200 هزار نفر می رسد. 
تردیدی نیست که پرداخت هزینه های ارتش 
200 هزار نفری وتجهیز و آموزش آن ها همه 
به عهده امارات است و این شرایط یعنی این 
که امارات همچنان در جنگ افروزی در یمن 
مشارکت دارد و این بار برای این که خود را 
از حمالت دفاعی یمنی ها در امان نگه دارد 
وظایف میدانی رابه مــزدوران محول کرده 
است. ضمن این که در خصوص ادعاهای 
انور قرقاش بد نیست اشاره شود که سازمان 
ملل در رد ادعاهای ائتالف سعودی که مدعی 
بود ایران به حوثی ها موشک می دهد اعالم 
کرد هیچ مدرکی دال بر ارسال موشک از 
سوی دیگر کشورها یا گروه ها به حوثی ها 
در یمن یافت نشده است.بنابر این طرح 
چنین ادعاهایی از سوی مقام های اماراتی 
یا سعودی نمی تواند مسئولیت آن ها را در 
تجاوز نظامی به یمن و نابودی زیر ساخت 
ــزاران شهروند  های این کشور وکشتار ه
یمنی نادیده بگیرد .در جنگ یمن 10۸ نفر 
از نظامیان اماراتی کشته شدند. عالوه بر این، 
امارات از جانب نیروهای انصارا... و ارتش 
یمن به طور جدی تهدید شد.  تهدیدی که 

از بهار 201۹ روند تصاعدی داشته است.

رئیس حزب حاکم آلمان 10 روز دیگر نامزد جانشین خود را معرفی می کند 

حزب صدراعظم همچنان در بحران 
مرکل و حزبش همچنان در دردسر به سر می برند.
گرت کرامپ-کارنباوئر که تا کنون به عنوان نامزد 
جانشینی آنگال مرکل برای صدر اعظمی بعدی این 
کشور تلقی می شد و به تازگی به دلیل اختالفات در 
داخل حزبش از نامزدی برای این جانشینی کناره 
گرفت، اعالم کرده 10 روز دیگر گزینه جانشین 
خود را معرفی می کند.کرامپ-کارنباوئر که از 
افراد نزدیک به مرکل صدر اعظم آلمان محسوب 
می شود چند روز پیش اعالم کرد دیگر نامزد صدر 

اعظمی بعدی کشورش و جانشینی مرکل در 
انتخابات فدرال سال آینده میالدی نخواهد 
ــود. ایــن اتفاق بعد از آن افتاد که شاخه  ب
حزب اتحاد دموکرات مسیحی  در ایالت 
تورینگیای آلمان دستورات کرامپ-کارنباوئر 

در طرفداری نکردن از راست های 
تعیین  انتخابات  در  افراطی 

یک فرماندار را نادیده گرفت.
آندره رومله، پروفسور علوم 

سیاسی در دانشگاه برلین 

به نیویورک تایمز گفت: »ما به شدت به یک چشم انداز 
نیاز داریم، به یک راهبرد عظیم. به طور خالصه ما به 
یک رهبری نیاز داریم.« به گفته وی اما  آلمان خود 
سال بعد به شدت درگیری داخلی دارد. به اعتقاد 
رومله این برای آلمان بسیار خطرناک است. در 
واقع آن چه برای آنگال مرکل و کار نباوئر شکست 
به حساب می آید برای راست افراطی ها پیروزی 
بزرگ محسوب می شود.رای هفته گذشته به حزب 
راست افراطی نشان می دهد که این حزب به جریانی 
بانفوذ در داخل این کشور تبدیل شده است. 
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آلمان 
به دردسر افتاده است. این دموکراسی 
آلمان است که مورد آزمایش قرار گرفته 
اســت. دو حزب اصلی چپ و راســت در 
این کشور به سرعت در حال کوچک شدن 
هستند و آنگال مرکل پس 
از 14 ســال حکمرانی 
در ضعیف ترین وضعیت 

ممکن قرار گرفته است.

 تــومــاس فــریــدمــن، روزنــامــه نــگــار معروف 
برنی  شکست  که  اســت  معتقد  آمریکایی 
دموکرات ها(  پیشتاز  )کاندیدای  سندرز 
در مقابل ساکن فعلی کــاخ سفید حتمی 
است؛ چراکه فقط کافی است فاش شود که 
این پیرمرد سوسیالیست 10 روز ماه عسل 
خود را با همسرش در اتحاد جماهیر شوروی 
بوده است.  فریدمن نوشت: حزب دموکرات 
برای پیروزی باید آرای جمهوری خواهان 
میانه رو، زنــان حومه نشین و مستقل ها را 
به دست آورد و این کار از طریق قطبی سازی 
جامعه امکان پذیر نیست. دموکرات ها نیاز به 
نامزدی دارند که راهبرد فراگیر داشته باشد 
و این فرد کسی جز بلومبرگ نیست.مایکل 
بلومبرگ، شهردار سابق نیویورک که دیر به 
کارزار انتخاباتی دموکرات ها پیوست، سودای 
شکست دونالد ترامپ را در سر دارد و اگر وی 
نامزد دموکرات ها شــود، باید آن را »جنگ 
تایتان ها« یا دو غول پولدار دانست. »هموطنان 

آمریکایی من! ما با یک فوریت ملی 
روبه رو هستیم. پیش از این هرگز 
که  نداشتیم  رئــیــس جــمــهــوری 
فاقد صداقت شخصی باشد و این 

همه از موقعیت خود سوءاستفاده 
کند و دروغ بگوید و تا این 

حــد هــم کــورکــورانــه از 
ســـوی هــم حــزبــی هــا 
ــان عمومی  ــت و دادس

حمایت شـــود.« بــدون شــک در انتخابات 
2020، چین و روسیه به این سه دلیل به 
ترامپ رای می دهند: 1- ترامپ آمریکا را در 
آشفتگی محض نگه می دارد. 2- هر دو کشور، 
چین و روسیه به خوبی می دانند که ترامپ 
محبوب متحدان کلیدی آمریکا نیست، به 
همین دلیل قادر نیست که اتحاد جامعی علیه 
روسیه و چین به دست آورد. 3- پکن و مسکو 
می دانند که ترامپ اهل معامله است و هرگز 
آن ها را در زمینه حقوق بشر به چالش نخواهد 
کشید. به گفته فریدمن، ترامپ نیمه گمشده 
چین و روسیه است و به این راحتی اجازه 
نخواهند داد که وی کاخ سفید را ترک کند.
همزمان اعالم شد که طبق گزارش موسسه 
معروف "گالوپ" خوش بینی و رضایت مردم 
آمریکا از وضعیت اقتصادی شان به باالترین 
میزان طی 45 سال گذشته رسیده است. 
بر اساس این گزارش 5۹درصد مردم آمریکا 
اعتقاد دارند وضعیت اقتصادی آن ها نسبت به 
سال قبل بهتر  شده است که این رقم در طول 
45 سال گذشته بی نظیر بوده است. بر اساس 
این نظرسنجی ها، 74درصد ازمردم آمریکا 
امیدوارند وضعیت اقتصادی شان  در سال 
آینده بهتر شــود. همچنین گالوپ در 
گزارش دیگری می گوید ۹0درصد از 
مردم آمریکا از وضعیت زندگی شخصی 
خود راضی هستند 
کــه ایــن رقــم از 
 1۹۸0 ــال  ــ س
تا کنون بی سابقه 

بوده است.

رئیس جمهور بعدی آمریکا 
کیست؟

پیشخوان بین الملل 

خبر آخر

به سوی ناکجاآباد
 هفته نامه "اکونومیست" در شماره جدید خود با 
تیتر "به سوی ناکجاآباد" به آینده بریتانیا پس از 

جدایی از اتحادیه اروپا پرداخته است.

رژیم صهیونیستی حریم هوایی جوالن 
را بست 

رژیم صهیونیستی بعد از حمله موشکی به فرودگاه 
دمشق و برای مقابله با هرگونه پاسخ احتمالی سوریه 
حریم هوایی جوالن را بست.ارتش سوریه دیروز در 
بیانیه ای اعالم کرد سامانه های دفاع هوایی سوریه 
توانستند موشک هایی را بر فراز جوالن رصد کنند.
جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است.
حومه دمشق هفته گذشته نیز هدف حمالت هوایی 

رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
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چهره ها و گفته ها 

خبر ویژه های خراسان  

ــوم به  ــوس ــــاس م هـــادی مــحــمــدی – اج
کنفرانس امنیتی مونیخ که به داووس امنیت 
و سیاست خارجی معروف است از روز گذشته 
و به مدت سه روز با حضور ده ها نفر از رهبران 
و دیپلمات های جهان در مونیخ آلمان آغاز به 
کار کرد و محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه 
کشورمان نیز که به عنوان یکی از مهمانان 
در این اجاس مهم بین المللی حضور دارد 
روز جمعه در حاشیه این اجاس دیدارهای 
متعدد و مهمی با برخی همتایان خود و نیز 
نخست وزیر کانادا داشــت. ابتدا جاستین 
تــرودو نخست وزیــر کانادا صبح روز جمعه 
برخاف اصــول پروتکلی و دیپلماتیک با 
حضور در محل استقرار محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران در خصوص موضوعات 
موردعاقه دوطرف به تبادل نظر پرداخت و 
در ادامه نیز وزیران امور خارجه ایران و کانادا 
دیدار و گفت وگو کردند. این دومین دیدار 
دو طرف پس از سقوط هواپیمای اوکراینی 
توسط پدافند هوایی سپاه بود . محمد جواد 
ظریف و »فرانسوا فیلیپ شامپانی« وزیر امور 
خارجه کانادا روز ۲۷ دی در دیداری که به 
درخواست طرف کانادایی در مسقط برگزار 
شد، ضمن ابراز تاسف مجدد از سانحه سقوط 
هواپیمای اوکراینی درخصوص همکاری 

های کنسولی، فنی و حقوقی بین ایــران و 
کشورهایی که اتباع آن ها در آن سانحه اخیر 
جان باختند، گفت وگو و تبادل نظر کردندو 
براساس توافق دو وزیر خارجه، مقرر شده بود 
تا تیم های کارشناسی دو  وزارتخانه به تماس 
های خود در این زمینه ادامه دهند. همچنین 
ظریف عاوه بر نخست وزیر و  وزیرخارجه 
کانادا روز گذشته با وزیــران خارجه فناند 
ــدرز )ریــش سفیدان -  ، واتیکان ، گــروه ال
مقامات بلند پایه سابق سازمان ملل متحد( 
و »گروه اقدام بحران« به صورت جداگانه در 
حاشیه نشست کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار 

و گفت وگو کرد.

 رایزنی های سیاسی ظریف
در حاشیه اجالس امنیتی مونیخ

هشدار فرمانده سپاه به آمریکا و اسرائیل 
سردار سامی: دست از پا خطا کنید هر دوی شما را می زنیم  قبض گاز ندهید، از حسابتان کسر 

می شود

پس از آن که از تیر سال گذشته، سازمان برنامه و 
بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مجوز برداشت 
مبالغ مربوط به قبض های آب و برق کلیه واحدهای 
اداری و ستادی دولت و نیروهای مسلح را در صورت 
پرداخت نکردن به موقع این قبوض، از محل حساب 
های آن ها و واریز به حساب شرکت های مربوط 
دریافت کردند، طی روزهای اخیر اباغیه جدیدی 
به دست نوبخت رسیده که طبق آن، عاوه بر مصوبه 
سابق و کمک به وزارت نیرو، وزارت نفت نیز مشمول 
این مجوز شده و از این پس، پرداخت نکردن به موقع 
قبض گاز توسط بخش های کشوری و لشکری نیز 

باعث کسر آن مبلغ از حساب هایشان می شود.

 دولت یک ذره بین مهم نظارتی
 را از بانک ها گرفت

در حالی که دولت در مصوبه مهر سال 93 خود، 
از بانک مرکزی خواسته بود به بانک های دولتی و 
خصوصی اباغ کند جهت اجرای سیاست های 
دولــت بــرای خــروج غیرتورمی از رکــود، در زمان 
اعطای منابع مالی به پروژه های سرمایه گذاری، 
اطمینان حاصل کنند و حداقل ۲5 درصد منابع 
مالی مورد نیاز پروژه توسط صاحبان سهام تامین 
شده باشد، بر اساس اباغیه روزهــای اخیر یک 
مسئول ارشد اجرایی به مسئوالن اقتصادی کابینه، 

این شرط لغو شده است.

نامزد بی حوصله!

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: همان طور که موشک نقطه زن، جایی را 

هدف می گیرد که تهدید نظامی او 
را از بین می برد، رأِی نقطه زن، 
ــه مجلس  بـ نــمــایــنــده ای را 

می تواند  که  می فرستد 
تحریم دشمن را بی اثر 

کند./ایسنا

جاذبه در حد اعال 

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور 
ــرد: نباید به بهانه های سیاسی در هر  تاکید ک

انتخابات تعدادی را از قطار 
ــدا کــنــیــم باید  ــی انــقــاب پ
مشارکت حداکثری و جاذبه 

در حـــد اعـــا داشــتــه 
باشیم./ایلنا

خط قرمز سردار سلیمانی 

صادق خرازی دیپلمات سابق وزارت امور خارجه، 
به اطاعت قاسم سلیمانی از مقام معظم رهبری 
اشاره کرد و گفت: قاسم با همه رفیق بود، اما مولفه 
ارتباطات خود را اطاعت از رهبری قرار داده بود.

ایشان  قرمز  خط  حقیقت  در 
رهبری بــود. بــرای او به جز 
مقدسات دینی و رهبری 
دیگری  مقدس  ــر  ام هیچ 

وجود نداشت./ایرنا

اما و اگرهای اجرای قانون شفافیت 
مالی انتخابات 

وزیر کشور: چون زمان کوتاه است 
نمایندگان شاید نتوانند این را به صورت 

کامل اجرا کنند 

وزیر کشور در خصوص اجــرای قانون شفافیت 
مالی نامزدهای انتخاباتی گفت: این قانون به 
تازگی اباغ شده و به راحتی و به صورت کامل 
اجرا نخواهد شد.به گزارش تسنیم، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در حاشیه نشست استانداران که 
در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
ــرد: طبق گــزارشــی که  طی سخنانی اظهار ک
ارائه شد، از لحاظ امنیتی و تدارکاتی امکانات 
 مهیاست و عوامل اجــرایــی نیز کامًا آمــوزش 
ــد و آمــادگــی کامل دارنــد.وزیــر کشور  ــده ان دی
همچنین درباره اجرای قانونی که چند روز گذشته 
درباره هزینه های انتخاباتی نامزدها اباغ شد، 
تصریح کرد: این قانون به تازگی اباغ شده و به 
راحتی و به صورت کامل اجرا نخواهد شد چرا که 
نمایندگان باید یک حساب باز کنند و حسابرس 
داشته باشند و این به سلسله اقدامات حسابداری 
نیاز دارد  ولی آن چه را وظیفه وزارت کشور است 
ابــاغ کردیم.وی ادامــه داد: تعیین منابع الزم 
سرانه هر نامزد در انتخابات نیز در حال بررسی 
است. چون زمان کوتاه است نمایندگان شاید 
نتوانند این را به صورت کامل اجرا کنند. وزیر 
کشور درباره تعداد رأی دهندگان و برنامه وزارت 
کشور برای امکان برگزاری دور دوم انتخابات، 
اظهارکرد: تعداد دقیق رأی دهندگان حدود 5۷ 
میلیون نفر است. اگر انتخابات به دور دوم بکشد، 
ما دو جمعه پشت سرهم در فروردین  را به شورای 
نگهبان اعــام کرده ایم و هر روزی که از سوی 

شورای نگهبان معین شود، ما آمادگی داریم.

دور دوم انتخابات مجلس چه روزی برگزار 	 
می شود؟

در همین حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شورای نگهبان در صفحه توئیتر نوشت: »در جلسه  
چهارشنبه ۲3 بهمن شورای نگهبان با پیشنهاد 
وزارت کشور در تعیین روز ۲9 فروردین 99 برای 
ــورای اسامی  مرحله دوم انتخابات مجلس ش

موافقت شد.«

فرمانده سپاه با اشــاره به سخنان یک مقام 
ــاره ایــن که با آمریکایی ها  صهیونیست درب
برای زدن ایرانی ها در سوریه و عراق تقسیم 
کار کرده اند، گفت: دست از پا خطا کنید هر 
دوی شما را می زنیم. وی تاکید کرد: بارها به 
آن ها گفته ایم روی آمریکا حساب نکنید، آن ها 
یا دیر می رسند یا نمی رسند، اگر می خواهید 
حسابی این گونه باز کنید حتما به دریا نگاه 
سکونت  نهایی  نقطه  جــا  آن  چــراکــه  کنید 
شماست. به گزارش تابناک، سرلشکر حسین 
سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی شامگاه پنج شنبه در مراسم اربعین 
شهادت حاج قاسم سلیمانی و یاران شهیدش 
در مصای امام خمینی)ره( تهران، با اشاره 
شهید  وصیت نامه  از  هایی  بخش  قرائت  به 
سلیمانی توسط ســردار قاآنی گفت: امشب 
گفت،  سخن  ما  با  اسماعیل  ــان  زب با  قاسم 
دستیابی به ارتفاع شخصیت بزرگی مانند 
حاج قاسم  برای چون منی امکان پذیر و کلمات 
قابل بیان کــردن این عظمت نیست.  وی با 
بیان این که شهادت حاج قاسم جهان را با 
بعثت جدیدی روبه رو ساخته است، ادامه داد: 
خداوند مقام محمود به حاج قاسم بخشید. 
او تندیس زنده آیه شریفه »محمد رسول اهلل 
الذین معه اشدا علی الکفار  رحما ء بینهم« 
بــود. او آموخته بود که در میدان جنگ اگر 
کوه ها بجنبند، تو نباید بجنبی. فرمانده کل 
سپاه گفت: او هرگز به دشمن پشت نمی کرد، 
اما از سوی دیگر برای مومنان خاضع و خاکی 
بــود. بال های تواضع او در همه جا باز بود. 
سرلشکر سامی با بیان این که حاج قاسم نه 
پشت میز می نشست نه در خانه، تصریح کرد: 
بیابان ها او را بیشتر از خیابان ها می شناختند. 
هندوکش و دره پنجشیر و بامیان در افغانستان 
شناختند.  می  ها  افغانستانی  از  بهتر  را  او 
وی تاکید کرد: هرجا مظلومی بود، قاسم و 
سپاهش آن جا بودند و می جنگیدند و سپر 
بای امت بودند و مانند مالک اشتر همواره 
به خیمه دشمن نزدیک بود. فرمانده کل سپاه 
گفت: تکیه کامش این بود که »فــدای شما 
بشوم«، این صرفًا یک کلمه نبود، بلکه حرف 
دل او بود تا برای مردم فدا شود. او تکیه گاه 

و دلنشین بود؛ او رخساره میدانی ولی فقیه 
بود و جز به اوامــر رهبر عظیم الشأن مان به 
چیز دیگری نمی اندیشید. وی گفت: آخرین 
در  من  دختر  به  عزیزش  دختر  پیامک های 
نزدیکی های شهادت ایــن بــود که »بابا ۲۰ 
روز است نیامده، دلم برای او تنگ شده دعا 
کنید برگردد.«  فرمانده کل سپاه با بیان این 
ــش یک  که قاسم سلیمانی خون بهای آرام
ملت بود، گفت: وقتی او وارد میدان جنگ با 
صهیونیست ها شد، فلسطینی ها با سنگ می 
جنگیدند، او کاری کرد که امروز غزه، کرانه 

باختری و شمال فلسطین میدان فوران آتش 
علیه صهیونیست هاست؛ به طــوری که دور 
خود دیــوار کشیدند، حاج قاسم اسرائیل را 

حبس کرده بود.

ســردار قــاآنــی: شهید سلیمانی در هر 	 
میدانی حاضر می شد، پیروز بیرون می آمد

همچنین در ایــن مراسم ســردار اسماعیل 
ــدس سپاه گفت:  قــاآنــی فــرمــانــده نــیــروی ق
شهید سلیمانی قهرمان و فرمانده بی بدیل 
جبهه مقاومت بود و در هر میدانی که انقاب 
اسامی اقتضا می کــرد، مردانه حاضر می 
شد، دلیرانه عمل می کرد و موفق از میدان 
خارج می شد. وی افزود: ابعاد شخصیت این 
انسان ارزشمند به دلیل اخاصی که داشت، 
کمتر شناخته شده اســت.  اگرچه که برای 
بنده خیلی سخت بود که وصیت نامه ایشان 
را بخوانم، اما چون خانواده محترم این شهید 
عالی مقام فرمودند، از باب عرض ارادت و ادب 
وظیفه خود دانستم که این دستور آن ها را اجرا 
و در محضر مردم قهرمان و قدرشناس وصیت 

نامه این شهید عالی مقام را قرائت کنم.

فراخبر
   

همایش امنیتی مونیخ  کنفرانسی است 
که توسط بخش خصوصی و در زمینه 
فعالیت  جهانی  امنیت  سیاست های 
می کند. ایــن همایش هــرســال در ماه 
فوریه در مونیخ آلمان برگزار می شود. 
گرفته  تصمیمی  مونیخ  کنفرانس  در 
نمی شود و صرفًا ویژه اظهار نظر، رایزنی و 
دیدارهای سیاسی است. در این کنفرانس 
هر سال به طور ویژه به یک موضوع مهم 
می شود.  پرداخته  بین المللی  امنیت 
ــن گــردهــمــایــی، سیاستمداران  در ای
متخصص در امور امنیتی )معمواًل رهبران 
کشورها ، وزیــران امور خارجه و دفاع(، 
نظامیان کارشناس امــور بین المللی و 
نیز برخی صاحبان صنایع تسلیحاتی 
از کشورهای مختلف جهان به بحث و 
بررسی درخصوص مسائل امنیت جهانی 
می پردازند. هزینه های این کنفرانس 
توسط وزارت دفــاع آلمان و کمک های 

مالی صنایع تسلیحاتی تأمین می شود.
ــزارش الجزیره و به گفته سازمان  به گ
دهنده های اجــاس، امسال موضوع 

کلی این اجــاس » بــدون غــرب« است. 
این موضوع به تداوم ناخرسندی درباره 
هویت و هدف غرب اشــاره می کند. این 
اسم بازتابی از شکاف فزاینده در روابط 
ترانس آتانتیک و نظم بعد از جنگ جهانی 
دوم همزمان با تاش های دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در دورتــر ساختن 
امنیت  اروپاست.موضوع  از  کشورش 
مشترک در اروپا نیز یک مسئله  با اهمیت 
فزاینده اســت. این قــاره بعد از برگزیت 
و همزمان با رشد جنبش های ملی گرا 
و غیر لیبرال دچــار چند دستگی شده 
اســت. سازمان دهندگان کنفرانس از 
شرکت کننده ها خواسته اند که بررسی 
کنند آیا جهان و خود غرب در حال کمتر 
غربی شدن است یا خیر و این که با کمرنگ 
شــدن نقش و نفوذ قــدرت هــای غربی، 
امنیت جهانی چطور شکل خواهد گرفت.
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از میان خبرها جامعه

آغاز به کار سامانه نت سنج پالس 
با پیغام خطا!

محمد جــواد رنجبر/ سامانه نت سنج پالس 
پنج  اینترنت در حالی  ــرای سنجش کیفیت  ب
شنبه شب رونمایی شد که ساعاتی بعد با نمایش 
پیغام خطا، امکان استفاده از آن وجود نداشت!به 
گزارش خراسان، محمد جواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات پنج شنبه شب در 

صفحه توئیتر خود نوشت: »اولین بار در جهان!
برای این که اپراتورها کیفیت اینترنت بهتری 
بهتون بدهند،سایت نت سنج پالس رو راه اندازی 
وکیفیت  پــوشــش  وضعیت  کردیم.می تونید 
ــه  ــردم رو ببینید.به هــمــراه روزان وشکایات م
هدیه یک سال اینترنت رایــگــان به ۵۰ نفر از 
 مشارکت کنندگان در نظارت بر سامانه وشبکه!«
وی همچنین در توئیت دیگری با انتشار تصویری 
از یک خروجی از »نت سنج پالس« در محدوده 
سیدخندان تهران، نوشت: »همه خیابان ها و 
کوچه ها و جاده ها و روستاها رو گام به گام اومدیم، 
شش هزار سنجه اندازه گیری کیفیت -آنالین- 
گذاشتیم؛ شکایات و نظرات شما رو هم منعکس 
کردیم تا دیگه کیفیت یک جعبه سیاه نباشه.«برای 
بررسی این سامانه طی روز گذشته چندین نوبت 
به آن )netsanjplus.ir( مراجعه کردیم که با 
نمایش پیغام »در فراخوانی سرویس مشکلی پیش 
آمده است. لطفا مجدد تالش نمایید.«، استفاده 
از آن امکان پذیر نشد! سامانه ای که فعال در کمتر 

از 24 ساعت، در دسترس نیست!

30 دقیقه پیاده روی آرام حداکثر 
زمان دسترسی به داروخانه

سخنگوی سازمان غــذا و دارو با بیان ایــن که 
دسترسی عادی هر فردی به داروخانه حداکثر 
۳۰ دقیقه پیاده روی آرام در همه مناطق  با 
شهری کشور مهیاست، افــزود: داروخانه های 
شبانه روزی باید حریم داشته و از یکدیگر فاصله 
منطقی داشته باشند.کیانوش جهانپورافزود: 
دسترسی عادی هر فردی به داروخانه حداکثر با 
۳۰ دقیقه پیاده روی آرام در همه مناطق شهری 
کشور مهیاست و در مناطقی که تراکم پزشک 
بیشتر بوده قاعدتا تعداد داروخانه ها بیشتر و 

دسترسی نیز راحت تر است.

دستور رئیس قوه قضاییه برای 
پاالیش زندانیان تا پایان سال 98

رئیس قوه قضاییه دستور داد حداکثر تا پیش 
ــایــان ســال ۹۸، ضمن پــاالیــش زنــدانــیــان  از پ
و  مــشــروط هــا  بالتکلیف ها،  آزادی  وضــعــیــت 
همچنین اعطای مرخصی پایان حبس مشخص 
ــود. به گـــزارش  میزان،رئیس دستگاه قضا  ش
صبح دیـــروز درآســتــانــه گــرامــی داشــت روز زن 
ــان( دستور  در بازدید از ندامتگاه شهر ری )زن
صادر  را  بالتکلیف  زندانیان  وضعیت  پیگیری 
کرد.  آیت ا...  رئیسی، در بدو ورود در کارگاه های 
ندامتگاه  بافی  قالی  کـــاری و  خیاطی، معرق 
شهرری حضور یافت و به صورت چهره به چهره 
با مددجویان به گفت وگو پرداخت و از مشکالت 
آن هــا اطــالع یافت. رئیس قوه قضاییه در این 
بازدید باحضور در جمع قضات و دادیاران زندان 
 ۹۸ ســال  پایان  داد حداکثر تا قبل از  دستور 
بالتکلیف ها،  وضعیت  زندانیان  پاالیش  ضمن 
آزادی مشروط ها و همچنین اعطای مرخصی 

پایان حبس مشخص شود. 
وی در این بازدید از وضعیت سابقه مددجویان 
و جرایم و اتهامات آن ها پرس و جو کرد و ضمن 
ــا خواست  استماع صحبت های آن هــا، از آن ه
ــرای بررسی  ب و  بنویسند  را  تا تقاضاهای خود 
ارسال کنند. وی همچنین هیئت قضایی را که 
به همراه خود به زندان زنان قرچک آورده بود، 
مأمور کرد که به تهران برنگردند و در زنــدان به 
بررسی وضعیت زندانیان و مستحقان تخفیف 
و عفو بپردازند و گزارش آن را هم به فوریت به حوزه 
طی  کنند.همچنین  ریاست قوه قضاییه اعالم 
روزهای گذشته نیز در زمینه برنامه های تحولی 
ریاست قوه قضاییه و سیاست های کاهش جمعیت 
کیفری و در اجرای دستورالعمل سامان دهی امور 
زندانیان و کاهش جمعیت کیفری تعداد ۶۰ نفر 
از زندانیاِن زن ندامتگاه تهران با اعطای مرخصی 
پایان حبس)زنانی که باقی مانده حبس آن ها کمتر 

از چهار ماه است( آزاد شدند .

پرداخت 1500 میلیارد تومان 
وام گره گشایی به مددجویان 

کمیته امداد تا پایان سال

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
ــداد امـــام خــمــیــنــی)ره( از پــرداخــت  کمیته امـ
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام گره گشایی به 
مددجویان کمیته امداد تا پایان سال خبر داد.
مجید باجالن درباره اولویت های پرداخت وام در 
این صندوق گفت: وام های صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت با اولویت توانمندسازی، اشتغال، 
تامین، تعمیرات مسکن، ودیعه مسکن و وام های 
گره گشایی و ضــروری پــرداخــت مــی شــود. در 
بخش کارگشایی با توجه به شرایط اقتصادی 
که در کشور وجود دارد مقداری اعتبارات مان 
را افزایش داده ایــم و چیزی حدود هزار و 2۰۰ 
پرداخت  کارگشایی  وام هـــای  تومان  میلیارد 
کرده ایم که فکر می کنم تا پایان سال به 1۵۰۰ 

هزار میلیارد تومان نیز برسد.

فرصت ثبت نام در کنکور 99 
تمدید شد

فرصت ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۹ تا 
روز یک شنبه 2۷ بهمن ۹۸ تمدید شد. سازمان 
سنجش در اطالعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام در 
آزمون سراسری سال ۹۹ خبر داد، بر این اساس 
فرصت ثبت نام تا روز یک شنبه 2۷ بهمن تمدید 
شد. »پیش از این آخرین فرصت ثبت نام در آزمون 
سراسری سال ۹۹ تا تاریخ 24 بهمن ۹۸ اعالم 
www. شده بــود.« متقاضیان باید  به نشانی
sanjesh.org مراجعه و برای ثبت نام در آزمون 

سراسری سال ۹۹ اقدام کنند.

ایران رتبه هشتم تولید »داروهای 
بیوتک« جهان را دارد

معاون تولید و تجاری سازی ستاد توسعه زیست 
ــران در تولید  فــنــاوری کشور از رتبه هشتم ای
داروهای بیوتک دنیا خبر داد. به گزارش تسنیم، 
محسن دهنوی، تصریح کرد: »در حوزه داروهای 
بیوتک در چند سال گذشته، بسیار عالی عمل 
شده است و ایران به نوعی صادرکننده دانش در 
این حوزه است؛ به طوری که هم اکنون رتبه دوم 
تولید داروهای بیوتک در آسیا و رتبه هشتم در 
جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین 
در حوزه نانو، محصوالت زیادی تولید شده است. 
این موضوع از آن نظر اهمیت دارد که به تازگی 
کارایی بسیاری از مواد اولیه دارویــی با تغییر 

شکل شان به صورت نانو، افزایش یافته است.«

محمد جواد رنجبر/   روز به روز شاهد افزایش 
آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان 
هستیم و از آن سو، بودجه پیشگیری از این 

آسیب ها نیز بسیار ناچیز است!
ــر اســـاس تحقیق  ــزارش خـــراســـان، ب ــ ــه گ ب
هــای انــجــام گــرفــتــه، انــحــرافــات اخــالقــی، 
ترتیب  بــه  بزهکاری  و  خشونت، دخانیات 
بیشترین مــوارد آسیب های اجتماعی را در 
میان دانش آمــوزان تشکیل می دهد. ترک 
ــرار از مــدرســه، اعتیاد، سرقت،  تحصیل، ف
تشکیل گروه های معارض و وندالیسم و… 
نیز از دیگر آسیب های اجتماعی است که روز 
به روز در حال گسترش میان دانش آموزان 
ــوزش و  اســت به طــوری که معاون وزارت آم
پرورش در این زمینه گفته است: »۳۰ درصد 
دانش آموزان به شدت نیاز به توانمندسازی 

اجتماعی دارند.«
با وجــود ایــن در الیحه بودجه ســال ۹۹ کل 
کشور که اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس در حال بررسی اســت، بــرای برنامه 
دانش  اجتماعی  هــای  آسیب  از  پیشگیری 
ــوزان، ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان  آم
اختصاص یافته است. این برنامه شامل نظام 
مراقبت های اجتماعی دانش آموزان با پیش 
بینی 2۹ میلیارد و 2۵۸ میلیون تومان بودجه، 
ارائه خدمات توانمند سازی به دانش آموزان 
و  بینی دو میلیارد  با پیش  در معرض خطر 
۷1 میلیون تومان بودجه و نیز پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی به دانش آموزان و والدین 
با پیش بینی دو میلیارد و 1۷۰ میلیون تومان 
بودجه است.در الیحه بودجه سال 1۳۹۸ کل 
کشور نیز برای برنامه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی دانش آموزان ۳1 میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان پیش بینی شده بود که امسال 
ایــن رقــم دو میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان 

افزایش یافته است.
با احتساب آمار 14 میلیون و ۶۰۰ هزار دانش 
آمــوز در سال تحصیلی ۹۹-۹۸، سرانه هر 
دانش آموز در برنامه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی دانش آموزان در الیحه بودجه سال 
ــزار و 2۹۵  ــدود دو ه 1۳۹۹ کل کشور، ح
تومان است که این رقم، برای جمعیت مهم و 
تأثیرگذاری که آینده کشور به آن ها بستگی 

دارد، اصال کافی نیست.همچنین پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی به ویژه در دانش آموزان 
باید به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های 

کشور مورد توجه متصدیان کشور قرار گیرد.

نامه به رئیس مجلس       
رئیس انجمن مــددکــاران اجتماعی ایــران 
در گفت و گو با مهر با اشــاره به این که یکی 
از ارگان هایی که می تواند در پیشگیری از 
باشد،  داشــتــه  نقش  اجتماعی  آسیب های 
آموزش و پرورش است، اظهار کرد: در صورتی 
که با برنامه های پیشگیرانه و اختصاص اعتبار 
ویژه ای در مدارس بتوانیم از بروز آسیب های 
اجتماعی جلوگیری کنیم، امنیت جامعه نیز 

تضمین خواهد شد.

سیدحسن موسوی چلک با اشاره به تحصیل 
بیش از 14 میلیون دانــش آمــوز در کشور، 
افزود: هیچ ساختاری مانند آموزش و پرورش 
نداریم که همزمان با گروه زیادی از مخاطبان 
مانند والدین، دانش آموزان و اولیای مدرسه 

در ارتباط باشد.
وی از ارسال نامه به رئیس مجلس خبر داد و 
گفت: به عنوان یک تشکل غیردولتی که در 
فعالیت  نیز  اجتماعی  آسیب های  خصوص 
داریم در نامه ای از رئیس مجلس درخواست 
کردیم که بودجه بخش آسیب های اجتماعی 
را افزایش دهد، چرا که در غیر این صورت با 

مشکالت زیادی روبه رو خواهیم شد.
رئیس انجمن مــددکــاران اجتماعی ایــران 
افــزود: باوجود تدوین برنامه ششم توسعه و 
اسناد باالدستی که در همه آن ها توجه ویژه به 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد تاکید 
قرار گرفته، انتظار می رود مجلس سکوت نکند 
و در کمیسیون های مربوط دربــاره افزایش 
اعتبارات پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 

اقدامات ویژه ای را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: برنامه پیشگیری باید 
بر اساس ارتقای سالمت روان جامعه تدوین 
شــود کــه متأسفانه در ایــن خصوص غفلت 
شــده اســت چــرا که اگــر مجلس فکری برای 
افزایش بودجه آسیب های اجتماعی نکند به 
راحتی سرمایه های اجتماعی خود را از دست 

خواهیم داد.

سرانه هر دانش آموز برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

فقط 2300 تومان!
طبق اعالم آموزش و پرورش ۳۰ درصد دانش آموزان به خدمات فوری توانمندسازی نیازمندند

خسارت80 میلیارد دالری کرونا برای گردشگری جهانی

 تازه ترین برآوردها حاکی است که خسارت 
وارد شــده به صنعت گردشگری جهانی به 
دنبال شیوع ویــروس کرونا به ۸۰ میلیارد 
دالر می رسد. مرکز اطالع رسانی اقتصادی 
هوشمند در تارنمای خود گزارشی درباره شیوع 
کرونا در چین در سال جاری میالدی منتشر 
کرده که نشان دهنده افزایش زیان های وارد 

شده به صنعت گردشگری دنیاست.
این مرکز خاطر نشان می کند که نگرانی های 
فزاینده از این ویروس در آینده نزدیک پایان نمی 
یابد و همین موضوع باعث می شود تا بسیاری 
ــرای مدت  ــان سفر خــود را ب از گردشگران زم
نامشخصی به تاخیر بیندازند.همین موسسه 
اقتصادی پیش بینی کــرده است که وضعیت 
گردشگری چین همچنان مبهم خواهد بود و 
صنعت گردشگری این کشور دست کم تا سه 
ماهه دوم سال 2۰21 میالدی بهبود نخواهد 
یافت.کشورهای اتحادیه آسیای جنوب شرقی 
نیز زیان کالنی را متحمل خواهند شد. شمار 

گردشگران چینی به این کشورها برای مدت 
طوالنی بین ۳۰ تا 4۰ درصد کاهش خواهد 
یافت و میزان خسارت وارد شده به کشورهای آ 
سه آن به هفت میلیارد دالر خواهد رسید.کره 
جنوبی هم در گزارشی آورده است که در سال 
جــاری میالدی نزدیک به 1۵ درصــد از شمار 
مسافران چینی کم خواهد شد که خسارتی 
معادل دو میلیارد دالر به صنعت گردشگری این 
کشور وارد خواهد کرد.این مرکز تصریح کرد: 
سارس در سال 2۰۰2 میالدی در چین شیوع 
پیدا کرد و در مــاه مــارس سال 2۰۰۳ بود که 
چین هشدارهای مسافرتی را لغو کرد ، اما یک 
سال پس از این زمان بود که صنعت گردشگری 
چین به تدریج بهبود یافت.این موسسه برآورد 
کرده، کشورهای آ سه آن که جزو محبوب ترین 
مقصدها برای گردشگران چینی محسوب می 
شوند، خسارات شدیدی از شیوع این ویروس 
متحمل خواهند شد.براساس این گزارش،  زیان 
های وارد شده به گردشگری اروپــا و آمریکا با 

درنظر گرفتن این که چینی ها فقط 4 درصد از 
کل مسافران آن ها را تشکیل می دهند ، سنگین 
نیست.شمار پــروازهــای خارجی چین در ماه 
ژانویه)11 دی تا  11بهمن( امسال به دنبال 
شیوع کرونا تا 14 درصد کاهش یافت و برای ماه 
های مارس و آوریل) 11اسفند تا 11  اردیبهشت 

۹۹( تا ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد.
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سینمای جهان

هدیه تهرانی از روز چهارشنبه 
بــا فیلم »دوئـــت« بــه سینماها 
آمده است. او که در جشنواره 
فجر با نقشی کوتاه در »سینما 
شهرقصه« حاضر بود، به زودی 

سریال »هم گناه« را در نمایش خانگی خواهد 
داشت.

چهره ها و خبر ها

بهمن  اول  از  مستوفی  الدن 
مــاه با فیلم »چهل و هفت« به 
احمد  مشترک  ــی  ــردان ــارگ ک
اطراقچی و علیرضا عطاءا... 
تبریزی به سینماها خواهد آمد. 
شعار تبلیغاتی این فیلم، »نه به خشونت علیه 

زنان« است.

ترانه علیدوستی بازی در فیلم 
سینمایی »اورکا« به کارگردانی 
سحر مصیبی را به پایان رساند. 
او در این فیلم با مهتاب کرامتی، 
مــهــتــاب نــصــیــرپــور و مسعود 

کرامتی همبازی شده است.

مصطفی کیایی با »مطرب« در 
آستانه یک رکوردشکنی قرار 
دارد. این فیلم در هفته جاری 
تومانی  میلیارد   38 ــورد  ــ رک
ــا« را خواهد شکست و  ــزارپ »ه

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران خواهد شد.

ــوش مهرجویی بــرای فیلم  داری
ــران  »المــیــنــور« مــتــقــاضــی اکـ
نوروزی شد. این فیلم که امسال 
تــولــیــد شـــده، فـــرم شــرکــت در 
جشنواره فجر را پر نکرده و از 

ابتدا برای اکران عمومی آماده شده است.

سینمای ایران

»ارتش سری« 30 بهمن در سینماها

فیلم سینمایی »خوب، بد، جلف: ارتش سری« 
آخر بهمن روانه سینماهای کشور می شود.

به گزارش فارس، دومین قسمت از فیلم سینمایی 
»خوب، بد، جلف« با عنوان »ارتش سری« از 3۰ 
بهمن در سینماهای سراسر کشور روی پرده 
ــش ســری« دومین ساخته پیمان  ــی رود. »ارت م
چگینی  محسن  تهیه  کنندگی  به  قاسم خانی، 
و بازیگری پژمان جمشیدی، سام درخشانی و 
حامد کمیلی است. این فیلم ادامه ای بر داستان 
»خوب، بد، جلف« است که در سی و پنجمین دوره 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت. پیش فروش 
بلیت های سئانس های اولیه فیلم از شنبه در 
سینماتیکت آغاز می شود. »بانو فیلم« پخش این 

فیلم کمدی را بر عهده دارد.

استعفای دسته جمعی 
برگزارکنندگان سزار

هیئت نظارت بر آکادمی سزار، که معادل اسکار 
برای فرانسه محسوب می شود، اعالم کرد پس 
از مراسم اهدای جوایز سزار که ۲8 فوریه برگزار 

می شود، استعفا خواهد کرد.
به گزارش مهر، انتظار می رود در نتیجه این تصمیم، 
آلن ترزیان رئیس آکادمی سزار نیز استعفا کند. 
دیگر اعضایی که استعفا می کنند شامل دنیل 
تامپسون، فیلیپ البور، مارگارت ِمِنگو و ژیل ژاکوب 

رئیس پیشین جشنواره کن هستند.
خبر شوک آور استعفای ۲۱ عضو انجمن حمایت 
از سینما که سازمان ناظر بر آکادمی سزار است، 
به دنبال نامزد شدن فیلم پوالنسکی در ۱۲ بخش 
از جوایز سزار مطرح شده است. سزار در این دوره 
عالوه بر حمایت از فیلم »یک افسر و یک جاسوس« 
پوالنسکی، برای نادیده گرفتن شخصیت هایی 
چــون کلر دنــی کــارگــردان و ویرجین دسپنتس 
نویسنده در یکی از رویدادهای اخیر این آکادمی، به 
شدت با سرزنش روبه رو شده است. این تصمیم چند 
روز پس از آن صورت می گیرد که آکادمی سزار قول 

داد ساختار عملیاتی این مجموعه را اصالح کند.
در هفته های اخیر جوایز سزار با فشار فزاینده ای 
مبنی بر تحریم روبه رو شده است. بسیاری از مدیران 
صنعت سینما از فقدان برابری جنسیتی، تنوع و 
شفافیت در بدنه رأی دهندگان سزار و نیز خود 
آکادمی شکایت داشتند. طوماری بــرای تغییر 
اساسی در این جوایز، روز پنج شنبه در روزنامه 
لوموند فرانسه منتشر شد که ۴۰۰ چهره سینمای 
فرانسه امضا کرده بودند. امضا کنندگان این طومار 
اعتقاد داشتند دیگر مراسم جوایز سینمایی از جمله 
بفتا و جوایز فیلم اروپا خیلی دموکراتیک تر هستند 
زیرا اعضا می توانند اعضای هیئت مدیره خود را 
انتخاب کنند. در این طومار آمده است: »آکادمی 
ســزار ۴۷۰۰ عضو دارد امــا به عنوان عضو، ما 
نمی توانیم درباره عملکرد آکادمی نقشی داشته 

باشیم.«

اعتراض های رسمی به تحریم اختتامیه
آیا سیمرغ های »روز صفر« و سعید ملکان پس گرفته می شود؟

تبعات اقدام سعید ملکان و دیگر عوامل فیلم 
»روز صفر« در تحریم مراسم اختتامیه جشنواره 
فجر، همچنان ادامه دارد. این اقدام که از سوی 
وی به عنوان یک کارگردان فیلم اولی بسیار دور 
از انتظار بود، واکنش های شدیدی را برانگیخته 
که احتمااًل بیشتر از تصور اولیه ملکان بوده 
است. واکنش های اولیه روی صحنه اختتامیه 
بود؛ جایی که یکی دو نفر از برندگان از جمله 
امیر بنان تهیه کننده »خورشید« پس از دریافت 
سیمرغ بهترین فیلم، به غیبت ملکان و دیگر 
عوامل »روز صفر« در مراسم کنایه زدند. حتی 
یکی از داوران نیز گفت که تندیس سیمرغ را 
نگه می دارد تا وقتی بابت این تأخیر )غیبت( 

عذرخواهی شد، آن را تحویل دهند.

بیانیه ای برای توجیه	 
واکنش ها همزمان بــا بــرگــزاری مــراســم به 
شبکه های اجتماعی هم کشید و بسیاری از 
اهالی رسانه، اقدام ملکان را نادرست دانستند. 
شاید به همین علت بود که سعید ملکان ساعتی 
بعد از برگزاری مراسم اختتامیه، در بیانیه ای 
توجیهاتی برای این اقدام منتشر کرد، اگرچه 
توجیهات وی مورد قبول اهالی سینما قرار 

نگرفت و همچنان اغلب واکنش ها، علیه او بود. 
در بخشی از بیانیه عوامل »روز صفر« آمده 
بود: »خواستیم در کناِر مدیران فرهنگی 
قرار نگیریم که اصرار بر جاانداختِن مسیری 
دارند که شایسته سینمای ایران نیست. 
مسیری که پر از باج دهی و تکریم کسانی 

ا ست که با پنجه کشیدن به صورت 
ــث مــنــفــور شــدن  ــاع سینما ب

نزد  سینمایی،  همکاران 
مردم می شوند. با سپاس 

از داوران و احــتــرام به 
با  و  انتخاب هایشان 

آگاهی از برنده شدن 
در پنج رشته ترجیح 

ــم در مــراســِم  ــ دادی
شرکت  اختتامیه 
نــکــنــیــم تـــا بـــرای 
ــنــدگــان جــوابــی  آی
داشته باشیم که ما 

شریِک این بی فرهنگی ها و ترویِج رویه هاِی غلط 
نیستیم. سینما و مردم، تحریم شدنی نیستند.« 
اشاره مستقیم این بیانیه، به اهدای سیمرغ 
بهترین بازیگر نقش اول مرد به پیمان معادی 
بود، اگرچه بعدًا دبیر جشنواره فجر در توئیتر 
»پذیرش فیلم »خورشید« به  رغم دیر رسیدن 
به جشنواره« را دیگر دلیل تصمیم عوامل »روز 

صفر« برای غیبت در اختتامیه اعالم کرد.

واکنش های تند دبیر و داور	 
ابراهیم  اختتامیه،  مراسم  از  بعد  روز  یک 
داروغه زاده دبیر جشنواره فجر در گفت وگو با 
ایسنا به اقدام عوامل »روز صفر« واکنش نشان 
داد و در این باره گفت: »باعث تعجب، حیرت 
و تأسف بود. تحریم مراسم اختتامیه جشنواره 
فیلم فجر توسط عوامل فیلمی که پنج سیمرغ 
جشنواره را گرفته بودند، بی سابقه بوده است.« 
فرشته طائرپور یکی از اعضای هیئت داوران 
بخش نگاه نو نیز در گفت وگو با کافه آپارات در 
این باره گفت: »یا سیمرغ را با یادداشت »این 
تنها سیمرغ بخش فیلم اولی های جشنواره 38 
است که برنده آن با ناسپاسی برای دریافت آن 
روی صحنه نیامد« به موزه 
سینما می فرستیم یا آن 
را به یکی از فیلم های 
دیگری که یک رأی 
کمتر  فیلم  ایـــن  از 
داشتند، می دهیم.« 
ــیــر  صــحــبــت هــای دب
در  جـــشـــنـــواره  داور  و 
خصوص عوامل فیلمی 
که اختتامیه جشنواره 
را تحریم کــرده بودند، 
آن قدر تند و بی سابقه است 
که می توان اقدامی شدید 
نیز  را  ملکان  سعید  علیه 
پیش بینی کــرد ؛ خصوصًا 
آن که وی برای اولین فیلم 
خود و در حالی که هنوز در 
عرصه کارگردانی، به نامی 
معتبر تبدیل نشده، اختتامیه 

را تحریم کرده است.

ماجرای نیمروز/جشنواره 35	 
یکی از اولین حضورهای جــواد عزتی در نقش 
به کارگردانی  غیرکمدی، »ماجرای نیمروز« 
محمدحسین مهدویان بــود. او بــازی در نقش 
مکمل »صادق« را برعهده داشت که یک شخصیت 
باهوش و مرموز اطالعاتی بود و از لحاظ ظاهری 
نیز شبیه سعید امامی چهره پردازی شده بود. فیلم 
»ماجرای نیمروز« مورد توجه مخاطبان و منتقدان 
قرار گرفت و حتی به دو جایزه بهترین فیلم و بهترین 
فیلم از نگاه تماشاگران نیز دست یافت، اما برای 
عزتی تنها یک نامزدی به ارمغان آورد. او در آن 
جشنواره نوید محمدزاده را برای بازی فوق العاده 
در »بدون تاریخ، بدون امضا« رقیب خود می دید، 
که از هر لحاظ رقیب قدری بود و برای این فیلم 

جوایز فراوانی گرفت.

تنگه ابوقریب/ جشنواره 36	 
ــواد عزتی بــا »تنگه  در جشنواره ســال بعد، ج
ابوقریب« حاضر بــود، محصول مشترک بهرام 
توکلی و سعید ملکان که فیلم چشمگیری از آب 
درآمــده بود و به  رغم برخی نواقص در فیلم نامه 
و شخصیت پردازی، به دلیل ویژگی های فنی 
تحسین شد. فیلم در نهایت به جوایز فراوانی از 
جمله سیمرغ بهترین فیلم دست یافت، اما عزتی 
اگرچه بازی اش کمابیش مورد توجه منتقدان قرار 
گرفت، اما برای این فیلم نامزد نشد. سیمرغ نقش 
اول به امیر جدیدی دیگر بازیگر »تنگه ابوقریب« 
)به صورت مشترک با »عرق سرد«( رسید و با توجه 
به نقش آفرینی های بسیار خوب او، کسی هم 
اعتراضی نداشت. در آن سال امین حیایی برای 
»شعله ور« و نوید محمدزاده برای »مغزها...« دیگر 

شانس های سیمرغ بودند.

التاری/ جشنواره 36	 
عزتی در ســال 96 حسابی پرکار بــود و عالوه 
بر بازی در دو فیلم بسیار پرفروش »آینه بغل« و 
»هزارپا«، در دو فیلم جدی هم بازی کرده بود. او 
»التاری« به کارگردانی محمدحسین مهدویان را 
نیز در جشنواره سی وششم داشت. »التاری« هم 
از لحاظ مضمون و هم از لحاظ فرم، جنجالی ترین 
فیلم جشنواره شد؛ مخاطب فراوان و همچنین 
مخالفان فراوانی داشت. با این حال کمتر کسی 
درباره بازی جواد عزتی نظر منفی داشت و بسیاری 
بازی وی را که کوتاه هم بود، پسندیدند. با این حال 
فیلم مورد توجه داوران جشنواره قرار نگرفت و تنها 
در یک رشته فنی نامزد شد. سیمرغ بهترین بازیگر 
مکمل نیز به جمشید هاشم پور برای »دارکوب« 
رسید که انتخابی بسیار جنجالی بود و مخالفان 

زیادی پیدا کرد.

ماجرای نیمروز: رد خون/جشنواره 37	 
آخرین همکاری عزتی با مهدویان هم مورد توجه 
منتقدان قرار گرفت. او در دنباله »ماجرای نیمروز«، 
یک بار دیگر نقش »صادق« را ایفا کرد؛ در حالی که 
این بار، کاراکتر ابعادی منفی یافته بود. »رد خون« 
نظر بسیاری از منتقدان را جلب کرد. عزتی نیز 
موفق بود، اما باز هم در حد نامزدی جایزه. نکته 
جالب این بود که تهیه کننده اعالم کرد نام عزتی 
را برای نقش اول به جشنواره ارائه کرده، ولی او 
در نقش مکمل نامزد شد! اگرچه این بار رقبای 
وی بسیار قدر بودند و او قافیه را به علی نصیریان 
برای »مسخره باز« باخت؛ هر چند در میان نامزدها، 
نوید محمدزاده برای »متری شیش ونیم« و آرمین 
رحیمیان برای »شبی که ماه...« نیز حضور داشتند 

که بازی هر دو تحسین شده بود.

شنای پروانه/ جشنواره 38	 
جواد عزتی امسال با اختالف زیــاد، پرکارترین 
ــت: دو  هنرپیشه جشنواره بود و پنج فیلم داش
نقش اول و سه نقش مکمل. فیلم »شنای پروانه« 
به کارگردانی محمد کارت، مورد تحسین فراوان 
مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و پنج جایزه، از 
جمله دو سیمرغ بازیگری مکمل برای امیر آقایی 
و طناز طباطبایی و همچنین جایزه بهترین فیلم از 
نگاه تماشاگران را گرفت. بازی عزتی نیز در نقش 
الت توبه کرده ای به نام »حجت«، آن قدر خوب بود 
که به همراه دو بازی بسیار خوب از فرامرز قریبیان 
در »خروج« و پیمان معادی در »درخت گردو« را 
جزو شانس های اصلی کسب جایزه نقش اول 
مرد می دانستند، اما در نهایت حتی نامزد هم نشد 
و جایزه نیز به معادی رسید؛ جایزه ای که بسیار 

جنجالی هم شد.

آتابای/ جشنواره 38	 
دیگر فیلم جــواد عزتی در جشنواره امسال که 
مورد تحسین منتقدان قرار گرفت، »آتابای« به 
کارگردانی نیکی کریمی بود. پیش از جشنواره 
هم شنیده می شد که کریمی فیلم متفاوتی ساخته 
و در خالل جشنواره مشخص شد این شنیده ها 
حقیقت داشته اســت. جــواد عزتی در این فیلم 
که پرتره ای از شخصیت »آتابای« با بازی هادی 
حجازی فر بود، نقش مکمل کوتاهی بازی کرده 
بود که برای بهترین بازیگر نقش مکمل، نامزد 
هم شد، اما در نهایت به سیمرغ دست نیافت. 
درباره امسال، شایعات فراوانی هم به وجود آمد، 
از جمله این که گفته شد سعید راد عضو هیئت 
داوران بخش ســودای سیمرغ، تهدید کرده در 
صورت اهدای جایزه به عزتی، از هیئت داوران 

کناره گیری خواهد کرد!

پرونده همه بدشانسی های جواد عزتی
بازیگری که امسال هم مانند 3 سال گذشته با وجود 

نقش آفرینی های تحسین شده، به سیمرغ دست نیافت

  مصطفی قاسمیان   - از مدت ها قبل از سی وهشتمین جشنواره ملی فیلم فجر، در محافل 
سینمایی، بسیار شــنیده می شــد که جواد عزتی احتمااًل 4-5 فیلم در جشنواره خواهد 
داشت و از آن جا که از فیلم هایش هم خبرهای خوبی می رسید، این احتمال مطرح می شد 
که او یکی از شانس های اصلی کسب سیمرغ است. با این حال سه شنبه شب و طی اختتامیه 
جشنواره، مشخص شد که او یک بار دیگر دستش از سیمرغ کوتاه مانده؛ ماجرایی که این 
بار با حواشی خاصی هم همراه بود. به همین بهانه به حضور موفق جواد عزتی در چهار دوره 
اخیر جشنواره فجر پرداخته ایم؛ جایی که بازی های خوبی به نمایش گذاشته و هر بار تا یک 
قدمی جایزه رفته، اگرچه به این افتخار دست پیدا نکرده است. ناگفته نماند بر سر خوب 
بودن بعضی از این بازی ها مثل حضورش در »ماجرای نیمروز« و »شنای پروانه« توافق بیشتری 
وجود دارد و بر ســر بعضی دیگر کمتر. توالی بازی های خوب و گاهی عالی طی چهار سال 

متوالی، این تلقی را به وجود آورده که جواد عزتی واقعًا بدشانس است.

»عالء الدین ۲« ساخته می شود

الیو اکشن  دالری  میلیارد  موفقیت  از  بعد 
»عالء الدین« دیزنی به دنبال ساخت دنباله ای با 

داستانی جدید است.
به گزارش صبا، به دنبال موفقیت تجاری نسخه 
بــازســازی شــده دیزنی از پویانمایی کالسیک 
محبوب خود یعنی »عالءالدین«، این کمپانی 
مبنای  بــر  آن  دوم  قسمت  ساخت  بــه  تصمیم 
فیلم نامه ای از جان گتینز و آندریا برلوف گرفته 
است. این پروژه فعال در مراحل مقدماتی خود به 
سر می برد، اما ظاهرا دست اندرکاران این فیلم 
جدید بعد از شش ماه بحث و گفت وگو درباره 
خط روایی داستان آن به نتیجه رسیده اند. دانا 
لین و جاناتان آیریخ که تهیه کنندگی نسخه اول 
این الیواکشن را بر عهده داشتند، کار تولید این 

دنباله جدید را انجام می دهند.
هنوز معلوم نیست که آیا گای ریچی، کارگردان 
نسخه سال ۲۰۱9، برای هدایت قسمت دوم 

»عالء الدین« بازمی گردد یا نه.

خبر
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ورود سامانه بارشی قوی از یک شنبه به کشور

 هم میهنان گیرکرده در برف و سیل: 
هیچ وقت ما رو با قوی بودن نترسونین!

در روسیه دو زن مشکوک به ابتال به ویروس کرونا از قرنطینه 
گریختند

زن ها: دل مون برای مادرشوهر، خواهرشوهر و 
جاری هامون تنگ شده بود!

عوارض عبور از قطعه یک آزادراه تهران - شمال زیر ۵۰ هزار 
تومان خواهد بود / ایسنا

رانندگان: کاش همه اش راه نیفته وگرنه برای عبور 
ازش هربار باید یه کلیه مون رو بدیم!

بزرگ ترین کوه یخ جهان به آب های گرم می گریزد

کوه یخ: سرده... می فهمین؟ سرررد!

تیتر روز

 

همان طور که حتما باخبر شدید تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس 
دو سه روزی است به طور رسمی آغاز شده. می گویم به طور رسمی، چون 
عده ای از این عزیزان ماه  هاست وارد فاز تبلیغی شده  اند. در ماه های 
اخیر حتی ممکن بود شما شبکه 4 را هم بزنید و ببینید شخصی که قصد 
کاندیداتوری دارد، برای انقراض سنجاب های زاگرس دل بسوزاند 
و قول پیگیری بدهد. یعنی جوری در این روزها وارد ما و زندگی مان 
می شوند که ممکن است در یخچال را هم باز کنید و ببینید یک کاندیدا 
به شما سالم و بهتان ژله تعارف می کند. به هرحال دوستان از هر 
فرصتی استفاده می کنند تا دیده شوند. در مراسم ختم ها هستند، در 
مراسم عروسی ها تشریف می آورند، در تولد ها، جشن فارغ التحصیلی 
دانشگاه  و کال هر جایی که آدم پیدا بشود. مثال ممکن است وسط 
مراسم ختم ناگهان یک نفر میکروفن به دست بگیرد و بگوید: »ضمن 
عرض تسلیت به خانواده های داغدار، این موزهایی که توی مجلس 
ختم می بینید این قدر درشت و زیبا و خوش رنگ با نظم و ترتیب چیده 
شده اند، سلیقه کاندیدای عزیز شهرمون هستند. ضمن این که موزها 
رو میل می فرمایید تاکید می کنم ایشون هیچ توقعی از شما مردم ندارن 
فقط یه گوشه ای کد انتخاباتی ایشون رو زحمت بکشید یادداشت 

کنید«.
بعضی شان هم قیچی دست شان گرفته اند تا هر جا پروژه می بینند، بپرند 
وسط و افتتاح کنند. مثال دیده شده برای افتتاح یک جوی آب، یک عدد 
فوتبال دستی، یک تیر چراغ برق و یک قندان هم حضور پیدا می کنند. 
عکس ها و شعارهای تبلیغی هم واقعا عالی است.تحقیق کرده ام و در 
8۰ درصد عکس های تبلیغاتی دیده ام، نامزد مد نظر در حالی که یک 
دستش خودکار است و آن را گذاشته زیر چانه اش دوردســت را نگاه 
می کند و زیرش می نویسد: »شهر من به تو می اندیشم«. البته واقعا هم 
خیلی  از آن ها می اندیشند ولی بیشتر همان بخش اندیشیدنش را مد 
نظر دارند. در واقع چون کاندیدا شده اند، مجبور شده اند که بیندیشند. 
راستش صندلی مجلس گاهی زیادی نرم است به طوری که بعضی ها 

وقتی بهش می رسند آن اندیشیدن به عمل کردن نمی رسد.

یم اندیمش چون کاندیدا هسمت!

شعر روز

ای صاحب فال، امــروز به دیــدار مادرت 
مــی روی. اگر هم مــادرت در قید حیات 
نیست یا از تو دور اســت، همین که به 
عکسش نگاه کنی، حالت خوب می شود. 

مگه نه؟!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــوب گاهی فکر می کنم کاش منم    دارک
اختالسگر بودم تا این قدر راحت بچرخم و کسی 

بهم نگه باالی چشمت ابروست!
ــوب: نه، بهتر که نیستین، به ریسکش  دارک

نمی ارزه!
  اصال تابلو نیست که قیمت خودرو رو خود 
خودروسازها باال و پایین می کنن و ربطی به بازار 

و عرضه و تقاضا نداره! مگه نه دارکوب؟!
دارکوب: چی بگم واال، تابلو نیست دیگه!

  دارکوب ؛ یه  خبر خوش: دارکوب ها از دادن 
 مالیات  معاف اند، برو کیفش  رو ببر!

ــدارم هــا،  ــ ــن جنبه شــوخــی ن ــوب: م ــ دارکـ
مطمئنین؟!

  دارکــوب، چرا آدم از سوپ خفاش کرونا 
می گیره ولی از کله پاچه نمی گیره؟

دارکوب: اتفاقا آدم از کله پاچه زیاد کلسترول 
و فشار خون و اینا می گیره که از کرونا بدترن!

   دارکـــوب جناب عالی  با تعطیل  کردن 
   روزهای  پنج شنبه  درهفته  موافقی یا مخالف؟!

دارکوب: البته بنده کوچک تر از اونم که بخوام 
درباره این موضوع نظر بدم ولی مخالفم، چون 
ما خودمون پنج شنبه ها تعطیلیم و جمعه ها 

میایم روزنامه سر کار!

پیامک روز
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اولی: آقای دادکــان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفته در تمام دنیا چرخاندن 
فوتبال از یک دبستان راحت تر است.

سومی:  راست میگه ،  با این بچه هایی االن که من دور و برم می بینم، اداره یک دبستان 
از اداره ناسا هم سخت تره چه برسه به فدراسیون فوتبال!

دومی:  آره،  انصافا چرخاندن فدراسیون فوتبال کاری نداره. کافیه چند تا معاون خوب 
انتخاب کنی که هر کار بهشون بگی انجام بدن و اگه کار رو خراب کردن بگی تقصیر 
خودشون بوده، بعد ببینی از بیرون فدراسیون چه سرمربی رو بهت پیشنهاد میدن، 
اگه تونستی مخالفت کنی که هیچ وگرنه همون رو انتخاب کنی، بعد ببینی تو ضمیر 
ناخودآگاهت کدوم تیم رو بیشتر دوست داری و به حرف دلت گوش کنی و هرکی هم 

انتقاد کرد تحویلش نگیری، بعد...
اولی: خب بسه! در ادامه آقای دادکان پرسیده، افرادی که برای ریاست فدراسیون 

ثبت نام کردن، می تونن ماهی یک میلیارد برای فوتبال پول بیارن؟
سومی: ببخشید، فدراسیون رئیس می خواد یا عابر بانک؟

دومی: باز بد متوجه شدین! منظور آقای دادکــان اینه که رئیس فدراسیون جدید 
باید اون قدر رابطه داشته باشه که بتونه درآمدزایی کنه، مثال از طریق آگهی گرفتن، 
اجاره دادن زمین ها، خرید لباس و تجهیزات، انتخاب سرمربی ها، رفاقت با مدیران 

باشگاه ها...
یکی از عالقه مندان به پست ریاست فدراسیون: شما منو به عنوان رئیس انتخاب 
کنین، قول میدم ماهی دو میلیارد براتون بیارم، یک میلیاردش رو هم بذارم تو جیب 

خودم!
اولی: ول کنین دیگه! ستون تموم شد، بریم.

رشایط رئیس فدراسیون شدن

وزیر نیرو: 7۰ درصد جمعیت ایران از آب شرب سالم و 
بهداشتی برخوردارند

 دارکوب: اون 30 درصد دیگه هم البد
 آبخور نیستن!

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

مادر ای...
مادر ای مجنون ترین لیلی شهر

چون رژیم باشم نمایی اخم و قهر
می کنی پنهان تو آجیل از نظر

دربیاری تو ز یابنده پدر!
مادر ای اسطوره دلواپسی

ای نماد سین و جیم و بازرسی
ای فرورفته درون تل گرام!

رفته از یادت دگر ناهار و شام
ای که می دانی تو اصل حال ما

پیش تو بی فایده باشد ادا
دست هایت کشتی نوح من است
سینه ات هنگام غم کوه من است

ناخوشی از پیکر تو دور باد
 چهره پاک تو غرق نور باد

روز تو باشد مبارک ای عزیز
 توی ظرفم هم غذا کمتر بریز!

سحر بهجو  

کارتون روز توئیت  روز

کشور در تولید ترمز قطار به خودکفایی رسید 
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تغییر قیمه به سوپ!
    رز قرمز شاخه ای 3۵ تومن؟ هرقدر فکر می کنم اونی که دوستش دارم 

خودش گله دیگه!
   بچه های دانشکده ما این  طوری هستن که اگه استاد قسم بده که نیاین هم باز 

می گن نه استاد می خواد یاران وفادارش رو پیدا کنه و باز میرن!
     پسر سی و چند روز دیگه سال تمومه، من تازه می خواستم از 

شنبه شروع کنم برنامه های امسالم رو!
     صبح مامانم به بابام گفت: »بریم امروز خرید؟« 
ــدارم«. ناهار از قیمه به  بابام گفت: »نه، حوصله ن

سوپ تغییر پیدا کرد!
     نیوتن چه جوری وقتی جاذبه زمین رو کشف 
کرد اومد به همه گفت؟ من یه آهنگ خوب پیدا 

می کنم زورم میاد برای کسی بفرستم!
   من حتی تو بازی ماشین سواری GTA هم شب ها 
با نورباال رانندگی نمی کنم که چشم بقیه راننده ها اذیت 

نشه، شما از کجا اومدید که این قدر بی مالحظه اید؟!
   نوشته »یک حلزون می تواند تا سه سال بخوابد« ما قول 

می دیم اگه خانواده بذارن رکورد رو بشکونیم!
    یه بار هم زدم شبکه 4 خود مجریه زد شبکه 3!

از اون لحاظ 

وزیر هبداشت: مبادی ورودی کشور به منظور پیشگیری از ورود ویروس کروان به شدت کنرتل یم شود

 دومین محموله کمک پزشیک  ایران به پکن منتقل شد 
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چرا ترمزش

 رو نمی کشین؟!

این یکی 
ترمزش بریده!
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اگه ماسک هاتون 
تمیزه اونا رو 

هم بدین، این جا 
خبری از کرونا 

نیست!

ما که اون 
سری کمک 

کردیم!

وزیر هبداشت: مبادی ورودی کشور به منظور پیشگیری از ورود ویروس کروان به شدت کنرتل یم شود

 دومین محموله کمک پزشیک  ایران به پکن منتقل شد 
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رعیت نواز - »کوچولوی دوست داشتنی، رنگش پریده بود، هنوز نمی دانست چطور 
قرار است داروی جدید را به او تزریق کنند، منتظر بود متخصصی که می گفتند 

قرار است حال او را بهتر کند از راه برسد. ترس در چشمانش دیده می شد 
که ناگهان با ورود متخصص جدید، استیکری از خنده روی لبان کودک 

رنگ پریده نشست. متخصصی که انگار دختر کوچولوی ما را به دنیای 
دیگری برده و بعد از کلی درد و سوزن و حسرت، دوباره خنده را به 
لبان او بازگردانده است.« این داستان برخی  متخصصانی است که 
این روزها تصاویر و ویدئوهای شان در شبکه های اجتماعی دست به 
دست می شود. متخصص هایی که در شهرهای مختلف کشور با سر 
و شکلی شبیه جوکر و  ماسک دلقک های سیرک به سراغ کودکان 

سرطانی می روند. تخصص آن ها نشاندن لبخند بر چهره درد کشیده 
کودکانی است که با بیماری مهلک سرطان مبارزه می کنند. لبخندی 

که شاید کمی از درد و رنج آن ها که در بیمارستان ها بستری اند، کم کند. 
در بین آن ها پزشک، مهندس و هنرمند به چشم می خورد که دغدغه شادی 

کودکان بیمار را دارند. امروز سعی کرده ایم تعدادی از این جوکرهای خوش 
قلب را بیشتر بشناسیم.

 این روزها برخی کودکان سرطانی با لبخند به جنگ این هیوال می روند، لبخندی
 در خرس عروسکی، قلبی نمی تپد! که پشتش چند دکتر و مهندس و هنرمند با ماسک دلقک ایستاده اند 

حرف های جالب محمدرضا یزدانپرست مجری برنامه »از من بپرس« در این برنامه 
درباره ولنتاین  یکی از ویدئوهای پربازدید شبکه های اجتماعی بود. این مجری با 
انتقاد از ممنوعیت فروش اقالم ولنتاین، این حرکت را موجب افزایش فروش 
قاچاق و اینستاگرامی این محصوالت دانست و در ادامه گفت: »من کاره ای 
برای تعیین تکلیف هدیه دادن و دوست داشتن و مهرورزی نیستم ولی عشق 
فراتر از یک جغرافیای محدود است، ... اگر عشق، عشق باشد، هر روز، روز 
عشق است. پای عشق های قدیمی، بتن آرمه ریخته بودند، با تانک نمی ترکید. 
االن عشق ها بادکنکی شده، با یک سوزن می ترکد و در آن خرس عروسکی، هیچ 
قلبی نمی تپد.« کاربری نوشت: »چطوری یه عده هم ولنتاین دارن هم روز زن؟ و 

با این تناقض می تونن کنار بیان!«

 میتینگ انتخاباتی با چاشنی افتتاح!

افتتاح یک معبر شهری در گچساران که چند روز پیش در خیابان بالدیان برگزار 
شد، بیشتر به جشن انتخابات و میتینگ های تبلیغاتی می ماند و ویدئوهای زیادی 
از آن با عنوان افتتاح ستاد انتخاباتی تاج گردون در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد. این گفته وقتی دقیق تر می شود که به نوشته سخنران اصلی 
مراسم یعنی غالمرضا تاجگردون؛ نماینده گچساران و باشت در پیج شخصی 
اش توجه کنیم. تاجگردون در پیج شخصی خود با بازنشر این ویدئو نوشت: 
»امشب مردم شهرم در سالگرد انتخابات مجلس آمدند و همه با هم یک طرح 
زیبا را که خیلی سریع ساخته شد افتتاح کردیم. دست همه درد نکنه«. در 
این افتتاحیه که البته بهتر است بگوییم جشن و پایکوبی، عالوه بر سخنرانی 
تاجگردون، دو خواننده گران قیمت  هم حضور داشتند و برنامه های شادی و آتش 
بازی مفصلی را انجام دادند که با واکنش مشاور رسانه ای رئیس جمهور همراه بود. 

آشنا نوشت:»خدایا رحم کن و شاهد باش«.

هدیه رو وا نکرده زد تو دیوار!
14 فوریه در جهان به عنوان روز ولنتاین شناخته می شود که به عشق اختصاص 
دارد. این روز در بین جوانان نسل امروز ما هم طرفدارانی پیدا کرده است. این 
که یک روز به عشق و ابراز محبت به یکدیگر اختصاص داده شود به خودی خود 
اشکالی ندارد اما رسومی که با آن به وجود آمده، تبدیل به آسیب شده اند. 
در این روز هدایایی مانند شکالت و خرس ولنتاین به عنوان کادو رد و بدل 
می شوند اما جالب است که هنوز ولنتاین به پایان نرسیده تعداد زیادی از آن ها 
سر از آگهی های سایت های فروش اینترنتی مانند دیوار درمی آورند. اتفاقی 
که نشان می دهد این ابراز عشق ها و کادوها چندان واقعی و ماندگار نیستند. 
کاربری نوشت: »این که یک نفر چندین خرس در این روز دریافت می کنه و اون ها 

رو به فروش می رسونه نشون می ده جایی از راه رو اشتباه رفته!«

 راز 113 سالگی

گزارش دیلی میل از پیرترین مرد جهان، بازتاب جهانی داشت و خیلی زود با 
واکنش کاربران ایرانی همراه شد. او که تا چند روز دیگر تولد 113 سالگی اش 

را جشن می گیرد، راز موفقیت و سرزنده بودن خود را در عصبانی نشدن و 
لبخند همیشگی بر لب داشتن دانست. »جی تیتسو واتانابی«به رغم از دست 
دادن همه دندان های خود،  112 سال و 344 روزگی خود را هم جشن گرفت. 
پیش از این پیرترین مرد جهان با  113 سال رکورددار گینس بوده که از دنیا 
رفته است. کاربری نوشت: »یاد اون خبرنگاری افتادم که از پیرترین انسان 

روی زمین می پرسه راز به این سن رسیدن شما چیه؟ میگه: با هیچ کس یکی 
به دو نکردم. خبرنگار میگه: امکان نداره. پیرمرد میگه: درست میگی!« کاربری 

نوشت: »خب خدا رو شکر دوباره خندوانه داره میاد و به زور باعث میشه بخندیم 
تا عمر بیشتری داشته باشیم.«

دوستی ایرانیان را حس کردیم

»دوستی ایرانیان را حس کردیم«. این جمله »چانگ هوآ« سفیر چین در ایران 
است که طی یادداشتی از ملت و دولت ایران بابت همدلی و همکاری با مردم چین 
در مبارزه با بیماری کرونا تشکر کرده است. چند روزی است که تصویری از یک 
جوان ایرانی ساکن ووهان چین در فضای مجازی منتشر می شود که مورد توجه 
کاربران بوده است. سینا کرمی جوان ایذه ای است که در کافه ای در ووهان کار 
می کند و به اتفاق همکارانش قهوه رایگان در اختیار کادر پزشکی این شهر قرار 

می دهند. سینا در حالی ترجیح داده در چین بماند که هواپیمای اختصاصی ایران 
برای بازگشت او فراهم بوده است.  کاربری نوشت: »فرقی نمی کنه کجای دنیا باشه. 

ما ایرانی ها برای همه مردم جهان صلح و سالمتی می خوایم«.

 اسپایدرمِن ناجِی محیط زیست

تصاویری از مردی در اندونزی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که برای جلب 
توجه مردم به محیط زیست کار جالبی انجام داده است. این شهروند اندونزیایی 
اقدام به پوشیدن لباس اسپایدرمن کرده و با همین لباس مشغول جمع آوری 
زباله های پالستیکی از سطح شهر و طبیعت شده است. آقای رودی هارتونو 36 
ساله عالوه بر جمع آوری پالستیک ها اقدامات جالب دیگری هم داشته است. 
او گاهی هم دیوارهای شهر را تمیز می کند و به آن ها نقش های زیبایی می دهد. 
این کارهای او باعث جلب توجه شهروندان و گردشگر ان زیادی شده به طوری 

که افراد با او عکس می گیرند و او درباره لزوم کاهش مصرف ظروف پالستیکی با 
آن ها صحبت می کند. کاربری نوشت: »اهمیت این کارهای نمادین برای حفاظت از 

محیط زیست خیلی زیاده. آفرین به این شهروند مسئولیت پذیر«.

 میتینگ انتخاابیت اب چاشین افتتاح
 و هدیه رو وانکرده زد تو دیوار!
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صفحه ای برای 
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ویژه آن ها که مطالعه 
 را دوست دارند
 اما وقت ندارند

صفحــه ۲ و۳ زندگــی ســام پنــج شــنبه هــا

جوکرهای خوش قلب!

 البته این موارد تنها نمونه هایی از مهربانی مردم سرزمین مان برای شاد کردن کودکانی است که گاهی خسته 
می شوند، خسته از سرنگ های بی رحم همیشگی، خسته از انتظار بر روی تخت، خسته از تهوع های بی وقت، 
خسته از نگاه دیگران، خسته از جمله های تکراری و تلخی که پر از ترحم اند، خسته از این که صدای بازی بچه ها 
همیشه آن سوی پنجره است. یادتان نرود که برای یک کودک سرطانی شاید یک لبخند، اوج خوشبختی باشد.

            مهندسی که دلقک هم هست

شاید برای خیلی ها سخت و غیر قابل درک باشد که صبح تا 
عصر آقای مهندس یک شرکت باشند و عصرها دلقکی بشوند 
که در بیمارستان های شهر می روند به دنبال خنداندن بچه 
های مبتال به سرطان! اما حسین عبادی یکی از همین مهندس 
هاست که صبح ها مهندس یک شرکت پتروشیمی و عصرها 
یک دلقک است که در بندر ماهشهر زندگی می کند. او چند 
سالی است به همراه دوستانش به عنوان فوق تخصص خنده 
ظاهر شده اند و به بخش کودکان بیمارستان ها سر می زنند 
تا بچه ها را بخندانند. عبادی درباره کاری که انجام می دهد 
به ایران گفته: »من کار تئاتر هم انجام می دهم و  بیشتر هم 
در زمینه طنز کار می کنم. حدود پنج یا شش سال پیش بود، 
یک روز دوستم »ایمان برشیدی« پیشنهاد داد دلقک شویم و 
به عنوان پزشکان فوق تخصص خنده به بیمارستان ها برویم و 
بچه های بیمار را بخندانیم. در واقع  این پروژه با طراحی »ایمان 
شالباف« و »موسی رضــازاده« و با همکاری »هدی رشیدی« 
در بیمارستان ها کلید خورد. از آن به بعد فعالیت دلقک ها در 
بیمارستان های دیگر هم شکل گرفت و تکثیر شد.« او خاطره 
ای از ناکامی اش در خنداندن یک کودک بیمار را  این گونه 
تعریف می کند: »یک بار به بیمارستان سوانح سوختگی در 
مشهد رفتم. مثل همیشه کارم را انجام دادم اما آن روز اصال 
نتوانستم روی لب کسی، لبخند بیاورم. لحظات سختی بود. 
آن ها درد زیادی داشتند و نمی توانستند به این راحتی بخندند. 

تمام صورتشان باندپیچی بود و از درد به خود می پیچیدند.«

           فرشته هایی برای کودکان فرشته

»کودکان فرشته اند« نام خیریه جوانانه ای است که تالش می 
کند سختی های طول درمان را برای بیماران صعب العالج 
و سرطانی کمتر کند. قصه خیریه گرم و صمیمی »کودکان 
فرشته اند« از نیمه شعبان سال ۱۳۸۸ شروع می شود. از 
جایی که سیدنصیرالدین موسوی و دوستانش تصمیم می 
گیرند به جای پخش کردن شیرینی و بستنی در محل، پول 
هایشان را جمع کنند تا برای  کودکان بیمارستان حضرت 
علی اصغر ظفر تهران هدیه بگیرند. لذت این هدیه ها و 
خندیدن بچه های معصومی که روز عید را در بیمارستان 
بستری هستند، به دهان بچه ها مزه می کند تا این که این 
کار را سال بعد در سه بیمارستان با جمعیت بیشتری ادامه 
می دهند. بعد از آن »نصیر« و دوستانش تصمیم می گیرند 
برای بچه های بیمار در مناسبت های مختلف برنامه اجرا 
کنند تا روحیه شان را باال ببرند. خیریه کودکان فرشته اند 
کمیته های مختلفی دارد که هرکدام کار به خصوصی را 
انجام می دهند. کمیته آموزش که از نامش پیداست قرار 
است با بچه ها حسابی سرو کله بزند. بچه های سرطانی 
بیمارستان به دلیل دوره های درمانی چندروزه ای که دارند 
نمی توانند مرتب به مدرسه بروند. این کمیته وظیفه دارد با 
بچه ها درس هایشان را کار کند و با آن ها بازی های آموزشی 
و فکری انجام دهد تا مبادا در طول درمان از بچه های مدرسه 
عقب بمانند. کمیته بازسازی نیز وظیفه بازسازی بیمارستان 
ها و بخش های کودکان را به عهده دارد. اما اعضای کمیته 
اجرایی همیشه برای بچه ها و خانواده هایشان برنامه های 
تفریحی و فرهنگی اجرا می کنند. مثال هفته ای یک بار به 
بخش های بیمارستان سر می زنند و برای بچه ها شعر می 

خوانند و برنامه های شاد ترتیب می دهند.

          دلقک درمانی یک پزشک

»امیر تبریزی«، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و اهل 
بجنورد است که انسان را یاد »پچ آدامز«، پزشک دلقک آمریکایی 
7۳ساله می اندازد.  او از اولین روزهای ملبس شدن به روپوش 
سفید پزشکی، کاله و دماغ دلقکی را هم به پوشش اش اضافه 
می کند و به خودش قول می دهد دست از خنداندن بچه های 
بیمار  برندارد. او در گفت و گویی که پیش از این با خراسان 
داشته ، دربــاره کــارش می گوید: »زمستان 92 بــود. سال 
باالیی های ما، یک خیریه دانشجویی راه انداخته بودند به اسم 
»التیام«. من هم عضو شورای مرکزی اش شدم. در آن خیریه، 
ایده بازدیدهای بیمارستانی مطرح شد و تصمیم گرفتیم در 
بیمارستان های دانشگاه خودمان، بیمارستان رسول اکرم 
)ص( و بیمارستان تخصصی علی  اصغر )ع( آن را اجرا کنیم. در 
اولین بازدیدمان از گروه نمایش »مفید« دعوت کردیم؛ یک گروه 
تئاتری که کار اصلی اش نمایش های بیمارستانی است و هر 
هفته در بیمارستان اطفال مفید، برنامه دارند. بچه های حرفه ای 
و بی نظیری هستند، هرسال تابستان دوره های رایگان برگزار 
می کنند و نمایش بیمارستانی را به بقیه هم آموزش می دهند. 
من آن موقع، دانشجوی ترم دوم بودم. از همان روزهای اول 
دانشگاه دلم می خواست کاری کنم که حال بیمارها بهتر شود. 
خب وقتی کار بچه های »مفید« را دیدم، خیلی خوشم آمد. 
»آرش صادقیان«، سرپرست گروه، ذوقم را که دید کار جالبی 
کرد و گفت: »زانو بزن!« بعد کاله رنگی، همانی را که همیشه 
می پوشم، روی سرم گذاشت و گفت: »شرط داشتن این کاله 

این است که همیشه آدم ها را بخندانی.«

           برای آرزوهای کودکان سرطانی

یکی دیگر از کسانی که این روزها دغدغه تحقق رویای 
کودکان سرطانی را در سر دارد، خانمی است به نام 

هدی رشیدی که موسسه »پنجمین فصل قشنگ« 
متعلق به اوست. رشیدی با مدرک مدیریت بازرگانی طی 

سال های اخیر، عمده فعالیت هایش را بر کودکان سرطانی 
متمرکز کــرده و تمام تالش خود را بــرای تحقق آرزوی این 
کودکان به کار گرفته است. ماجرای کودک سرطانی که پلیس 
شد، آن یکی که آتش نشان شد و خیلی موارد دیگر، کار موسسه 
اوست که با همکاری نهادهای مختلف به ثمر رسیده است. او در 
گفت و گو با خبرنگار ما درباره هدفش از برآورده کردن آرزوی 
کودکان سرطانی گفته است: »می خواهم با علم پزشکی وارد 
چالش شوم؛ معتقدم وقتی بذر امید در دل کودکان بیمار کاشته 
شود و به آرزویشان برسند، بیشتر سعی می کنند زنده بمانند. 
فکر می کنم تنها امید به زندگی است که می تواند این کودکان 
را نجات دهد و به این مسیری که انتخاب کردم بسیار اعتقاد 
دارم و معتقدم هیچ بیماری وجود ندارد که باعث قطع امید بیمار 
شود.«رشیدی از سختی های برآورده کردن رویاهای کودکان 
وچگونگی متقاعد کردن مسئوالن می گوید: »هر کاری سختی 
دارد اما هیچ کاری برای من سخت نیست. خوشبختانه درباره 
آرزوی عباس، نیروی انتظامی به بهترین شکل به ما کمک 
کرد. مثال من تنها یک تکاور از آن ها خواسته بودم ولی نیروی 
انتظامی ۱۶ تکاور را آمــاده کرد یا این که می خواستم تنها 
برای یک ساعت عباس فرمانده کالنتری شود اما او نزدیک به 
سه ساعت فرمانده کالنتری ۱۳ اهواز بود. اگر همه مسئوالن 
مثل ماموران این کالنتری قادر به درک شرایطی از این دست 
و اهمیت موضوع باشند، بسیاری از مشکالت آسان می شود.«

 میتینگ انتخاابیت اب چاشین افتتاح
 و هدیه رو وانکرده زد تو دیوار!

تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

مهربانی بی مزد و منت

روز مادر؛ مادران در کنار شهدا

تصادف انتگرالی!

هر جور دارم فکر 
 می کنم 

می بینم حتی اگه 
انتگرال هم توی 
درسا بمونه بازم 
نمیشه محاسبه 

کرد چطوری 
این ماشین توی 
سلیمانیه عراق 

رفته اونجا!

کاش امروز 
اگه دور و 

برمون، مادر 
شهیدی 

هست یک 
هدیه بگیریم و 
براشون ببریم 
تا کمتر جای 
خالی بچه 

شون رو حس 
کنن!

  حال خوب با خبر خوب   
سعی داریم یک روز را به خبرهای خوبی که 
در طول هفته و در فضای مجازی منتشر شده 
ولی در البه الی اخبار عمدتا تلخ و منفی  
گم شده انــد، اختصاص دهیم. خبرهایی 
که مرورش حال تان را خوب می کند و حتی 
ممکن است انگیزه های جدیدی هم به شما 
بدهد تا شاید بتوانید حال خود و دیگران را 

خوب کنید. 

صائب 
خوب گفته 
که  احسان 

هنری 
نیست به 

امید تالفی/ 
نیکی به 

کسی کن 
که به کاِر تو 

نیاید

خدا قوت
 یه خداقوت 

میگیم به 
ماموران 

راهداری که 
در این سرمای ِ 
طاقت فرسا و 

استخوان سوز، 
شبانه روز در 

حال باز کردن 
جاده  های 

برفی هستند
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همزمان با چهلمین روز شهادت ســردار سلیمانی و 
شهدای محور مقاومت، متن کامل وصیت نامه سردار 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی منتشر شد. بخش هایی از 
این وصیت نامه تاریخی را سردار اسماعیل قاآنی فرمانده 
نیروی قدس سپاه در حالی که بغض کــرده و با گریه 
حاضران در مصالی امام خمینی )ره( از جمله خانواده 
حاج قاسم همراه بود، قرائت کرد. براساس گزارش 
فارس، متن کامل وصیت نامه سردار دل ها که فرازهای 
مهمی درباره شرایط داخلی و منطقه ای داشته و حاوی 
توصیه های این شهید به جامعه ایران و ملت های منطقه 
است و از آن می شود به عنوان نقشه راه یا مانیفست 

»مکتب حاج قاسم« یاد کرد، به شرح زیر است. 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

شهادت می دهم به اصول دین	 
اشهد أن ال اله اال اهلل و اشهد أّن محمدًا رسول اهلل و 
اشهد أّن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و اوالده 
المعصومین اثنی عشر ائّمتنا و معصومیننا حجج اهلل. 
شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، 
بهشت و جهنم حق است، سؤال و جواب حق است، 

معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.

خداوندا! تو را سپاس در زمانی اجازه ظهور و وجود 	 
دادی که عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و 

سرباز رکاب او شوم
خداوندا! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به 
قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه 
ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین 
ــت، عبد  اولیایت را که قرین و قریب معصومین اس
صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او 
شوم. اگر توفیق صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی 
را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی بن 
ابی طالب و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در همان 
راهی قرار دادی که آن ها در همان مسیر، جان خود را 
که جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند.  خداوندا ! تو 
را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا 
در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر 
صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسالم و تشیع و ایران 
ـ که جانم  و جهان سیاسی اسالم است، خامنه ای عزیزـ 

ـ قرار دادی. فدای جان او بادـ 
پروردگارا ! تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم 
آمیختی و درک بوسه بر گونه های بهشتی آنان و استشمام 
ـ یعنی مجاهدین و شهدای این  بوی عطر الهی آنان راـ 
ـ به من ارزانی داشتی. خداوندا! ای قادر عزیز و ای  راهـ 
رحمان رزاق، پیشانی شکر شرم بر آستانت می سایم که 
مرا در مسیر فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب تشّیع، 
عطر حقیقی اسالم، قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان 
علی بن ابی طالب و فاطمه اطهر بهره مند نمودی؛ چه 
نعمت عظمایی که باالترین و ارزشمندترین نعمت هایت 
است؛ نعمتی که در آن نور است، معنویت، بیقراری که 
در درون خود باالترین قرارها را دارد، غمی که آرامش و 
معنویت داد.  خداوندا، تو را سپاس که مرا از پدر و مادر 
فقیر، اما متدین و عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر پاکی 
بهره مند نمودی. از تو عاجزانه می خواهم آن ها را در 
بهشتت و با اولیایت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از درک 

محضرشان بهره مند فرما.

ساُرق، چاُرقم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو	 
ــدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا ! دستم  ای خ
خالی است و کوله پشتی سفرم خالی، من بدون برگ و 
توشه ای به امید ضیافت عفو و کرم تو می آیم. من توشه ای 
برنگرفته ام؛ چون فقیر ]را[ در نزد کریم چه حاجتی 
است به توشه و برگ؟! ساُرق، چاُرقم پر است از امید به 
تو و فضل و کرم تو؛ همراه خود دو چشم بسته آورده ام که 
ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها، یک ذخیره ارزشمند 
دارد و آن گوهر اشک بر حسین فاطمه است؛ گوهر اشک 
بر اهل بیت است؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم، یتیم، دفاع 

از محصوِر مظلوم در چنگ ظالم.

در دستانم چیزی را ذخیره کرده ام که به این ذخیره 	 
امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت توست

خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه 
]چیزی دارند[ و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم 
چیزی را ذخیره کــرده ام که به این ذخیره امید دارم و 
آن روان بودن پیوسته به سمت توست. وقتی آن ها را به 
 سمتت بلند کردم، وقتی آن ها را برایت بر زمین و زانو 
ــذاردم، وقتی سالح را برای دفاع از دینت به دست  گ
گرفتم؛ این ها ثروِت دست من است که امید دارم قبول 
کرده باشی. خداوندا! پاهایم سست است، رمق ندارد. 
جرئت عبور از پلی که از جهنم عبور می کند، ندارد. من 
در پل عادی هم پاهایم می لرزد، وای بر من و صراط تو که 
از مو نازک تر است و از شمشیر ُبرنده تر؛ اما یک امیدی 
به من نوید می دهد که ممکن است نلرزم، ممکن است 
نجات پیدا کنم. من با این پاها در َحَرمت پا گذارده ام دوِر 
خانه ات چرخیده ام و در حرم اولیایت در بین الحرمین 
حسین و عباس ات آن ها را برهنه دواندم و این پاها را 
در سنگرهای طوالنی، خمیده جمع کردم و در دفاع از 
دین ات دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و 
خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید 
دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به ُحرمت آن حریم ها، آن 
ها را ببخشی. خداوندا! سر من، عقل من، لب من، گوش 
من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امید به سر 
می برند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ 

آن چنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم. جز دیدار تو را 
نمی خواهم، بهشت من جوار توست، یا ا...!

خدایا! از کاروان دوستانم جامانده ام	 
خداوند، ای عزیز! من سال هاست از کاروانی به جا 
مانده ام و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه می کنم، 
ــده ام، امــا تــو خــود مــی دانــی هرگز  ــان امــا خــود جــا م
نتوانستم آن ها را از یاد ببرم. پیوسته یاد آن ها، نام 
آن ها، نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و 
آه یاد شدند. عزیز من! جسم من در حال علیل شدن 
است. چگونه ممکن ]است[ کسی را که 40 سال بر 
درت ایستاده است نپذیری؟ خالق من، محبوب من، 
عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را 
مملو از عشق به خودت کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان 
و بمیران. عزیزم! من از بی جاقراری و رسوای ماندگی، 
سر به بیابان ها گــذارده ام؛ من به امیدی از این شهر 
به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و 
تابستان می روم. کریم، حبیب، به َکَرمت دل بسته ام، 
تو خود می دانی دوستت دارم. خوب می دانی جز تو را 
نمی خواهم. مرا به خودت متصل کن. خدایا وحشت 
همه وجودم را فرا گرفته است. من قادر به مهار نفس 
خــود نیستم، رســوایــم نکن. مــرا به حرمت کسانی 
ــرده ای، قبل از  که حرمتشان را بر خــودت واجــب ک
شکستن حریمی که حرم آن ها را خدشه دار می کند، 
مرا به قافله ای که به سویت آمدند، متصل کن. معبود 
من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارها تو 
را دیدم و حس کردم، نمی توانم از تو جدا بمانم. بس 
است، بس. مرا بپذیر، اما آن چنان که شایسته تو باشم.

خطاب به برادران و خواهران مجاهدم...	 
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی 
که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جان ها 
را بر کف دست گرفته و در بــازار عشق بازی به سوق 
فروش آمده اید، عنایت کنید: جمهوری اسالمی، مرکز 

اسالم و تشیع است.

امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است	 
 امــروز قرارگاه حسین بن علی، ایــران است. بدانید 
جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، 
دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از 
بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و 
نه حرم محمدی)ص(. بــرادران و خواهرانم! جهان 
اسالم پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل 
به و منصوب شرعی و فقهی معصوم. خوب می دانید 
منزه ترین عاِلم دین که جهان را تکان داد اسالم را 
احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، والیت فقیه را 
تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما 
که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما 
به عنوان سّنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ به دور 
از هرگونه اختالف، برای نجات اسالم خیمه والیت 
را رها نکنید. خیمه، خیمه رســول ا... است. اساس 
دشمنی جهان با جمهوری اسالمی، آتش زدن و ویران 
کردن این خیمه است، دور آن بچرخید. واهلل واهلل واهلل 
این خیمه اگر آسیب دید، بیت ا... الحرام و مدینه حرم 
رسول ا... و نجف، کربال، کاظمین، سامرا و مشهد باقی 

نمی ماند؛ قرآن آسیب می بیند.

خطاب به برادران و خواهران ایرانی...	 
برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پرافتخار و 
سربلند که جان من و امثال من، هزاران بار فدای شما 
باد، کما این که شما صدها هزار جان را فدای اسالم و 
ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید، اصول یعنی ولی 
فقیه، خصوصًا این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، 
عرفان، معرفت؛ خامنه ای عزیز را جان خود بدانید، 

حرمت او را مقدسات بدانید.

برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من!	 
جمهوری اسالمی، امــروز سربلندترین دوره خود را 
طی می کند. بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی 
به شما دارد، دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و 
]دشمنان [ چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردند، 
چه اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل 
کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آن ها و فشار آن ها، 
شما را دچار تفرقه نکند.بدانید که می دانید مهم ترین 
هنر خمینی عزیز این بود که اول اسالم را به پشتوانه 
ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسالم قرار داد. 
اگر اسالم نبود و اگر روح اسالمی بر این ملت حاکم 
نبود، صدام چون گرگ درنده ای این کشور را می درید؛ 
آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد، اما هنر 
امام این بود که اسالم را پشتوانه آورد؛ عاشورا و محرم، 
صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد، انقالب هایی 
در انقالب ایجاد کرد، به این دلیل در هر دوره هزاران 

فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک ایران و 
اسالم نموده اند و بزرگ ترین قدرت های مادی را ذلیل 
خود نموده اند. عزیزانم، در اصول اختالف نکنید.شهدا، 
محور عزت و کرامت همه ما هستند؛ نه برای امروز، بلکه 
همیشه این ها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصال 
یافته اند. آن ها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، 
همان گونه که هستند. فرزندانتان را با نام آن ها و تصاویر 
آن ها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما 
هستند، به چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران 
و پدران و مادران آنان احترام کنید، همان گونه که از 
فرزندان خود با اغماض می گذرید، آن ها را در نبود 
پدران، مادران، همسران و فرزندان خود توجه خاص 
کنید.نیروهای مسلح خود را که امروز ولی فقیه فرمانده 
آنان است، برای دفاع از خودتان، مذهبتان، اسالم و 
کشور احترام کنید و نیروهای مسلح می بایست همانند 
دفاع از خانه خود، از ملت و نوامیس و ارِض آن حفاظت و 
حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت به ملت همان گونه 
نیروهای  فرمود،  متقیان  مــوالی  امیرالمؤمنین  که 
مسلح می بایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگاه 

مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد.

خطاب به مردم عزیز کرمان...	 
نکته ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم؛ مردمی 
که دوست داشتنی اند و در طــول هشت ســال دفاع 
مقدس باالترین فداکاری ها را انجام دادند و سرداران 
و مجاهدین بسیار واالمقامی را تقدیم اسالم نمودند. 
من همیشه شرمنده آن ها هستم. هشت سال به خاطر 
اسالم به من اعتماد کردند؛ فرزندان خود را در قتلگاه ها 
ــالی5، والفجر8،  ــرب ــون ک و جنگ های شــدیــدی چ
طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و... روانه 
کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق 
امام مظلوم حسین بن علی به نام ثارا...، بنیان گذاری 
کردند. این لشکر همچون شمشیری برنده، بارها قلب 
ملت مان و مسلمان ها را شاد نمود و غم را از چهره آن ها 
زدود. عزیزان! من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شما 
رفته ام. من شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران 
و برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما بیشتر 
از آن ها بودم؛ ضمن این که من پاره تن آن ها بودم و آن 
ها پاره وجود من، اما آن ها هم قبول کردند من وجودم 
را نذر وجود شما و ملت ایران کنم.دوست دارم کرمان 
همیشه و تا آخر با والیت بماند. این والیت، والیت علی بن 
ابی طالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه است، 
دور آن بگردید. با همه شما هستم. می دانید در زندگی 
به انسانیت و عاطفه ها و فطرت ها بیشتر از رنگ های 
سیاسی توجه کــردم. خطاب من به همه شماست که 
مرا از خود می دانید، برادر خود و فرزند خود می دانید.
وصیت می کنم اسالم را در این برهه که تداعی یافته در 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است، تنها نگذارید. 
دفاع از اسالم نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. 
در مسائل سیاسی آن جا که بحث اســالم، جمهوری 
اسالمی، مقدسات و والیت فقیه مطرح می شود، این ها 
رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.

خطاب به خانواده شهدا...	 
فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و 
مادران باقی مانده از شهدا، ای چراغ های فروزان کشور 
ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا! 
در این عالم، صوتی که روزانه من می شنیدم و مأنوس 
با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد 
و بزرگ ترین پشتوانه معنوی خود می دانستم، صدای 
فرزندان شهدا بود که بعضًا روزانه با آن مأنوس بودم؛ 
صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در 
وجودشان احساس می کردم.عزیزانم! تا پیش کسوتان 
این ملتید، قدر خودتان را بدانید. شهیدتان را در خودتان 
جلوه گر کنید، به طوری که هر کس شما را می بیند، پدر 
شهید یا فرزند شهید را، به عینه خِود شهید را احساس 
کند، با همان معنویت، صالبت و خصوصیت.خواهش 
می کنم مرا حالل کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق 
الزم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان 
ادا کنم، هم استغفار می کنم و هم طلب عفو دارم.دوست 
دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند، شاید 
به برکت اصابت دستان پاک آن ها بر جسدم، خداوند 

مرا مورد عنایت قرار دهد.

خطاب به سیاسیون کشور...	 
نکته ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه آن 
هایی ]که[ اصالح طلب خود را می نامند و چه آن هایی 
که اصولگرا. آن چه پیوسته در رنج بودم این که عمومًا ما 
در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش ها را فراموش می کنیم، 
بلکه فدا می کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنید و 
هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کالم شما یا 
مناظره هایتان به نحوی تضعیف کننده دین و انقالب 

بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسالم و شهدای این 
راه هستید؛ مرزها را تفکیک کنید. اگر می خواهید با 
هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان صریح حول 
اصــول اســت. اصــول، مطول و مفصل نیست. اصول 

عبارت از چند اصل مهم است:
اول آن ها، اعتقاد عملی به والیت فقیه است؛ یعنی این 
که نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات 
او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. 
کسی که در جمهوری اسالمی می خواهد مسئولیتی 
را احراز کند، شرط اساسی آن ]این است که[ اعتقاد 
حقیقی و عمل به والیت فقیه داشته باشد. من نه می گویم 
والیت تنوری و نه می گویم والیت قانونی؛ هیچ یک از 
این دو، مشکل وحدت را حل نمی کند؛ والیت قانونی، 
خاّص عامه مردم اعم از مسلم و غیرمسلمان است، اما 
والیت عملی مخصوص مسئولین است که می خواهند 
بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسالمی 
با این همه شهید!اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی 
و آن چه مبنای آن بوده است؛ از اخالق و ارزش هــا تا 
در  چه  و  ملت  قبال  در  مسئولیت  چه  مسئولیت ها؛ 
ــراد پاکدست و معتقد و  ــالم. به کارگیری اف قبال اس
خدمت گزاری به ملت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک 
دهستان هم برسند خاطره  خان های سابق را تداعی 
می کنند. مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمالت 
را شیوه خود قرار دهند. در دوره حکومت و حاکمیت 
خود در هر مسئولیتی، احترام به مردم و خدمت به آنان 
را عبادت بدانند و خود خدمت گزار واقعی، توسعه گر 
ارزش ها باشند، نه با توجیهات واهی، ارزش ها را بایکوت 
کنند.مسئولین همانند پــدران جامعه می بایست به 
مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه 
کنند، نه با بی مباالتی و به خاطر احساسات و جلب برخی 
از آرای احساسی زودگذر، از اخالقیاتی حمایت کنند که 
طالق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده ها را از هم 
بپاشاند. حکومت ها عامل اصلی در استحکام خانواده و 
از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشیدن خانواده هستند. 
اگر به اصول عمل شد، آن وقت همه در مسیر رهبر و 
انقالب و جمهوری اسالمی هستند و یک رقابت صحیح 
بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح صورت می گیرد.

خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...	 
کالمی کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فداکار و 
ارتشی های سپاهی دارم: مالک مسئولیت ها را برای 
انتخاب فرماندهان، شجاعت و قدرت اداره بحران قرار 
دهید. طبیعی است به والیت اشاره نمی کنم، چون 
والیت در نیروهای مسلح جزء نیست، بلکه اساس بقای 
نیروهای مسلح است، این شرط خلل ناپذیر می باشد. 
ــداف و  نکته دیگر، شناخت به موقع از دشمن و اه
سیاست های او و اخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع؛ 
هر یک از این ها اگر در غیر وقت خود صورت گیرد، بر 

پیروزی شما اثر جدی دارد.

خطاب به علما و مراجع معظم...	 
سخنی کوتاه از یک سرباز 40ساله در میدان، به علمای 
عظیم الشأن و مراجع گران قدر که موجب روشنایی 
جامعه و سبب زدودن تاریکی، مراجع عظام تقلید؛ 
سربازتان از یک برج دیده بانی دید که اگر این نظام 
آسیب ببیند، دین و آن چه از ارزش های آن ]که[ شما در 
حوزه ها استخوان ُخرد کرده اید و زحمت کشیده اید، از 
بین می رود. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است، 
این بار اگر مسلط شدند، از اسالم چیزی باقی نمی ماند. 
راه صحیح، حمایت بدون هرگونه مالحظه از انقالب، 
جمهوری اسالمی و ولی فقیه است. نباید در حوادث، 
ــالم هستید به مالحظه  دیــگــران شما را که امید اس
بیندازند. همه شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه 
او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری 
اسالمی و مسلمانان تحت ستم استکبار، تحت پرچم 
ولی فقیه است. من با عقل ناقص خود می دیدم برخی 
خناسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علمای مؤثر 
در جامعه را با سخنان خود و حالت حق به جانبی به 
سکوت و مالحظه بکشانند. حق واضح است؛ جمهوری 
اسالمی و ارزش هــا و والیت فقیه میراث امام خمینی 
)رحمة اهلل علیه( هستند و می بایست مورد حمایت جدی 
قرار گیرند. من حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای را 
خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند همراهی و کمک 
شماست و شما حضرات با بیانتان و دیدارهای تان و 
حمایت های تان با ایشان می بایست جامعه را جهت 
دهید. اگر این انقالب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون 
هم نخواهد بــود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری 
محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود. 
دست مبارکتان را می بوسم و عذرخواهی می کنم از این 
بیان، اما دوست داشتم در شرف یابی های حضوری به 

محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد.
سربازتان و دست بوستان/از همه طلب عفو دارم

از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو 
دارم. از رزمندگان لشکر ثاراهلل و نیروی باعظمت قدس 
که خار چشم دشمن و سد راه اوست، طلب بخشش و 
عفو دارم؛ خصوصًا از کسانی که برادرانه به من کمک 
کردند. نمی توانم از حسین پورجعفری )*( نام نبرم که 
خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزندی کمک می کرد 
و مثل برادرانم دوستش داشتم. از خانواده ایشان و همه 
برادران رزمنده و مجاهدم که به زحمت انداختمشان 
عذرخواهی می کنم. البته همه برادران نیروی قدس به 
من محبت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم 

سردارقاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند.
* ســردار شهید حسین پورجعفری از دهــه 60 و 
دوران دفاع مقدس در لشکر 41 ثــارا... همراه حاج 
قاسم بود و برخی از او به عنوان مخزن االسرار سردار 
شهید سلیمانی یاد می کنند. شهید پورجعفری نیز 
در بامداد 13 دی، در معیت حاج قاسم توسط ارتش 

آمریکا ترور شد و به شهادت رسید. 

نقشه راه مکتب حاج قاسم
سردار سلیمانی در وصیت نامه خود درخواست ها و توصیه هایی را خطاب به مردم ،خانواده شهدا ،سیاسیون 

نیروهای نظامی و علما و همشهری های کرمانی خود بیان کرده است 

ماجرای چهارشنبه پیش از شهادت 
سید حسن نصرا... دبیر 
لبنان  ا...  ــزب  حـ ــل  ک
در  مصاحبه مفصلی ویژه 
شــهــادت ســـردار بــزرگ 
اسالم شهید سپهبد حاج 
ناگفته  سلیمانی  قاسم 
هایی از روابط حاج قاسم 
با حزب ا... لبنان و محور 

مقاومت بیان کرد. بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید. 
* در حوزه عمل و مسئولیت حاج قاسم بله، ما با یک مکتب روبه رو هستیم، مکتب 
به معنای ایده، مجموعه ایده ها و روش معین است، نیازمند تأمل و پژوهش است، 
ایشان فرمانده یک نیرو در سپاه بود که می توانست در تهران بنشیند و به دیگران 
بگوید «بیایید این جا«، بعد با آن ها جلسه بگذارد و به حرف هایشان گوش دهد 
و مسائل آن ها را به صورت طبیعی پیگیری کند و مثاًل هر شش ماه یا یک سال 
سری به سوریه یا عراق یا لبنان بزند. معمواًل برخی فرماندهان این طوری رفتار 
می کنند، اما مکتب حاج قاسم یعنی رفتن به عرصه عملیات و میدان عمل و رفتن 
به سوی دیگران....وقتی از مکتب حاج قاسم حرف می زنیم،یعنی خطرپذیری ، 
به دهان مرگ می رفت به خطوط مقدم می رفت، من با ایشان اختالف نظر داشتم 
و تالش می کردم که پشت خط مقدم بماند...حاج قاسم در عراق هم همیشه در 

کنار رزمندگان عراقی بود.
* وقتی قضیه  داعش در عراق پیش آمد و داعش بر بعضی استان های عراق مسلط شد، 
مشخص شد اوضاع عراق خیلی سخت است. ارتش عراق به دلیل فروپاشی هایی که 
رخ داده بود آمادگی الزم را نداشت. من از بعضی مسئوالن عراقی شنیدم که بسیاری 
از انبارهای سالح از مهمات و گلوله هایی که بتوان از آن ها استفاده کرد خالی است. 
وضعیت روحی و روانی هم خوب نبود. حاج قاسم شخصا به همراه مجموعه ای از 
فرماندهان سپاه به بغداد رفت و...آن قضیه  معروفی پیش آمد که ماجرای جاده  
بغداد به سامرا بود: آن جا نزدیک بود حاج قاسم سلیمانی و برادران دیگری که با او 
بودند شهید بشوند. چند روز بعد یا همان موقع بود که فتوای تاریخی حضرت آیت ا... 
العظمی سیستانی)حفظه ا... و دام ظله( درباره  موضوع جهاد صادر شد و موضوع 
پذیرش داوطلب و رو آوردن برادران عراقی به جبهه ها پیش آمد که به سامان دهی نیاز 
داشت. حاج قاسم همان وقت از فرودگاه بغداد به دمشق آمد و از فرودگاه دمشق به 
بیروت و ضاحیه  جنوبی.ساعت 12 شب بود که رسید پیش من. یادم هست که گفت 
»االن ساعت 12 شب است. من تا طلوع آفتاب 120 فرمانده عملیاتی لبنانی از شما 
می خواهم!« من گفتم حاجی، االن ساعت 12 شب است. من از کجا برای شما 120 
فرمانده عملیات بیاورم؟ گفت راه حل دیگری نداریم. اگر بخواهیم با داعش مقابله 
کنیم، از مردم عراق دفاع کنیم، از عتبات مقدسمان دفاع کنیم، از حوزه  علمیه و از کل 
این چیزی که االن در عراق هست دفاع کنیم، چاره  دیگری نداریم. من از شما نیروی 
عملیاتی نمی خواهم، من از شما ]به فارسی:[ )فرماندهان میدانی (  می خواهم 
برای همین من در سخنرانی ام گفتم که در طول 20، 22 سال روابط ما با حاج قاسم 
سلیمانی، او هرگز از ما چیزی نخواست. این تنها درخواستی بود که از ما کرد و آن هم 
برای عراق بود که این فرماندهان میدانی را از ما خواست. بعد او پیش من ماند و شروع 
کردیم به تماس با یک یک برادران و توانستیم حدود 60 فرمانده میدانی تأمین کنیم. 
بعضی هاشان برادرانی بودند که در جبهه های سوریه بودند. به آن ها گفتیم بروید 
فرودگاه دمشق، برخی برادران هم در لبنان بودند که از خواب بیدارشان کردیم و 
از خانه هاشان بیرون آوردیمشان، چون حاجی گفت من می خواهم آن ها را با همان 
هواپیمایی که خودم می روم ببرم.عمال هم نماز صبحشان را خواندند و رفتند سمت 
دمشق و هواپیمای حاج قاسم دمشق را در حالی ترک کرد که حدود 50 یا 60 نفر 
یا بیشتر فرماندهان میدانی حزب ا... همراهش بودند... تا از من هم تعهد نگرفت 
که تا دو یا سه روز بعدش من بقیه  برادران را برایش اعزام کنم راه نیفتاد! من آن شب 
احساس کردم تمام دنیای حاج قاسم عراق و این نبرد است. یعنی واقعا در این نبرد 
غرق شده بود و معتقد بود این نبرد سرنوشت ساز است و نباید در آن سهل  انگاری 
کنیم. حاضر بود برای آن کشته شود. من به او گفتم. حاجی! بچه ها به من گفته اند که 
در راه بغداد به سامرا شما هم در کاروانی که به سمت سامرا می رفته بوده ای. این کار 

خطرناکی است. گفت آخر چاره  دیگری نبود.
* روز چهارشنبه ای که ایشان سحر جمعه اش به شهادت رسید او در بیروت پیش ما 
بود. عصر چهارشنبه چند ساعت جلسه داشتیم. بعد نماز مغرب را با هم خواندیم و 
ایشان با من خداحافظی کرد و به دمشق رفت. البته قرار نبود ایشان به لبنان بیاید. 
دو هفته قبل لبنان بود و هیچ نیازی به لبنان آمدنش نبود. روز دوشنبه، یعنی دو روز 
پیش از آمدنش پیش ما، من از یکی از برادرانمان که مدام با حاج قاسم در ارتباط بود 
پرسیدم چه خبر از حاجی؟ کجاست؟ تهران است یا بغداد؟ گفت من امروز با حاجی 
صحبت کرده ام و پرسیده ام این طرف ها نمی آیید و حاجی گفته است نه، من همین 
تازگی ها پیش شما بوده ام و سرم شلوغ است اما سه شنبه شب با ما تماس گرفتند و 
گفتند حاجی به دمشق رسیده. شب را دمشق می خوابد و صبح به بیروت خواهد 
آمد. من تعجب کردم چون ایشان دو یا سه هفته قبل این جا بود و آن روزها هم بسیار 
درگیر مسائل عراق بود. عصر روز چهارشنبه همدیگر را دیدیم و من شب اش چند قرار 
داشتم. به حاج قاسم گفتم قرارهای شب را لغو می کنم. چون ما معموال پس از نماز 
مغرب دیدار می کردیم. گفتم نماز را می خوانیم و جلسه را آغاز می کنیم. معموال 6 یا 
7 ساعت صحبت می کردیم. حاج قاسم گفت نه، نیازی به زمان نیست. من وقتتان را 
نمی گیرم. فقط آمده ام خودت را ببینم. کاری ندارم. موضوعی برای بحث هم ندارم. 
چند هفته پیش این جا بودم. گفت بیش از یک ساعت وقت شما را نمی گیرم. بنشینیم 
و صحبت کنیم. واقعا هم حاجی آمد و نشستیم و موضوع خاصی وجود نداشت. من 
متعجب شدم که پس چرا حاجی به ضاحیه آمده است؟ گفتم چرا به خودتان زحمت 
دادید و آمدید و…؟ گفت فقط آمدم ببینمتان. هیچ کار دیگری ندارم... صحبت 
کردیم و با هم شوخی می کردیم. حاجی با وجود این که مشغولیت های زیادی در 
مناطق دیگر داشت، از همیشه آرام تر و خوشحال تر بود. به قول شما ]به فارسی:[ 
)خیلی سرحال بود.( بسیار شوخی می کرد و بسیار می خندید. بنده به برادران هم 
گفتم. نورانی شده بود. به طرز عجیبی. من برایش ترسیدم. در دیدار قبل، یعنی 
دو سه هفته قبلش من به حاج قاسم گفته بودم: حاجی در رسانه های آمریکا شدیدا 
روی شما تمرکز کرده اند. یکی از مهم ترین مجله های آمریکایی را نشانش دادم که 
تصویرش روی جلد آن بود و تیتر مقاله این بود:»سردار بی جایگزین«. گفتم برخی 
دوستان ما که ایاالت متحده را خوب می شناسند می گویند این مقدار تمرکز رسانه ای 
مقدمات ترور است، باید محتاط باشید. خب، می دانید که! خندید و گفت چه خوب! 
این آرزوی من است و این حرف ها. معموال وقتی برادران به دفتر می آیند، بچه ها 
دوربین می آورند و عکس می گیرند. گاهی هم نمی آورند اما این بار خود حاجی به 
بچه ها گفت دوربین کجاست؟ می خواهم با سید عکس بگیرم. به همین خاطر در 
حال نماز، در حال ایستاده، در حال نشسته، در حال وضو و… عکس داریم که البته 
همه اش منتشر نشده اما بسیار جالب بود که پافشاری کرد و به برادران گفت دوربین 

بیاورند و در همه  حالت ها عکس بگیرند. این آخرین دیدار بنده و ایشان بود.
*من همیشه حاضر بودم جانم را فدایش کنم. یک روز مشغول نماز بودم. بعد از پایان 
نماز و موقع تعقیبات، این چیزی که می گویم به ذهنم رسید: این که ملک الموت 
)البته به فرض( پیش من آمده و می گوید من دارم به ایران می روم تا جان قاسم 
سلیمانی را بگیرم. ولی خداوند متعال استثنایی قائل شده وگفته برو سراغ فالنی و 
بگو گزینه  دیگری برای به تأخیر انداختن قبض روح قاسم سلیمانی هست و آن این 
است که جان تو را بگیریم. من در اثنای این فرضیات داشتم با خودم فکر می کردم که 
به ملک الموت چه می گویم. قطعا به او خواهم گفت: جان من را بگیر و او را رها کن. 

حاج قاسم سلیمانی را رها کن.
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سودوکو

دقيقه
30

متوسط

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.
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دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضی

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

نباشد.

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

معمای تصویریعددیاب

ی:
ض

ی ریا
باز

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

خفن استریپ: حقه باز

معمای جایی که نمی توانید بنشینید:  او روی پاِی خودش نشسته بود.

هوش منطقی: عدد 105 است. عدد را به این روش به دست می آوریم که رقم 
سمت چپ در مجموع دو رقم سمت راست و چپ ضرب می شود و جواب نهایی 

به دست می آید. 15=8+7 و 105= 15*7

معمای 3 ظرف و 10 مهره: چون عدد 10 یک عدد زوج است نمی توان آن 
را به سه عدد فرد تقسیم کرد. اما برای انجام این کار در استکان یک مهره، 
در لیوان هفت مهره و در پارچ دو مهره قرار می دهیم و استکان را داخل پارچ 
می گذاریم. به این صورت در هر ظرف تعداد مهره ها عددی فرد می شود. 

تست هوش: گزینه )3( تمام 
قسمت هــای رنــگ شــده غیر 
مشترک بین دو شکل باال، در 

شکل پایین رنگ زده شده اند.

مــعــمــای تــصــویــری: تایمی 
کــه ســاعــت در عکس نشان 
می دهد 2 اســت ، در صورتی 
که طبق عکس آفتاب در حال 
غـــروب اســت و ایــن دو بــا هم 

سازگاری ندارند!

غروب زیبا

خیلی وقت ها توجه به جزئیات و چیزهای ساده و 
پیش افتاده در اطراف مان باعث می شود خیلی از 
مسائل را راحت تر دریابیم و راز خیلی از اتفاقات را 
کشف کنیم. گاهی اوقــات برای برخی معماهای 
پیچیده ریاضی هم این اتفاق می افتد. الزم نیست 
است  کافی  فقط  باشید،  دان  ریاضی  یک  حتما 
 به جزئیات مسئله دقت کنید. در ادامــه تصویری 
می بینید که می تواند ذهن شما را به چالش بکشد. 
شما باید اشتباهی را که در این تصویر وجود دارد، در 

کمتر از یک دقیقه پیدا کنید. ید
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شش رقمی: 

  576829 – 536281
961582 – 283291

سه رقمی: 

  435 – 283 – 542
  296 – 538 – 748

985 - 832

چهار رقمی:
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38495 - 52431
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شمشیر سنتی ژاپنی 5.چنگ رومــی- ثــروت حاصل از 
کار غیرتولیدی و بادآورده 6.افشای راز–برج کج ایتالیا-
پرحرفی 7. پول سامورایی ها–واحد اندازه گیری کمان 
دایره-سقف دهان 8.دریچه تنظیم نور در دوربین- دچار 
ــود- طلق  شده به موج انفجار 9.وفی–نگهبانی 10.ع
نسوز- نوعی پارچه لطیف 11.صفحه مدار الکترونیکی-

نوعی غذا–واحد پول تایلند 12. از مسکن ها

عمودی:

ــی- شهر نــیــروگــاه شمال  ــرم ــاس- بند چ ــن ــداش 1. خ
2.فضاپیمای بالدار- چین خوردگی مقعر زمین 3.بگوی 
ــا- عید ویتنامی هــا 4.سنگ  ــرم ــن-گ عـــرب– خــط آه
شناس 5.تابستان ترکی- تکرار حــرف 6. کاشف گاز 
کربنیک– از موجودات تک سلولی 7. نسخه تکثیر شده 
 نقشه ساختمانی–  حیله گر 8. نت میانی- عدسی مقعر
کارآگاه   - مذهبی–توان  10.شــهــر  توهم  بیماری   .9
کارتونی- شالوده 11. اولین خودروی تیتانیومی جهان– 

ــون مــغــولــی  ــانـ قـ
اســایــد-   .12
ــرد  ــ ــزی خ ــ ــبـ ــ سـ
کـــردنـــی- دوغ 

آذری

افقی:    1. زودهنگام 2. پایه کارمندی- صبر زرد-ســوره شصت و هفتم قرآن کریم 
3. عامت مفعولی-طعنه خور سیر- شخص 4. مدت زمان بین ظهور دو پیامبر-

افقی:  1.نمایش صامت- روش 2.برگ برنده- دوا-نــت میانی 3. گندم سوده-
سرزمینی   .5 آمریکا  فضایی  ســازمــان  چاپخانه–  آچار-فلز  نوعی   .4 چارپایان 

داستانی- اسلوب 6. شیوه ای در نقاشی-تدبیر 7. وقار– از 
همسایگان ایران 8.از ضمایر ملکی-بسیار کشنده 9. پارچه 
-صندلی  10.اعتبار  تسبیح  یقه–درخت  نفیس–نوعه 
 اسب 11. شرنگ- هلهله تحسین و شــادی- حرف ربط

12.مرگ-راهبرد

 عمودی :

1.ترمینال- اندوهگین 2.بــرگ برنده- شمار- زینت رو 
5. اجرت-  4. ماه پرتابی- گشوده-بخشش  3.مشهور 
ــل قطار ــر ری ــوب زی ــاب روز–تـــکـــرار حـــرف- چ  جــایــز 6. ب
 7. مراسم بزرگداشت کسی- مخفف اگر- همراه آشغال
 8. از شهرهای خــراســان قــدیــم- بیماری درد مفاصل
 9. دریــاچــه حــمــام- صدمتر مــربــع- چــروک 10.دقــیــق
11. تپه- اشتباه عامیانه-پیله ابریشم12. برادر-مشایعت
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هوش منطقی

با توجه به روابط غیر معمول معادله های باال، 
جای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

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

را بشمارید.

خفن استریپ

معما )1(

 جایی که نمی توانید
 بنشینید!

ــه و بــعــد  ــت ــس ــش ــردی ن ــ ــ م
پــا  و  ــه  ــت ــس خ ــی  ــدتـ مـ  از 

ــی شــمــا با  ــود ولـ مــی شـ
ــه اســت  ــت ــن کــه او رف  ایـ

تـــوانـــیـــد روی آن  ــی  ــم ن
بنشینید. به نظر شما او 
روی چه چیزی نشسته 

بود؟

نمونه

معما )2(

3 ظرف و 10 مهره

یک پارچ، یک لیوان و یک استکان همراه با 10 عدد 
مهره داریم. می خواهیم این مهره ها را به نحوی در 
این سه ظرف قرار دهیم که تعداد مهره ها در هر 
کدام از آن ها یک عدد فرد باشد. چگونه این کار 

ممکن است؟

ه ر ر ب ی ا ه ب ش ل د
ی و ک ط س و ن ا و

خ ا ل ا ل ت ی و ر
ر ل ک ب س ت و ر ا ب
ا ر ی و و ش ز ر

س ی و ن ن ا و ر ک گ
ا م م و د ن ا ر ف ر

ن ج ک ا م ر ک د
ر ت ش ی ن و ن م س ا

ض ل ش ل ک ت ب ا ن
و و ه ب ا ی د ا ر

ی ت ی ژ و ل و ی ز ی ف

ژ ا ت ن ا س ر و پ ج م
ن ی ا ش و ی ر ا د و
د د ا ت م س ا س ن

ل ی ف ا ر س ا ک چ ل
چ ز ب ی د ب ن گ
ا ت ا ش ا پ ی ر و ژ

ل ی س م ن ا م ع ر ل
ه و ی ج ر ت خ ه

ک و ک س و م ا ل ا ت
ی ر ا ت س ن ی ر ا
ت م ه ج ر ا س ی ن ک
و ت ن و س ن ی ک ر ا پ
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



جواد نوائیان رودسری –  واژه مادر، مترادف 
عشق است؛ مهری بی انتها که دل ها را به بند 
می کشد و اسیر می کند. واژه ای به غایت زیبا که 
در سراسر عالم، در میان هر نژاد و قومی، معنای 
واحدی دارد و یادش، قطرات اشک را بر گونه ها 
جاری می کند. عشق مادر، مثالی بی بدیل از 
مهرورزی بی توقع است؛ مادر کلمه جاودانی 
اســت کــه نـــورش، دل هـــای تــاریــک را روشنی 
می بخشد، قلب های زنگار گرفته را جال می دهد 
و طنین دلنواز آوایش، گوش را می نوازد و وجود 
را زنده می کند. توصیف مادر و مهر او، در ردیف 
دشوارترین کارهای عالم است؛ چگونه می توان 
از مهری سخن گفت که تعریف و بیانش، با واژه ها 
امکان ندارد؛ زبان الکن است در برابر این همه 
شکوه و زیبایی. حال اگر قرار باشد از بهترین 
مادر همه دوران هــا بگوییم، کارمان به مراتب 
سخت تر خواهد شد. فاطمه)س(، سرور بانوان 
جهان و بلکه همه آدمیان، بهترین مادری است 
که پروردگار به نوع بشر ارزانی داشته و فرزندان 
او، بهترین فرزندانی هستند که این کره خاکی 
به خود دیــده اســت. به راستی که نام گذاری 
روز والدت ریحانه النبی)س( به نام روز مادر، 
انتخابی درخور و شایسته ستایش است. در ادامه 
این نوشتار، برآنم تا شما خوانندگان گرامی را 
از جاده تاریخ بگذرانم، به عصر حیات ظاهری 
فاطمه زهرا)س( ببرم و جلوه هایی از مهر مادری 

بهترین مادر تاریخ را به شما خوبان هدیه کنم.

الالیی هایی که درس می دهند     
زنــدگــانــی فــاطــمــه زهــــــرا)س( در مــنــزل 
ــه لــحــاظ اقــتــصــادی و  ــان)ع(، ب ــن ــؤم ــرم ــی ام

معیشتی، درگیر محدودیت های بسیار بود؛ 
اما او در ذهن فرزندانش، چنان جایگاه معنویت 
و محبت را ترسیم می فرمود که آن ها، هرگز بار 
محدودیت و محرومیت های اقتصادی را بر 
دوششان احساس نمی کردند. این آموزه های 
مهرآمیز، با الالیی های پر مهر و مادرانه آغاز 
می شد؛ ابن شهرآشوب در جلد سوم کتاب 
ارزشمند »مناقب«، بخشی از یک الالیی را که 
زهرای اطهر)س( برای فرزند گرامی اش، امام 
حسن مجتبی)ع( می خواند تا او را بخواباند، 
آورده است: »اشبه اباک یا حسن / واخلع عن 
الحق الرسن  / واعبد الها ذا المنن / و ال توال 
ــن«؛ حسن جان! مانند پــدرت باش،  ذا االح
حق را از بند اسارت رها کن، خدایی پر فضل و 
احسان را بپرست و با دشمنان کینه توز دوستی 
و از آن ها پیروی مکن. فاطمه)س(، این الالیی 
ــوازش می کرد؛  را می خواند و فرزندش را ن
واژه های پرمهر و مادرانه ای که َحَسن پرور بود.

معلم مهربان     
ــرا)س( در راه تربیت فــرزنــدان،  حضرت زهـ
عشق و عقالنیت را درآمیخته بــود. هیچ گاه 
از فرزندانش جدا نمی شد و بار تربیت آن ها 
تنها  نمی گذاشت؛  دیگری  فــرد  دوش  به  را 
افــرادی که می توانستند در تربیت فرزندان 
داشته  مؤثری  حضور  علیهم السالم،  ــرا،  زه
ــدا)ص( و امیرمؤمنان)ع(  ــول خ باشند، رس
بودند. ساعات حضور علی)ع( در خانه و سخن 
گفتن های پر مهر او با فاطمه)س(، زیباترین 
لحظات عمر فــرزنــدان گرامی آن ها را رقم 
مــی زد؛ زهــرای اطــهــر)س( که در سخنوری 
توانا بود، با کالم شیرین خود، برای فرزندانش 
ــرود و هنگامی کــه آن هــا را در  ــی س شعر م

آغوش می گرفت، شعر را برایشان می خواند. 
ابن شهرآشوب نقل کــرده است که آن بانوی 
بزرگوار، در حالی که حسین)ع( را در آغوش 
کشیده بــود، بــرای او می خواند: »انــت شبیه 
تو  حسین جان!  بعلی«؛  شبیه  لست   / بأبی 
شبیه پدرم، رسول خدا)ص( هستی، نه شبیه 
پــدرت علی)ع( و امیرمؤمنان)ع( با شنیدن 
این بیت، لبخندی بر لب می نشاند و نشاطی 
پر از مهر و صفا، فضای خانه کوچک آن ها را 
فرا می گرفت. فاطمه)س( با این سخنان هم 
مهرورزی و شوخی های مؤدبانه را به فرزندانش 
آموزش می داد و هم، فضای تعلیم و تربیتی را 
که می توانست خشک و بی روح به نظر برسد، 
تلطیف می کرد و تعالیم الهی اسالم را، چون 
شربتی شیرین، به کام فرزندان خود می ریخت.

آموزش عملی     
روایت آموزش های مادرانه فاطمه)س(، تنها 
به عرصه بیان و کالم خالصه نمی شود. چطور 
ــت کننده  می توان انسان کامل را تنها روای
خوبی ها دانست و بس! رفتار مادر در خانه، 
الگویی ماندگار و ماندنی در ذهن فرزندان 
اســت؛ رفتار او بسیار بیشتر از گفتارش، در 
یاد نوباوگان می ماند و در ذهن آن ها نهادینه 
می شود. در روایت هایی که حسنین)ع( از 
مادر بزرگوارشان نقل می کنند، رفتار همیشه 
بر گفتار تقدم دارد؛ آن ها آداب مهرورزی را 
بیشتر از رفتار مادر آموخته اند. یعقوبی، در 
جلد دوم تاریخ خــود، از تــالش فاطمه)س( 
برای آرام کردن خانواده برادر شوهرش، جعفر 
بن ابی طالب، پس از شهادت وی در جنگ 
ــرا)س( تا سه روز  موته سخن گفته است؛ زه
برای خانواده آن شهید واالمقام غذا می برد 

و با آن ها می گریست و دلداری شان می داد؛ 
شیوه ای که با تحسین و تکریم پیامبرخدا)ص( 
همراه شد. بی تردید، فرزندان این لحظات پر 
احساس و سراسر مهربانی را با تمام وجود درک 
می کردند. فاطمه)س(، عبادت را عماًل به 
فرزندان خود آموزش می داد؛ روایت ارزشمند 
امام حسن مجتبی)ع( و نقل حدیث گرانسنگ 
»الجار ثم الدار«، مشهورتر از آن است که نیاز 
به بازگو کــردن آن باشد. عالمه مجلسی در 
جلد 75 بــحــاراالنــوار، روایــتــی را از فاطمه 
زهرا)س( نقل کرده است؛ آن حضرت پیوسته 
به اطرافیان و از جمله فرزندانش می فرمود: 
َة«؛  »ِبْشٌر ِفی َوْجِه اْلُمْؤِمِن ُیوِجُب ِلَصاِحِبِه اْلَجَنّ
ــی مــؤمــن، بهشت را بــر او واجــب  ــوش روی خ
می کند. آن بانوی یگانه، در محیط خشک و 
بی روح عربستان آن دوران که زنان را بی مقدار 
می شمردند و کودکان را حقیر، طبق سنت 
نبوی، به فرزندانش یاد می داد که شرط ورود 
مؤمن به بهشت، خوش رویی اوست. تردیدی 
نیست که رفتار بانوی بزرگوار اســالم)س( و 
همسرش، امیرمؤمنان)ع( در منزل، تحت 
تأثیر همین آمــوزه هــای عالی قــرار داشــت و 
همین رفتارها بود که روح های بزرگی مانند 
حسنین)ع( را پرورش داد؛ عالی ترین نمونه 
تربیت انسانی که در همه جوانب، رشدی به 
کمال یافته و تأثیر نیکو و جاودانه اش بر جهان 

اطراف، بی بدیل و بیرون از توصیف است.
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گزیده ای از زندگی 
 بنیان گذار جمهوری اسالمی

 به مناسبت سالروز والدت ایشان

»روح ا...« به روایت »روح ا...«

روز چهارشنبه اول مهر 1281هـ.ش، مطابق 
با 20 جمادی الثانی 1320هـ.ق، در سالروز 
والدت با سعادت حضرت زهرا)س(، از سالله 
پــاک آن بــانــوی اطــهــر، در شهرستان خمین 
مولودی پا به عرصه هستی نهاد که او را روح ا...  
نام نهادند؛ او بعدها به امام خمینی)ره( مشهور 
شد و با قیام الهی خود، سرنوشت ایران و جهان 
را دگرگون و نامش را در صــدر دفتر عدالت 
ــان اســالم  ــروج ــان و ظلم ســتــیــزان و م ــواه خ
ناب محمدی ثبت کرد. آن چه در پی می آید، 
گزارشی مختصر از زندگی شخصی آن یگانه 
دوران اســت؛ روایتی کوتاه به قلم خود او که 
توسط پایگاه اطالع رسانی امام خمینی)ره( 
)»imam-khomeini.ir«( منتشر شده و در 
اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. امام)ره( 
این یادداشت را برای برادر بزرگ خود، مرحوم 
آیــت ا... سیدمرتضی پسندیده، نوشته است، 
به مناسبتی که بر ما معلوم نیست: » باسمه 
 2744 شماره  شناسنامه  حسب  به  تعالی/ 
تولد 1279 شمسی در خمین. اما در واقع 20 
جمادی الثانی 1320 هجری قمری، تاریخ 
الثانی مطابق اول  20 جمادی  تولد  قطعی 
مهر 1281 شمسی است. / نام خانوادگی: 
ــادر: خانم  مصطفوی/ پــدر: آقــا مصطفی/ م
هاجر - دختر مرحوم آقا میرزا احمد مجتهد 
خوانساری االصل و خمینی المسکن. صدور 
در گلپایگان به وسیله صفری نژاد رئیس اداره 
آمار ثبت گلپایگان/ در خمین، در مکتب خانه 
ــروع و نزد  مرحوم مــاّل ابوالقاسم تحصیل ش
مرحوم آقا شیخ جعفر و مرحوم میرزا محمد 
)افتخار العلماء(، درس های ابتدایی، سپس در 
خالل آن، نزد مرحوم حاج میرزا محمد مهدی 
)دایی( مقدمات شروع و نزد مرحوم آقای نجفی 
خمینی، منطق شروع و نزد حضرتعالی)آیت ا... 
پسندیده( ظاهرًا »سیوطی« و »شرح باب حادی 
عشر« و منطق و مسلمًا در »ُمَطّول« مقداری. / 
در اراک که سنه 1339 قمری برای تحصیل 
رفتم نزد مرحوم آقا شیخ محمد علی بروجردی 
»مطّول« و نزد مرحوم آقا شیخ محمد گلپایگانی 
»منطق« و نزد مرحوم آقا عباس اراکی »شرح 
لمعه« ]را خــوانــدم.[ پس از هجرت به قم، به 
دنبال هجرت مرحوم آیــت ا... حاج شیخ عبد 
الکریم - رحمة ا... علیه - تتمه »مــطــّول« را 
نزد مرحوم ادیــب تهرانی موسوم به آقا میرزا 
محمد علی و »ســطــوح« را نــزد مــرحــوم آقــای 
یا  مقداری  خوانساری  محمدتقی  سید  حاج 
بیشتر، نزد مرحوم آقا میرزا سیدعلی یثربی 
کاشانی تا آخر »سطوح« ]خواندم[ و با ایشان به 
درس خارج مرحوم آیت ا... حائری، حاج شیخ 
عبدالکریم، می رفتیم و عمده تحصیالت خارج، 
نزد ایشان بوده است و فلسفه را مرحوم حاج 
سیدابوالحسن قزوینی و ریاضیات، »هیئت« و 
حساب نزد ایشان و مرحوم آقا میرزا علی اکبر 
یزدی و عمده استفاده در علوم معنوی و عرفانی، 
نزد مرحوم آقای آقا میرزا محمدعلی شاه آبادی 
بوده است. پس از وفات مرحوم آقای حائری، 
با عده ای از رفقا بحث داشتیم تا آن که مرحوم 
آقای بروجردی - رحمه ا... - به قم آمدند؛ برای 
ترویج ایشان به درس ایشان رفتم و استفاده هم 
نمودم و از مدت ها قبل از آمدن آقای بروجردی، 
عمده اشتغال به تدریس »معقول« و »عرفان« 
و سطوح عالیه اصول و فقه بود. پس از آمدن 
ایشان، به تقاضای آقایان، مثل مرحوم آقای 
مطهری به تدریس خارج فقه مشغول شدم و 
از علوم عقلیه بازماندم و این اشتغال در طول 
اقامت قم و مدت اقامت نجف مستدام بود و پس 
از انتقال به پاریس، از همه محروم و به امور دیگر 
اشتغال داشتم که تا کنون ادامــه دارد. / نام 
عیال اینجانب، خدیجه ثقفی، معروف به »ُقدس 
ایران«، متولد 1292 شمسی، صبیه حضرت 
آقای حاج میرزا محمد ثقفی تهرانی ]است.[ 
تاریخ ازدواج: 1308، فرزند اول: مصطفی، 
متولد 1309 شمسی، سه دختر در قید حیات 
با یک پسر: احمد متولد 1324، دختران به 

ترتیب سن: صدیقه، فریده، فهیمه، سعیده.«

  مناسبت

ابن شهرآشوب در جلد سوم 
کتاب ارزشمند »مناقب«، 
بخشی از یک الالیی را که 

زهرای اطهر)س( برای 
فرزند گرامی اش، امام حسن 

مجتبی)ع( می خواند تا او را 
بخواباند، آورده است: »اشبه 

اباک یا حسن / واخلع عن 
الحق الرسن  / واعبد الها ذا 
المنن / و ال توال ذا االحن«؛ 

حسن جان! مانند پدرت باش، 
حق را از بند اسارت رها کن، 

خدایی پر فضل و احسان را 
بپرست و با دشمنان کینه توز 
دوستی و از آن ها پیروی مکن

سخن اندیشه گزارش 3 منبع مشهور از سیره ام ابیها )س( در مقام واالترین مادر

فاطمه زهرا)س(؛ تجسم لطیف ترین مادرانه های تاریخ

حضرت زهرا)س( در راه 
تربیت فرزندان، عشق و 

عقالنیت را درآمیخته بود. 
هیچ گاه از فرزندانش جدا 
نمی شد و بار تربیت آن ها 

را به دوش فرد دیگری 
نمی گذاشت؛ تنها افرادی 
که می توانستند در تربیت 

فرزندان زهرا، علیهم السالم، 
حضور مؤثری داشته 

باشند، رسول خدا)ص( و 
امیرمؤمنان)ع( بودند

تازه های نشر

کتاب عکس »خاتم سلیمانی« 
منتشر شد

هـــــمـــــزمـــــان بـــا 
روز  ــن  ــی ــم ــل ــه چ
ــردار  ــ شـــهـــادت س
ســـرافـــراز اســـالم، 
شهید »سپهبد حاج 
سلیمانی«،  قاسم 
انقالب  انتشارات 

اسالمی، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثــار رهبر 
انقالب، مجموعه تصویری را در قالب کتاب، با 
عنوان »خاتم سلیمانی« منتشر کرد. به گزارش 
»خاتم  صفحه ای   72 کتاب  دفتر،  ایــن  پایگاه 
سلیمانی«، با تصویری از دستخط رهبر انقالب 
شروع می شود و حاوی تصاویر و بیانات معّظٌم له، 
درباره شخصیت حاج قاسم سلیمانی، به عنوان 
چهره بین المللی مقاومت است. عالقه مندان برای 
تهیه این کتاب، می توانند آن را با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی »book-khamenei.ir« به صورت 

آنالین خریداری کنند. 

 آثار صلوات بر صدیقه طاهره)س( 
در کالم رسول خدا)ص(

 حجت االسالم دکتر جواهری 

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

امیرمؤمنان، امام علی)ع(، از فاطمه زهرا)س( 
نقل کرده اند که پیامبرخدا)ص( فرمودند: »یا 
ی َعَلْیِك َغَفَر َا... َلُه َو َأْلَحَقُه ِبي َحْیُث  َفاِطَمُة َمْن َصلَّ
ِة« )کشف الغمه فی معرفة األئمة  ُكْنَت ِمَن َاْلَجنَّ
علیهم السالم، ج 1، ص 472(؛ ای فاطمه! هرکه 
بر تو صلوات و درود فرستد، خداوند او را می آمرزد 
و در هر جــای بهشت باشم، او را به من ملحق 
می کند. در این حدیث شریف، دو اثر و پاداش 
بزرگ برای صلوات بر حضرت صدیقه طاهره)س( 
ذکر شده است. نخست، آمرزش و غفران الهی؛ 
پیامبرخدا)ص( در جمله »َغَفَر َا... َلُه« یک اثر 
صلوات بر حضرت فاطمه)س( را مغفرت و آمرزش 
گناهان اعالم فرموده اند. البته، تردیدی نیست 
که صلوات بر حضرت فاطمه)س( لوازمی دارد؛ 
از لوازم صلوات، آگاهی و معرفت نسبت به مقام 
و شخصیت حضرت زهــرا)س( و اعتقاد به الگو 
بودن آن حضرت و سعی در پیروی کردن از ایشان 
است. دوم، پیوستن به پیامبرخدا)ص( در بهشت؛ 
فاطمه)س(،  حضرت  بر  صلوات  دیگر  امتیاز 
ورود به بهشت و همنشینی با پیامبر خدا)ص( 
ِة«  است. جمله »اْلَحَقُه ِبي َحْیُث ُكْنَت ِمَن َاْلَجنَّ
در این حدیث، اعتبار فراوانی به صلوات فاطمی 
ــت. مؤمنی که با معرفت، بر حضرت  داده اس
فاطمه)س( صلوات می فرستد، در مسیر بهشت 

برین گام بر می دارد و اهل آن خواهد شد.
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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان خبرها

پلیس در تعقیب دزدان آدمکش 
سجادپور- کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی با سرنخ های جدیدی از یک پرونده 
جنایی، به دنبال شناسایی دزدانی هستند که 
پیرمرد 71 ساله ای را چهار سال قبل در مشهد 

خفه کردند.
به گــزارش خراسان، یازدهم مهرسال 94، 
جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی از گم شدن 

پدر 71 ساله اش خبر داد.
ــوان کــه خواستار کمک پلیس بــرای  ایــن ج
پیداکردن پــدرش بــود به کارآگاهان گفت: 
پدرم دو روز قبل )نهم مهرماه( به قصد فروش 
ــان واقــع در  چند راس گوسفند از منزل م
روستای فارمد خارج شداما دیگر اطالعی از 

او نداریم. درحالی که تحقیقات پلیسی برای 
یافتن پیرمرد با اطالع به مراکز انتظامی آغاز 
شده بود، صبح هفدهم مهر، جسد پیرمردی 
درون یک چهاردیواری مخروبه بزرگ واقع 
در جاده مقصودآباد کشف شد. بررسی های 
با شال  پیرمرد  مقدماتی نشان می داد که 
قهوه ای رنگ در مکان دیگری خفه شده است 
و سپس عامل یــا عــامــالن جنایت، جسد او 
را به  درون چهاردیواری ، منتقل کرده اند. 
گزارش خراسان حاکی است: با انتقال جسد 
به پزشکی قانونی، تحقیقات در این باره ادامه 
یافت. بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که 
ــی گرفتار شده است  پیرمرد در چنگ دزدان

که وسوسه سرقت پول های او پس از فروش 
گوسفندانش را داشته اند.

 بنابراین با سرنخ های جدید و با دستورات ویژه 
قاضی علی اکبر احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد( ردیابی های گسترده کارآگاهان 
برای شناسایی عامالن این جنایت بی رحمانه 
ادامــه دارد.  در همین زمینه مقام قضایی 
از شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی 
دربــاره ماجرای قتل پیرمرد 71 ساله به نام 
جعفر فخرایی دارند ازطریق شماره تلفن های 
110، 21825290 یا 09370099571 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 

مقتول جعفر فخراییاطالع دهند.

 توصیه های پلیس برای استفاده 
از خودپردازهای بانکی

      هنگام خرید از فروشگاه ها با استفاده از کارت 
خودپرداز، از دادن اطالعات کارت و رمز عبور 
خود به فروشنده، خودداری کنید؛ چرا که اطالع 
از رمز کارت، برای سارقانی که ممكن است در 
اطراف شما باشند، ایجاد انگیزه  سرقت می کند.

      همواره در نظر داشته باشید كه برای انتقال 
وجه از طریق کــارت عابر بانک، هیچ نیازی به 
مراجعه  دریافت کننده  وجه به خودپردازها نیست 
و صرفًا با ارائه  شماره  حساب یا كارت امکان پذیر 
خواهد بود. ضمن این كه ارائه  رمز اول یا رمز دوم 

كارت نیز برای این كار به هیچ وجه الزم نیست.
سرهنگ محمدبوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سرگذشت دزد نقابدار 

هــر بــار کــه توسط مــامــوران انتظامی دستگیر 
می شوم و پشت میله های بازداشتگاه به گذشته 
سراسر گناه و بدبختی خودم می اندیشم به شدت 
از رفتارهای زشت و آزاردهنده ام پشیمان می شوم 
و تصمیم می گیرم که بعد از آزادی دیگر دور خالف 
وخالفکاری را خط بکشم و انسانی سر به راه 
شوم . این ها بخشی از اظهارات جوان 32 ساله  
نقابداری است که در عملیات ضربتی نیروهای 
تجسس کالنتری شفای مشهد در هنگام گوشی 
قاپی از یک زن جوان به همراه همدستش به دام 
افتاد. او پس از آن که به سواالت تخصصی افسر 
پرونده اش پاسخ داد در تشریح سرگذشت خودش 
نیز به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: از 
روزی که با تعارف دوستانم پای بساط مواد مخدر 
نشستم روزگــارم تیره و تار شد. آن زمان فقط به 
خوش گذرانی و لذت جویی می اندیشیدم و تصور 
نمی کردم که این خوش گذرانی های مقطعی 
چنان بالیی به سرم می آورد که باید روزهــای 
زیبای جوانی ام را پشت میله های زندان بگذرانم. 
تاکنون 15 بار به جرم سرقت و مواد مخدر دستگیر 
و روانه زندان شده ام. هر بار تصمیم می گرفتم که 
دیگر بعد از آزادی به  دنبال مواد مخدر نمی روم 
چرا که سرچشمه همه خالفکاری ها بود و من برای 
تامین هزینه های اعتیادم مجبور بودم به سرقت 
اموال مردم دست بزنم اما این تصمیم فقط چند 
روز بعد از آزادی دوام می آورد و دوباره نزد دوستان 
خالفکارم بازمی گشتم و باز هم با اولین دودی که 
به درون ریه هایم می فرستادم دور تسلسل باطل 
مواد مخدر و سرقت و خالفکاری آغاز می شد. 
آخرین بار حدود چهار ماه قبل از زندان آزاد شدم و 
باز هم مصرف مواد را شروع کردم ولی بیکار بودم 
و باید به طریقی هزینه های خرید مواد را تامین می 
کردم بنابراین تنها راه به دست آوردن پول، سرقت 
اموال مردم بود چرا که هیچ کس از اطرافیان و 
دوستانم دیگر به من اعتماد نمی کردند و پولی 
به من نمی دادند. این بود که برای سرقت از خانه 
خارج شدم. پولی برای سوار شدن به خودروهای 
مسافرکش را نداشتم به همین دلیل با طرح یک 
نقشه حساب شده سراغ راکب موتورسیکلتی رفتم 
که در حاشیه خیابان منتظر مسافر بود. بر ترک 
موتورسیکلت نشستم و نشانی محیط خلوتی را 
به او دادم. وقتی موتورسوار به محل مد نظر رسید 
با ترفند خاصی او را از موتورسیکلت دور کردم و 
ناگهان در برابر چشمان حیرت زده اش سوار بر 
موتورسیکلت از آن جا گریختم تا هم وسیله ای 
برای سرقت داشته باشم و هم برای رفت و آمدهایم 
کرایه ای پرداخت نکنم. خالصه مدتی قبل که 
برای خرید مواد مخدر به جاده قدیم قوچان رفته 
بودم با جوان دیگری آشنا شدم و برای استعمال 
مواد مخدر به منزل او رفتم و این گونه رفاقت ما با 
هم شروع شد. او هم چندین فقره سابقه سرقت 
داشت اما بیشتر به اموال داخل خودروها دستبرد 
می زد و از این طریق هزینه های اعتیادش را تامین 
می کرد. او هم تقریبا سرگذشتی مشابه  من داشت 
و از راه سرقت روزگارش را می گذراند. از آن روز به 
بعد من برای مصرف مواد به خانه دوستم می رفتم 
تا این که امروز )هفتم بهمن( از صبح تا بعدازظهر 
پای بساط مــواد مخدر نشستیم. حــدود ساعت 
4 بعدازظهر بود که به پیشنهاد من برای سرقت 
گوشی تلفن همراه از خانه خارج شدیم چرا که 
پولی برای خرید مواد مخدر نداشتیم. همدستم 
کاردی را زیر لباسش پنهان کرد تا هنگامی که 
دچار مخمصه شدیم از آن استفاده کند. خالصه 
سوار بر موتورسیکلت درحالی به سمت بولوار 
ابوطالب مشهد حرکت کردیم که چهره هایمان را 
با شال پوشانده بودیم. مقابل آرایشگاه زنانه منتظر 
طعمه ای بودیم که زن جوانی درحال مکالمه با 
گوشی تلفن به حاشیه خیابان آمد اما وقتی به 
سوی آن زن حرکت کردیم ناگهان در محاصره 
نیروهای انتظامی قــرار گرفتیم و با رهاکردن 
موتورسیکلت با پای پیاده از محل گریختیم با 
وجود این چند دقیقه بعد ماموران از هر طرف 
سبز شدند و ما را دستگیر کردند. این درحالی 
بود که دو دستگاه گوشی تلفن همراه از من کشف 
کردند اگرچه در گذشته گوشی قاپی می کردم و به 
رهگذران می فروختم اما این دو گوشی را سرقت 
نکرده ام یکی از آن گوشی ها متعلق به همسر 
همدستم است که برای تعمیر به من داد چرا که به 
شوهر معتادش اعتماد نداشت و گوشی دیگر را نیز   
یک زن به خاطر طلب مالی که از او  داشتم به عنوان 

ضمانت به من داده است و ... 
شایان ذکر است تحقیقات نیروهای تجسس به 
دستور سرگرد امارلو )سرپرست کالنتری( برای 

کشف سرقت های دیگر متهمان ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- نیروهای کالنتری های مشهد، 
در یک عملیات هماهنگ و ضربتی که 24 
ــارق را از  ساعت به طــول انجامید، 50 س
النه های سیاه بیرون کشیدند و دستبندهای 

قانون را بر دستانشان حلقه زدند.
رئیس پلیس مشهد روز پنج شنبه گذشته 
در پایان این عملیات 24 ساعته و در گفت 
وگویی اختصاصی به خراسان گفت: مبارزه 
ــت های  ــوی قاطعانه بــا ســرقــت یکی از اول
اصلی پلیس برای ارتقای امنیت اجتماعی 
است به  گونه ای که با تدابیر و دستورات 
ــردار محمد کاظم تقوی) فرمانده  ویــژه س
انتظامی استان خراسان رضوی( ردیابی و 
رصدهای اطالعاتی یغماگران اموال مردم 
به صورت شبانه روزی در دستور کار کالنتری 
های مشهد قرار گرفته است تا باورمندان به 
»امنیت« جلوه ای دیگر از »اقتدار« پلیس را به 

نظاره بنشینند.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی اضافه کرد: 
به همین منظور همواره طرح های ویژه ای 
برای مبارزه با جرایم و به خصوص جرم سرقت 
در دستور کار پلیس مشهد قرار می گیرد که 

بخش های بسیار اندکی از آن ها رسانه ای 
ــای خدمت  مــی شــود و مــردم از فعالیت ه
گزاران خود در نیروی انتظامی برای ایجاد 

»احساس امنیت« آگاهی می یابند.
ــرد: با  ــد انتظامی تصریح ک ایــن مقام ارش
هدف اجرای طرح هماهنگ و ضربتی برای 
دستگیری سارقان که از مدتی قبل با حضور 
سرکالنتری هــا و روســـای کالنتری های 
مشهد آغاز شد، ابتدا محیط های جغرافیایی 
عملیات مورد شناسایی قرار گرفت و سپس 
تجزیه و تحلیل های کارشناسی و ردیابی های 

اطالعاتی ادامه یافت. 
وی با بیان ایــن که پلیس در ایــن عملیات 
روی سارقان حرفه ای متمرکز شد، افزود: 
رصدهای اطالعاتی و شناسایی مخفیگاه 

سارقان با استفاده از تجهیزات نوین پلیسی 
و کارشناسی های علمی، از مدتی قبل در 
دستور کار نیروهای نامحسوس و اطالعاتی 
ــرار گرفت و از ســوی دیگر نیز تحقیقات  ق
میدانی در پوشش های مبدل و غیرمحسوس 
دربــاره سارقان سابقه داری که بــاز هم به 
ارتکاب جرم روی آورده بودند وارد مرحله 
جدیدی شد و آن ها نیز تحت نظر پلیس قرار 

گرفتند.
ــاره به این  سرهنگ صارمی ساداتی با اش
که سومین شاخه از ایــن عملیات ضربتی 
برای دستگیری سارقان هنگام ارتکاب جرم 
طراحی شده بود، تاکید کرد: تقویت نیروهای 
گشت پیاده موتوری کالنتری ها و گشت زنی 
های شبانه روزی در حوزه های استحفاظی، 
از مراحل دیگر اجرای طرحی بود که از بامداد 
چهارشنبه تا صبح پنج شنبه در دستور کار 
نیروهای کارآزموده و مشترک بخش های 

مختلف کالنتری ها قرار گرفت.
 فرمانده انتظامی مشهد ادامه داد: در این 
عملیات ضربتی که با هماهنگی و حمایت 
ــژه قضایی به سرانجام رسید 23  هــای وی

دستگاه خودرو و شش دستگاه موتورسیکلت 
سرقتی کشف شد.

وی به دستگیری 50 مظنون به سرقت و دیگر 
جرایم در این عملیات اشاره کرد و افزود: طی 
24 ساعت نیروهای کالنتری های مشهد در 
اقدامی غافلگیرانه و ضربتی 51 سارق را نیز 
به دام انداختند که به اموال مردم در منازل، 
مغازه ها، خودروها و ... دستبرد می زدند یا 

اقدام به زورگیری و گوشی قاپی می کردند. 
به گفته سرهنگ صارمی ساداتی، در این 
عملیات 79 فقره از سرقت ها نیز کشف شد 
و مقادیری مواد مخدر و کاالهای قاچاق هم 
به دست آمد. رئیس پلیس مشهد همچنین 
در گفت وگو با خراسان تصریح کرد: این طرح 
های ویژه با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و 
رضایت مندی شهروندان صورت می گیرد 
و همچنان با قدرت ادامه می یابد بنابراین 
کسانی که هنوز در پی ارتکاب جرم هستند، 
بــدانــنــد کــه پلیس بــه صـــورت محسوس و 
حضور  شهر  مختلف  نقاط  در  نامحسوس 
دارد و به دست اندازان به اموال مردم، هیچ 

ترحمی نخواهد کرد.

برخورد مرگبار پراید با تیر برق 
فشار قوی 

بر اثر سانحه رانندگی در جاده مشهد به چناران 
راننده یک سواری پراید به طرز دلخراشی جان 
باخت.  به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد، در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 
125 مبنی بر برخورد شدید سواری پراید با تیر 
برق فشار قــوی، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
بالفاصله گروه نجات و امداد ایستگاه های 50 
و 3۶ را به محل حادثه در حوالی گلبهار اعزام 
کرد.  این گزارش می افزاید،  با حضور نجاتگران 
ــودروی  آتش نشانی در محل مشخص شــد، خ
ســواری پراید که از مشهد به سمت چناران در 
حال حرکت بود به دلیل نامعلومی از مسیر اصلی 

خود منحرف   شده و به شدت با تیر برق فشار قوی 
برخورد کرده است. در این حادثه راننده جوان  در 

دم جان سپرد. 
شایان ذکر است، آتش نشانان ضمن ایمن سازی 
محل حادثه با استفاده از تجهیزات ویژه و قیچی 
هیدرولیک و برش زدن بدنه خودرو، پیکر بی جان 
راننده را از داخــل پراید خــارج کردند و تحویل 
ــد.  علت  عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادن
دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس 

راهور در دست بررسی است.
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فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به عملیات ضربتی ۲4 ساعته خبر داد: 

پلیس 50 دزد را از النه های سیاه بیرون کشید 
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 عقب ماندگی نظام مالیاتی
 در ایران

با وجود این که بررسی های کارشناسی نشان 
می دهد مالیات در ایــران نظام هدفمندی 
ندارد، آمارها از ضعف مفرط عملکرد مالیاتی 
نیز خبر می دهند. به طوری که سهم مالیات 
ها از تولید ناخالص داخلی کشور هم اینک 8 
درصد است که از رقم مشابه ذکر شده در سند 
برنامه ششم توسعه و نیز عملکرد کشورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته به مراتب کمتر 
ــت. بــه نظر مــی رســد عمده ایــن مسئله  اس
مربوط به نبود پایه های مالیاتی مناسب نظیر 
مالیات بر مجموع درآمد، عایدی سرمایه و ... 

بر می گردد. 

بازار خبر

اخبار

همزمان با پایان کار ال جی و سامسونگ در ایران  و آغاز سام و جی پالس 

لوازم خانگی بدون شناسه از امروز  قاچاق 
محسوب می شود 

در حالی که شرکت های کره ای با تبعیت محض 
از تحریم های غیرقانونی آمریکا، همکاری خود 
را با شرکت های ایرانی و تامین قطعات را متوقف 
کردند، مسئوالن صنفی لوازم خانگی از پایین 
کشیدن آخرین تابلوهای این شرکت ها در شهر 
خبر دادند و توضیح دادند که این تحریم موجب 
برکت شده است و شرکت های ایرانی با برند سام و 
جی پالس جایگزین می شوند. آخرین آمار رسمی 
هم نشان می دهد که تولید لوازم خانگی در 9 ماه 

اول امسال رشد کرده است.

تولید تلویزیون شروع شد، لباس شویی از 	 
سال 99

در این زمینه »سیدعلیرضا موسوی مجد« رئیس 
هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران 
به ایرنا گفت: پایین آوردن تابلوهای شرکت کره ای 
سامسونگ از مغازه ها چند وقتی است آغاز شده 
است و در هفته های آینده نخستین محصوالت 

جایگزین سامسونگ با برند سام وارد بازار می شود. 
به گفته این مقام صنفی، اکنون کارهای مقدماتی 
انجام و تولیدات آزمایشی آغــاز شده است و تا 
پایان سال تلویزیون و مانیتور و از سال 99 لباس 
شویی و یخچال تولیدی این شرکت به بازار عرضه 

خواهد شد.

کارگران دوباره مشغول کار شدند	 
ــرد:  مشتریان  ــان ک ــش ــرن ــاط مــوســوی مــجــد خ
محصوالت سامسونگ نگرانی نداشته باشند، 
زیرا خدمات گارانتی را تا ۱8 ماه پس از تاریخ نصب 
و خدمات پس از فروش را تا ۱۰ سال پس از خرید 
دریافت خواهند کرد. به گفته وی، زیرساخت های 
تولید همانی است که در زمان همکاری با کره ای 
ها استفاده می شد و اکنون با شروع مجدد تولید 
3۰ درصد از تعدیل نیروهای انجام شده بعد از 
تبعیت کره ای ها از تحریم ها، در حال بازگشت 
به کار هستند. وی تاکیدکرد:  هرچند حرکت 

کره ای ها خوب نبود، اما برکت آن برای کشور 
حرکت در مسیر خودکفایی و ارتقای داخلی سازی 
بود.»سیدمرتضی میری« رئیس اتحادیه صنف 
توزیع کنندگان لوازم خانگی ایــران نیز در این 
زمینه به ایرنا گفت: پایین کشیده شدن تابلوهای 
سامسونگ و ال جی، پیشنهاد این اتحادیه بود 
که در پی حرکت ناجوانمردانه کره ای ها و تحویل 
ندادن جنس و مواد اولیه به شرکت های ایرانی 
اتفاق افتاد. به گفته وی، قطع همکاری از یک سال 
قبل و  پایین کشیدن تابلوها از هشت ماه قبل شروع 
شده و اکنون آخرین تابلوها در حال حذف است.
گفتنی است طبق آمار وزارت صمت، در 9 ماه اول 
امسال تولید یخچال 3.9 درصد و ماشین لباس 
شویی 24.2 درصد رشد و تولید تلویزیون 8.8 

درصد افت کرده است.
میری در گفت وگو با فارس نیز، با اشاره به مقدمات 
الزم بــرای اجــرای طرح مبارزه با لــوازم خانگی 
قاچاق افزود: از شنبه 26 بهمن 98 ، عرضه لوازم 
خانگی فاقد شناسه کاال  و بدون رسید اتحادیه 
درباره کاالهای فاقد شناسه ممنوع است و لوازم 
خانگی فاقد شناسه کاال قاچاق محسوب می شود.
 به گفته وی و بر اساس اعالم ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز از هر سه قلم کاالی لوازم خانگی دو قلم 
قاچاق است.  میری با استناد به آمار این ستاد 
گفت: گردش مالی لوازم خانگی در سال ۱397 
، 3.3 میلیارد دالر بوده که از این رقم 2.2 میلیارد 
دالر قاچاق است بنابراین فقط ۱.۱ میلیارد دالر 

تولید داخلی بوده است.

دولت به دنبال مالیات از  سوداگران خودرو
ترمز دالالن بازار خودرو کشیده خواهد شد؟

اظهارات یک منبع آگاه در گفت وگو با ایسنا حاکی از این است 
که دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای 
سوداگرانه در دستور کار قرار دارد. با این حال، به نظر می رسد 
اقدامات دیگری نیز برای کنترل فعالیت های داللی در بازار باید 

مد نظر قرار گیرد.
به گزارش خراسان، در هفته های اخیر، بازار خودرو بیش از 
پیش خبرساز شده است. از یک سو خودروسازان، ثبت نام های 
خودرو )به شیوه مشارکت در تولید( را افزایش داده اند اما از 
سوی دیگر، قیمت ها در بازار تحت تاثیر عواملی همچون توقف 
تولید برخی خودروها و نیز کمبود کلی عرضه خودرو نسبت 
به تقاضا، روند صعودی داشته است. کار تا جایی در روزهای 
گذشته پیش رفت که اعتراض رئیس دستگاه قضا در روزهای 
گذشته را در پی داشت. با این حال، به نظر می رسد کماکان 
جای سیاست گذاری فعال در بازار خودرو خالی است. چرا 
که در شرایط کنونی ورود تقاضاهای سوداگرانه به بازار، هم از 
نظر ثبت نام و هم از نظر تامین تقاضای واقعی، کار را برای دیگر 
مصرف کنندگان سخت کرده است. اگر چه تاکنون، سیاست 
هایی نظیر حذف قیمت در سایت های آگهی خودرو، محدود 
کردن ثبت نام برای افرادی که در ماه های اخیر ثبت نام کرده 
اند یا ایجاد محدودیت بر سر فروش مجدد خودروهای ثبت نامی 

اجرا شده است، اما به نظر می رسد باید با ابزارهای جدی تری 
جلوی سفته بازی روی خودروهای ثبت نامی خودروسازان را 
گرفت. یکی از این ابزارها، مالیات بر عایدی سرمایه است. این 
پایه مالیاتی در زمانی که کاالهای مصرفی مانند ملک یا خودرو 
هدف هجوم سفته بازان و دالالن قرار می گیرد، مورد استفاده 
قرار می گیرد. بر این اساس، معامله گران، باید درصدی از سود 
حاصل از خرید و فروش خودرو را مالیات بدهند و هر چه میزان 
نگهداری خودرو توسط فرد بیشتر شود، نرخ مالیات آن کاهش 
خواهد یافت.با وجود اهمیت این پایه مالیاتی، در الیحه جدید 
قانون مالیات های مستقیم، تنها به مالیات عایدی سرمایه در 
بخش امالک پرداخته شده است اما به نظر می رسد اتفاقات رخ 
داده اخیر، نگاه سیاست گذاران را به سوی این پایه مالیاتی جلب 
کرده است. به طوری که خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع 
آگاه گفت دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش 
تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد. این منبع آگاه، یکی 
از مهم ترین دالیل التهاب کاذب در بازار خودرو را اختالف قیمت 
در کارخانه و بازار دانسته و افزوده است: فقدان چنین ابزارهای 
سیاستی )مناسب( به ایجاد بازده های یک ساله باالی ۱۰۰ 
درصدی در واسطه گری دارایی هایی مانند سکه، طال، خودرو 
و مسکن نسبت به فعالیت های مولد نظیر فعالیت های صنعتی، 

کشاورزی، تجاری و ... منجر شده است.با این حال باید گفت در 
صورت اجرای چنین پایه مالیاتی، باید منتظر تحول در ترکیب 
متقاضیان خودرو بود هر چند مسائل اساسی بازار خودرو نظیر 
کمبود عرضه و نیز مدل قیمت گذاری هنوز بر سر جای خود باقی 
است. در زمینه قیمت گذاری بازار خودرو می توان فرایند عمل 
بانک مرکزی در بازار ارز را مثال زد که با تعیین قیمت نزدیک نرخ 
واقعی بازار، عماًل هم راه را برای سوداگری در این بازار بست و هم 
به کاهش قیمت ارز در بازار انجامید. این موضوع سال گذشته نیز 
در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت، اما تاکنون راه به جایی 
نبرده است و قیمت گذاری خودرو در بازار کماکان به شیوه کاماًل 

دستوری  پیش می رود. 

خروج از ایران برای رنوی 
فرانسه گران تمام شد!

ایسنا- شرکت خودروسازی رنوی فرانسه تحت 
تاثیر خروج از بازار ایران و رسوایی یکی از مدیران 
اتحاد رنو- نیسان نخستین کاهش سودآوری این 

برند را در ۱۰ سال گذشته رقم زد.

صدور ۵۲۰۰ پروانه بهره برداری 
صنعتی تا پایان دی ماه

ایرنا- بررسی آمــارهــای منتشر شــده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور پنج هزار 
و 2۱2 فقره پروانه بهره برداری صنعتی از آغاز 
امسال تا پایان دی ماه است. این در حالی است 
که مجموع پروانه های بهره برداری صنعتی صادر 
شده در سال گذشته شش هزار و 262 فقره با 
سرمایه گذاری 62 هزار و 2۱8 میلیارد تومانی و 

اشتغال زایی ۱۰7 هزار و 6۰۰ نفری بود.

کاهش 38 هزار میلیارد تومانی 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

 رشد ۲۰ درصدی نقدینگی
 در 9 ماه 

طبق گــزارش بانک مرکزی، نقدینگی در آذر 
امسال به »دو هزار و 262« هزار میلیارد تومان 
رسیده است. همزمان وضعیت متغیرهای پولی 
و بانکی کشور حکایت از تداوم رشد بدهی دولت 
به بانک مرکزی و کاهش بدهی بانک ها به این 

بانک دارد.
به گزارش خراسان، مقایسه رقم 2262 هزار 
میلیاردی نقدینگی کل کشور  نسبت به آذرماه 
و  درصـــدی   28.2 رشــد  از  حکایت  گذشته 
نسبت به اسفند گذشته حکایت از رشد 2۰.2 
درصــدی دارد. همزمان مجموع بدهی بانک 
ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر 
ماه امسال به ۱۱۱ هزار و 39۰ میلیارد تومان 
رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته 38 هزار 
و 4۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود 25.6 درصد 

کاهش یافته است.
بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به نظام 
بانکی نیز 9.5 درصد و به بانک مرکزی ۱3.5 
درصد کاهش یافته است. در یک سال گذشته 
سپرده های کوتاه مدت ۱9.8 درصد و سپرده 
هــای بلندمدت 27 درصــد رشــد کــرده است. 
موضوعی که نشان می دهد سپرده های بانکی 
بلندمدت اندکی کمتر از نقدینگی رشد کرده 
است اما رشد سپرده های کوتاه مدت بسیار 

کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی	 
بــه گـــزارش فـــارس، بــراســاس آمــارهــای بانک 
مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در پایان آذر 
ماه، دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان 
این ماه به 494 هــزار و 5۱۰ میلیارد تومان 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱3.9 
درصد و در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 6.3 

درصد رشد داشته است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۱6.2 
درصد افزایش در 9 ماه امسال و رشد 57.2 
درصدی در یک سال منتهی به آذر ماه به عدد 
۱۱۱ هزار و 33۰ میلیارد تومان رسیده است. 
بخش زیادی از این رشد بدهی در بازه ۱2 ماه 
منتهی به آذر 98 مربوط به اجرای بند و تبصره 
5 قانون بودجه سال 97 است که براساس آن 
بخش از بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها 

به بانک مرکزی تهاتر شد.

 افزایش ۲۰ درصدی بدهی دولت به بانک 	 
مرکزی 

بنابراین این میزان رشد بدهی، رشد واقعی 
بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی 
ــدی اســت که در 9 ماه  صرفا همان ۱6 درص
امسال افزایش یافته است. البته دولت طبق 
قانون می تواند 3 درصد از کل بودجه را از بانک 
مرکزی تنخواه دریافت کند اما باید این مبلغ را 

تا پایان سال تسویه کند.

همتی: دولت ظرفیت خوبی 
برای تامین کسری بودجه دارد

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: میزان درصــد بدهی دولت ها به 
دولت  می دهد  نشان  داخلی  ناخالص  تولید 
ظرفیت خوبی بــرای تامین کسری بودجه به 
وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد.
به گــزارش ایــرنــا  »عبدالناصر همتی« دیــروز 
)جمعه( در این پست اینستاگرامی افزود: ورود 
ــازار ثانویه اوراق  بانک مرکزی در معامالت ب
دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط، به طور 
قطع می تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد 
و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند 

دهه گذشته باشد.



خانواده های ظریف، حیدری، پهلوان زاده، کامل نواب
 همایونی، صابری و سایر فامیل وابسته 

 را به اطالع کلیه دوستان، آشنایان و اقوام محترم می رسانیم.
مراسم تشییع و خاکسپاری: امروز 98.11.26 صبح ساعت 11 از حرم مطهر 
رضوی صحن آزادی )بست نواب صفوی( و مراسم بزرگداشت و ختم: یکشنبه 

98.11.27 و دوشنبه 98.11.28 از ساعت 14 الی 16 در بولوار پایداری، 
پایداری 2 مسجد حضرت موسی بن جعفر )ع( منعقد می گردد.حضور شما سروران 

گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

هوالباقی 
 با تسلیم به مشیت الهی 

و با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان باقر ظریف

خطیب جمعه تهران: باید مجلسی در تراز خون شهید 
سلیمانی شکل بگیرد 

اکبری- خطیب جمعه تهران گفت:  مجلسی 
باید شکل بگیرد که در تــراز مــردم و شهدای 
سلیمانی  قاسم  حــاج  شهید  مانند  انــقــالب 
ــزارش خــراســان، حجت االســالم  باشد. به گ
خطبه های  در  صدیقی  کاظم  والمسلمین 
ــروز تهران با بیان ایــن مطلب  نماز جمعه دی
اظهار کــرد: نمایندگانی وارد مجلس شوند 
که امانتدار انقالب بــوده و با چشم و ابروی 
بیگانگان توافقنامه های آن چنانی را امضا 
نکنند و در رای دادن به کابینه، به وزیــران 
پرونده دار رای ندهند. وی با تاکید بر این که 
نمایندگان باید زمان شناس باشند و اولویت ها 
را بــه خوبی تشخیص دهــنــد، تصریح کــرد: 
نمایندگان مجلس باید قوانینی وضع کنند 
که ناظر بر ریل گذاری برای حرکت تکاملی 
جامعه اسالمی باشد. مجلسی که دولــت را 
کنترل کند و بــازرســی هــای مرتب داشته و 
تسهیل کننده حرکت قوه مجریه و قوه قضاییه 
باشد. وی افزود: انتخابات پدیده انقالب است 

زیرا مردم پیش از انقالب در سرنوشت خود 
نقشی نداشتند و به حساب نمی آمدند. برخی 
می خواهند بین والیــت و جمهوریت فاصله 
بیندازند اما نظام ما نظام امامت و والیت است 
و هیچ فاصله ای بین مردم و والیت وجود ندارد. 
گفتند  سلیمانی  قاسم  حاج  که  گونه  همان 
عاقبت بخیری ارتباط مستقیمی با والیت و 
سکاندار انقالب اسالمی دارد.صدیقی در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسائل 
و مشکالت به وجــود آمــده بــرای استان های 
شمالی کشور به دلیل بارش برف گفت: مردم 
گیالن گرفتارند ، البته مسئوالن در تالش 
هستند اما باید به آن ها گفت حاال چرا؟ باید 
پیش از ایــن پیش بینی می شد و امکانات و 
ــردم در  ــورت می گرفت. م اقــدامــات الزم ص
بــرف گرفتار هستند و بــرق و آب آن ها قطع 
است. مردم و مسئوالن باید برای رضای خدا 
قدم های خیرخواهانه بردارند و تالش کنند تا 

از مشکالت این مردم کاسته شود. 
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پرداخت وام کم بهره و بدون ضامن به مستمری بگیران
 مدت بازپرداخت و مبلغ تسهیالت 

به روایت مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر از پرداخت تسهیالت کم بهره 
به بیش از 16 هزار نفر از مستمری بگیران این 
صندوق، برای نخستین بار خبر داد. به گزارش 
تسنیم، علی شیرکانی اظهار کرد: بر اساس 
تفاهم نامه ای که میان صندوق و بانک صادرات 
ایران منعقد شده، تسهیالت سه میلیون تومانی 
به مستمری بگیران واجــد شرایط  پرداخت 
ــزود: بازپرداخت این وام 36  می شود.وی اف
ماهه است و از محل اعتبارات صندوق نزد بانک 
صادرات به مستمری بگیران صندوق اختصاص 
می یابد.شیرکانی گفت: با توجه به ایــن که 
صندوق برای نخستین بار به پرداخت تسهیالت 
به مستمری بگیران خود اقدام کرده، اولویت 
پرداخت تسهیالت در این مرحله با افرادی است 
که سنوات مستمری بگیری بیشتری دارند. 
ویژگی این تسهیالت، پرداخت راحت و بدون 
ضامن است چراکه روستاییان و عشایر عزیز در 
اغلب موارد امکان دسترسی به تسهیالت بانکی 
را به دلیل نداشتن ضامن ندارند. بنابراین فرایند 
اعطای این تسهیالت به گونه ای طراحی شده 

که پرداخت آن به راحتی و بدون ضامن باشد.
میلیون  سه  تسهیالت  پــرداخــت  شیرکانی، 

تومانی به بیش از 16 هــزار نفر از مستمری 
بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
ــرای نخستین بــار را از  روستاییان و عشایر ب
جمله خدمات کوتاه مدت دانست و افــزود: از 
آن جاکه دسترسی به تسهیالت کم بهره برای 
جامعه روستایی و عشایر اغلب با دشواری ها 
و چالش های اداری روبه روست، بر آن شدیم 
تا با ارائه این خدمت، کمکی هرچند کوچک 
به خانوارهای روستایی عضو صندوق داشته 
باشیم.وی ادامه داد: اعزام بیمه شدگان صندوق 
به مشهد مقدس در قالب طرح ضیافت رضوی 
نیز ازجمله این خدمات است که تاکنون در 
استان های هرمزگان و مازندران اجرایی شده 
و حدود هزار نفر از بیمه شدگانی که تاکنون به 
زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان مشرف 
نشده بودند، به مشهد مقدس اعــزام شدند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر همچنین از تصویب مبلغ 
عیدی مستمری بگیران صندوق و پرداخت 
آن تا پایان ماه جــاری خبر داد و گفت: سقف 
عیدی بازنشستگان 450 هــزار تومان است 
که بر اساس سطوح مختلف مستمری، به آنان 

پرداخت می شود.

شهادت  مامور پلیس  در درگیری با اشرار مسلح 

توکلی-  جانشین پلیس اطالعات عنبرآباد در 
درگیری با اشــرار مسلح بر اثر شلیک  گلوله به 
شهادت رسید. سرهنگ امامعلی نــژاد رئیس 
مرکز اطــالع رسانی پلیس  کرمان به خبرنگار 
ما گفت:شامگاه پنج شنبه  گذشته ستوان یکم 
ریاحی در شهرستان عنبرآباد هنگام انجام وظیفه 
به دست یک شرور مسلح در محله مختارآباد این 
ــزود: عامل  شهرستان  به شهادت رسید.وی اف
شهادت این مسئول انتظامی، ساعاتی بعد در 
محدوده شهرستان کهنوج )روستای کهور(به 

هالکت رسید.فرماندار  شهرستان عنبرآباد  هم  
گفت : بالفاصله پس از خبر  شهادت جانشین 
اطالعات نیروی انتظامی این منطقه ، نشست 
شورای تامین شهرستان  برای دستگیری متهم  
برگزار شد که این شرور در کمتر از چهار ساعت 
با تالش  نیروهای انتظامی و امنیتی  به هالکت 
رسید. رئیس شورای تامین عنبرآباد بیان کرد: 
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید حمید ریاحی   
امروز شنبه  ازمیدان شاهد به سمت گلزار شهدای 

عنبرآباد برگزار می شود.

گزارش رسمی کاخ سفید به کنگره درباره ترور شهید سلیمانی

ادعای ترامپ زیر سوال رفت

ــاخ سفید بــه کنگره دربــاره  گـــزارش رسمی ک
دالیــل تــرور فرمانده شهید نیروی قــدس سپاه 
پــاســداران انقالب اسالمی با اظهارات دونالد 
ترامپ منافات دارد.به گزارش فارس، یک عضو 
مجلس نمایندگان آمریکادیروز گفته کاخ سفید 
به تازگی گزارشی رسمی که حاوی توجیه های 
دولت آمریکا برای ترور سردار »قاسم سلیمانی«، 
فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی است تحویل نهاد قانون گذار این کشور 
کــرده است.»الیوت انگل«، رئیس کمیته امور 

خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای 
گفته گزارش رسمی کاخ سفید با ادعای نادرست 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این 
که حمله به سردار سلیمانی برای جلوگیری از 
یک »تهدید فوری« انجام شده منافات دارد.انگل 
اضافه کرده است: »این گزارش رسمی، مستقیمًا 
با اظهارات نادرست رئیس جمهور مبنی بر این که 
برای جلوگیری از یک حمله قریب الوقوع به پرسنل 
و سفارتخانه های آمریکا ایران را هدف حمله قرار 

داده منافات دارد.«

  9۰ درصد راه های روستایی و فرعی گیالن
 بازگشایی شده است

مدیرکل بحران استانداری گیالن  با اشاره به تداوم 
تالش ها برای رفع مشکالت آب و برق و راه های 
استان گفت: تمامی پست های 63 کیلو ولت استان  
وارد مدار برق شده اند و با تالش های انجام شده  
هم اکنون کمتر از 18 هزار مشترک قطعی برق  در 
استان داریم.وی افزود: همچنین تعداد مشترکان 
روستایی که آب شرب آن ها قطع است،  به 10 هزار 
نفر و 61 روستا رسیده است. اسالمی  که روز گذشته 
با ایرنا گفت و گو می کرد همچنین   پیش بینی کرد 
که این  میزان راه بازگشایی شده روستایی و فرعی 
تا پایان وقت روز جمعه )دیروز(  به 90 درصد برسد؛ 
ضمن آن که تمامی راه های فرعی و روستایی تا  
شنبه) امروز( بازگشایی می شود.  بارش برف که از  
یک شنبه شب گذشته در استان آغاز شد و تا سه شنبه 

تداوم یافت، موجب بروز مشکالتی برای مردم بویژه 
در زمینه راه ، برق و آب شد.در همین حال روابط 
عمومی آمــوزش و پــرورش گیالن در اطالعیه ای 
اعالم کرد: بر اساس مصوبه ستاد بحران و حوادث 
پیش بینی نشده استانداری گیالن همه مدارس 
استان امروز  شنبه 26 بهمن باز است.بارش برف 
که از شامگاه یک شنبه در مناطق مختلف گیالن آغاز 
شد و تا عصر سه شنبه در مناطق مختلف این استان 
ادامه یافت، موجب قطعی آب و برق جمعیت زیادی 
در شهرستان های مختلف و مسدود شدن بخش 
زیادی از جاده های روستایی و نیز آزادراه رشت - 
قزوین و برخی دیگر از محورهای اصلی جاده ای شد. 
این برف شدید، دست کم 10 کشته و 145 مصدوم 

به جا گذاشت.
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 شنبه  26 بهمن 1398، 20 جمادی الثانی 1441، 15 فوریه 2020، شماره 20318 ، سال هفتاد ویکم.

حضرت فاطمه زهرا)س( می فرمایند:
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همیشه در خدمت مادر و همراه او باش، چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمت های بهشتی خواهد بود.
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آفتاب یزد - این روز ها در شهر های شمالی  کشور  •
دچار بحران شده ایم و برخی می گویند چرا با وجود 
این که هواشناسی پیش از این هشدار داده بود، اما باز 
هم مدیریت بحران  درستی در این خصوص صورت 
نگرفته اســت؟ وقتی شرایط بحرانی پیش بینی 
شود  هشدار های هواشناسی به صورت اخطاریه 
خواهد بود، اما متاسفانه مشکل این جاست که این 
اخطاریه ها خیلی دقیق و کاربردی  نیستند.   نکته 
دیگر این است که هشدار های هواشناسی نقطه 
جغرافیایی را به صورت دقیق مشخص نمی کند، 
مثال گفته می شود در  دامنه های جنوبی البرز با بارش 
برف رو به رو خواهیم بود  . در حالی که دقیقا مشخص 

نیست   منظور از دامنه جنوبی البرز کجاست.
وطن امروز - متلک پرانی و اتهام زنی های اخیر  •

حسن روحانی به نهاد شورای نگهبان در نوع خود 
یک رکورد تاریخی محسوب می شود. ظاهرا رئیس 
 جمهوری که در نظرسنجی های متعدد مراکز 
معتبر محبوبیتی کمتر از 10 درصد در الیه های 
مختلف اجتماع ایرانی دارد، دوست دارد همچنان 
تا 1400 به جای کار کردن، با نیش زبان زدن به 

این و آن کارش را پیش ببرد.

انصاف نیوز نوشت : آیــت ا... رسول فالحتی  •
ــام جمعه رشــت ضمن عــذرخــواهــی از مــردم  ام
استان گیالن به واسطه مشکالت ایجاد شده 
ازبارش برف، گفت: از مسئوالن می خواهم مراتب 
عذرخواهی علنی خود را از مردمی که متحمل رنج 
و سختی فراوان شدند اعالم کنند.وی همچنین از 

عملکرد شبکه خبر در انعکاس اخبار انتقاد کرد.
: مرتضی تمدن، چهره  • نوشت  خبرآنالین 

نزدیک به محمود احمدی نــژاد انتشار هرگونه 
لیست از سوی رئیس جمهور دولت های نهم و دهم و 
حمایت او از هر جریان، فرد و لیستی را تکذیب کرد. 
تمدن گفت: احمدی نژاد همچون دیگر مردم پای 

صندوق رای می آید.

با شروع زمان رسمی تبلیغات همان طور که پیش 
بینی می شد، لیست های انتخاباتی دو جریان 
اصلی کشور نیز رونمایی شــده اســت تا به این 
ترتیب مصاف لیست ها در پایتخت و به تبع آن 
در دیگر نقاط کشور کم کم رونق بگیرد. هرچند 
در جریان اصالح طلب اعالم نهایی لیست کمی 
به تعویق افتاده اما تا این جا مسجل شده که هم 
اصولگرایان و هم اصالح طلبان در تهران دست 
کم در شروع رقابت ها با دو لیست به انتخابات 
ورود کرده اند. اصالح طلبان یک فهرست به نام 
ائتالف برای ایران خواهند داشت که نتیجه اتحاد 
برخی احزاب اصالح طلب است و یک لیست هم 
حزب کارگزاران ارائه کرده که البته به جای 30 
نفر، فقط 20 نفر را معرفی کرده است. اصولگراها 
هم دو لیست دارنــد. یک لیست توسط شورای 
ائتالف نیروهای انقالب که  فهرست اصلی این 
ــزاب و طیف های  جریان و شامل جمعی از اح
مختلف اصولگراست و یک لیست هم از سوی 
جبهه پایداری که حاضر نشد به این جمع بپیوندد. 
با این حال تفاوت دو جریان حداقل در تهران 
این است که اصالح طلبان در هر دو لیست، یک 
سرلیست مشترک دارند و او مجید انصاری است 
اما اصولگرایان هرکدام یک سرلیست در فهرست 
های خود دارند و این سرلیست ها اساسا در لیست 

های دیگر این جریان حضور ندارند!

تاکید رئیس دولت اصالحات برای ثبت نام 	 
۱۱0 نفر در انتخابات

در جریان اصــالح طلب، چند حزب مثل مردم 
ساالری، ندای ایرانیان، وحدت و همکاری ملی  و 
برخی احزاب دیگر اقدام به تهیه فهرست کردند. 
به گــزارش اعتماد آنالین مجید انصاری، عضو 
عالی مجمع روحانیون مبارز در نشست خود 

با جوانان حزب نــدای ایرانیان با اشــاره به این 
که در لیست کارگزاران و احــزاب اصالح طلب 
گفته شده در سرلیستی قرار گرفتم، گفت: آقای 
خاتمی و مشاورانشان در جلسات متعددی که 
داشتند گفتند باتوجه به شرایط فعلی 110 نفر از 
مجرب ها را مشخص کنیم و از جوانان هم بخواهیم 
وارد صحنه شوند تا از تهدیدات کشور جلوگیری 
کنند. من هم بر همین اساس از مصلحت اندیشی 
آقای خاتمی و بزرگان تمکین کردم.وی افزود: از 
جمع 110 نفری تنها پنج نفر ثبت نام کردند که 
تنها من تایید صالحیت شدم. این فعال سیاسی 
اصالح طلب گفت: شورای عالی اصالح طلبان 
البته به احزاب مجوز داد که لیست داشته باشند 
و  سید محمد خاتمی هم در جلسه اخیر تأکید 
داشــت  احزابی که کاندیدا نداشتند از یأس و 
تخریب کسانی که شرکت کردند پرهیز کنند. این 
نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس گفت: آقای 
خاتمی به شورای عالی توصیه کرده که هرکجا 
نامزد دارند، از نامزدهای اصالح طلب درسراسر 

کشور حمایت شود.

لیست ۲0 نفره اصالح طلبان	 
ــط عمومی  ــزارش ایرنا و رواب در ایــن میان به گ
حزب کــارگــزاران، فهرست این حزب در حوزه 
انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر 
برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســالمــی شــامــل حــجــت االســالم والمسلمین 
مجید انصاری، محمدحسین مقیمی، افشین 
عال، محمدرضا نجفی، داوود محمدی، علیرضا 
محجوب، سیدفرید موسوی، پروانه مافی، سهیال 
ــرا ساعی، اعظم صمصامی،  ــودارزاده، زه ــل ج
لیال کمانی، افشین خلیلی،  ابوالفضل رباطی، 
محمدعیسی انصاری فر، هادی احمدی کولیوند، 

مهدی آدابی، محمدرضا شریفی، مراد دهداری، 
محمدحسین شیخ محمدی، وحید توتونچی، 
محمدهادی انتشاری،  محمدرضا بادامچی، 
محمدنبی ابراهیمی، محمداحسان متقی، خسرو 
رحمانی، حسن قجاوند، سعید باقری، سیداحمد 

حسینی و سیدامیر عسگری است.

از لیست ائتالف اصالح طلبان چه خبر؟	 
این درحالی است که احمد شریف عضو شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به باشگاه 
خبرنگاران گفت: قــرار است حداکثر تا دو روز 
آینده احزاب اصالح طلبی که نامزد های آن ها 
مورد تایید قرار گرفته اند، لیست نهایی خود را 
عرضه کنند. در همین حال تابناک مدعی شد که 
شنیده شده، اصالح طلبان بر تدوین دو لیست 
به محوریت شورای هماهنگی جبهه اصالحات و 
حزب کارگزاران سازندگی به نتیجه رسیدند اما 

امکان تجمیع این دو لیست نیز وجود دارد.

لیست ۳0 نفره شورای ائتالف برای تهران	 
از سوی دیگر به گزارش فارس ازاردوگاه انتخاباتی 
اصــولــگــرایــان طبق اعـــالم محسن پیرهادی 
ــورای ائتالف نیروهای انقالب،  سخنگوی ش
ــن شــورا بــرای حــوزه  لیست نهایی و قطعی ای
انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس به شرح زیر است: محمدباقر قالیباف، 
سیدمصطفی آقامیرسلیم، سیدمحمد آقامیری، 
عزت ا... اکبری تاالر پشتی، زهره الهیان، محسن 
پیرهادی، سیدرضا تقوی، مجتبی توانگر، مجتبی 
ثابتی، عاطفه خادمی، سیداحسان خاندوزی، 
سیدمحسن دهنوی، مجتبی رضاخواه، سمیه 
رفیعی، فاطمه رهبر، عبدالحسین روح االمینی 
نجف آبادی، مصطفی زمانیان، اقبال شاکری، 

مالک شریعتی نیاسر، مهدی شریفیان، علی 
شمسی پــور، ابوالفضل عموئی، فاطمه قاسم 
پور، سیدنظام الدین موسوی، الیاس نــادران، 
احمد نادری، سید محمود نبویان، سوده نجفی، 

کیومرث هاشمی و سیدعلی یزدیخواه.

لیست ۳0 نفره پایداری در تهران	 
همچنین جبهه پایداری که حاضر به همراهی 
با دیگر گروه های اصولگرا ذیل شورای ائتالف 
نشد، فهرست 30 نفره خــود را به شــرح ذیل 
منتشر کــرد: مرتضی آقاتهرانی،  سید محمود 
نبویان،  محمد سلیمانی، وحید یامین پور، رضا 
تقی پور انــوری،  غالمحسین رضوانی،  الیاس 
نــادران،  سید نظام الدین موسوی،  سید محمد 
جــواد ابطحی،  رســول جلیلی، علی خضریان، 
سید مهدی زری بــاف، روح اله ایزدخواه،  بیژن 
زهره  آلیا،  فاطمه  جعفری،  علی  نوباوه وطن، 
سادات الجوردی، آسیه کالته، بتول نامجو، زهرا 
ابوالحسنی، محمدصادق شهبازی راد، ابوالفضل 
عفت نژاد، مهدی صرامی، محمدحسین طاهری 
آکردی، محمدرضا باقرزاده او،  فیروز اصالنی، 
سعید کرمی، احمد سلطانی شیخ عالئی،  مجتبی 

ابراهیمی و محمدحسن حسین زاده.

اشتراکات دو لیست اصولگرایان	 
در فهرست پایداری پیشتر سیدمحسن دهنوی 
نیز حضور داشت که به دلیل حضورش در فهرست 

شــورای ائتالف با انتشار بیانیه ای از حضور در 
فهرست پایداری انصراف داد. با این حال نام سید 
محمود نبویان، الیاس نادران و سید نظام الدین 
موسوی همچنان در هر دو لیست به چشم می 

خورد. 

ــداری از ائتالف 	  ــای ــی از خواسته پ ــت روای
اصولگرایان

ــزارش داد  در همین حال خبرگزاری فــارس گ
که بعد از چندین جلسه و پیشنهادهای مختلف، 
در نهایت اصولگرایان با دو لیست به انتخابات 
وارد می شوند. فارس به نقل از یک عضو  حاضر 
درجلسه شورای ائتالف نوشت: در جریان مذاکره، 
درخواست اصلی آقایان آقاتهرانی و محصولی 
برای ارائه فهرست مشترک، حذف قالیباف از 
فهرست نهایی بود. وی افزود: حدادعادل با این 
و پیشنهاد دیگری  پیشنهاد مخالفت می کند 
می دهد که درصــورت دادن لیست مشترک، 
ائتالف با سرلیستی قالیباف منتشر شود و پایداری 
با سرلیستی آقاتهرانی که این پیشنهاد نیز از سوی 
جبهه پــایــداری  رد می شود. ایــن عضو شــورای 
ائتالف اضافه کرد: در ادامه محمدباقر قالیباف 
پیشنهاد دیگری می دهد و اعالم می کند حاضر 
است از لیست کناره گیری و به صورت مستقل 
و منفرد در انتخابات شرکت کند. لیست جبهه 
انقالب نیز واحد و مشترک منتشر شود که این نیز 

مورد موافقت ائتالف قرار نمی گیرد.

اصولگرایان و اصالح طلبان تکلیف کاندیداهای خود را روشن کردند 

مصاف لیست ها در تهران 



مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

 بــزرگ کــردن بچه ها، دردسرهایشان، 
هزینه هایشان، تحمل اشتباهات شان و 
... برای همه پدر و مادرها سخت و حتی 

گاهی طاقت فرساست اما احساس پدر 
یا مادر بودن و شنیدن کلمه »مامان« یا »بابا« از زبان آن ها، 
ــدر شیرین اســت که ایــن سختی ها به چشم شان  آن ق
نمی آید. همه این مشکالت را با جان و دل تحمل می کنند 

تا ثمره زندگی شان در مقابل چشم شان قد بکشد و 
روز به روز در مسیر موفقیت گام بردارد. تقریبا 
همه این افراد معتقدند که »هیچ فردی، بچه 
خود آدم نمی شود« اما »سعیده دلمرادی« 
ثابت کرده که الزم نیست حتما بچه از خون 
پدر و مادر باشد تا بتوان به او عشق ورزید. 
اگر ظاهر زندگی این مادر را ببینید که به 
همراه شوهرش، خانواده ای 9 نفره با هفت 
فرزندخوانده را مدیریت می کند ، از تماشای 
عشق و عالقه هایی که ابراز می شود، لذت 
خواهید بــرد و کیف خواهید کــرد. زن و 
شوهری که از شرایط مالی خیلی خوبی 
بــرخــوردار نیستند، از خودشان بچه ای 

اما تصمیمی گرفته اند که ثمراتش  ندارند 
عالوه بر خوشحالی خودشان، باعث آرامش 
و آسایش چندین و چند کودک بد سرپرست 
و بی سرپرست شده اســت. در پرونده امروز 

زندگی سالم، گفت و گویی با این مادر داشته ایم که چند 
سالی است یک پیج خیریه را راه اندازی کرده و عالوه 
بر سرپرستی این کودکان با کمک دنبال کنندگانش به 
خانواده های فقیر و بی بضاعت کمک می کند و به عنوان 
یک شهروند، تمام تالشش را برای بهبود جامعه اش 

انجام می دهد.

پرونده

 به مناسبت روز مادر به سراغ خانم دلمرادی رفتیم که عالوه بر سرپرستی از 7 فرزندخوانده، یک پیج خیریه هم دارد
 و به خانواده های بی بضاعت کمک می کند

مامان سعیده و 7 فرزندخوانده
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  11 روش برای افزایش 
فواید پیاده روی

 نوع خاص افسردگی
 آقای »پله«!

پسر فوتبالیست افسانه ای گفته پدرش بعد از 
عمل تعویض مفصل دچار افسردگی شده اما آیا 

این جراحی باعث افسردگی می شود؟

 بانوان|چالش مادران شاغل 
برای زندگی شاد

فرفره| قصه »قچ قچ خنده« 
برای کودکان

2

3

4

3

بچه ها رزق و روزی شان را با خودشان آورده اند
در روزگاری که بیشتر والدین به خاطر ترس از شرایط مالی یا سختی های تربیت فرزند به آوردن یک یا دو بچه اکتفا 
می کنند، باید پذیرفت که خانم دلمرادی و شوهرش دل بزرگی داشته اند که سرپرستی هفت کودک را بر عهده 
گرفته اند. دلمرادی در این باره می گوید: »ما تا همین چند وقت پیش، خانواده ای 10 نفره بودیم و هشت فرزند 
داشتیم اما چند ماهی است یکی از پسرهایم از ما جدا شده تا سر کار برود و دوباره 9 نفر شدیم. من و شوهرم، هر دو 
معلم هستیم. من کارشناسی مدیریت امور فرهنگی خوانده ام و همسرم کارشناسی روان شناسی کودکان استثنایی. 
خیلی ها از ما می پرسند شما چطور خرج این بچه ها را می دهید؟ حقیقتا همه این بچه ها، رزق و روزی شان را با 
خودشان آورده اند و ما فقط یک وسیله ایم. البته چند سالی می شود خیریه ای هم راه اندازی کرده ایم و دوستان یا 

آشنایانی داریم که به ما کمک مادی و معنوی می کنند و حامی این بچه ها هستند.«

 در 9 ماه، 8 بچه 
 را به سرپرستی 

قبول کردیم!

شهریور سال 95 که خانواده آقای موسویان تصمیم 
می گیرند حضانت یک بچه را بر عهده بگیرند، هرگز 
تصورش را هم نمی کردند که این اتفاق به قبول حضانت 
دو بچه ختم شود چه برسد به هشت بچه ! خانم دلمرادی 
در این باره می گوید: » من و بابامحمد چند سال بعد 
ــان متوجه شدیم نمی توانیم بچه دار شویم  از ازدواج م
به  بهزیستی  از  را  کودکی  گرفتیم  تصمیم  بنابراین 
فرزندخواندگی بپذیریم. با این حال، اولین فرزند ما 
»متین« بود که شهریور 95 به خانواده ما اضافه شد. 
5 یا 6 سالش بود و خانواده اش قادر به نگهداری از او 
نبودند و ما تصمیم گرفتیم او را در کنار خودمان داشته 
باشیم. البته همان طور که گفتم ما قبل از این اتفاق 
برای گرفتن یک بچه از بهزیستی، اقدام کرده و مراحل 
فرزندخواندگی را انجام داده بودیم و قرار بود پسری به نام 
همایون را به ما بدهند. تا قبل از آمدن متین، نیت ما همین 
یک بچه)همایون( بود و هرگز تصور نمی کردیم روزی 
سرپرستی تعداد بیشتری را بر عهده بگیریم اما لطف 
خدا شامل حال ما شد و به مرور، بچه های بیشتری به 
خانواده مان اضافه شدند. خرداد 96، دختربچه ای به ما 
اضافه شد که توسط دیگران معرفی شد. او شرایط خوبی 

نداشت و شب ها در پارک 
می خوابید. بعد از گذشت 
چند ماه که این سه بچه در 
کنار ما بودند، خانواده ای 
بود که پدرشان فوت کرده 
و بچه ها با مادرشان زندگی 
پوشش  تحت  و  می کردند 
مالی ما بــودنــد، مادرشان 
ازدواج کرد و رفــت! به این 
ترتیب این چهار بچه هم به 
جمع ما پیوستند و ما شدیم 
یک خانواده 9 نفره. کمی 
بعد هم یک فرزند دیگر به 
جمع ما اضافه شد تا در کمتر 
از 9 مــاه، یک خــانــواده 10 

نفره شویم.«

تحمل دیدن شرایط 
 زندگی سخت بچه ها 

را ندارم

خانم دلمرادی عالوه بر کار معلمی و نگهداری از 
هفت فرزند، باز هم دست از کمک به دیگران به 
خصوص کودکان مناطق محروم برنداشته و از بستر 
فضای مجازی برای راه اندازی یک خیریه بهره برده 
است. خودش در این باره می گوید: »سال 94 بود. 
من معلم روستا بودم و تحمل دیدن شرایط سخت 
زندگی بچه ها را نداشتم. شاگردانم وضعیت خوبی 

نداشتند. 
کیف های آن هــا خیلی کهنه بود و قابل استفاده 
نبود، در فصل زمستان کفش نداشتند و کفش های 
بیشترشان پاره بود، کاپشن و کاله نداشتند و از این 
دست موارد زیاد بود. همچنین نبود بخاری، فرش، 
غذای مناسب و ... در بعضی خانه های روستاییان، 
دغدغه ای شد تا پیجی را در فضای مجازی راه اندازی 

کنم. 
ابتدا صرفا به نیت کالسم در فضای مجازی کمک 
خواستم تا 30 نفر دانش آموز کالسم را با کمک 
مردم تجهیز کنم اما آن قــدر محبت مردم زیاد بود 
که از کالس به مدرسه رسید و از مدرسه به روستا 
و بعد از آن هم به تمام روستاها و مناطق اطراف 
رســیــد. ایــن مــوضــوع تنها 
ــه کــمــک مـــردم رخ داد  ب
ــاال عـــالوه بــر لــبــاس و  و ح
ــرای دانش  ــزار ب نوشت اف
ــاال بــرای  ــوزان، سبد ک ــ آم
خانواده های تهیدست هم 
خرج  می بینیم،  ــدارک  تـ
مریض ها  برخی  معالجه 
را می پردازیم و حتی چند 
ــورد آزادی زنــدانــی هم  م
لطف  از  واقعا  داشته ایم. 
ــد و اعتماد مــردم  ــداون خ
هرچند  کنم،  تشکر  باید 
من هم شفاف سازی و ارائه 
گزارش عملکرد به مردم را 

در اولویت قرار دادم.«

قناعت را باید از این بچه ها آموخت
»درباره هزینه های بچه ها، باور کنید که عدد دقیقش را نمی دانیم چون اصال حساب و کتاب نمی کنیم. همه چیز را دست خدا 
سپرده ایم اما باالخره هزینه 7 یا 8 دست لباس حداقل سالی یک بار، مواد غذایی و ... کم نیست«. خانم دلمرادی با این مقدمه 
درباره توقعات مالی این بچه ها می گوید: »ما هرازچندگاهی به خانه محرومان برای رساندن کمک های مردمی و خیران می رویم 
و معموال تالش می کنیم تا بچه ها را هم با خودمان ببریم و به همین علت، بحث قناعت در آن ها به صورت ریشه ای شکل گرفته 
است. گاهی یک لباس برای آن ها کوچک شده، خودم می فهمم که کوچک شده یا کفش شان پاره شده اما می گویند که مامان، 
هنوز نیازی نیست جدیدش را بخریم و قابل استفاده است. عالوه بر این، هرچند تقریبا هیچ وسیله اضافه ای ندارند اما هر ماه یک 
سری وسایلی را که خودشان الزم دارند، برای من می آورند و می گویند برای بچه های فالن روستا ببریم چون آن ها بیشتر نیاز 
دارند مثال می گویند من دو تا ژاکت دارم و یکی اش برای من کافی است. یک بار رفتیم برای سر زدن به یک خانه، وقتی برگشتیم 
دیدم که بچه ها سریع رفتند توی اتاق شان و چندتا پالستیک برای من از اسباب بازی   هایشان آوردند و گفتند فرزندان این خانه 

اسباب بازی نداشتند و ما دیگر به این ها نیازی نداریم.«

مراحل فرزندخواندگی، سخت و زمان بر است
این خانواده که هم اکنون از هفت فرزند نگهداری می کنند، 
تنها یک بچه را از بهزیستی گرفته اند. خانم دلمرادی درباره 
مراحل قانونی فرزندخواندگی می گوید: »روندش بسیار سخت 
و زمان بر است و بدون تعارف باید بگویم که باعث می شود تا افراد 
زده شوند. ما یک بار همه مراحل را برای دریافت حضانت بچه 

انجام دادیم و بعد از چندین ماه که قرار شد بچه را به ما تحویل 
ــدام کنیم که  بدهند، رفتیم بــرای گرفتن شناسنامه اش اق
گفتند باید تمام مراحلی را که گذرانده اید دوباره انجام دهید، 
آزمایش های پزشکی و ... . باورتان می شود که این روال دو سال 

و نیم طول کشید؟«

مشکل مان فقط 
شناسنامه نداشتن 

این بچه هاست
خانم دلمرادی درباره آرزوهایش برای بچه هایش 
می گوید: »خیلی طول کشید که ما این بچه ها را 
از لحاظ روانی آماده کنیم. شوهرم روان شناسی 
خوانده و در این مسیر، همراه ما بود و کمک زیادی 

به بچه ها کرد. 
هنوز هم گاهی وقت ها کابوس روز های گذشته شان 
را می بینند و در خواب بیتابی می کنند. در کل آن ها 
روان پریشانی داشتند و زمان برد تا توانستیم به 
آن ها بقبوالنیم ما یک خانواده هستیم و در کنار هم 
خواهیم بود. وضعیت االن خیلی خوب است و بچه ها 

در آرامش به سر می برند. 
مهم ترین آسیب این بچه ها نداشتن خانواده و امنیت 
بود و ما تمام تالش مان را کردیم خالء های آن ها را 
پر کنیم. البته پنج تا از بچه هایم شناسنامه ندارند 
یعنی هیچ مــدرک هویتی نــدارنــد. به جز فرزندی 
که از بهزیستی گرفتیم، بچه های دیگر با رضایت 

 قیم یا اولیای شان پیش ما هستند. االن 
ما یک تنه، از هفت کودک بد سرپرست و 
بی سرپرست جامعه در خانه نگهداری 
می کنیم و شما مطمئن باشید اگر 

مانده  خیابان  و  کوچه  در  ایــن هــا 
بودند، االن برای خودشان 

مشکل ساز  جــامــعــه  و 
نظرم  به  می شدند. 

دولـــــــت هــــم در 
ایــــــن زمـــیـــنـــه، 

مسئولیت هایی 
دارد و باید به 
کند  کمک  ما 
ــا حـــداقـــل  ــ تـ

برای این بچه ها، 
بگیریم.  شناسنامه 

این تنها خواسته و البته 
شــوهــرم  و  مــن  آرزوی 

است.«

داشتن فرزندخوانده مشکل است اما ...
تر و خشک کردن تنها یک بچه هم برای بسیاری از پدر و مادرهای امروزی، 
سخت به نظر می رسد و گاهی از این ماجرا گالیه هایی هم دارند. از خانم 
دلمرادی در این باره پرسیدیم که جواب قابل تاملی به ما داد: »شما ببینید 
بچه هایی که از لحاظ خونی و ژنی با هم یکی هستند و از یک پدر و مادر به دنیا 
آمده اند، برای والدین شان مشکل ساز می شوند اما بچه های من، هرکدام 
در خانواده هایی با فرهنگ های بسیار متفاوت به دنیا آمدند. اگر بخواهم 

ــرف نزنم  شــعــاری ح
باید اعتراف کنم که 
داشتن فرزند آن هم 
فرزندخوانده برای ما مشکل بود اما سخت نبود! نگهداری از این بچه ها، 
فقط کمی مشکل بود و زمان برد تا با روحیات شان آشنا شوم. این را هم 
بگویم که همه شان را به یک اندازه دوست دارم. البته گاهی، خودشان 
می گویند که شما فالن کار را کردید و دیگری را بیشتر از من دوست دارید 
ولی در ته دلم، همه شان را به یک اندازه دوست دارم. شوهرم هم همین طور 
است و تالش می کنیم هیچ فرقی بین آن ها نگذاریم. در ضمن این بچه ها 
ــدردان و مــودب هستند، شرایط ما را درک می کنند،  خیلی ق
صبوری می کنند و یک پدر و مادر، چه چیزی بیشتر از این ها از 

اوالدشان می خواهند؟«

خانه مان اجاره ای است و »ون« الزم هستیم!
شاید تصور کنید اوضاع مالی این زن و شوهر، متوسط به باالست که توانایی نگهداری از هفت فرزندخوانده 
را دارند. خانم دلمرادی با شنیدن این جمله که احتماال وضع تان توپ است، می خندد و می گوید: »ما هم 
اکنون در یک خانه اجاره ای با بچه ها زندگی می کنیم و پسرها در اتاق های جداگانه ای هستند.  برای 
خودرو هم به شدت به یک ون نیاز داریم چون در این خودروهای سواری، جا نمی شویم. آرزوی مشترک 
من و شوهرم، همیشه داشتن یک خانه با هزار اتاق و هزار پنجره برای هزار کودک بی پناه است. شاید 
روزی محقق شد، امیدمان به خداست. درباره رابطه با فامیل هم هرچند خودمان مراعات می کنیم 
ولی خدا را شکر از طرف هر دو خانواده با استقبال هم مواجه شده ایم. فامیل و بستگان هم از ما و هم 
از بچه ها، به خوبی پذیرایی می کنند و تا حاال هیچ یک از فامیل به ما نگفته که مثال بدون بچه هایتان 
بیایید. خدا را شکر رفت و آمدها هست و دوست دارم که در صورت امکان، همین جا تشکری هم از 

آن ها داشته باشم، به خصوص پدر و مادر خودم و همسرم که همراهی شان ستودنی است.«



حرکت دادن بیشتر بازوها
بازوها در هنــگام راه رفتن بــه طور طبیعی 
حرکت می کند، اما برای سوزاندن کالری 
بیشتر هنگام پیاده روی، بازوهایتان را هم 
واقعًا بــه کار بگیرید. حرکــت دادن بازوها 
باعث می شود فیبرهای عضالنی بیشتری 
فعال و خــون بیشــتری پمپاژ شــود. برای 
این که شــکل و حالت مناســب بدن حفظ 
شود اطمینان حاصل کنید که دست ها را با 
زاویه 90 درجه نگه داشته اید. حرکت دادن 
با قدرت بازوهــا رو به جلو، امکان ســرعت 
بیشتر را فراهم می کند و تمرین خوبی برای 
باالتنه شــما خواهد بود. هر بازو   را همگام 
با پای مخالــف حرکت دهیــد - وقتی پای 
چپ تان را جلو می گذارید بازوی راست تان 
را هم به جلو حرکت دهید. مچ دستان خود 
را صاف نگه دارید، دســت هایتان را مشت 
نکنید و آرنج ها را نزدیک پهلوها قرار دهید.

 پیاده روی به سبک فارتلک
فارتلک به عبارت ساده شامل تغییر سرعت 
متناوب دویدن یا پیاده روی، از حالت های 
سریع به آهسته است. به عبارت ساده شما 
ســه ســرعت مختلف )ســریع ، متوســط   و 

آهســته( را بــرای حرکت تــان انتخــاب 
می کنید. مقدار مسافتی که سریع یا آهسته 
طــی می کنید بســتگی به میــزان آمادگی 
بدنی تان دارد. شــما مــی توانیــد این نوع 
پیــاده روی را بــرای مدت زمانی بیشــتر از 
حالتی که در آن با سرعت یکنواخت حرکت 
می کنید ادامه دهید. این بدان معناســت 

که مقدار کالری بیشتری خواهید سوزاند.
 استفاده از ابزارهای شمارنده

با استفاده از یک ابزار نمایشگر ضربان قلب، 
می توانید اطمینان یابید که از خودتان کار 
می کشید و انرژی می ســوزانید. هرچقدر 
ضربان قلب تان بیشتر باشد )البته نه بیشتر 
از ســطح توصیه شــده( پیاده روی برایتان 

مفیدتر خواهد بود.
 اضافه کردن پرش به پیاده روی

اگرمشکل زانو ندارید هرازگاهی پرش را 
هم در حین پیــاده روی تجربــه کنید. این 
کار، ماهیچه های چهارسر ران و تاندون ها 
را به چالش می کشد و ماهیچه های باسن 
را تقویت می کند. با انجــام پرش در حین 
پیــاده روی درواقــع شــما پیاده روی تــان 
را به یــک حرکــت پالیومتریک )پرشــی( 

تبدیــل می کنید و از بدنتان کاربیشــتری 
می کشید، کالری بیشــتری می سوزانید 
و بــه تقویت ماهیچه ها ســرعت بیشــتری 

می دهید.
 پیاده روی در سرازیری یا سرباالیی

بــا افزایــش شــیب مســیرحرکت، شــما 
می توانیــد تــا 50 درصــد، بیشــتر کالری 
بســوزانید. پیــاده روی در هرشــیبی باالتر 
از شــیب 2.5 درصد نیاز به مصرف بیشتر 
اکســیژن و درنتیجــه، ســوزاندن کالــری 

بیشتری دارد.
 برداشتن وزنه مناسب 

یک راه خوب دیگربرای ســوزاندن کالری 
بیشــترحمل وزنــه ای مناســب هنــگام 
پیاده روی اســت. انتخاب یک کوله پشتی 
دارای تســمه های متقارن کــه تعادل بدن 
را بــه هــم نمی زننــد، گزینه خوبی اســت. 
همچنیــن می توانید خم شــوید و درحالی 
که پشــت تان را صــاف نگــه داشــته اید، با 
هرکــدام از دســت هایتان وزنــه ای  را بلند 
کنیــد. هرچنــد ایــن کار بــه دلیــل فشــار 
اضافی کــه بــر بــدن وارد می کنــد ممکن 
اســت مشــکل به نظربرســد اما مــی تواند 

قدرت  مشــت کردن شــما را افزایش دهد 
و مشــخص شــده اســت کــه بیــن قــدرت 
انگشتان دست در مشــت شدن و سالمت 
قلب ارتباط مثبت وجود دارد. از برداشتن 
وزنه  های کــم شــروع کنیــد و آن را کم کم 
 افزایش دهید. توجه داشته باشید که هرگز
 وزنه ای  بیشــتر از 10 درصد وزن خودتان 

را بلند نکنید.
 برداشتن گام های سریع تر

اگر می خواهید سریع تر راه بروید، به جای 
گام های بلند، گام های سریع تری بردارید. 
برداشتن گام های بلند ممکن است فشار 

اضافی روی پاها وارد کند.
 پیاده روی با یک همراه

در تحقیقی که دردانشــگاه ایندیانا انجام 
شــد محققــان، موفقیــت افــرادی را که به 
تنهایی پیاده روی می کردند با کسانی که  با 
یک دوست به پیاده روی می رفتند، مقایسه 
کردند. نتیجه این مطالعه نشان داد نیمی 
از کسانی که تنها پیاده روی می کردند آن را 
ترک کردند اما فقط  8 درصد از گروه مقابل 
یعنی کسانی که یک همراه با خود داشتند، 

این ورزش را کنار گذاشتند.
 حرکت رو به عقب

این روش، حرکت جدیدی اســت که برای 
اضافه شدن به تمرینات پیاد ه روی توصیه 
می شود. فقط لطفا مراقب باشید! اگر این 
کار را در خارج از منزل انجام می دهید، یک 
ســطح صاف را انتخاب کنید و از ترافیک، 
درختان، چاله ها، ورزشکاران دیگر و بقیه 
موانع فاصله بگیرید. یک مســیر متروک و 
خالی می توانــد برای این تمرین مناســب 
باشد. سعی کنید این کار را با فرد دیگری 
کــه می توانــد از افتــادن یــا ایجاد مشــکل 
دیگــری برایتــان جلوگیــری کنــد، انجام 
دهید. اگر ســالمند هســتید یا مشــکالت 
تعادل دارید  بهتر است این فعالیت را کنار 

بگذارید.
 تنفس شکمی

این روش، وقتی از نفس می افتید به شــما 
قدرت می دهــد. اجــازه دهیــد در هنگام 
دم، قفسه سینه  و شکم، متسع شوند. این 
حالت بدن را شل می کند و باعث می شود 
اکسیژن در حین حرکت، به طور موثرتری 
بــه ماهیچه هــا برســد. ایــن نوع تنفــس را 
هنگامی که با تلفن صحبت می کنید یا در 
صف فروشگاه منتظر هستید تمرین کنید 
و ســپس آن را در هنگام پیــاده روی به کار 

بگیرید.
 پیاده روی در زمین های متنوع

ســعی کنید زمین هــای متنوعــی را برای 
پیــاده روی انتخــاب کنیــد. در هنــگام راه 
رفتن روی علف یا ماسه نسبت به پیاده روی 
در جــاده کالــری بیشــتری می ســوزانید. 
اگر بتوانید روی ماســه نرم با ســرعت الزم 
پیاده روی کنید می توانید سوختن کالری 

را تقریبا تا50 درصد افزایش دهید.
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پزشکی

بانوان  چقدر متخصصان زنان
 را می شناسید؟

زنان بــه دلیــل شــرایطی همچون 
شــروع دوران قاعدگــی و مســائل 

مربوط به آن، بارداری و وضع حمل با بیماری ها و 
اختالالتی روبه رو می شوند  که بهتر است همواره 
 مراقــب ســالمت خــود باشــند و در صــورت بروز 
کوچک ترین نشانه های اختالل در خود به پزشک 
مراجعه کنند. برخی از این بیماری ها که مختص 
بانوان است، تنها توسط متخصص زنان تشخیص و 
درمان می شود که مهم ترین این مشکالت مربوط 
به ناحیه تناسلی بانوان است. در ادامه با متخصص 

زنان و کارهایی که بر عهده دارد آشنا می شویم.
 بیماری هایــی که توســط متخصــص زنان 

درمان می شود
*بیماری هــای خــوش خیم دســتگاه تناســلی 
)کیســت تخمدان، زخــم واژن و دیگــر تغییرات 

غیر سرطانی(
*خون ریزی غیرطبیعی رحم

*ســرطان دســتگاه تناســلی، سرطان ســینه  و 
تومورهای مربوط به بارداری

*ناهنجاری های مادرزادی دستگاه تناسلی
*اختالالت سیتولوژی

*حاملگی خارج از رحم یعنی تخم باروری که به 
جای رحم در خارج از رحم و معمواًل در لوله  فالوپ 

بین رحم و تخمدان کاشته می شود
*مراقبت های اورژانسی مانند خون ریزی

*آندومتریــوز یــا بیمــاری مزمنــی کــه در آن 
بافتی مشــابه پوشــش داخلی رحم، آندومتر در 

قسمت های مختلف بدن یافت می شود.
*فیبروئیــد رحمــی یــا فیبــروم رحــم )رشــد 

غیرسرطانی الیه  عضالنی دیواره  رحم(
*بیماری التهابی لگن و درد لگن

*عفونت های مقاربتی
*بی اختیاری ادرار و مدفوع

 چه مراقبت های ویژه ای توســط متخصص 
زنان انجام می شود؟

افزون بر موارد باال، یک متخصص زنــان و زایمان 
در زمینــه مراقبت هــای ِویــژه مربوط به زنــان نیز 
فعالیــت دارد. از جمله مــواردی کــه در این حوزه 
وجود دارد می توان به انجام آزمایش های ســاالنه 
ماموگرافی، کولونوســکوپی، کنترل فشارخون، 
پیگیری واکسن های الزم، رژیم های غذایی دارای 
کلســیم و فولیک اســید، اشــاره کــرد. همچنین 
مراقبت و بررسی فقدان یا قطع قاعدگی که آمنوره 
گفته می شود، بررسی بیماری های قلبی وعروقی 
و نحوه مراقبت فرد در صورت مواجهه با این عارضه، 
دیابت، اختالالت تیروئیــدی و فیزیولوژی تولید 
مثــل و هورمون ها، خشــونت علیــه زنــان و تجاوز 
جنسی، تنظیم خانواده، مشــاوره سبک زندگی، 
مراقبت های دوران یائسگی و بعد از آن، اختالالت 
عملکرد جنسی ترشح واژن و ... از دیگر موارد حوزه 

ورود متخصص زنان است.
 متخصص زنان از چه روش هایی اســتفاده 

می کند؟
 روش هــای تشــخیصی مانند کولپوســکوپی 
)بررســی میکروســکوپی دهانــه  رحــم( و نمونه  
آندومتر )گرفتــن یک نمونــه از پوشــش داخلی 

رحم(
 جراحی هــای کوچک )مانند عقیم ســازی( و 
جراحی هــای بــزرگ مانند میومکتومــی )برای 

درمان فیبروم رحمی(
 هیستروسکوپی )با استفاده از یک آندوسکوپ 

برای دیدن رحم( به منظور تشخیص و جراحی
 ناباروری

  الپاراسکوپی برای تشخیص یا جراحی
  ارزیابی قبل از عمل و آماده سازی

  مراقبت بعد از عمل
  سونوگرافی برای تشخیص

  چه زمانی باید به متخصص زنان مراجعه کرد؟
توصیه می شود نخستین معاینه نوجوانان توسط 
متخصص زنان در ســن 13 تا 15 ســالگی انجام 
شــود. زنان هــم باید ســاالنه برای معاینه توســط 
دکتر زنان اقدام کنند. این معاینه ها فرصت بسیار 
خوبی اســت تــا مراجعه کننــدگان دربــاره حفظ 
سبک زندگی سالم و به حداقل رساندن خطرات 
بهداشــتی آگاه شــوند. معاینه ساالنه شــامل این 
موارد است: ارزیابی و مشاوره، ایمن سازی براساس 
ســن و عوامل خطرســاز ،آزمایش فیزیکی شامل 
اندازه گیری عالیم حیاتی اســتاندارد، شــاخص 
توده  بدن، لمس غدد لنفاوی شــکم و کشــاله  ران 
و ارزیابی سالمت کلی. اگر بیمار، نگرانی درباره 
قســمت های داخلی یا خارجی دستگاه تناسلی 
داشته باشد پزشک معاینه لگنی انجام می دهد. 
همچنین ممکن اســت به منظور بررســی توده یا 
عالیم، معاینه سینه  انجام شود. این معاینه از سن 
20 تا 39 سالگی هر یک تا سه سال و از 40 سالگی 

هر سال انجام می شود.

اگر قصد دارید پیاده روی را دربرنامه روزانه خود بگنجانید، بهتراست نکاتی 
ازمزایای این ورزش درنظر داشته باشید را برای برخورداری بیشتر

 11 روش برای افزایش فواید پیاده روی

پرسش و پاسخ

یاسمین مشرف |  مترجم  ورزش

پیاده روی یک راه عالی برای حفظ تناسب اندام اســت. درعین حال روش های زیادی وجود دارد که 

بیشــتری از ایــن ورزش مفیــد داشــته شما می توانید با به کارگیری آن ها هنگام پیاده روی استفاده 

باشید.راه کارهای پیشنهادی را در ادامه بخوانید:

توصیه هایی برای  خار پاشنه 
و درد زانو 

 یک سال است مبتال به خار پاشنه هستم و 
آمپول خار پاشنه را زده ولی خوب نشده ام؟

درمان خار پاشنه هرچند کمی سخت است ولی 
امکان درمان آن  غیر از جراحی خار پاشنه وجود 
دارد . برای درمان خانگی خار پاشــنه استفاده 
از ماســاژ یخ و سرکه ســیب موثر است .بهترین 
روش درمان خار پاشنه استفاده همزمان از طب 
ســوزنی الکتریکی و لیزرپرتوان اســت.ممکن 
 اســت آمپول خارپاشــنه ســه بار تمدید شــود .
 البته تزریــق آمپول بــدون کفــی و درمان های 
توان بخشی چندان پایدار نخواهد بود .گاهی 
سندروم تونل تارسال که گیر افتادگی عصب 
در مچ پاســت عامل درد مقاوم خار پاشنه می 
شــود و بایــد در آزمایــش نــوار عصــب و عضله 

تشخیص داده شود .
 زانوی پای چپم به صورت یک نیم دایره در 
سمت داخلی موقع راه رفتن دردمی کند ، 

بعضی اوقات دردش شدید می شود.
درد ســمت داخلی زانوی چپ یا راســت بسیار 
شایع است . یکی از شایع ترین علل درد داخلی 
زانو بورسیت زانو اســت. آرتروز زانو هم موجب 
درد سمت داخلی زانو می شود ولی حالت نیم 
دایره درد زانومرتبط با بیماری پنجه غازی است.

  سالمتآشپزی من

نوشیدنی  که درد زانو را کاهش می دهد
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آشپزی من آشپزی من

 لپه ها را بشویید و از یکی دو ساعت قبل از پختن خیس 
لپه ها را داخل مقداری آب به مدت 45 دقیقه تا  کنید. 
یک ساعت بپزیدو سپس از آب جدا کنید .  آب آن را دور 
نریزید. گشنیزها را هم بعد از پاک کردن بشویید و داخل 
سبد بریزید تا آب اضافی آن گرفته شود . یکی از پیازها را 
پوست و از وسط نصف کنید و به همراه گوشت چرخ کرده 
داخل دستگاه خرد کن بریزید تا کامال له شود. مخلوط 
را داخل ظرفی گود قرار دهید و لپه های پخته شــده را با 
نصف دیگر پیاز داخل دستگاه خرد کن بریزید و له کنید. 
سپس له شده لپه و گوشت را با هم مخلوط کنید و با دست 
ورز دهید.  به مخلوط در حــال ورز دادن ، نمک ، فلفل و 
زردچوبه اضافه کنید .  بعد از این که مواد با هم مخلوط 
شــدند ، تخم مرغ ها را داخــل مواد بشــکنید و خوب هم 
بزنید.تابه ای را روی حــرارت مالیم قرار دهید و مقداری 

روغن داخلش بریزید و از مواد مخلوط، به اندازه یک گردو 
بردارید و به صورت کوفته قلقلی در بیاورید و داخل روغن 
سرخ کنید. گشــنیزها را به صورت درشت خرد کنید و 
داخل روغن تفت دهید. قابلمه ای را روی حرارت قرار 
دهید و مقداری روغن داخلش بریزید و پیازهای خرد شده 
را داخل آن تفت دهید تا طالیی شود.  یک قاشق آرد هم 
به پیاز سرخ شده اضافه کنید و تفت دهید.  به داخل پیاز 
و آرد تفت داده شده ، آب لپه و یک پیمانه آب معمولی اضافه 
کنید و روی حرارت قرار دهید تا بجوشد. لیموعمانی ها 
را ســوراخ کنید و بعد از به جوش آمدن آب، داخل قابلمه 
بریزید و بعد از چند جوش زدن ، گشــنیز تفت داده شــده 
را به آن ها اضافه کنید و پس از یک ربع ســاعت جوشیدن 
 مواد  کوفتــه های ســرخ شــده را داخــل ســس بریزید تا 

5 دقیقه ای در مخلوط گشنیز و لیمو عمانی بپزد.

 مواد الزم برای 4 نفر
گوشت چرخ کرده  - 500 گرم

 لپه -  200 گرم
 پیاز -  2 عدد متوسط

 تخم مرغ - 2 عدد
 گشنیز پاک شده -  500 گرم

 لیمو عمانی -  6 عدد
 آرد سفید -  یک قاشق سوپ خوری

 روغن مایع  - به مقدار الزم برای 
سرخ کردن

 نمک، فلفل و زردچوبه -  به میزان 
کافی

 گشنیز کباب 

آذربایجانی

غذای اصلی 

التهاب نوعی عملکرد دفاعی در بدن اســت. در واقع تالش بدن برای محافظــت از خود برای حذف محرک 

های مضر و شروع روند بهبودی است. عفونت، زخم ها و هرگونه آسیب بافتی بدون پاسخ های التهابی بهبود 

نمی یابد البته التهاب همیشه به معنی وجود عفونت نیست.اختاللی که از بین نرود معمواًل یک بیماری خود 

ایمنی نامیده می شود. کمبود ویتامین ها اغلب باعث التهاب می شود، به خصوص وقتی بدن فاقد کلسیم 

بروملین، منیزیم و آهن باشد. اسموتی زیر به منظور کاهش التهاب مزمن و تأمین مواد غذایی کافی برای کمک 

به درمان آسان تر بیماری قرار داده شده است.

دکتر سپهریان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 آناناس
مؤلفه آناناس که در بیماری های مفاصل مؤثر است ، بروملین 
اســت. یکی دیگــر از ویژگی های مهــم آناناس این اســت که 

سرشار از ویتامین C ، منگنز ، مس ، فیبر و ویتامین B است.
 دارچین

دارچین یک ادویه خوش طعم است و به بهبود گردش خون که 
می تواند با التهاب مسدود شود، کمک می کند وهمچنین در 
درمان اختالالت مفاصل بسیار استفاده می شود. در بعضی 

موارد ، آرتروز می تواند باعث التهاب و درد مزمن شود.
  جو دوسر

غالت کامل مانند جو دوســر، نشاســته مقاوم است و التهاب 
 را کاهش مــی دهد. بلغورجو دوســر همچنیــن در یک وعده 
می تواند سرشار از آهن باشــد که به رفع کمبود آهن ، یکی از 

دالیل عمده درد مفاصل کمک می کند.

مواد الزم
 آناناس: 2 تکه

جو دوسر: یک فنجان
آب: 2 فنجان

آب پرتقال:  یک لیوان
چوب دارچین: یک تکه

عسل طبیعی: یک قاشق چای خوری
 روش تهیه

آب و بلغور جو دوسر را درون یک قابلمه بریزید 
و طبق دســتورالعمل روی بســته ،آن را بپزید.
 بگذارید بلغور جو دوسر خنک شود.آب پرتقال 

 
جو دوسر پخته شده ســرد ، دارچین ، آناناس و 
عســل را در مخلوط کن بریزید تا نرم شود.اگر 
بافت سبک تری می خواهید ، آب اضافه کنید.

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.

 ویروس کرونا از طریق اشیا
 هم انتقال می یابد

اســتفاده از ابزار مشــترک به عنوان یکــی از راه 
هــای انتقال ویروس کرونا شــناخته می شــود. 
این در حالی اســت که پیش از این دست دادن، 
روبوسی کردن، نگرفتن دهان در هنگام عطسه 
و ســرفه از علل اصلی انتقال این ویروس عنوان 
شــده بود.اکنون مقامــات محلــی هنگ کنگ 
هشــدار داده اند که ویروس کرونا از طریق اشیا 
هــم قابــل انتقال اســت، هماننــد آن چــه برای 
9 نفر ازاعضای یــک خانواده در این کشــور رخ 
داده اســت.به گزارش جام جم آنالین به نقل از 
dailymailچند روز قبــل  مقامات دولت هنگ 
کنگ اعــالم کردنــد 10 شــهروند دیگــر از این 
کشــور به ویروس کرونا آلوده شــده انــد و تحت 
مراقبت های ویژه قــرار دارند. از ایــن 10 نفر ، 
9 تن اعضای یک خانواده هستند. اعضای این 
خانواده از یک وعده غذای مشــترک اســتفاده 
کرده بودند، غذایی که در ظروف مشترک سرو 
می شده و شامل ســبزیجات، گوشت و خوراک 

دریایی بوده است.
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زندگی زنان شاغل با زنان دیگر کمی متفاوت تر است. از این نظر که به ناچار باید کارهای روزمره شان 
را در کمترین زمان ممکن انجام بدهند و برای این منظور مجبورند قانونی خاص برای خودشان وضع 
کنند. طبیعی است که به نظر برسد زن شاغل وقت کمتری برای بازی و رسیدگی به امور بچه ها داشته 
باشد. احساس گناه و احســاس تردید درباره توانایی های فرزند پروری خود، نگرانی هایی هستند که 
مادران شاغل همواره با آن دســت و پنجه نرم می کنند. اما با چند ترفند ساده یاد بگیرید زمان تان را 
به درســتی مدیریت کنید که هم از عهده وظایف کاری تان برآیید و هم برای وقت گذرانی با فرزند و 

همسرتان آزاد باشید.

بانوان

* کمیک صفحه نوجوان با موضوع »ماجرای شیرین و 
ماشین لباس شویی«، واقعا خنده دار بود. به خصوص 
بحث کارمزد و یک لنگه جوراب. هنوز دارم زمین رو از 
معتمدی، مشهد خنده گاز می زنم!  
* روایــت خبرنــگار گیانی زندگی ســام از شــرایط 
بحرانی و غیرقابل باور هم اســتانی هایش در چند روز 
اخیر واقعا شــاهکار مســئوالن را نشــان می دهد. یک 
برف، چه دردســری برای هموطنان مان ایجاد کرده و 
به جای این که مســئوالن همه کشور برای حل مشکل 

به کمک بروند، باید مردم گیان به داد هم برسند!
* مشــغول آشــپزی بــودم کــه پســرم داد زد: »مامان، 
آبکشــی که گم کرده بودی، پیدا شــد!«. رفتــم، دیدم 
صفحه اول زندگی ســام رو نشــون میده که بعضی از 
این آمریکایی ها، ماکارونی رو مقدس می دونن و روی 

سرشون، آبکش گذاشتن!
* آیــا بهتر نیســت بــه جــای صفحــات کاناپــه، همان 
صفحات خانواده و مشاوره را چاپ کنید. هم آموزشی تر 

است و هم کاربردی تر.
* پرونــده »عجیب ترین فرقه هــای آمریکایــی« خیلی 
جذاب بود ولی اگر به مطالب بیشتری و مربوط به بقیه 

کشورها هم اشاره می کردید، ممنون می شدیم.
* درباره پرونده روز پنج شــنبه زندگی ســام باید بگم 
که باورم نمیشــه »تام کروز« تا این حد، درگیر خرافات 
شــده باشــه. آخه یک آدم اگر فقــط یک کم فکــر کنه، 

ساینتولوژی رو به عنوان دین انتخاب می کنه؟

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
شنبه 
    26 بهمن  1398   
شماره 1539 

روز بوسیدن دست پدر و مادر

قرار و مدار

  نیاز 300 هزار ایرانی در سال به این عمل!
قبل از هر چیز و درباره اهمیت ایــن موضوع باید بدانید 
که دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ایران در آبان امســال 
خبر داده که طبق بررسی های انجام شده حدود ۳۰۰ 
هزار نفر از هموطنان مان در ســال به انجام این جراحی 
نیاز خواهند داشــت. بنابرایــن پله در تــاش برای حل 
این مشکل، تنها نیست. او امسال 79 ساله شده است. 
به دلیل سن باال، طی ســال های اخیر درگیر مشکات 
جســمانی زیادی بوده اســت. بهار ســال قبل وقتی پله 
برای آخرین بار در فرودگاهی در برزیل دیده شــد، روی 
ویلچر بود. البته با توجه به آن چه پسر او به رسانه ها گفته، 
وضعیت پله از نظر میزان تحرک بعد از عمل جراحی اش 
بهتر شده است و حاال این روزها او می تواند به کمک واکر 
راه برود. اما به  رغم این پیشــرفت، هنوز به میزان زیادی 
به اطرافیان خود وابسته است و همین باعث وارد شدن 
فشــار روانی زیادی بر او شده اســت. البته طبق بررسی 
محققان، پله در این وضعیت تنها نیست. مطالعات نشان 

می دهد تا حدود 5۰ درصد از افرادی که عمل جراحی 
تعویض مفصل انجام می دهند، بعد از عمل با مســائلی 
چون افسردگی و اضطراب درگیرند. البته این اضطراب 
و افسردگی می تواند خود را به اشکال گوناگونی نشان 

دهد.

  نشانه های افسردگی پس از تعویض مفصل چیست؟
همان طور که پسر پله اشاره کرده است، تمایل نداشتن به 
بیرون رفتن از خانه و کاهش روابط با دیگران، می تواند 
یکی از نشانه های افســردگی در افرادی باشد که عمل 
جراحی تعویض مفصل را به تازگی از سر گذرانده اند اما 

جدای از این نشانه، موارد دیگری هم وجود دارد.
* خواب بیش از حد، در حالی که در بســیاری از مواقع، 

این خواب کیفیت پایینی دارد.
* ناتوانی در تصمیم گیری های روزمره

* تغییر در اشــتها؛ چه به صورت بیــش از حد خوردن و 
چه کم خوردن

* ترک فعالیت های مورد عاقه؛ این عایق می تواند هر 
چیزی باشد، از تلفن صحبت کردن با دیگران تا خواندن 

کتاب، دیدار اقوام و ...
* احساس بیگانگی با خود و درگیر بودن با احساسات. 
گاهی به شکل کافگی، گاهی هم حساس شدن بیش 

از حد یا خشم زیاد

  برای حال بهتر بعد از عمل، چه کنیم؟
افســردگی و اضطــراب پــس از عمل جراحــی تعویض 
مفصل به دالیل متعددی می تواند روی دهد. مواردی 
چون تاثیــر داروهای بیهوشــی، خســتگی به واســطه 
وابســتگی به دیگران، کاهش کیفیــت خواب، حاصل 
نشدن سریع نتیجه مورد انتظار از عمل و مصرف باالی 
مســکن ها و ســایر داروها از جمله مواردی هستند که 

طبق نظر متخصصــان می تواند ایــن وضعیت را 
تشدید کند. اگر شما تصمیم به تعویض مفصل 
دارید یــا از نزدیکان شــما کســی بــه فکر عمل 

است، بهتر اســت به چند نکته در این زمینه 
توجه داشته باشید.

  به خود زمان دهید
بروز حالت های افســردگی یا اضطرابی، 

در روزها و حتی چند هفته ابتدایی پس 
از عمل، تا حدی طبیعی است. پس 

در صورت بروز چنین مسائلی کمی 
با خود مــدارا کنید. در بســیاری از 

مواقع، با بهبود توانایی در راه رفتن و کسب استقال در 
فعالیت ها، حال افراد خود به خود بهتر می شود. پس به 

خود زمان دهید.

  روابط خود را با اطرافیان ادامه دهید
افراد به بهانه های مختلف ممکن است ترجیح دهند در 
روزهای پس از عمــل، روابط خود را بــا دیگران کاهش 
دهند، از این کــه نمی خواهند ایجاد مزاحمــت کنند تا 
این که حوصله سواالت تکراری را ندارند و ... . اگر چنین 
وسوسه هایی سراغ شما آمده، مقاومت کنید. در عوض 
کاهش کلی روابــط، روابط خــود را محــدود و هدفمند 
کنید. در عوض پذیرایی در خانه، تماس تلفنی داشــته 
باشــید. با افرادی که با آن ها راحت تر هستید، صحبت 
کنید و تنها با دایره محدودی از افراد که باعث دلخوری 

می شوند، روابط خود را کاهش دهید.

  خواب باکیفیت را جدی بگیرید
برنامه منظم و حســاب شــده بــرای خواب خود داشــته 
باشــید. اگر کیفیت خواب تان به شــدت پاییــن آمده، از 
متخصص کمک بگیرید. صرف زمان زیاد در رختخواب 
در وضعیتــی کــه خــواب باکیفیــت نداریــد، می توانــد 

افسردگی شما را شدت بخشد.

  ورزش روزانه را فراموش نکنید
از پزشــک معالــج دربــاره فعالیت هــای ورزشــی کــه 
می توانید داشــته باشید، به شــکل دقیق سوال کنید. 
روزانه حرکاتــی را که به شــما اجازه انجــام آن ها داده 
شده است تکرار کنید. اگر مشکلی در دست ها ندارید، 
حرکات ورزشــی برای تقویت عضات باالتنه را روزانه 
انجام دهید. ورزش منظم هم به مستقل شدن سریع تر 
شما کمک می کند و هم عایم افسردگی 

را کاهش می دهد.

شرمنده نباشید، شما تنها نیستید
احســاس غــم، اضطــراب و ناراحتی 
تــا مدتی بعــد از انجام عمــل، ممکن 
است ســراغ شــما بیاید. پس آماده این 
احساســات باشــید، درباره آن ها صحبت 
کنیــد و از این کــه حال تان خوش نیســت، 
شرمنده نباشید. فراموش نکنید که حتی 
»پله« این اعجوبه دوست داشتنی دنیای 
فوتبــال، بــا آن شــخصیت قــوی هم در 
روزهای پس از عمل با چنین مسائلی، 
دســت و پنجه نرم کرده و هنوز هــم با آن 

درگیر است.

امروز بهانه خوبی داره که خجالت رو کنار بذارین 
و زمانی که بــه دیدار پــدر و مادرتون رفتین، 
دست شون رو ببوســین. اگر هم فوت کردن، 

ازشون یاد و فاتحه ای نثار روح شون کنین.

چند روز پیش پسر »پله«، فوتبالیست سرشناس در گفت و گویی اظهار کرد که پدرش به تازگی  
عمل جراحی تعویض مفصل داشته و حاال در روزهای بازتوانی بعد از عمل، حال و روز خوشی از نظر 
روانی ندارد. او حرف هایش را این طور ادامه داده که پدرش این روزها حالت های افسردگی پیدا 
کرده است؛ تمایلی به خروج از خانه ندارد و این اواخر وضعیت روانی پدرش در نتیجه مشکالت 
سالمتی او و این که امکان راه رفتن به تنهایی را ندارد، افت کرده است. اما آیا افسردگی و حال ناخوش بعد از عمل 

جراحی تعویض مفصل اتفاقی معمول است؟

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

چهره ها

 مراقبت از خودتان را در اولویت قرار دهید

شــلوغی و درگیری برنامه ها نباید بهانه ای باشــد که 
زمانی هر چنــد کوتاه به خودتــان اختصاص ندهید. 
مراقبت هــای روزانــه زیبایی و ســامت خودتــان را 
فراموش نکنیــد. بدون شــک همســر و فرزندان تان 

خواهان مادری زیبا، سالم و پرانرژی هستند.

   از همکاری دیگر اعضای خانواده استقبال کنید
عادت به تنهایی انجام دادن کارها را کنار بگذارید. با 
توجه به شرایطی که دارید یاد بگیرید از کمک دیگران 
هم بهره ببرید. تقسیم وظایف را در خانه اجرا کنید و 
از نتیجه دلنشــین یک همکاری تیمی در خانه لذت 
ببریــد.  فراموش نکنید که شــما روبات نیســتید و به 

تنهایی از پس کارهای روزمره خانه برنمی آیید.

   کودک تان را در آغوش بگیرید

همــواره در هر شــرایطی فرصت کوتــاه چندثانیه ای 
برای به آغــوش کشــیدن فرزندتان وجــود دارد. این 
فرصت جادویی را از دست ندهید. آغوش شما خیلی 
از نبودن هــای تــان را برای کــودک جبــران می کند 
و با ایــن کار تاثیــر آن را در آرامش خودتــان و رضایت 
کودک احساس کنید. قبل از سرکار رفتن، در طول 
ســاعت های در خانه بودن تان و قبل از خواب او را در 

آغوش بگیرید.

   احساس گناه نکنید
مادران شــاغل به دلیل برنامه های کاری فوق العاده 
زیــادی کــه دارنــد اغلــب کمتــر از  مــادران دیگر به 
فرزندان شــان توجه می کنند؛ به خاطر آن احســاس 

گناه نکنید. شــما کمــک خرج و شــاید نــان آور خانه 
هســتید پس اگــر در انجــام همزمان همــه کارها کم 
آوردید به این معنی نیســت که مادر بدی هستید. به 
جای احســاس گناه به ایــن فکرکنید کــه می توانید 
فرصت هــای بهتــری بــا کارکــردن بــرای فرزندتان 

فراهم کنید.

   بین کار و خانه تعادل برقرار کنید
مادر شاغل بودن به معنی انجام چندین وظیفه روزانه 
و مســتمر اســت. پس ســعی کنید با مدیریت زمان و 
برنامه ریزی از قبل و تهیه فهرســتی از کارهای انجام 
دادنی، برای ایجاد توازن و تعادل میان کار و زندگی 

شخصی تان قدم بردارید.

   بازی با کودک را در راس کارها قرار دهید
بعــد از چنــد ســاعت نبــودن در خانــه، فرزندتــان 
خواهان توجه شما برای بازی و رسیدگی به کارهای 
مدرســه اش اســت. بهتــر اســت ایــن کار را فقــط به 
همســرتان واگــذار نکنیــد چــون در طوالنــی مدت 
تاثیرات خوبی ندارد. برای سرگرم کردن او می توانید 
بعضی از کارهای ساده ترتان را به او محول کنید و به 
او اطمینان دهید که با تمام شــدن کارهای ضروری 

زمانی را به او اختصاص می دهید.

   موارد وقت تلف کن را کم کنید

به مهمانی ها و بیرون رفتن های مازاد و غیرضروری، 
با قدرت »نــه« بگویید. گشــت و گــذار اینترنتی خود 
را  کمتر کنید و از بودن با خانواده نهایت اســتفاده را 

ببرید.

چالش مادران شاغل برای زندگی شاد
رسیدگی به امور خانه و بچه ها، نگرانی است که مادران شاغل همواره با آن دست و پنجه نرم می کنند

 تمام تاش شما باید این 
باشد که  برادر گرامی تان 
را آرام کنیــد اما چگونه؟ 
نکته مهم، پذیرش تعریف 
روابــط غیررســمی قبــل از ازدواج اســت. 
دوام ایــن روابط کامــا برانتخــاب هرکدام 
از دوطرف اســتوار اســت کــه آن هــم تقریبا 
هر روز متغیر اســت و بی شــک یک روز یکی 
از دوطــرف می توانــد رابطــه را 
ترک کنــد حتــی بدون 

هیچ دلیل به نظر مشــخصی، اما متاســفانه 
نوجوان یا جوان درگیر رابطه تعریف دیگری 
از رابطــه می کنــد؛ آن یک رابطــه منحصر به 
فــرد عاشــقانه و به خصــوص تمام نشــدنی! 
واقعیت این است که ذات روابط این چنینی 
بســیار متزلزل و غیر قابل پیش بینی اســت 
بنابراین اگــر آن را اشــتباها و از روی هیجان 
رابطه ای عاشقانه تعریف کنیم افراد باید آماده 
چشیدن آسیب های بعدی که به ادعای شما، 
شکست عشقی است هم باشــند. این که به 

ظاهر برادر گرامی پر از کینه هستند، نشان 
دهنــده تعریــف اشــتباه ایشــان از رابطه ای 
اشتباه و غیررسمی است که باید توسط یک 
روان درمانگر نگرش های وی تصحیح شود 
تا به تبع آن از تنش و خشم بی دلیل رها شود و 
دست از انتقام گیری غیر اخاقی از قربانیان 

بی خبر بردارد.

   برای برادرتان یک مثال بزنید
شــما به عنــوان بــرادر یــا خواهــر بزرگ تر، 
تاش تان به کمک یک روان شناس تغییر نگاه 
ایشان به اتفاق افتاده باشد و از همه مهم تر به 
او بگویید که آیا این عادالنه و انسانی است که 
اگر خودرویی ســهوا به روی شــما گل و الی 
ریخت، سری بعد شما هم عمدا با فرد دیگری 
تافی کنید و اگــر فردی چنیــن دیدگاهی 
دارد، نظرش درباره او چیست؟ آیا او را فردی 
بیمار تلقی نمی کند حتی اگر این فرض غلط 

را بپذیریم که خودروی مذکور عمدا این کار 
را کرده باز هم این که شــما با فــرد بی خبر و 
بی گناهی این رفتــار دور از شــأن را بکنید، 
نشان از بیماری شما دارد. توجه داشته باشید 
که تاکید بر کلمه بیماری عمدی است چراکه 
این کار این قدر ناهنجار اســت که همه بر آن 
یک نظر دارند و به همین دلیل خارج از دایره 
رفتار طبیعی آدمی است و نام آن دیگر انتقام 
نیست چراکه انتقام اگرچه ناپسند است ولی 
بر فاعل رفتار اولیه حادث می شود نه قربانی 

بی خبر از همه جا و کاما بی گناه.

  چاره کار، شناخت درمانی است
بــدان  کــه  نگــرش  تغییــر  شــیوه  ایــن 
شــناخت درمانی می گویند چــاره کار برادر 
شماســت وگرنه با پنــد و اندرز و انــواع دیگر 
دلجویــی راه به جایی نخواهیــد برد. توصیه 
می کنم تا برادرتان هم برای خود و هم برای 
دیگران اتفاقات ناخوشایندی را رقم نزده، هر 

چه زودتر از یک روان شناس کمک بگیرید.

همان طور که اشاره کردید، نزدیک نوروز 
اســت و خانم هــای زیــادی بــرای خریــد 
لباس نو به بازارها می روند. البته شرایط 
اقتصــادی بــه همــه اجــازه نمی دهد که 
چندیــن لباس بخرنــد اما بعضی ها هم هســتند کــه در عین 
نداری، تمام تاش شان را می کنند تا تعداد بیشتری لباس در 
این شب و روزها بخرند! در این بین، واضح است که خرید کردن 
برای شما به عادت رفتاری تبدیل شده و االن احساس می کنید 
که این خرید کردن فراتر از نیاز شماست و صرفا شما از خرید 
کردن لذت می برید. بیایید این مسئله را بیشتر بررسی کنیم.

  خرید کردن به کدام نیازتان پاسخ می دهد؟
 هر فردی از یک ســری کارها و رفتارها لــذت می برد و خرید 

کردن برای بسیاری خانم ها یکی از رفتارهایی است که از آن 
لذت می برند و تکرار می کنند. از شما می خواهم فکر کنید و 
ببینید که خرید کردن کدام نیاز شما را ارضا می کند؟ به نظر 
می رسد که شما هر زمان بخواهید حس بهتری داشته باشید و 
حال خود را خوب کنید، اولین انتخاب شما خرید کردن است 
و بعد می بینید که خرید کردن برای مدت کوتاهی حال شما 
را خوب می کند و دوباره شــما به حال قبل بــاز می گردید و به 
همین دلیل مدام این رفتار را تکرار می کنید تا آن حس خوب را 
تجربه کنید. اگر شما بدانید خرید کردن به کدام نیاز شما پاسخ 
می دهد، بهتر می توانید رفتار یا کار مناسب را جایگزین کنید.

  رفتارهای حال خوب کن را جایگزین کنید
بیایید به کارها یا رفتارهایی فکر کنید که به شما حس خوبی 
می دهد و آن ها را فهرست و ســعی کنید آن کارها را در برنامه 
روزانه خود بگنجانید. برنامه ریزی در این باره به شــما کمک 

می کند تا ســعی کنید به برنامه ای که می گذاریــد، عمل و آن 
را تکرار کنید.

   مهارت مدیریت خرید را فرابگیرید
نکته دیگر این که با وجود رفتارهای جایگزین احتماال همچنان 
میل خرید کردن در شما وجود دارد و باید سعی کنید که برای 
رفتار خرید کردن خــود هم برنامه ریزی کنید و مــدام به خود 
بگویید قرار است فقط چیزهای مورد نیاز خود را بخرید، اول 
مشــخص کنید که در هفته یا ماه چقدر برای خرید می روید. 
بعد آن را به روزهای مشخص محدود کنید و برای خرید کردن 
چیزهایی را که نیاز دارید، فهرست و هزینه آن را برآورد کنید 
و همان مقدار پول با خود بردارید تا بتوانید در مقابل وسوسه 
خرید کردن مقاومت کنید و این کار را این قــدر تکرار کنید تا 

بتوانید در آن مهارت پیدا کنید.

برادرم بعد از شکست عشقی، قصد انتقام از دخترها را دارد!

اعتیادم به خرید لباس دردسرساز شده!

مشاوره 
خانواده 

مشاوره 
فردی

رضا زیبایی |  روان شناس عمومی و استاد دانشگاه

احترام اسماعیل زاده |   روان شناس عمومی

فرزند بزرگ خانواده هستم. برادر کوچک ترم دانشجو است و به تازگی 
متوجه شده ایم که شکست عشقی خورده و دختر خانم مد نظر با چندپسر 
ارتباط داشته. االن برادرم پر از کینه است و قصد انتقام از دخترها را دارد 
به طوری که همزمان با چند دختر در ارتباط است و می ترسیم که مدیریت این اتفاق ها 

از دست مان خارج شود و تبعات ناگواری برای خانواده داشته باشد. چه کنم؟

همین ابتدا بگویم که خانواده پولداری دارم. پدرم واردکننده است و به من که تنها دختر و فرزندش 
هستم، ماهی 10 تا 15 میلیون، پول توجیبی می دهد. از کودکی به خرید لباس، عالقه زیادی داشتم 
ولی االن 19 ساله هستم و به نظرم باید این عادت را ترک کنم. نزدیک نوروز است و چه کار کنم که 

اعتیادم  به خرید لباس برایم دردسرساز نشود؟

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

شبکه های اجتماعی:

09354394576

 نوع خاص افرسدیگ
 آقای »پله«!

 mother.ly، lifehack :فاطمه قاسمی| مترجم  منبع

پسر فوتبالیست افسانه ای گفته پدرش بعد از عمل تعویض مفصل دچار 

افسردگی شده اما آیا این جراحی باعث افسردگی می شود؟
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 سالم کودکانه

مادر بزرگ خوبم؛ روزت مبارک

شهرقصه 

قچ قچ خنده

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوستان گلم می تونین عکس هاتون رو هم 
برای ما در تلگرام به همراه نقاشی هاتون 
به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶ بفرستید، تا 
در کنار نقاشی و اسمتون، عکستون هم 

چاپ بشه.

تلناز عبدالعلی زاده 
۶  ساله 

یک دسته  گل
دادم به مامان
مامان من شد

خوشحال و خندان

چند روزی بود که قیچی قچ قــچ می خندید و خراب کاری می کرد. 
نازنین هم ایــن را فهمیده بود. مثال چنــد روز پیش که مامان 

می خواســت با قیچی بقیه نخ دکمه  اش را کــه دوخته بود 
برش بزند، قچ قچ خندید و یک تکه از لباس مامان را قیچی 

کرد. 
مامان خیلی ناراحت شــد، چــون این لباســش را خیلی 
دوســت داشــت. امروز هم وقتی بابا داشــت با قیچی 
موهایش را مرتب می کرد، گوش بابا را زخمی کرد و قچ قچ 

خندید. بابا دردش آمد و عصبانی شد.
نازنین که متوجه کار های قیچی شــده بــود، قیچی را 
برداشت و به گوشــه اتاق برد و شروع به صحبت با او 

کرد.
 نازنین به قیچی گفت: »تو داری با کار هایت همه را 

ناراحت می کنی و خــودت قچ قچ می خندی« بعد 
هم قیچی را تنها گذاشــت و رفــت. چند روزی 

گذشت و کسی سراغ قیچی نیامد.

سرگرمی

 پیدا کردن اختالف

هنرمند کوچولو

کارت تبریک

برای خرید روز مادر همه با هم بــه مغازه رفتیم. من و خواهرم هســتی هم 
مقداری از پس اندازمان را برداشــته بودیم. با هم رفتیم و روسری ها را نگاه 
کردیم. سه تایشان خیلی قشــنگ بود ما نمی دانستیم 
کدام را انتخاب کنیــم. از بابا کمــک گرفتیم. بابا 
هم نگاه کرد و گفت: »واقعا هر ســه تاشون خیلی 
قشــنگه. بیاین یک کار کنیم. هر ســه تاشون رو 
بخریم. یکی برای مامان. یکی بــرای مامان مامان. 
یکی هم برای مامان بابــا. اگه پولتون کــم اومد من 
هســتم. موافقید؟« گفتیم: »بله«. خیلی خوب شد. 
حاال وقتی به خانه  مادربزرگ ها برویم، ما هم از طرف 
خودمــان بــه مادربزرگ ها هدیه 
می دادیــم. حتما 
خیلی خوشحال 

می شوند.

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

نویسنده: عفت زینلی

نقاشی ارسالی از دوست خوب »فرفره«

 محمد رهام شمسی۶ساله

وقتی مامان می خنده
بابام آواز می خونه
غنچه گالی گلدون

باز میشه دونه دونه

باخنده های مامان
 ما هم شادیم، همیشه

اگه مامان نباشه
خونه چه جوری میشه؟!

بابام میگه مامان هست
چشم وچراغ خونه

تو باغ خونه  ما
مامان جون باغبونه

شعر 

باغبان خانه

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

مریم زارعی

ی
راد

د م
عی

س
ا :

ی ه
از

 س
یر
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ت

 قیچی حوصله اش سر رفته بود.
نازنین می خواســت برای روز مادر یک کاردستی درست کند و به مادرش هدیه 
بدهد. ســراغ قیچی رفت و گفت: »بیا بریم. باید کمک کنی که یک هدیه  خوب 

به مامان بدم. اما این بار دیگه شیطونی نکن. باشه؟«
 نازنین قیچی را برداشــت و رفت. مشغول کاردســتی درست کردن شد. 
قیچی هم هر کاری کــه نازنین می گفت، انجام مــی داد و خراب کاری 
نمی کرد. کاردســتی که تمام شــد، نازنیــن مامانش را صــدا کرد و 

هدیه اش را به مامان داد.
 مامــان  لبخند زد و گفت: »عالی شــده. ممنونم دختــرم«. بعد هم 
کاردستی نازنین را به بابا نشان داد و گفت: »ببین چه دختر هنرمندی 

داریم!« 
بابا هم خندید و گفت: »آفرین به دختر گلم«.

 نازنین با خوشحالی به قیچی که توی دستش بود، نگاه کرد.
 قیچی با خودش گفت: »این طوری بهتــره. همه با هم بخندیم« و 

بعد هم قچ قچ خندید.

سید حسین )نیکان (
حسینی -  ۵  ساله 

بوسیدم امروز
من مادرم را

دادم به او گل
گفتم: بفرما

ایلیا عالمی -۶  ساله 
مسجد چه زیبا شده

با شرشره  رنگی
همه دارن می خندن
عجب روز قشنگی!

چطوری درست کنیم؟

 اول یک تکه مقوا مثل کارت پستال برش بزنید و از وسط تا کنید. بعد با کاغذرنگی چند تا 
قلب برش بزنید و آن ها را هم از وســط تا کنید. حاال باید قلب ها را از قسمت تا شده، مثل 
شکل به هم بچسبانید. این قلب را، روی مقوا بگذارید و چسب بزنید. می توانید مثل شکل 
برای قلب ها یک تصویر بکشید، تا شبیه بالن بشود. یادتان باشد حتما روی کارت یا داخل 

کارت، یک جمله قشــنگ برای مادرتان بنویســید.    

هدیه  خوب خدا
قلب شیطان را شکست

روی لب های پدر
توی دنیا پا گذاشتخنده ای زیبا نشست

بهترین گل در جهان
حضرت زهرا)س( که بود

مثل بابا، مهربان 

شعر 

بهترین گل 

دوستان گلم به 
این دو تصویر با 

دقت نگاه کنید و 
 ۱۰ اختالف آن ها

 را پیدا کنید.

 مداد، خط کش، چسب کاغذ رنگی، مقوا، قیچیچی الزم داریم؟

منصوره گلی
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کاوه به جاى سردار 
در ترکيب اصلی تيم ملی!

استور� مهاجم منتقد تيم مل� دردسرساز م� شود؟

کشف استراماچونی، زوج ارسالن!
تدبير مجيد� برا� پر "ردن جا� خال� زوج طال��

؟

آغاز هفته بیستم لیگ برتر در غیاب آسیایى ها

تــراکتــور  جــاى 
سپــاهـان را گرفـت

دردسر زمستان� جهانبخش 
در فوتبـــال جــز�ـــره

آماده باش گل محمد�
به سيام7 نعمت� 

دادکان: تاج می خواست 
کی روش در تيم ملی بماند کی روش در تيم ملی بماند 

اما وزارت مانع شداما وزارت مانع شد

استو"س آماده حضور در 
تر"يب اصل� پرسپوليس
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انتخابات عجيب فدراسيون فوتبال در ا�ران

ورود فوتبالی ها ممنوع!

�� ماه د�گر و در تار�خ ٢٥ اســفند انتخابات 
فدراســيون فوتبال برگزار خواهد شد و بدون 
شــ� ا�ن بار هم شــاهد انتخابات* پرحاشــيه 
خواهيم بود. �/* از ا�رادات* -ه به اساسنامه 
گرفــت  م* تــوان  ا�ــران  فوتبــال  فدراســيون 
بندها�* اســت -ه مطابــق آن افراد4 -ه ١٠ 
سال سابقه مد�ر�ت نداشته باشند نم*  توانند 
برا4 پست ر�است ا�ن فدراسيون نامزد شوند؛ 
موضوعــ* -ــه مانع حضــور فوتباليســت ها4 
در  م* شــود.  انتخابــات  در  شناخته شــده 
حالــ* اساســنامه فدراســيون فوتبــال مانــع 
حضور ســتارگان فوتبــال ا�ــران در انتخابات 
فدراسيون فوتبال م* شود -ه همين چند روز 
پيش خبر4 مبن* بر خيز ا�/ر -اســياس برا4 
حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال اسپانيا 
منتشــر شــد. در -شــور همســا�ه �عن* عراق 
هــم هوار مالمحمد، باز�/ن ســابق اســتقالل 
و پرســپوليس قصد دارد شــانس خود را برا4 
رســيدن به صندل* ر�است فدراسيون فوتبال 
-شــورش امتحــان -نــد. چنيــن نمونه ها�ــ* 
در دنيــا4 فوتبــال -ــم نبــوده اســت. ميشــل 
پالتينــ* از راه مد�ر�ــت در فوتبــال فرانســه 
توانســت به ر�اســت �وفا برســد، داوور شــو-ر 
اســطوره فوتبال -رواســ* نيز از سال ٢٠١٢ 
به عنوان رئيس فدراســيون فوتبال -شــورش 
مشغول به -ار اســت و ادو�ن فن درسار هم به 
تازگ* خبر از احتمال حضورش در فدراسيون 
فوتبــال هلند داده اســت. امــا در -شــور ما با 
توجه به بندها4 عجيب و غر�ب در اساســنامه 
فوتبال* هــا هيــچ شانســ* بــرا4 رســيدن به 
تــا  ندارنــد  فوتبــال  در  مد�ر�تــ*  پســت ها4 
غيرفوتبال* هــا4  حضــور  شــاهد  همچنــان 
امتحــان پــس داده در ا�ــن بخــش باشــيم. در 
فوتبــال ا�ــران چهره ها4 شناخته شــده برا4 
رســيدن به ر�اســت فدراســيون �ا پســت ها4 
مد�ر�تــ* در فوتبــال -ــم نيســتند و مســلما 
نفرات* همچون دا�*، مهدو4 -يا، طباطبا�* 
و... خيلــ* بهتــر از چهره هــا4 غيرفوتبالــ* 
م* توانند به رشــد فوتبال -شــور -م� -نند 
اما صرفنظر از مســائل شــخص* -ه باعث جلو 
نيامــدن ا�ن افراد برا4 حضور در فدراســيون 
فوتبال م* شــود، بنــد4 در اساســنامه وجود 
دارد -ــه ســد راه آن ها م* شــود. طبــق بند ٢ 
مــاده ٣٩ افراد4 م* توانند به عنوان نامزد در 
انتخابات فدراســيون فوتبال شر-ت -نند -ه 
ســابقه ١٠ سال مد�ر�ت داشــته باشند. البته 

ا�ن برا4 پســت ر�است اســت و برا4 نامزد4 
هيئت رئيســه افراد با�د حداقل ٥ سال سابقه 
مد�ر�ــت داشــته باشــند. ا�ــن ماجــرا وقتــ* 
جالب م* شــود -ــه بدانيــم بر اســاس همين 
بند چهره ها4 سياســ* هم بدون -وچ/تر�ن 
ســابقه در فوتبــال بــرا4 ر�اســت فدراســيون 
فوتبــال ثبت نــام -رده انــد. البتــه طــرح ا�ــن 
موضــوع به ا�ن معن* نيســت -ه قطعــا و �قينا 
شناخته شــده ها  حتــ*  فوتباليســت ها  همــه 
فدراســيون  بــرا4  خوبــ*  رئيــس  م* تواننــد 
باشــند اما آن ها هم با�د مثــل بقيه افراد4 -ه 
در ا�ــن ســال ها طعــم مد�ر�ــت عجيبشــان را 
چشــيده ا�م ا�ن فرصت و حق را داشته باشند 
تا عرض اندام -نند. در ا�ن سال ها -م نبودند 
افــراد4 -ه از خــارج از چرخه بــه فوتبال وارد 
شدند و ضررها4 جبران ناپذ�ر4 برا4 فوتبال 
باشگاه* و مل* ما ا�جاد -ردند. در انتخابات 
فدراســيون فوتبــال برخــالف اعالم ســازمان 
بازرســ* -شور حت* بازنشســته ها هم حضور 
خواهنــد داشــت امــا بنــد عجيــب اساســنامه 
جلــو4 حضور ســتارگان جوان فوتبال -شــور 
را م* گيرد! جا4 بســ* تاســj است -ه برا4 
حضور بازنشســته ها در انتخابات فدراســيون 
فوتبــال خيلــ* از نهادهــا و مد�ــران فوتبال* 
بــه آب و آتــش م* زنند اما در ا�ن ميان -ســ* 
در  فوتبــال  ســتارگان  حضــور  از  -ــه  نيســت 
انتخابات فدراســيون حما�ت -نــد. در حال* 
-ه ســازمان بازرس* -شــور ممنوعيت حضور 
دوشغله ها و بازنشســته ها در ٣ پست ر�است، 
دبيــر -لــ* و خزانــه دار4 را اعــالم -ــرده اما 
بــه نقــل از ا�ســنا، گو�ا �ــ� عضو بازنشســته 
هيئت رئيسه در تماس ها�* متعدد تعداد4 از 
اعضا4 مجمع را تهد�د -رده -ه اگر دســتگاه 
قضا�ــ* در موضــوع بازنشســتگ*، صالحيت 
حيدر بهاروند، سرپرســت ر�اســت فدراسيون 
فوتبــال را تا�يــد ن/نــد از برگــزار4 انتخابات 
جلوگيــر4 خواهــد -ــرد! ا�ــن اتفــاق عجيب 
درســت �ــ� مــاه پيــش از شــروع انتخابــات 
ر�اســت فدراســيون فوتبــال افتــاده و بــه نظر 
م* رســد پــس از ســنار�وها4 متفــاوت بــرا4 
تطميع و تهد�دها4 پنهان نهادها4 نظارت*، 
ا-نون برخــ* از مد�ران -نونــ* فوتبال برا4 
تداوم حضورشان در راس مد�ر�ت فدراسيون 
و  بــه تهد�ــد آشــ/ار اعضــا4 مجمــع  دســت 
نهادهــا4 قانونــ* زده اند تا شــا�د از ا�ن راه و 
با ا�جاد سياســت ارعاب به مطامع فرد4 خود 

دست �ابند.

آغاز هفته بيستم ليگ برتر 
در غياب آسيا�� ها

تراکتور جاى سپاهان را گرفت
هفتــه بيســتم رقابت ها4 ليگ 
برتــر با برگزار4 ٥ باز4 برگزار 
شــد -ه در اوليــن و مهمتر�ن بــاز4 تيم ها4 
فوتبــال ترا-تور و ســا�پا در ورزشــگاه �ادگار 
امام(ره) مقابل هم قرار گرفتند و ا�ن مسابقه 
با نتيجه ٣-�� به ســود ترا-تــور خاتمه پيدا 
-رد. با ا�ن برد ترا-تور ٣٧ امتياز4 شــد و با 
�� پله صعود موقتا باالتر از ســپاهان در رده 
دوم جــدول رده بند4 قرار گرفت. ســا�پا هم 
جــدول  دوازدهــم  رده  در  و  امتيــاز4   ١٩
رده بنــد4 باقــ* مانــد. در د�گــر بــاز4 روز 
گذشــته ٢ تيــم پي/ان و فــوالد در ورزشــگاه 
شهرقدس به مصاف هم رفتند -ه ا�ن باز4 با 
ش/ســت ٢-�� تيم ميزبان به پا�ان رســيد. 
تيم هــا4  باز4 هــا د�ــدار  از  �/ــ* د�گــر  در 
نســاج* و پارس جنوب* با تســاو4 بدون گل 
بــه پا�ــان رســيد. امــا عجيب تر�ــن نتيجه در 
آبادان رقم خورد؛ جا�* -ه گل گهر توانســت 
با نتيجــه ٢-�� صنعت نفــت را در خانه اش 
ش/ســت دهد تا روند نزول* آبادان* ها بعد از 
جدا�* ناگهان* اســ/وچيچ همچنــان ادامه 
داشــته باشــد. باخت روز گذشــته مقابل تيم 
قعرنشين گل گهر چهارمين ش/ست متوال* 
زردهــا4 آبــادان بــود. در آخر�ــن بــاز4 نيز 
شاهين در خانه ميزبان ماشين ساز4 بود -ه 
ا�ن باز4 با نتيجه٣ - �� به سود بوشهر4 ها 
به اتمام رســيد. گفتن* است؛ ٣ باز4 پا�ان* 
رقابت هــا4 ا�ــن هفتــه بــه دليــل حضــور ٤ 
نما�نــده -شــورمان در باز4 ها4 آســيا�* با 
برگــزار  اســفندماه  چهــارم  روز  در  و  تاخيــر 

خواهد شد.
 تابلو نتا�ج

 ترا-تور ٣- سا�پا ��
احســان   ،(١٦) دژاگــه  اشــ/ان  گل هــا: 
حاج صفــ* (١٨)، رضــا اســد4 (٢٩) برا4 
ترا-تــور؛ محمدرضا ســليمان* (٨-پنالت*) 

برا4 سا�پا 
 پي/ان ��-فوالد ٢

پيــ/ان؛   (٨٦) -وشــ/*  عليرضــا  گل هــا: 
پاتوس* (٢٣) و لوسيانو پر�را (٨٥-پنالت*) 

برا4 فوالد 
 نساج* صفر-پارس جنوب* صفر

 شاهين بوشهر ٣ -ماشين ساز4 ��
اســماعيل  صارمــ*(٢٥)،  ميــالد  گل هــا: 
نجفــ*(٩٢)  حســن  و  شــر�فات(٣٥) 
بــرا4 شــاهين؛ عز�ــز معبــود4(٦٨) بــرا4 

ماشين ساز4

امیرحسین طبسى

ورود فوتبالی ها 
ممنـــوع!

انتخابات عجيب انتخابات عجيب 
فدراسيون فوتبال در ا�رانفدراسيون فوتبال در ا�ران
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 جام حذف� فرانسه
اپينال �
 - سنت اتين ٢

 �وپا ا�تاليا

ميالن �
 - �وونتوس �

�وپا دل ر�

رئال سوسيداد ٢ - ميراندس �

 ليگ برتر انگليس
ساوتهمپتون – برنل!، ١٦:٠٠

نورو�چ – ليورپول، ٢١:٠٠
 لوشامپونا

پار+ سن ژرمن – آميان، ٢٠:٠٠
بوردو – د�ژون، ٢٢:٣٠

 بوندس ليگا
آگزبورگ – فرا�بورگ، ١٨:٠٠

هوفنها�م – ولفسبورگ، ١٨:٠٠
پادربورن – هرتابرلين، ١٨:٠٠
ال�پز�ش – وردربرمن، ١٨:٠٠

�ونيون برلين – با�رلور=وزن، ١٨:٠٠
دوسلدورف - مونشن گالدباخ، ٢١:٠٠

 سر� آ
لچه – اسپال، ١٧:٣٠

بولونيا – جنوا، ٢٠:٣٠
آتاالنتا – رم، ٢٣:١٥

 الليگا
ما�ور=ا - د�پورتيوو آالوس، ١٨:٣٠

بارسلونا – ختافه، ١٨:٣٠
و�ارئال – لوانته، ٢١:٠٠

گرانادا - رئال وا�ادوليد، ٢٣:٣٠

قرنطينه مهاجم جدید 
منچستریونایتد

انتقــال قرض! ا�گالو از شانگها+ شــنهوا 
بــه منچســتر�ونا�تد رســم! شــده، ول! 
او در =نــار بقيــه باز�Oنان ا�ــن تيم تمر�ن 
نم!  =نــد. او از چيــن بــه انگليــس آمــده 
و�ــروس  انتقــال  از  پيشــگير+  بــرا+  و 
=رونا فعــال چنين تصميم! گرفته شــده 
اســت. احتمــال =مــ! وجــود دارد =ــه 
ا�گالــو مبتال به =رونا باشــد ول! باشــگاه 
تصميــم گرفته برا+ احتياط او را از زمين 
تمر�ن شــياطين ســرخ دور نگــه دارد. از 
ســو+ د�گــر ا�ــن انتظــار وجــود دارد =ه 
ا�ــن باز�Oن ٣٠ ســاله به همــراه =اروان 
منچستر�ونا�تد برا+ باز+ با چلس! سفر 
=ند. باشــگاه �
 برنامه آماده ساز+ و�ژه 
در اختيــار او قــرار داده تــا برا+ بــاز+ با 
چلســ! آماده باشــد. ا�گالو ١١ روز است 
=ــه به انگليس آمده و از آن زمان در مر=ز 

مل! تOواندو+ منچستر است.

اسکوربورد

برنامه

خبر

در روزهــا+ پا�ان! پنجــره نقل وانتقاالت 
زمســتان! ناگهان شــا�عه عجيب! شــOل 
گرفــت. باشــگاه تاتنهــام ســع! داشــت گــرت بيل را 
بــه خدمــت بگيــرد و ا�ــن باز�Oــن را دوبــاره بــه ليگ 
برتــر انگليــس بر  گردانــد. البتــه از طرفــ! ا�ــن خبــر 
اتفــاق جد�ــد+ نبود و بــه طــور طبيع! در هــر پنجره 
نقل وانتقــاالت گرت بيل برا+ بازگشــت بــه ليگ برتر 
انگليــس آماده اســت اما ا�ن بار احســاس م! شــد =ه 
او واقعــا تصميم گرفته  رئال مادر�ــد را تر_ =ند. به هر 
حــال مهلــت نقل وانتقاالت پا�ــان �افت و بيــل ا=نون 
باز�Oــن رئال مادر�ــد اســت امــا منابــع بليچرر�پورت 
مطمئن هســتند =ــه پيشــنهاد تاتنهام به ا�ــن باز�Oن 
حقيقــت داشــته اســت. منابــع بليچرر�پــورت اعــالم 
=ردنــد =ه مذا=رات ابتدا�! صورت گرفته بود و خوزه 
مور�نيو، ســرمرب! تاتنهام و دنيل لو+، رئيس باشگاه 
بــرا+ خر�د بيل مطمئن بودند اما دســتمزد مل! پوش 
ولز+ ســبب شــده تا مذا=رات نها�! نشــود. او ا=نون 
به طــور متوســط هفتگــ! ٦٠٠ هــزار پونــد در�افــت 
م! =ند و اگرچه تاتنهام! ها فرصت داشــتند تا دوباره 
او را بــه ا�ن باشــگاه برگردانند اما مشــخص اســت =ه 
نتوانستند دســتمزد نجوم! او را بپردازند. ا�ن ماجرا 
در حــال تبد�ل شــدن به �ــ
 اپيدم! بــرا+ باز�Oنان 
در فوتبــال اروپاســت =ــه باشــگاه ها+ ز�ــاد+ بــرا+ 
خر�د آن هــا اقدام م! =نند اما نم!    توانند با دســتمزد 
نجوم! شــان =نــار بيا�ند. در واقع ا�ن =ــه �
 باز�Oن 
نــام بزرگ! برا+ خود دســت و پــا =نــد او را زمين گير 
م! =ند و جدا�! اش سخت م! شود. بيل نمونه واقع! 
از ا�ن نوع باز�Oنان اســت =ه م! تواند در باشگاه ها+ 
بزرگ دنيا حضور داشــته باشد اما فعال در رئال مادر�د 
بســر م! برد. مسوت اوز�ل، فيليپ =وتينيو و پل پوگبا 
همگــ! نااميد+ مشــابه به بيــل را دارند و شــما حت! 
م! توانيد نيمار را استدالل =نيد و حت! =يليان امباپه 
=ــه در موقعيــت فعلــ! خــود باق! مانــده  و جدا�ــ! را 
دشوار م! بيند. به طور مشخص سوپراستارها در حال 
بدست آوردن مبالغ هنگفت! هستند، =ه اگر از طرف! 
خواسته آن ها هم برآورده شــود اما حت! باشگاه ها�! 
=ــه توانا�ــ! پرداخــت دســتمزد آن هــا را دارنــد، با�د 
مراقــب محروميــت و فيرپل! فيفا باشــند؛ ا�ن مســئله 
هــم برنامه ها�! =ــه آن ها در ذهن دارنــد را محدودتر 
م! =نــد. گرت بيــل به عنوان مشــهورتر�ن ســتاره  ا+ 
=ــه در دام افتاده تا ســال ٢٠٢٢ بــا رئال مادر�د قرار 
دارد امــا قابل پيش بين! اســت باز�Oنان! =ه شــرا�ط 
مشابه! به ا�ن باز�Oن دارند ط! ماه ها+ آ�نده برنامه 

خروج خود را مرتب =نند.
 نيمار

ســتاره برز�ل! �O! از باز�Oنان سرشناســ! اســت =ه 
خود را گرفتار حواشــ! فراوان! =رد. در =نار رفتارها 
و مصدوميت ها�ــ! =ه او داشــته، جدا�! از بارســلونا 
دردســر بزرگ! را برا+ آ�نده او به دنبال داشت. نيمار 
در نقل وانتقاالت ســال ٢٠١٧ با قــرارداد+ به ارزش 
٢٢٢ ميليــون به پار+ ســن ژرمن نقل مــOان =رد، اما 

در ژوئن ســال گذشــته او اقدامات الزم برا+ بازگشت 
به بارســلونا را آغاز =رد. او حاضر بود =اهش چشمگير 
دســتمزد را بپذ�رد، با ا�ن وجود اما باشــگاه فرانسو+ 
راض! نبود =ه =متر از ٢٠٠ ميليون �ورو قيمت فروش 
نيمــار را اعالم =ند. بــا ا�ن وضعيت بارســلونا تصميم 
گرفــت تــا آنتــوان گر�زمــان را ز�ر نظــر بگيــرد. نيمار 
حت! پذ�رفــت =ه خودش ٢٠ ميليون �ورو به باشــگاه 
پار+ ســن ژرمن بدهد تا راه بازگشت به بارسلونا را هم 
همــوار =ند اما با ا�ن وجــود تا به امــروز چنين اتفاق! 
نيفتــاده اســت. البته او با وجــود مصدوميتــ! =ه ا�ن 
فصل داشــته، ط! ١٨ مسابقه ١٥ گل و ١٠ پاس گل 
ارسال =رده  و از زندگ! در پار�س راض! است. ظاهرا 
با ا�ن اوصاف =ه بارســلونا فعــال تصميم ندارد نيمار را 
به خدمت بگيرد، ا�ن باز�Oن هم از بازگشت به اسپانيا 

نااميد شده است.
 پل پوگبا


 استعداد ب! نظير از =شور فرانسه =ه مدت هاست �
حضور او در منچستر�ونا�تد با حواش! فراوان! رو به رو 
بوده و به نظر پوگبا در منچســتر خوشــحال نيســت. او 
ســع! داشته به شــرا�ط ا�ن تيم عادت =ند اما جدا�! 
از ا�ــن باشــگاه را در ســر دارد. مينــو را�وال بــه عنوان 
مد�ربرنامــه ا�ن مل! پوش فرانســو+ مذا=ــرات برا+ 
جدا�ــ! او را ترتيــب داده بــود اما با مخالفت باشــگاه 
پوگبا ا=نون در منچســتر گير =رده اســت. مصدوميت 
بــه پوگبــا ضربــه زده و تنهــا بــا ٨ حضــور او در تمام! 
رقابت هــا+ ا�ن فصل هــواداران از او =ه نتوانســته در 
شرا�ط ســخت =م
 حالشان باشــد، نااميد شده اند. 
منابع بليچرر�پورت م! گو�ند رئال مادر�د آماده است 
تــا بــا پيشــنهاد ١٠٠ ميليون پونــد+ او را بــه پا�تخت 
اســپانيا منتقل =ند اما او فعال در وضعيت نامشخص! 

قرار دارد.
 فيليپ �وتينيو

شــانس  =ــه  اســت  باز�Oنــ!  از  نمونــه ا+  =وتينيــو 
جابه جا�! دارد امــا هنوز نم!    تواند خانه ا+ پيدا =ند. 

بارســلونا در ابتــدا+ فصــل او را بــه با�رن مونيخ قرض 
داد و بــه نظر م! رســد =ه ا�ــن �
 توافق خــوب برا+ 
باشــگاه آلمان! اســت چون باز�Oن! =ــه ١٨ ماه پيش 
بــا قــرارداد+ ١٤٢ ميليون پونــد+ ليورپــول را تر_ 
=رده بــود با =متر از ١٠ ميليون پونــد در با�رن حضور 
دارد. =وتينيو با ٧ گل و ٨ پاس گل در ا�ن فصل نشان 
داده =ه روزها+ بد+ را در آلمان ســپر+ نم!    =ند و از 
طرف! د�گر واضح اســت =ه او قصد ندارد به بارســلونا 
برگردد. گزارشــ! از نيل فيســلر از ا=ســپرس نشــان 
م! دهد بارســا قصد دارد با رقمــ! حدود ٧٧ ميليون 
پوند =وتينيو را به فروش برساند تا �
 باز�Oن در حد و 
اندازه او را به خدمت بگيرد. اما پيدا =ردن �
 خر�دار 
حت! با ا�ن هز�نه ممOن اســت مشOل باشد. احساس 
برخ! ا�ن اســت =ه بارســا و نما�نده ا�ــن باز�Oن، =يا 
جورابچيان، ممOن اســت بــه روش خالقانــه ا+ برا+ 
تهيــه دســتمزد شــخص! باز�Oن - =ه در حــال حاضر 
حــدود ٢٤٠،٠٠٠ پونــد در هفتــه اســت - مقرون به 

صرفه تر باشد.
 مسوت اوز�ل

رفتــن  م! خواهنــد  آرســنال  هــواداران  از  بســيار+ 
باز�Oنــ! را ببينند =ه در هفته ٣٥٠ هــزار پوند درآمد 
=ســب م! =ند و در عوض مبلغ =م! را برم! گرداند. 
او از آور�ــل گذشــته گلــ! بــه ثمــر نرســانده و توانا�! 
باشــگاه برا+ ا�جاد استعداد جد�د را محدود م! =ند. 
منابــع خبــر+ به طور مــداوم اشــاره =رده انــد =ه ا�ن 
باز�Oــن از زندگ! خــود در لندن لذت م! بــرد و واقعا 
آرســنال را به عنوان �
 باشگاه دوســت دارد. مسئله 
د�گر ا�ن اســت =ه او مشــتر+ ها+ فراوان! ندارد. در 
ليگ برتر انگليس به طور مشــخص او هيچ پيشنهاد+ 
نداشــته و جد+ تر�ن قراردادها+ همOار+ از تر=يه و 
آمر�Oا به دست باشگاه آرسنال رسيده است. اوز�ل به 
احتمال فراوان در تابستان انگليس را به مقصد ا�االت 
متحــده آمر�ــOا تــر_ خواهــد =رد تــا به تيم د+ ســ! 

�ونا�تد ملحق شود.

نیمار، پوگبا و بیل
ستاره هاى بالتکليف

در شــب تقابــل دوبــاره زالتــان و رونالــدو کــه از مدت ها قبل 
فوتبال دوستان منتظر آن بودند، کریس با یک  پنالتی بحث برانگيز 
گلزنی کرد و ایبرا ناکام بود. اما جداى از بحث فنی، مدل موى این 

دو ستاره هم با هم مقایسه شد که براى کدام یک بهتر است؟

کمتر از ٣ ماه پيش بود که دالی بليند متوجه شد به عارضه قلبی 
دچار شــده و از فوتبال دور شــد اما حاال به ميدان برگشته و گویا 
حداقل فعال مشکلی ندارد. خبرى که طرفداران آژاکس و تيم ملی 

هلند را خوشحال کرد.

در ۴٢ سالگی، جيحی بوفون بهترین بازیکن بازى دوم نيمه نهایی 
کوپا ایتاليا یعنی تقابل ميالن و یوونتوس بود. او در حرکتی جالب، 
پس از بازى به ســراغ مالدینی رفت تا پيراهن بازیکن جوان ميالن 
را به یادگار بگيرد و به کلکســيون لباس هاى پدر پسرهایی که در 

مقابلشان بازى کرده اضافه کند!

اوکی دیارا: ایکر کاســياس به دليل شــرکت در انتخابات ریاست 
فدراسيون اســپانيا، احتماال در دیدار اسطوره هاى رئال مادرید و 

پورتو در سانتياگو برنابئو از فوتبال خداحافظی خواهد کرد.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

 ا� �اش  تمام  باز� ها�  تيم  مل�  فوتبال  �شــورمان  مثل  باز� ها� 
 ا�ن  تيم مقابل  �شورها��  چون  �امبوج، مالد�و و گوام   بود!

آفر�ــن  بــر تيم  ســپاهان   �ــه  حر�فــش  العيــن امــارات   را در راه  جام  
باشگاه ها�  آسيا با زدن ٤ گل   در هم  �وبيد و متاسفم  از تيم  پرسپوليس   

�ه  در مقابل  حر�فش   الدحيل  قطر با ٢ گل  ش<ست  خورد!
 اســ<وچيچ انتخاب بــد� هم نبــود، دا�ــ� �ارنامه خوب� نــداره و 
قلعه نو�� هم در حد باشگاه خوبه، آن  هم در �نار باز�<نان قو�، جالبه 
�ه غرور هم داره، چون وقت� م� بره تيم مقابل فوتبال باز� �رده اما 

وقت� م� بازه هزار تا بهانه م� �اره.

امير غفور به ليست لوبه برگشت
تيــم واليبال لوبــه در هفته پنجــم رقابت ها� ليگ قهرمانــان اروپا 
توانســت با نتيجه ٣- �ــN ترنتيو را از پيش رو بــردارد. اتفاق خوب 
در ا�ن مســابقه برا� واليبــال ا�ران ا�ن بود �ه اميــر غفور، باز�<ن 
ا�ران� تيم واليبــال لوبه به عنوان ليبرو� دوم در ليســت باز�<نان 
قــرار گرفت. اميــر غفور مدت� به دليــل مصدوميــت از مياد�ن دور 
بــود و اضافه شــدن نــام او به ليســت باز�<نان لوبــه م� تواند اتفاق 
خوب� برا� ا�ن باز�<ن باشــد. پشت خط زن واليبال ا�ران به دليل 
 Nمصدوميت نتوانســت تيم مل� را هم در مسابقات انتخاب� المپي

همراه� �ند.

۴ مدال براى تيراندازان ایران در دانمارک
 Uرقابت ها� آزاد تيرانداز� درحال� از پنج شنبه به ميزبان� دانمار
آغاز شــد �ه فاطمه �ــرم زاده نما�نده ا�ران و �ــN تيرانداز دختر از 
ســنگاپور در رشــته مي<ــس تفنگ  باد� بــا قرار گرفتــن در جا�گاه 
دوم به مدال نقره رســيدند. همچنين تيم ا�ران �N با تر�يب مهيار 
صداقت و نجمه خدمت� با قرار گرفتن در جا�گاه سوم، مدال برنز را 
به نام خود ثبت �ردند. ا�ن رقابت ها د�روز در رشته تفنگ و تپانچه 
باد� دنبال شد و  گلنوش سبقت الله� و  هانيه رستميان ٢ تيرانداز 
ا�ران� با راهياب� به فينال توانستند با �سب باالتر�ن امتياز پس از 
نما�نده سنگاپور �ه به مدال طال دست �افت، صاحب عنوان دوم و 

سوم شوند و مدال نقره و برنز را به نام خود ثبت �نند.

برترى مدعيان در هفته شانزدهم ليگ واليبال 
در پا�ان هفته شانزدهم ليگ برتر واليبال، مدعيان عنوان قهرمان� 
مقابل رقبا� خود به برتر� رســيدند. در ا�ن هفتــه ٥ باز� برگزار 
شــد �ه ط� آن تيم ها� پي<ان، ســپاهان، �اله، شهردار� ورامين 
و ســا�پا مقابل رقبا� خود پيروز شــدند. نتا�ج باز� ها به ا�ن شرح 
 N� Uاست: فوالد ســيرجان ٢ –شهردار� ورامين ٣، شهروند ارا
–�اله مازندران ٣، پي<ان ٣ –پيام خراســان صفر، شهردار� گنبد 

صفر –سپاهان ٣، شهداب �زد ٢ –سا�پا ٣.

زاویه نگاه شما

انتخاب ۴ پينگ پنگ باز ایران 
براى کسب سهميه المپيک 

پيمان حسن� دبير فدراسيون تنيس رو� ميز 
اســام� نفرات اعزام� به مسابقات انتخاب� 
المپيــN در تا�لنــد را اعــالم �ــرد و گفــت: 
«�ادر فن� تيم ها� مل� پيشنهاد �رد نوشاد 
و نيمــا عالميــان نفــرات اول و دوم ا�ــران در 
رن<ينگ جهان� و همچنين ندا شهســوار� 
نفر اول �شورمان در رن<ينگ زنان جهان به 
رقابت ها� انتخاب� المپيN در تا�لند اعزام 
شــوند و بــرا� نفــر دوم بانوان بين مهشــيد 
اشتر�، شيما صفا�� و پر�ناز حاجيلو نفرات 
 N� منتخب در مســابقات انتخاب� تيم مل�
مسابقه دوره ا� ٤ گيم از ٧ گيم برگزار شود و 
فرد پيروز  به مسابقات انتخاب� المپيN اعزام 
شــود �ه درنها�ت د�روز ا�ن مســابقه برگزار 
شــد و شــيما صفا�� به عنوان فرد پيروز ا�ن 
مســابقه به همراه ندا شهسوار� نما�ندگان 

�شورمان در تا�لند خواهند بود.»

گزارش

اخبار

شروع سخت شاگردان کوالکوویچ در المپيک توکيو

شروع  �وال�وو�چ  شاگردان 
 ٢٠٢٠ Nســخت� در المپيــ
طبــق  چرا�ــه  داشــت.  خواهنــد  تو�يــو 
برنامــه اعــالم شــده رقابت هــا� واليبال 
در المپيــN پيــش رو توســط فدراســيون 
در  مــرداد  ٩٩  چهــارم  ا�ــران  جهانــ�، 
نخســتين باز� خــود با�د به مصــاف تيم 
مل� لهســتان برود. ا�ران �ــه با قهرمان� 
بــرا�  قــاره آســيا   Nانتخابــ� المپيــ در 
دومين بار خــودش را به جمــع غول ها� 
دنيــا رســانده، در دور مقدماتــ� انتخاب� 
ژاپــن  بــا ونزوئــال،   A در گــروه Nالمپيــ
ميزبان، �انادا، ا�تاليا و لهستان همگروه 
اســت. گروه� �ه شــانس ا�ــران را برا� 
صعود به دور دوم المپيN بيشتر م� �ند. 
بــا ا�ن حــال امــا پيمــان ا�بــر� دســتيار 
نم� دانــد.  راحــت  را  گــروه  ا�گــور  اول 
بــا   Nالمپيــ داســتان  او  نظــر  از  چــون 
ســا�ر تورنمنت ها متفاوت اســت: «شــا�د 
خيل� هــا ف<ر �نند، ا�ران گروه ســاده ا� 
دارد اما المپيN بــا بقيه تورنمنت ها فرق 
دارد، چرا �ه همه تيم ها با قدرت و برنامه 
م� آ�نــد.» تيم ملــ� واليبال ا�ــران طبق 
برنامــه در اوليــن رقابت خــود در تار�خ ٤ 
مرداد به مصاف لهســتان مــ� رود. تيم� 
�ــه طــال� المپيــN مونتــرال، ٣ طال� 
قهرمانــ� جهــان، ٢ نقــره جام جهانــ� و 
طــال� قهرمان� اروپــا را در �ارنامه دارد 
 m�و هم دومين حر�ر Nو اتفاقــا در المپي

ا�ــران بــود. رقيب� ســنت� �ه د ســت �م 
ســال� �<بــار مل� پوشــان �شــورمان بــا 
آن سرشــاخ م� شــوند. ا�بر� م� گو�د: 
«لهستان قهرمان جهان بوده و تيم خيل� 
خوب� اســت. درست است �ه دور قبل ما 
٣-٢ مقابــل آن هــا باختيم، اما بــه نظرم 
اگر بچه ها شــرا�ط خوب� داشــته باشند، 
م� توانند از پس ا�ن تيم برآ�ند.» تيم مل� 
واليبــال در هــر تورنمنتــ� شــروع خوب� 
نــدارد. اتفاق� �ه از نظر مرب� تيم مل� به 
نداشتن باز� ها� تدار�ات� برم� گردد و 
 Nبس. ا�بر� اما اميدوار اســت در المپي
تو�يو به رغم شــروع ســخت، ورق به سود 
ا�ران برگردد: «تيم ما طلســم شروع بد را 
در ليگ ملت ها� امســال ش<ست. شا�د 
�<� از دال�ل شــروع بد هر مسابقه ا�، به 

نداشــتن باز� تدار�اتــ� برم� گردد �ه 
ف<ر م� �نم اگر تيــم باز� ها� تدار�ات� 
خوب� داشــته باشد، در تو�يو ا�ن مش<ل 
را نداشته باشــيم.» او درحال� به داشتن 
باز� هــا� تدار�اتــ� اشــاره م� �نــد �ه 
تيــم مل� واليبــال ا�ران تيرمــاه به دعوت 
فدراســيون لهســتان راهــ� جــام واگنــر 
خواهد شــد؛ رقابت� �ه هرساله با حضور 
٤ تيــم مطــرح و صاحب نام واليبــال دنيا 
بــه ميزبانــ� لهســتان برگزار م� شــود و 
ا�ران امســال ســومين حضورش در آن را 
تجربه خواهد �رد. بلندقامتان �شورمان 
پيش تر در سال ها� ٢٠١٢ و ٢٠١٥ در 
ا�ن رقابت ها شــر�ت �ردند اما در ســال 
٢٠١٧ دعــوت ميزبــان را نپذ�رفتند. در 
ا�ــن دوره اما تيم درحال� راه� لهســتان 

خواهد شــد �ه رســانه ها� ا�ن �شــور در 
را رقيــب  ا�ــران  گزارش هــا� مختلفــ�، 
�شورشان در المپيN خواندند و نوشتند: 
«مســابقات جــام واگنــر �N آماده ســاز� 
 ٢٠٢٠ Nالمپيــ مســابقات  بــرا�  مهــم 
تو�يو ست. در جام واگنر ا�ران �ه همگروه 
لهستان در المپيN است هم حضور دارد و 
ا�ن درحال� است �ه ا�ران رقيب لهستان 
در المپيN تو�يوست.» �ادرفن� تيم مل� 
ا�ــران هم حضــور در جام واگنــر را به نفع 
باز�<نــان ا�ــران م� داند. ا�بــر� در ا�ن 
باره م� گو�د: «شــا�د خيل� هــا ف<ر �نند 
بــه خاطــر همگروه� بــا لهســتان نبا�د با 
ا�ن تيم باز� تدار�ات� داشــته باشــيم  اما 
به نظرم جــام واگنر بهتر�ــن فرصت برا� 
آمادگــ� بيشــتر تيــم اســت. چرا �ــه ا�ن 
روزها همه تيم ها شــناخت �اف� و الزم را 
از هــم دارند و چيز جد�ــد� نم�  ماند �ه 
بخواهند در باز� ها� تدار�ات� برا� هم 
رو �نند.» گفتن� است باز� ها� واليبال 
در المپيــN درحالــ� از ٤ تــا ١٢ مــرداد 
برگزار م� شــود �ه هر تيــم ٢ روز در ميان 

�N بار باز� دارد. 
برنامه باز" ها" واليبال ا�ران در المپي� 
ا�ران – لهستان: ٤ مرداد، ساعت ١٥:١٠

ا�ران – ونزوئال: ٦ مرداد، ساعت ٤:٣٠
ا�ران – �انادا: ٨ مرداد، ساعت ٤:٣٠

ا�ران – ا�تاليا: ١٠ مرداد، ساعت ١٥:١٠
ا�ران – ژاپن: ١٢ مرداد، ساعت ١٥:١٠ 

لهستان حریفی قدر اما قابل نفوذ!

در ١٩ هفته گذشــته از مســابقات ليگ برتر فوتبال جمعا 
٣٣ دروازه بــان در تر5يب ١٦ تيم بــه ميدان رفته اند 5ه در 
بيــن آن ها پيــام نيازمند، حبيب فرعباســ= و رادوشــوو�چ 

دارا" بهتر�ن عملDرد هستند.
 بيشتر�ن باز"

پيام نيازمند از ســپاهان، رشــيد مظاهر� از ترا�تور و مهد� رحمت� 
از شــهرخودرو ٣ نفر� هســتند �ه با ١٩ باز� و ١٧١٠ دقيقه حضور 
در ميدان از د�گران پيش هســتند. سيد حســين حسين� نيز در تمام 
باز� ها� اســتقالل حضور داشته اما با  توجه به باز� معوقه استقالل 
مقابل فوالد او با ١٨  باز� در رتبه دوم دروازه بان ها� پر�ار قرار دارد.

 بيشتر�ن 5لين شيت
ر�ورد تعداد بيشــتر�ن �لين شيت در دســت پيام نيازمند دروازه بان 
مل� پوش ســپاهان است. نيازمند �ه در هر ١٩ باز� تيمش به ميدان 
رفته، ١٣ بار دروازه اش را بســته نگه داشــته تا دارا� بيشتر�ن تعداد 
�لين شيت باشــد. بعد از نيازمند، گردان از فوالد به همراه رحمت� از 
شهرخودرو هر �دام با ١٠ و مظاهر� از ترا�تور با ٩ �لين شيت در رده 

بعد� هستند.
 5متر�ن گل خورده

در بيــن ٣٣ دروازه بانــ� �ــه در ليــگ برتر به ميــدان رفته انــد، ٢ نفر 
هرگــز گل نخورده اند. احســان مراد�ــان از فوالد بــا ٤٥ دقيقه باز� 

دروازه اش را بســته نگه داشــته و نفر دوم �ه �ار خاصــ� انجام داده، 
بوژ�دار رادوشوو�چ دروازه بان دوم سرخ پوشان است �ه با ٥ بار حضور 
در ميدان دروازه اش را بسته نگه داشته،  تا نام او به عنوان دروازه بان� 
�ــه �متر�ــن گل خورده  را (بــدون گل خــورده) دارد، در جدول ثبت 
شــود. حبيب فرعباســ� دروازه بــان جوان و مل� پــوش اميد تيم نفت 
مسجد سليمان هم در ا�ن فصل ٦ بار به ميدان رفته و با ٤ �لين شيت 
و تنهــا ٢ گل خورده، عمل<رد خوب� از خود به جا� گذاشــته اســت. 
فرعباســ� به ازا� هر ٢٧٠ دقيقه باز� تنها �<بار دروازه اش باز شده 
تا بعد از رادوشــوو�چ دارا� بهتر�ن عمل<رد در ا�ن آ�تم باشد. شهاب 

گردان با �N گل به ازا� هر ١٥٨ دقيقه باز� و پيام نيازمند با �N گل 
خورده به ازا� هر ١٥٦ باز�، د�گر نفرات� هستند �ه عمل<رد خوب� 

از خود به جا� گذاشته اند.
 خشن تر�ن

حامــد لN و ما�ســيم �وو�لياتا از ماشين ســاز� و شــاهين بوشــهر، 
تنهــا دروازه بان ها�� هســتند �ه �ارت قرمز گرفته انــد. حامد لN از 
ماشين ســاز� بجز �ــN �ارت قرمــز، ٥ بار هــم بــا �ارت زرد داوران 
جر�مه شــده تا با مجموع ٦ �ارت خشــن تر�ن دروازه بان ليگ باشد. 
ا�ن در حال� اســت �ه و� با ٨ �لين شــيت عمل<ــرد خوب� از خود به 
جا� گذاشته است. عليرضا بيرانوند از پرسپوليس هم با ٣ �ارت زرد 
بعــد از لN، دومين دروازه بان خشــن در ليگ برتر به حســاب م� آ�د. 
ميــالد فراهانــ� از گل گهــر، ناصــر ســاالر� از صنعت نفــت، مهد� 
رحمت� از شــهرخودرو و شــهاب گردان از فوالد هم دروازه بان ها� ٢ 

اخطاره هستند.
 ضعيK تر�ن عملDرد

ضعيm تر�ن عمل<رد همچنان به محمد باقــر صادق� تعلق دارد �ه با 
�ــN باز� برا� ذوب آهن و در�افت ٣ گل، به ازا� هر ٣٠ دقيقه باز� 
�<بار دروازه اش باز شــده اســت. بعد از و� آرام  هاراپتيان از پي<ان با 
�N گل به ازا� ٣٦ دقيقه و ابوالفضل درو�شوند از گل گهر با �N گل 

به ازا� هر ٣٩ دقيقه باز� در رده ها� بعد� قرار م� گيرند.

دادکان: تاج می خواست کی روش در تيم ملی بماند اما وزارت مانع شدرادو همچنان بدون گل خوردهبررسى عملکرد 33 دروازه بان لیگ برترى
رئيس سابق فدراســيون فوتبال ا�ران �N راز عجيب درخصوص تصميم فدراسيون فوتبال 
بــرا� عدم ادامه همــ<ار� با �� روش فــاش �رد. محمــد داد�ان در ا�ــن خصوص گفت: 
«واقعيــت امر ا�ن اســت �ه در تمــام دنيا چرخاندن فوتبال از �N دبســتان راحت تر اســت. 
در �شــور ما به خاطر ا�ن �ه جاها� مختلm در فوتبال دخالت م� �نند، �ار دشــوار اســت. 
مد�ر�ت نتوانســته فوتبال را بچرخاند و در اختيار بوده  و فشــارها� بيرون از فدراســيون در 
تصميمــات مد�ر�ــت فوتبال تاثيرگذار بوده اســت.  آقا� تاج �ارش دشــوار بوده، در بعض� 
جاها موفق بوده  و در بعض� جاها هم موفق نبوده اســت. قبل از ا�ن �ه �� روش برود من با 
او صحبت �ردم �ه نگذار�د او برود،  تاج گفت تصميم من ا�ن است �ه �� روش بماند، ول� 
وزارت ورزش ا�ن اجازه را به من نم�  دهد. �� روش رفت و هز�نه ها� ما بيشــتر شــد و نفر 
بعد آمد و نتوانســت �ار �ند. چند�ن برابر هم پول هم بــه و�لموتس داد�م و ... . با�د ببينيم 

چه اتفاق� افتاده . ما نم�  توانيم بگو�يم �ه همه اش �ار تاج  و فدراسيون بوده است.»

ســوژهــســوژهــ

نگاهــ� بــه عمل<ــرد شــجاع خليــل زاده در باز� ها� پرســپوليس 
م� تواند هر �س� را به ا�ن نتيجه برساند �ه با �N مدافع شش دانگ 
و مطمئــن طــرف اســت. مدافع� �ه ماننــد ا�ن ســال ها بحث جا� 
خال� اش در تيم مل� و دعوت نشــدنش م�  تواند �N عالمت ســوال 
بزرگ مقابل سرمرب� تيم مل� باشــد. البته ا�ن ها تا زمان� است �ه 
بحث باز� ها� داخل� است. زمان� �ه پرسپوليس پا�ش به آسيا باز  
و به ا�ن عمل<رد مثبت، اشتباهات فرد� اضافه م� شود، آن وقت در 
مورد انتخاب او به عنــوان �N مدافع مطمئن و همچنين آن عالمت 
سوال بزرگ با�د با دقت بيشتر� صحبت �رد. �� روش هم در پاسخ 
به ا�ن ســوال �ه چرا مدافع پرسپوليس به تيم مل� دعوت نم�  شود 
از «بين الملل� بــودن» �N باز�<ن صحبت م� �رد. حرف� �ه منظور 
آن را م� توان با مرور باز� ها� آسيا�� پرسپوليس تا حدود� متوجه 
شــد. شا�د برا� نمونه مثال ٢ باز� شــجاع با پيراهن سرخ ها �اف� 

باشد. نمونه اول باز� دور گروه� ليگ قهرمانان ٢٠١٨ پرسپوليس 
مقابــل الســد اســت. تيمــ� �ــه ژاو� را بــه عنــوان �<ــ� از بهتر�ن 
ا�ســتگاه� زنان دنيا در �نار چند باز�<ن د�گر با ا�ن خصوصيت در 
اختيار داشت. باز� �ردن مقابل تيم� �ه ا�ستگاه� زن ها� خوب� 
دارد، �N فرمول �امال مشخص دارد. تحت هيچ شرا�ط نبا�د به ا�ن 
تيم ضربه ا�ســتگاه� داد. شجاع خليل زاده در ا�ن باز� ا�ن فرمول 
را �امال برع<س در زمين اجرا �رد. او در ا�ن د�دار با ارائه �N باز� 
عصب� بارها با خطاها�ش برا� پرسپوليس خطرساز شد، درنها�ت 
هم �<� از ا�ن خطاها تبد�ل به گل شد تا �ار شاگردان بران<و مقابل 
حر�ــm قدرتمندش ســخت تر شــود و درنها�ت بــاز� را واگذار �ند. 
پرسپوليســ� ها ٨ خطــا در زمين خود� رو� باز�<نان الســد انجام 
دادند �ه ٦ خطا ســهم شــماره ٣ بود. باز� پرر�ســN شجاع به ا�ن 
خطاها ختم نشد و او با ٣ پاس اشتباه، ٣ بار باز�<ن حر�m را در زمين 

خــود� صاحب توپ �رد. دوميــن نمونه باز� با الجز�ــره در مرحله 
�N هشتم نها�� همان فصل است. پرسپوليس در ا�ن باز� گل اول 
را زد و با اشــتباه مشترU �مال و شجاع گل مساو� را در�افت �رد. 
خليل زاده �ه برا� پوشــش جا� خال� محرم� به راســت رفته بود ، 
قصــد در�بل باز�<ن مقابلش را داشــت و در ا�ن عمل ناموفق بوده و 
توپ را تقد�م او �رد. او بعد از بازگشت به جا� خودش در خط دفاع 
نتوانســت جلو� باز�<ن صاحب توپ را بگيرد تا چاره ا� بجز تسليم 
مقابل مهاجم حر�m باق� نماند. ا�ن فصل هم نبرد آسيا�� شاگردان 
�حي� با ردپا�� از شجاع آغاز شد. جا�� �ه او با ت<رار اشتباه مدافعان 
تيم مل� مقابل ژاپن برا� اعتراض به داور توپ و باز�<ن حر�m را رها 
�رد و خيل� زود دروازه بيرانوند را باز شــده د�د. او همچنين باز هم 
دو خطا� خطرناU در نزد�<� محوطه جر�مه انجام داد �ه البته به 

خير گذشت.

استوکس آماده حضور در ترکيب اصلی پرسپوليس
 آنتون� استو�س، مهاجم جد�د تيم فوتبال پرسپوليس در همان ٢٠ دقيقه پا�ان� درب� نشان 
داد �ه اگر آماده باشــد م� تواند خيال پرســپوليس را از داشتن �N مهاجم تمام �ننده راحت 
�نــد. اســتو�س در باز� مقابل الد حيل در شــرا�ط� �ه تيمش بــا ٢ گل از حر�m عقب بود، 
باز هم در ٢٠ دقيقه پا�ان� وارد ميدان شــد و در همين مدت �م توانست چند موقعيت گلزن� 
برا� خودش خلق �ند. ا�ن باز�<ن ا�رلند� �ه از زمان پيوستن به پرسپوليس با عدم آمادگ� 
بدن� روبه رو بود، حاال به نظر م� رســد توانا�� حضور در تر�يب اصل� را پيدا �رده و احتماال 
در باز� مقابل الشــارجه در تر�يب اصل� پرســپوليس قرار خواهد گرفــت و �نار عليپور زوج 
خط حمله را تشــ<يل خواهد داد. �حي� گل محمد� در باز� تدار�ات� مقابل الشــحانيه ا�ن 
باز�<ن را از ابتدا در تر�يب اصل� خود قرار داد و توانســت دبل �ند. اســتو�س در ا�ن د�دار 
عمل<رد فوق العاده ا� داشــت و �ــN بار رو� �N ضربه چيپ ز�با و بار د�گر از پشــت محوطه 
جر�مه گلزن� �رد تا خيال ســرمرب� سرخپوشان را از آمادگ� خود راحت �ند. جالب ا�ن �ه 
اســتو�س البته در ا�ن باز� �N بار د�گر توانا�� خود را رو� ضربه ا�ســتگاه� نشان داد �ه 

البته ضربه او به تير دروازه برخورد �رد.

بازگشت سوشا مکانی به تيم سابقش در ليگ نروژ
سوشــا م<ان� به تيم ســابقش در ليگ برتر نروژ بازگشــت و قرارداد جد�د او با ا�ن باشــگاه تا 
سال ٢٠٢٢ ميالد� امضا شد. ا�ن دومين حضور سوشا م<ان� در ميوندالن پس از سال ها�  
٢٠١٦ تا ٢٠١٩ است.» ميوندالن هم ا�نون قعرنشين جدول رده بند� ليگ برتر نروژ است.

تناقض شجاع در ليگ و ليگ قهرمانان اشتباهات بين المللی!

هاد� رضا�� سرپرســت �اروان اعزام� پارالمپيN ا�ران 
بــه تو�يو چند� پيش اعالم �رد براســاس سياســت ها� 
تدو�ــن شــده ســتاد باز� هــا، دو تيــم فوتبــال پنج نفــره و 
بســ<تبال با و�لچر به دليل ا�ن �ه شــانس مــدال آور� در 
تو�يــو ٢٠٢٠ را ندارند بــه پارالمپيN اعزام نم�  شــوند. 
د�ــروز اما �ميته مل� پارالمپيN ا�ــران اعالم �رد با توجه 
بــه اتمــام مهلــت اعالم حضــور دو تيــم فوتبال پنــج نفره و 
بســ<تبال بــا و�لچــر، جهت شــانس مجدد حضــور دو تيم 
نامبرده، مذا�ره با ســازمان ها� جهان� جهت اخذ مجوز 
حضــور در پارالمپيــN تو�يــو ٢٠٢٠ انجام شــده و نتا�ج 
مذا�ــرات فــوق به صــورت رســم� از ســو� �ميتــه مل� 

پارالمپيN ا�ران اعالم خواهد شــد. ا�ن اتفاق اما وا�نش 
 هــاد� رضا�ــ� دبير اجرا�� �ميتــه را به دنبال داشــت تا 
در مصاحبــه تلفنــ� با راد�ــو ورزش و مردم دربــاره آخر�ن 
شرا�ط اعالم تيم ها� فوتبال پنج نفره و بس<تبال با و�لچر 
به باز� ها� پارالمپيN ٢٠٢٠ تو�يو بگو�د: «اواخر سال 
٩٧ آ�ين نامه ا� در هيئت اجرا�� �ميته پارالمپيN تدو�ن 
شد �ه اعزام به پارالمپيN با رو�<رد �يف� صورت بگيرد. 
 Nين نامه و سياست گذار� درباره نحوه اعزام به پارالمپي�آ
بارها اعالم شــد. ا�ن �ه برخ� دوستان و ورزش<اران پس 
از �N ســال متوجه ا�ن موضوع نشــده بودند، به ما مربوط 
نم�  شود.» او ادامه داد: «مهلت اعالم آمادگ� برا� حضور 

فوتبــال پنج نفــره در پارالمپيN نزد�N بــه ١٠ روز قبل به 
پا�ان رســيد و ا�ن مهلــت نيز برا� تيم بســ<تبال با و�لچر 
د�ــروز تمام شــد. پنج شــنبه هم نامــه ا� به ســازمان ها� 
جهان� ارســال شــد و شــا�د بنا شــده �ه �N نگرش �م� 
در اعــزام بــه پارالمپيN صــورت بگيرد. ما دربــاره فوتبال 
پنــج نفــره گفته ا�م �ــه اعــزام نم�  �نيــم، امــا اميدوار�م 
تجد�دنظر شود. منتظر خبر سازمان ها� جهان� هستيم. 
مــا در ورزش ا�ران نيــاز به سياســت گذار� دار�م. �ا نبا�د 
سياست گذار� داشته باشــيم �ه براساس آن �N �اروان 
بزرگ را م� فرستيم، �ا سياست گذار� �نيم �ه حضور در 

مسابقات �يف� و هدف دار باشد.»

رضایی: شاید بنا شده کاروان کمی اعزام شود تالش براى حضور فوتبال پنج نفره و بسکتبال با ویلچر در توکيو!

عسگرى نخستين المپيکی کاراته 
ایران لقب گرفت

بهمــن عســگر� بــا راهيابــ� بــه د�ــدار 
رده بنــد� ليــگ برتــر �اراتــه وان دبــ� و 
افزا�ــش امتيازاتــش در رن<ينگ جهان�، 
ســهميه المپيــN ٢٠٢٠ خــود را قطع� 
اخيــر  ســال ها�  طــ�  عســگر�  �ــرد. 
مدال هــا� مختلفــ� در وزن منها� ٧٥ 
�يلوگــرم �ســب �ــرده. او پيــش از ا�ــن 
نيــز صدرنشــين رن<ينگ جهانــ� در ا�ن 
وزن بود و با توجه به نتا�ج به دســت آمده 
ليگ �اراته وان دب� در ا�ن وزن، سهميه 
عســگر� بــرا� المپيــN تو�يــو قطعــ� 
شــد و اوليــن المپي<� �اراتــه ا�ران لقب 
گرفــت. همچنيــن در بخش مــردان و در 
سنگين وزن، ســجاد گنج زاده و ذبيح ا... 
پورشيب شرا�ط بسيار خوب� برا� �سب 
سهميه دارند. در بخش زنان نيز، حميده 
عباسعل� و سارا بهمنيار در آستانه �سب 
ســهميه المپيN هســتند. گفتن� اســت 
د�ــروز و در پا�ــان در پا�ــان روز نخســت 
ليگ جهان� �اراته وان مهســا افسانه در 
�اتــا� انفــراد�، ســارا بهمنيــار در وزن 
٥٠- �يلوگرم و بهمن عســگر� به د�دار 
رده بنــد� راه �افتنــد و �N شــنبه بــرا� 

�سب مدال برنز مبارزه خواهند �رد.
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آزاد" برگزار شد، سيد مهد" سيد صالح= و امير حسين صادق= گلزن= 5ردند تا استقالل مثل باز" رفت، در د�دار برگشت هم حر�K عربستان= اش 

را شDست داده باشد.

خاطره بد تيم 
سعودى 

از مجيدى
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سفر پرسپوليس به دبی
به نقل از ســا�ت رسم� باشــگاه پرســپوليس، اعضا� تيم 
فوتبال پرســپوليس صبح د�روز با پرواز ســاعت ١٠ تهران 
را بــه مقصد دب� تر1 .ردند. پرســپوليس .ه خود را برا� 
باز� روز سه شــنبه مقابل الشارجه آماده م� .ند، پس از ٢ 
جلسه تمر�ن در دب� به شارجه م� رود. اعضا� تيم فوتبال 
پرســپوليس بدون مشــ@ل و پس از انجام تشر�فات در دب� 
مســتقر شــدند. د�دار تيم ها� پرســپوليس و الشارجه روز 

سه شنبه ٢٩ بهمن ماه در شارجه برگزار خواهد شد.
دربی حساس اميدهاى استقالل و پرسپوليس 

چنــد روز پــس از برگــزار� دربــ� جــذاب پا�تخــت، امروز 
ليــگ   ٢٨ هفتــه  در  پرســپوليس  و  اســتقالل  اميدهــا� 
باشــگاه ها� تهران در ورزشــگاه امام رضا(ع) بــه ميزبان� 
اســتقالل رودررو� هــم قــرار خواهند گرفت. اســتقالل و 
پرســپوليس با ٦٠ و ٥٥ امتياز بــه ترتيب در رده ها� دوم و 
سوم جدول رده بند� در تعقيب نيرو� زمين� ٦٤ امتياز� 

در ٣ هفته پا�ان� مسابقات هستند.
رحمان رضایی سرمربی رایکاى بابل شد

عل� نظرمحمد�، ســرمرب� سابق ســپيدرود .ه از اواسط 
فصــل هدا�ت را�@ا� بابــل را بر عهده گرفته بــود، پيش از 
باز� با فجرسپاســ� از ســمت خود اســتعفا داد. بر اساس 
اعــالم مد�ــران را�ــ@ا، ا�ــن تيــم بــا قبــول اســتعفا� عل� 
نظرمحمد�، ســرمرب� گيالن� خود، بــا رحمان رضا�� به 
توافق دســت �افــت و از ا�ن هفته او هدا�ت تيــم را بر عهده 

خواهد داشت. 
برد پرگل یاران حسينی در جام حذفی

ترابــزون .ــه در د�ــدار برابــر ارزوروم بــا نتيجــه ٤-�_ به 
پيــروز� رســيد، از مجيــد حســين� در تر.يــب ثابت خود 
اســتفاده .رد. ا�ن باز� پــرگل در مرحله �_ چهارم نها�� 
جام حذف� برگزار شد و ا�ن تيم به مرحله نيمه نها�� صعود 
.رد. تيم فوتبال ترابزون در مجموع ٢ د�دار رفت و برگشت 

٩-�_ مقابل ارزوروم به برتر� رسيد و صعود .رد.
قضاوت سریالنکایی ها در بازى شهرخودرو

هو�ــ@ان .انــام .ر�شــان، داور اهــل ســر�الن@ا بــا اعالم 
پاختا.ــور  تيم هــا�  آســيا د�ــدار  .نفدراســيون فوتبــال 
و شــهرخودرو را در هفتــه دوم ليــگ قهرمانــان قضــاوت 
م� .ند. ٣ دســتيار د�گــر ا�ن داور شــامل پاليتا، پرماالل 
و روبــش نيــز از ســر�الن@ا هســتند. تيم هــا� پاختا.ــور و 
بــاز�  شــهرخودرو ســاعت ١٧:٣٠ دقيقــه دوشــنبه در 
هفته دوم گــروه B ليگ قهرمانان آســيا رودررو� هم قرار 

خواهند گرفت. 
صعود تيم پورعلی گنجی به مرحله نيمه نهایی

نخســتين باز� مرحلــه �_ چهارم نها�� جــام حذف� قطر 
پنج شنبه با پيروز� �_-صفر تيم العرب� برابر تيم الو.ره به 
پا�ان رسيد. ميشل السوگا در دقيقه ٥ برا� تيم العرب� گل 
زد. در ا�ــن د�دار مرتضــ� پورعل� گنج� در تر.يب اصل� 

تيم العرب� باز� .رد.
٢ مدافع سپاهان در تيم منتخب آسيا

٢ مدافع تيم فوتبال سپاهان در تيم منتخب هفته نخست 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا قرار گرفتند. .نفدراسيون 
فوتبال آسيا (ا� اف س�) تيم منتخب هفته اول مسابقات 
ليــگ قهرمانان آســيا را اعالم .ــرد .ه نــام ٢ مدافع تيم 
ســپاهان ا�ران �عن� محمد طيب� و ســعيد آقا�� در ا�ن 

تيم به چشم م� خورد.

اعتراض پرسپوليس به داور بازى با الدحيل
اشــتباه   ٢ و�د�ــو�  ارســال  بــا  پرســپوليس  باشــگاه 
تاثيرگذار داور د�دار با الدحيل، مراتب اعتراض رسم� 
خود را به .نفدراسيون فوتبال آسيا  اعالم خواهد .رد. 
حســين قدوســ� در گفت وگو با سا�ت رســم� باشگاه 
پرســپوليس گفت: «بــه گفته .ارشناســان داور�، داور 
بــا ناد�ده گرفتــن خطــا� مانزو.يچ رو� نــادر� نقش 
مهمــ� در رســيدن حر�ــm بــه گل زودهنگام داشــت. 
همچــون  داور  اشــتباه  ا�ــن  رو�  داور�  .ارشناســان 
اشــتباه در اعــالم ضربــه ا�ســتگاه� منجر بــه گل اول 
اســتقالل و سالم بودن گل دوم ســرخ ها در درب� اتفاق 
نظــر داشــته اند. همچنيــن برخــ� .ارشناســان تا.يد 
داشــته اند .ــه باز�@ن الدحيــل در دقيقــه ٤١ به خاطر 
خطا� خشــن رو� تراب� م� با�ســت اخراج م� شــد.» 
و� تصر�ح .رد: «خطا� منجر به گل و ١٠ نفره نشــدن 
الدحيــل در نيمه اول اشــتباهات� بوده .ه در باخت تيم 
تاثير داشته و با جمع بند� مد�رعامل باشگاه، مد�ر تيم 
و آقا� گل محمد� مراتب اعتراض به ا� اف ســ� اعالم 

خواهد شد.»

خبرنگار عربستانی به اشتباهش درباره 
سپاهان اعتراف کرد

خبرنــگار معــروف عربســتان� ســاعات� پــس از ا�ن .ــه 
توئيتش در مورد سعيد آقا�� باعث جنجال ز�اد� شد، 
عذرخواهــ� .ــرد. ٢ روز پس از برد ٤ گله ســپاهان� ها 
مشــهور  خبرنــگار  االســيو�،  نــواف  العيــن،  مقابــل 
عربســتان� با انتشار خبر� عجيب عنوان .رد .ه سعيد 
آقا�ــ� بــه دليل ٢ .ارته بــودن از حضور در د�ــدار برابر 
العين محروم بوده اســت. با ا�ن حال ٢ .ارت زرد� .ه 
سعيد آقا�� در ســال ٢٠١٦ در ترا.تور در�افت .رده، 
�@� مربوط به د�دار مرحله گروه� برابر پاختا.ور است 
و �@� مربوط به مرحله �_ شانزدهم نها�� برابر النصر 
و با توجه به قوانين مســابقات ليگ قهرمانان آســيا، اگر 
باز�@ن� در مرحله گروه� �_ .ارت زرد در�افت .رده 
باشد، جر�مه او به مرحله حذف� انتقال داده نم� شود. 
نواف االسيو� با انتشار توئيت� به اشتباه خود اعتراف و 

عذرخواه� .رده است.

ســرمرب� جد�ــد تيم ملــ� فوتبال ا�ران روز چهارشــنبه در تمر�ــن تيم فوالد 
حضور �افت. دراگان اســ@وچيچ، ســرمرب� جد�د تيم ملــ� ا�ران بعدازظهر 
پنج شــنبه هم در تمر�ن تيم پي@ان حضور پيدا .ــرد و با باز�@نان و .ادر فن� 
ا�ــن تيــم به گفت وگــو پرداخت. پيش از ا�ن اســ@وچيچ در تمر�ــن تيم فوالد 
حاضر شده بود و درباره جواد ن@ونام گفت .ه او آ�نده مربيگر� فوتبال ا�ران 
اســت. حضور اســ@وچيچ در تمر�ن تيم پيــ@ان در حالــ� رخ داد .ه عبدا... 
و�ســ�، ســرمرب� پي@ان در نشســت خبر� قبل از باز� تيمش مقابل فوالد 
گفته بود حضور اس@وچيچ در تمر�ن فوالد قبل از باز� با پي@ان ب� احترام� 
به تيم اوســت و رفتار او را غيرحرفه ا� قلمداد .رده بود. گفتن� است و�س� 

�@� از طرفداران سرسخت .� روش، سرمرب� سابق تيم مل� است.

.اوه رضا��، مهاجم ا�ران� شارلوا بلژ�_ در خصوص شرا�طش گفت: «شرا�طم 
در بروژ خوب نبود و مصدوميت طوالن� داشتم. پزش@ان نتوانستند .م_ .نند و 
خداراش@ر به شارلوا برگشتم.» و� افزود: «در باشگاه� .ار م� .نم .ه شرا�طش 
خوب اســت، روش ها� پزشــ@� در بلژ�_ مع@وس عمل .رد و پزشــ@ان ا�ران� 
بيشتر توانســتند به من .م_ .نند. فصل بد� داشــتم ول� ا�ن فصل به شرا�ط 
آرمان� برگشــتم و همســرم خيل� .م_ .رد تا بازگشــت خوب� به فوتبال داشته 
باشــم.» او ادامــه داد: «بــا ا�ن حال دوســت دارم بــه .لوب بروژ برگردم. ٢ ســال 
قــرارداد دارم اما با�د به جمع بند� برســيم و جلســه بگذار�م تا اگر شــرا�ط مهيا 
باشــد به ا�ن تيم برگردم. حضور در بروژ باعث افتخار من است.» رضا�� در پا�ان 

خاطرنشان .رد: «تالش .ردم در جام جهان� قبل� باشم اما نشد.»

�: از شارلوا راض� ام اما دوست دارم به بروژ برگردمحضور اس�وچيچ در تمر
ن تيم پي�ان
رضا

 �ملــ تيــم  منتقــد  مهاجــم  اســتور, 
دردسرساز م� شود؟

کاوه به جاى سردار در ترکيب 
اصلی تيم ملی! 

دراگان  انتخــاب  از  پــس  و  پيــش  چنــد� 
تيــم ملــ�  بــه عنــوان ســرمرب�  اســ@وچيچ 
فوتبــال ا�ــران، ســردار آزمــون، مهاجــم تيــم 
مل� .شــورمان با انتشار اســتور� در صفحه 
شخص� خود در ا�نستاگرام .نا�ه نيش دار� 
به انتخاب اس@وچيچ به عنوان جانشين مار1 
و�لموتــس زد و البته حما�تــ� هم از .� روش 
.رد. اگرچه آزمون در ا�ن استور� مستقيما با 
.ســ� صحبت ن@رد و فقط �_ شعر را منتشر 
.رد اما مشــخص بــود .ه به چــه دليل چنين 
متن� را با مخاطبانش به اشــترا1 م� گذارد. 
با ا�ن حال مم@ن است همين وا.نش .وچ_ 
ســردار به انتخاب اس@وچيچ، برا� او حساب� 
گران تمام شــود. در روز ها�� ا�ن اتفاق افتاد 
.ــه .اوه رضا�� در بلژ�_ دوبــاره به روز ها� 
اوج خــود برگشــته و در هر باز� برا� شــالروا 
�ــا گل م� زند �ا پاس گل م� دهد. هرچند .ه 
نبا�د از هت تر�_ ها� ا�ن باز�@ن برا� تيمش 
در همين چند هفته اخير گذشت؛ درخشش� 
.ه مم@ن اســت در چرخش� عجيب، رضا�� 
را تبد�ــل بــه مهاجــم اول و ســردار را در تيــم 
مل� نيم@ت نشــين .ند. گفته م� شــود �@� 
از برنامه هــا� اصلــ� اســ@وچيچ در تيم مل� 
ا�ــران، پا�ين آوردن ميانگين ســن� باز�@نان 
اســت. ا�ن در شرا�ط� اســت .ه اگر تا.تي_ 
اســ@وچيچ در ملــوان، فــوالد �ــا صنعت نفت 
را در نظــر بگير�ــم او بــا �_ مهاجــم تيمش را 
راه� ميــدان م� .نــد. از طرفــ� در صورت� 
.ــه اســ@وچيچ قصــد داشــته باشــد از .اوه 
رضا�ــ� در نو1 پيــ@ان خط حمله اســتفاده 
.ند، با�د باز�@ن� را .نــارش باز� دهد .ه با 
او هماهنگ باشــد. برا� ا�ن .ار هم باز�@ن� 
بهتــر از علــ� قلــ� زاده وجــود نــدارد .ــه هم 
درخشــش خيره .ننده ا� در بلژ�_ داشــته و 
هم با رضا�ــ� در ا�ن تيم بــه خوب� هماهنگ 
مــورد  در  اســ@وچيچ  اگرچــه  اســت.  شــده 
استور� ســردار آزمون اعالم .رده بود .ه ا�ن 
چيز ها برا�ش اهميت� ندارد اما اطرافيان ا�ن 
ســرمرب� .روات معتقدند .ار ســردار آزمون 
در تيــم مل� در دوران حضور اســ@وچيچ تمام 
اســت. حت� اگــر ا�نگونــه هم نباشــد جا�گاه 
سردار در تيم مل� متزلزل شده و مم@ن است 
همين موضوع مش@الت� را برا� او و حضور در 

تيم اس@وچيچ به وجود بياورد. 

کشف استراماچونی، زوج 
ارسالن در خط حمله آبی!

�
تدبير مجيد, برا, پر 2ردن جا, خال� زوج طال

در هفتــه دوم ليــگ قهرمانــان 
آســيا تيــم اســتقالل �@ــ� از ٤ 
االهلــ�  تيــم  ميهمــان  .شــورمان  نما�نــده 
عربســتان اســت و ســعود� ها .و�ت را برا� 
ميزبان� انتخاب .رده اند. اعضا� تيم فوتبال 
اســتقالل هــم د�ــروز عــازم .و�ــت شــدند و 
بعدازظهر به ا�ن .شور رسيدند. استقالل� ها 
قــرار اســت تمر�نــات خــود را در ا�ــن .شــور 
پيگير� .نند و روز دوشنبه به مصاف االهل� 
بروند .ــه باز�@نان سرشناســ� از جمله عمر 
سوما را در اختيار دارد. استقالل .ه در هفته 
نخست ليگ قهرمانان آســيا با الشرطه عراق 
در اربيل به تساو� رسيد با مصدوميت مهد� 
قائد� بهتر�ن گلزن آب� ها در فصل جار� به 
تهران برگشــت. قائد� چند روز پس از شــيخ 
د�اباته د�گر مهاجم و زوج خط حمله استقالل 
دچار مصدوميت شد و در مورد آسيب د�دگ� 
او و شــدت و مــدت دور� اش از مياد�ــن هــم 
اخبار ضد و نقيض� منتشــر شد. در حال� .ه 
تصــور م� شــد مصدوميت او هم مثــل د�اباته 
اســت و حداقل ٣ هفته از مياد�ن دور خواهد 
بود اما گو�ا آسيب د�دگ� او خفيm تر از د�اباته 
است و برا� همين به خواست فرهاد مجيد�، 
قائــد� در ســفر تيمش به .و�ت اســتقالل را 

همراه� .رده است. بنا به گفته منابع نزد�_ 
به اســتقالل قرار اســت در �@�، دو روز باق� 
مانده به باز� با االهل� عربســتان از او تســت 
گرفتــه شــود و در صــورت بهبــود مصدوميت 
قائــد�، .ادر فنــ� برا� باز� .ــردن �ا باز� 
ن@ــردن او تصميم گيــر� .نند. امــا احتمال 
حضور قائد� در باز� مقابل نما�نده عربستان 
ضعيm اســت و قطعا مجيد� هم نم� خواهد 
برنامه ها�ــش را بر پا�ه باز� ا�ــن مهاجم قرار 
دهــد. حتــ� اگر قائــد� بــه ا�ن باز� برســد 
سرمرب� اســتقالل م� داند .ه او باز�@ن ٩٠ 
دقيقــه ا� نخواهد بود و نبا�د به او ز�اد فشــار 
بياورد. بنابرا�ن حت� اگر قائد� جواز پزش@� 
حضور در ا�ن باز� را بگيرد احتمال حضورش 
در تر.يب اصل� ضعيm است و شا�د به عنوان 

باز�@ن تعو�ض� به ميدان برود. 
  

حال سوال ا�نجاست مجيد� در غياب قائد� 
 mو شيخ د�اباته چه تدبير� برا� باز� با حر�
عربستان� و جا�گز�ن آن ها اند�شه است؟ در 
باز� استقالل-الشرطه وقت� قائد� مصدوم 
و تعو�ض شــد، مرتض� تبر�ز� به جــا� او به 
زميــن آمد امــا عمل@ــرد او مثل ا.ثــر دقا�ق� 
.ه در ميدان بــوده ضعيm و فاقد تاثيرگذار� 

بــود و دوبــاره صــدا� اعتــراض هــواداران و 
پيش@سوتان را درآورد. بنابرا�ن مجيد� بعيد 
است دوباره دست به آزمون ا�ن باز�@ن بزند و 
از او به عنوان زوج خط حمله .نار اميرارسالن 
مطهر� اســتفاده .ند. بر اســاس اخبار� .ه 
از اردو� اســتقالل رســيده، نظــر .ادر فنــ� 
آب� هــا رو� ز.ر�ــا مــراد�، مهاجم جــوان و 
آ�نده دارشــان اســت .ه ظاهرا .شــm آندره آ 
اســتراماچون�، ســرمرب� ســابق آب� هاست 
و اوليــن بــاز� اش را بــرا� اســتقالل مقابل 
شــاهين بوشــهر انجام داد. ا�ن باز�@ن حت� 

قرار بــود در درب� به عنــوان باز�@ن تعو�ض� 
وارد زميــن شــود .ه شــرا�ط باز� به ســمت� 
رفت .ه مجيــد� از تعو�ض او منصرف شــد. 
ا�ن باز�@ن .ه دقا�ق� .وتاه برا� آب� ها باز� 
.ــرده و در همان زمان اند1 هم نشــان داده 
باز�@ن مســتعد و آ�نده دار� اســت در تمر�ن 
هم آمــاده و ســرحال و با انگيزه ظاهر شــده و 
مجيد� نظر مساعد� رو� ا�ن باز�@ن برا� 
بــاز� مقابل االهل� دارد. البتــه ا�ن احتمال 
هم هست .ه .ادر فن� استقالل با ت_ مهاجم 
تيــم را ارنــج .نــد و آرش رضاونــد بــه عنــوان 

مهاجــم .اذب به ميــدان برود چرا.ــه آب� ها 
بــه �_ امتياز بــاز� بيرون از خانــه هم راض� 
هســتند و بــا وجود مصدومــان و غا�بــان ز�اد 
نم� خواهند به آب و آتش بزنند. گفتن� است؛ 
با نظر فرهاد مجيد� عــالوه بر قائد�، عارف 
غالم� و ســياوش �زدان� هم .ه اخيرا دوران 
مصدوميت را پشت ســر گذاشته اند در .و�ت 
هســتند تا در تمر�نات آب� هــا پيش از مصاف 
بــا االهلــ� حضور داشــته باشــند اما فرشــيد 
اســماعيل� و محمد بلبل� مجــوز همراه� با 

تيم را در�افت ن@ردند. 

تيــم فوتبــال پرســپوليس در اولين بــاز� خود 
در ليگ قهرمانان آســيا روز دوشــنبه به مصاف 
الدحيل قطر رفت و درنها�ت با ٢ گل ش@ســت 
خــورد. �@ــ� از باز�@نانــ� .ــه در ا�ــن بــاز� 
عمل@ــرد ضعيفــ� از خــود نشــان داد مهــد� 
شــير� بود. مدافع راســت پرســپوليس در ا�ن 
فصــل �@ــ� از ضعيm تر�ن باز�@نــان تيم بوده. 
هميــن مســئله باعث شــده بــود تا .الــدرون از 
مســئوالن باشــگاه بخواهــد تــا هــر طور شــده 
دانيال اسماعيل� فر را در نيم فصل جذب .نند 
.ــه درنها�ــت ا�ن اتفــاق رخ نــداد. شــير� در 

باز� مقابل الدحيل بار ها باعث لو دادن توپ شــد و نشــان داد رو� ارسال همچنان 
نا.ارآمد اســت. ا�ن در حال� اســت .ه در درب� هم ا�ن باز�@ــن �@� از ضعيm تر�ن 
باز�@نــان پرســپوليس بود و رو� گل دوم� .ه ا�ن تيــم در�افت .رد �@� از مقصران 
اصل� بود .ه نتوانســت قائد� را .نار .مال .امياب� نيا متوقm .ند. عمل@رد شير� 
باعث شــده تا �حي� از .ادر فن� خود بخواهد تا هرچه زودتر ســيام_ نعمت� را برا� 
پســت دفاع راســت آماده .نند. نعمت� در باز� دوســتانه مقابل الشــحانيه در پست 
دفاع راست به ميدان رفت و توانست عالوه بر دادن �_ پاس گل، پا� اوساگونا را هم 
به گلزن� باز .ند. به نظر م� رســد نعمت� در باز� بعد� پرسپوليس مقابل الشارجه 
امارات در پســت دفاع راست به ميدان برود و شير� نيم@ت نشين باشد. ن@ته جالب 
توجه ا�نجاســت .ه حاال مشخص شده چرا .الدرون سرمرب� سابق سرخ ها ا�نچنين 

به دنبال جذب �_ مدافع در سمت راست خط دفاع� بود. 

در شــرا�ط� .ه پرســپوليس از ٢ باز� ســخت 
اخيــرش فقــط �_ امتيــاز گرفته برخــ� منابع 
خبــر� از اختــالف محمدحســن انصار� فرد، 
بــا �حيــ� گل محمــد�،  مد�رعامــل ســرخ ها 
سرمرب� شــان خبر م� دهند. مشــ@الت مال� 
پرسپوليســ� ها ســبب شــده تــا در چنــد هفته 
گذشته گل محمد� صحبت ها� ز�اد� در ا�ن 
باره انجام دهد. سرمرب� سرخ پوشان پا�تخت از 
وضعيت مال� تيمش ناراحت است و از مد�ر�ت 
خواســته تا مشــ@الت را برطرف .نند. هرچند 
پرسپوليس� ها اختالف انصار� فرد با �حي� را 

ت@ذ�ب م� .نند اما به نظر م� رسد آن ها دچار اختالف ها�� هستند. مد�ر�ت باشگاه 
پرســپوليس پس از جدا�� .الدرون به ســخت� توانســت گل محمد� را جذب .ند اما 
به نظر م� رســد خيل� زود انتقادات باز�@نان از پرداخت نشدن مطالبات و گال�ه ها� 
�حيــ� رو� روابط مد�ر�ت و او تاثير گذاشــته اســت. البته پيگير� ها نشــان م� دهد 
مش@ل �حي� فقط مباحث مال� شاگردانش نيست و او نگران چنددستگ� ا�جادشده 
در تيمش است. باندباز� و چنددستگ� آفت� است .ه ا.ثر تيم ها� پرطرفدار ا�ران� 
با آن مواجه هســتند و ا�ن مســئله .ار را برا� .ادر فن� دشوار م� .ند به خصوص اگر 
.ادر فن� به تازگ� مســئوليت تيم را بر عهده گرفته باشــد. البته سرمرب� پرسپوليس 
ظاهــرا دســت به اصالحاتــ� زده تا جلو� ا�ن معضــل را بگيرد امــا او نيازمند حما�ت 
مد�ر�ت باشــگاه هم هست و باشگاه وقت� به باز�@ن بده@ار باشد مد�ر�ت آنچنان .ه 

با�د و شا�د نم� تواند از خواسته ها� سرمرب� اش حما�ت و دفاع .ند!

آماده باش یحيی به نعمتی  مدیرعامل پرسپوليس با گل محمدى مشکل دارد؟اتفاق روز سوال روز

دردسر ستاره ا
ران� در جز
ره
جهانبخش در کلوپ شبانه در حال استنشاق گاز خنده آور!

بــه نقــل از  ســان ، باشــگاه برا�تــون بــه 
در خصــوص  را  خــود  تحقيقــات  زود� 
و�د�و�ــ� از ٤ باز�@ــن ا�ن تيــم از جمله 
عليرضــا جهانبخــش .ــه در �ــ_ .لوپ 
شــبانه حضــور داشــته اند، آغــاز خواهد 
.رد. باز�@نــان برا�تون در حــال حاضر 
ماننــد باز�@نــان د�گــر تيم هــا� ليــگ 
برتــر در حــال ســپر� .ــردن تعطيالت 
زمســتان� هســتند. بر اســاس و�د�و� 
منتشــر شــده، هــر ٤ باز�@ــن برا�تــون 
.ــه �@ــ� از آنهــا عليرضــا جهانبخــش 
اســت اطراف �ــ_ ميز د�ده م� شــوند. 

عليرضــا جهانبخش، باز�@ــن مل� پوش 
.شــورمان با ت� شــرت مشــ@� در فيلم 
مشاهده شــده و  سان  ادعا .رده در حال 
گاز  دارا�  باد.ن_ ها�ــ�  استنشــاق 
خنــده آور اســت. با وجــود ا�ن .ــه هنوز 
منبعــ� رســم� در خصوص ا�ن مســئله 
نوشــته  ســان  امــا  نــداده،  توضيحــ� 
محتــوا� باد.ن_ هــا، گاز د� نيتروژن 
مونو.ســيد بوده .ه از آن بــه عنوان گاز 
خنــده آور نــام بــرده م� شــود.  قبال ا�ن 
مسئله برا� باز�@نان ليگ برتر انگليس 

دردسرساز شده بود. 


	P01-11-26 M
	P02-11-26M
	P03-11-26
	P04-11-26
	P05-11-26+
	P06-11-26
	P07-11-26
	P08-11-26
	P09-11-26
	P10-11-26
	P11-11-26
	P12-11-26
	P13-11-26
	P14-11-26
	P15-11-26+
	P16-11-26+
	Zendegi1
	zendegi2-11-26+
	Zendegi3-11-26
	zendegi4-11-26
	17
	18
	19
	20

