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ادامه واکنش ها به ماجرای دختر اینستاگرامی

از میان خبر ها
فرمانده ناجا براساس یک پیمایش اعالم کرد

 ۷۰درصد خانمها قائل به حجاب هستند

فرمانده نیروی انتظامی گفت :در پیمایشی که انجام شده
بیش از  ۷۰درصد از خانمها قائل به حجاب و عفاف هستند.
حجابموضوعیفطریاستوبراساسفطرتپاکخواهران
و برادران این جامعه اسالمی روی این مسئله کار کرده و آن را
تبیینمیکنیم.بهگزارشمهر،سرداراشتریدرهمایشملی
چادرهای آسمانی گفت :بر اساس وظیفه دینی و قانونی ،هر
مسلمانیوظیفهامربهمعروفونهیازمنکررادارد.سازمانها
و نهادهای دولتی و حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارند و
همهمردمونهادهاومسئوالنبرایامربهمعروفونهیازمنکر
وظیفهدارند.

هدیه میلیاردی شهرداری تهران به یک
سلبریتی!
«مجری پشت تریبون میگوید که محمدصادق حسنی ٢٠
بیلبورد تبلیغاتی را به مناسبت تولد بهاره افشاری به او هدیه
داده است .برآورد سرانگشتی این هدیه آقای حسنی سر به
ت کم  ٦میلیارد تومان است و ناقابل».
فلک نمیکشد اما دس 
بهگزارشایسنا،روزنامهشهرونددرادامهنوشت «:ماجرابرای
همین چند روز قبل است؛ شب تولد بهاره افشاری و اکران
خصوصی فیلم سریک .خیلی از آدمهای داخل سالن وقتی
متوجهشدندکهمحمدصادقحسنی،سرپرستسازمانورزش
شهرداری تهران است اسم این کار را حاتمبخشی گذاشتند
و البته از نظر بعضیها هم کار بامزهای بود .حاال او در توضیح
آنچه همزمان با نخستین اکران فیلم سریک در سالن ایوان
شمس اتفاق افتاده است به «شهروند» میگوید که معاونت
فرهنگیوهنریشهرداریتهرانتصمیمداردازاینبهبعد،از
اهالیفرهنگ،هنروورزشحمایتهایویژهایداشتهباشد:
«فیلمسریکیکمستندورزشیاستوازآنجاییکهقهرمانان
زحمتهای زیادی برای ورزش و قهرمانپروری کشیدهاند،
تصمیمگرفتیمکهاینفضاهارادراختیارفیلمسریکقراردهیم
تامردمهمبافیلمآشناوبهعرصههایاینچنینیدعوتشوند».
احتماال حاال دیگر نامه سرپرست سازمان ورزش شهرداری
تهراندربارههدیهتولدبهارهافشاریبهسازمانزیباسازیشهر
تهرانرسیدهاست.البتهتوصیهحسنیدرنام هاینبودهاست
که «ترجیحا بهترین فضاهای تبلیغاتی» و «پر رفتوآمد» به این
فیلماختصاصدادهشودتاخوببرایآنتبلیغشود.توصیهاین
مسئولشهرداریالبتهکمخرجهمنیست.هزینهماهانهاجاره
تابلوهایتبلیغاتیازسویشرکتهایتبلیغاتیاز ٢٥میلیون
تا  ٧٠٠میلیون تومان است ،اما عموما تابلوهای پرطرفدار
حداقل ٣٠٠میلیونتومانقیمتدارد،بنابراینمحاسبه٢٠
تابلوباهمینقیمتتقریبا ٦میلیاردتومانخواهدشدکهالبته
ازجیبشهرداریتهرانوسهم ٣٠درصدیتبلیغاتفرهنگی
خواهدرفت.

ازپشتپردههایارزیتامونتاژگری
چند روز پس از پخش اعترافات دختر رقصنده اینستاگرامی
درتلویزیونوترندشدناینموضوعدرفضایمجازیورسانه
ها،ناجاوتعدادیدیگرازچهرههایفرهنگیوسیاسیدیروز
بهاینموضوعواکنشنشاندادند.

پخش اعترافات در تلویزیون نیازمند
مقررات تقنینی اســت .سلیقه یک
قاضی یا مجری پخش نباید معیار
باشد .اتفاقات مکرر ،نیاز به قانون را
جدیترمیکند.

مرکز اطالعرسانی پلیس توضیحاتی را
درخصوص فیلم منتشر شده در فضای
مجازیمبنیبربازداشتوگریهدختری
کهدرفضایمجازیویدئوهاییراازخود
منتشرکردهبود،ارائهکرد.بهگزارشایلنا،
مرکزاطالعرسانیپلیسدرهمینبارهاعالمکرد:فیلمپخش
شدهدرشبکههایاجتماعیمتعلقبهخانمیادشدهنیستو
صدای گریه از جای دیگری روی تصویر گذاشته شده است.
فرد مد نظر مبتنی بر دستور مقام قضایی و در خواستهای
مردمیاحضاروبعدازابرازندامت،درهمانروزبالفاصلهرها
شدوبههیچوجهبازداشتنشدهبود.

▪عضو هیئت رئیسه مجلس :در تشخیص اولویتها
دچار مشکل هستیم

▪اطالعیه پلیس :گریه مونتاژ شده بود

▪وزیر ارشاد :سلیقه افراد نباید معیار باشد

دکتر صالحی وزیر ارشاد نیز در صفحه شخصی خود نوشت:

وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز از
صداوسیماانتقادکردوگفت:پخشاین
مستندموجببیاعتمادیمردماست.
این اقــدام در شرایطی که کشور دچار
التهاب است ،نشان میدهد در تشخیص
اولویتهادچارمشکلهستیم.اودرعینحالبیانکردکهکار
ایندخترکاننوجوانقابلدفاعنیستولیدلیلیبرایاینکه
صداوسیماچنینقبحیرامرتکبشود،وجودندارد.
▪وزیر ارتباطات از پشت پرده ها گفت

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتپیشکشیدهشدنماجرای
دختر حاشیه ساز اینستاگرام را بحثی انحرافی و طرح ریزی

شدهازسویاتاقهایفکریدانستکه
منافعشانازمطالبهشفافگراییارزی
بهخطرافتادهاست.وییادآورشد:وقتی
فضای کشور روی مطالبه شفاف گرایی
قرارگرفتهتاتکلیفارزهاییکهگرفتهشده
مشخص شود ،یک باره خانمی تبدیل به سوژه خبری بزرگی
میشودکهکلدنیاشروعبهصحبتکردندربارهاومیکنند
کهبهنظرمنطبیعینیست.
▪عارف :یک موضوع کوچک را به یک معضل جدی
تبدیل میکنند

محمد رضاعارف نیز در واکنشی گفت:
دیدید رقص یک دختر چه حاشیههایی
را ایجاد کرد ،اما چه ضرورتی داشت که
مطرح شــود و آیــا ایــن موضوع از حوزه
فرهنگی اجتماعی ضروری بوده یا خیر؟
اعالم یک خبر و بازجویی به ارتقای مسئله فرهنگی کمک
میکندیامسئلهایجادمیکند؟
*وقتی به رسانه ملی میرسیم این موضوع تشدید میشود.
یکموضوعکوچکرابهیکمعضلجدیتبدیلمیکنندوبه
نظرمیرسدسلیقهحاکماستنهراهبرد.
▪ انتقاد روزنامه کیهان از صدا و سیما

روزنامـه کیهـان نیـز از صداوسـیما انتقـاد کـرد و نوشـت:
صدا و سـیما بـا آن عریضـی و طویلی بـه قول رهبـر انقالب

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

کـه خطـاب بـه کارکنـان قـوه قضاییـه فرمودنـد بایـد در
حـوزه رسـانه «هنرمندانـه» فعالیـت کنـد ،در این مسـتند،
«غیرهنرمندانـه» وارد شـد و «بدسـلیقگی» کـرد.
*انتخـاب آن قسـمت از صحبتهـای دختـر نوجـوان کـه
گریهکنـان ابـراز پشـیمانی میکند بـرای مسـتند ،دل هر
انسـانی را میرنجانـد و همیـن حـس گاهـی ،بـرای پیـدا
شـدن سـر و کلـه «کفتارهـای سیاسـی» کـه نـه انسـانیت
سرشـان میشـود و نـه حقـوق زن و دختـر را میفهمنـد
کافـی اسـت.
*آن هـا مترصـد فرصـت هسـتند تا در
جامعـه «بحرانآفرینی» کننـد .صدا و
سـیما بـا ایـن بدسـلیقگی بـرای ایـن
کفتارها فقـط خـوراک تبلیغاتی مهیا
کرد.
▪خبرگـزاری صـدا و سـیما  :پخـش اعترافـات مائـده
هژبـری بـا مجـوز قاضـی نبـوده اسـت

بــه گزارش خبرگــزاری شبســتان ،خبرگــزاری صــدا
و ســیما نوشــت :یــک منبــع آگاه قضایــی در مصاحبــه
تلفنــی بــا خبرنــگار این خبرگــزاری عنــوان کــرده قاضی
پرونــده از پلیــس فتــا و معاونــت اجتماعــی ناجا خواســته
بــود پیــش از پخــش ایــن اعترافــات حتمــا جزئیــات آن بــه
اطــاع قاضــی برســد کــه بــدون توجــه بــه نظــر قاضــی
ایــن اعترافــات در ایــن مجموعــه مســتند پخــش شــده
اســت.

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

شوری آب خوزستان ربطی به سد گتوند ندارد

درآمد  1.6میلیون ایرانی کفاف خرید غذا را هم نمیدهد

حسین بردبار -درحالی که دوروز قبل کالنتری رئیس
سازمان محیط زیست کشور   علت شوری آب خوزستان
را احــداث سد گتوند اعالم کرد ،اما محمد حاج رسولیها
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایــران دیــروز دریک
نشستخبریباردچنینموضوعیگفت:هماکنونکیفیت
خروجی از این سد بسیار ایدهآل است و میزان شوری آب
خروجیازاینسازهبه 600میکروموسکاهشیافتهاست
که با رقم10هزار که درپایین دست ثبت شده است ،فاصله
فراوانی دارد .به گــزارش خراسان ،محمدحاج رسولیها
دیروزدرجمعخبرنگارانبابیاناینکهدردولتقبلداوری
اینموضوعبهبررسیدانشگاهتهراندربارهکیفیتآبسد
گتوند و جانمایی آن سپرده شد،افزود :ارقام باالی ای سی
ثبت شده درپایین دست رودخانه کــارون نشان می دهد
این مسئله ناشی از تخلیه پساب ها و فاضالب وسایر مسائل
مربوطبهمحیطزیستوصنعتدرحوضهآبریزکاروناست.
وی همچنین با اشاره به میانگین بارش  167میلی متری
درکشور طی 9ماهه سال آبی جاری اعالم کرد که این رقم
رتبه 47راازنظربارشیطی 50سالگذشتهتعیینمیکند
کهالبتهنسبتبهرتبه 50کهدرابتدایامسالبودمقداری
ترمیم یافته است که ناشی از بارش های خوب اردیبهشت

احمدمیدریدربارهفقردرکشوروشمارفقراگفت:بحثاین
استکهخطفقردرایرانباکدامشاخصهابایداندازهگیری
شود.انواعمعیارهایقابلاعتنابرایاندازهگیریفقروجود
دارد و یکی از مهم ترین معیارهای قابل لمس در ایران برای
اندازه گیری خط فقر و در نتیجه شمار فقیران اندازه درآمد
است به این معنی که در ایران شماری از افراد درآمدشان
به اندازه ای ناچیز است که تکافوی تامین تغذیهای آن ها را
نمیکند.بهگزارشآنا ،ویافزود:بهاعتقادنهادهایجهانی
شمار این افراد که فقیران مطلق هستند در ایران 4درصد
کل جمعیت است اما به باور ما این رقم 2درصداست و این
2درصد ند که درآمدشان تکافوی خرید غذا را نمیکند.
گروهی افــراد هستند که به فقر نسبی مبتالیند و آن ها
درآمدشان به انــدازهای نیست که حداقلهای بهداشت و
درمان ،آموزش و سایر امور زیر بنایی را بتوانند خریداری
کنند.حداکثرعددیکهمنشنیدهامایناستکهاینگروه
 33درصد کل جامعه ایرانی است .میدری تاکید کرد :در
ایراناندازهگیریخطفقرمطلقتاسطحاستانهارااندازه
گیریمیکنندوبهشهرستانهانمیرسدوبایداطالعاتاین
مقولهبهشهرستانهابرسدوخطفقرشهرستانهااستخراج
و نتیجه گیری شود .ممکن است در شهرستانهایی درآمد

ماهامسالاست،بااینحالوضعیتپنجاستانکشورشامل
سیستان و بلوچستان با  73.5درصد کاهش  ،هرمزگان با
 70درصدکاهش،کرمانبا 58درصدکاهش،فارسبا56
درصدکاهشوبوشهربا 54درصدکاهشبارندگینسبت
بهسالگذشتهبحرانیاست.محمدحاجرسولیهاهمچنین
با بیان این که آمار بارندگی های کشور نشانگر کاهش 30
درصدینسبتبهمیانگینبلندمدتو26درصدینسبت
به سال گذشته اســت ،ادامــه داد:آم ــار بارندگی در چهار
استانخوزستان،چهارمحالوبختیاری،خراسانرضویو
کهگیلویهوبویراحمدنشانگرکاهشبین 30تا 50درصدی
استکهبامدیریتآبرودخانههاودشتهاوسایراقدامات
درخصوصمدیریتمصرفدرصددرفعاینمشکلوگذراز
شرایطکمآبیدرآنهاهستیم.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴ ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Öﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣـــﻌـــﻤـــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

یکمیلیونتوماندرماهبهدلیلاینکهساکناندارایخانه
شخصیهستندوهزینههایجانبیمثلحملونقلوتفریح
گرانندارندبرایشانمناسبباشدامادرتهرانحتیدرآمد
 2.5میلیون تومان در ماه نیز تکافو نکند.وی درباره نقش
دولتدربرطرفکردنفقرگفت:نبایدگریباندولتدراین
زمینهرارهاکردوبایدازدولتهایایرانخواستنقشکامل
دراین باره داشته باشند .دولتها درآمد سرشاری از فروش
نفت به خارج دارند و این درآمدی است که به همه ایرانیان
تعلقداردوبنابراینبایدآنرابهبرطرفکردنیاکاهشفقر
اختصاص دهیم.شاید در روش هزینه کردن پول نفت برای
برطرف کردن و کاهش دامنه فقر اختالف داشته باشیم اما
نباید درباره این که منابع باید به این مقوله اختصاص داده
شوداختالفدیدگاهباشد.

درﺗﺼﺎدف،ﭘﺪروﭘﺴﺮﻣﺠﺮوح وﺑﻪﺳﺮﻋﺖﺑﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻨﺘﻘﻞﺷﺪﻧﺪوﺗﺤﺖﻋﻤﻞﺟﺮاﺣ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺑﻌﺪازﻋﻤﻞ،ﭘﺪرراﺑﻪﺑﺨﺶﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﻣﻨﺘﻘﻞﻣ ﻨﻨﺪوﭘﺴﺮراﺑﻪﺑﺨﺶﻮدﺎنﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
دﺘﺮﺑﺨﺶﻪﺑﺮاﻣﻌﺎﻨﺎتﭘﺲازﻋﻤﻞﺑﺎﻻﺳﺮﭘﺴﺮﻣ آﺪ،ﻧﺎﮔﻬﺎناﻦﺟﻤﻠﻪراﻣ ﮔﻮﺪوﻏﺶﻣ ﻨﺪ:
"ﭘﺴﺮم!ﺗﻮاﻦﺟﺎﭼ ﺎرﻣ ﻨ ؟!"
ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎﭼﻄﻮرﭼﻨﻴﻦواﻗﻌﻪاﻣﻤ ﻦاﺳﺖ؟!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

گــروه اجتماعی -در حالی کــه  30خ ــرداد گذشته
ایسنا خبری را مبنی بــر لغو مجوز تاسیس مدرسه
معین و تعطیلی آن توسط شــورای نظارت بر مــدارس و
مراکزغیردولتی شهر تهران منتشر کرده بود ،اما دیروز
زینیوند معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص موضوع
آزار و اذیت تعدادی از دانشآموزان در مدرسه متوسطه
اول معین ،گفت :شورای نظارت بر مدارس غیردولتی،
دوره اول مجتمع آموزشی را منحل کرد و با توجه به
این که اولیا از دور ههــای دیگر گالیه نداشتند ،سایر
دور هها ادامه فعالیت خواهدداشت.به گزارش فارس،
مجتبی زینیوند رئیس سازمان مــدارس غیردولتی و
مشارکتهای مردمی در جمع خبرنگاران همچنین
اظهار کــرد :مراجع ذ یصــاح از حیث حقوقی در این
خصوص ورود کردند و اقدامات مقتضی در حال انجام
است.گزارش خراسان حاکی است 30 ،خرداد گذشته،
ایسنا در خبری آورد« :موضوع مدرسه دوره اول متوسطه
غیردولتی معین منطقه  ۲تهران در جلسه شماره ۸۷۰
شورای نظارت بر مدارس و مراکزغیردولتی شهر تهران
در تاریخ  97.3.22مطرح و بر اساس مصوبه آن شورا،
مجوز تاسیس موسسه لغو و مدرسه فوق الذکر تعطیل
اعالم شد».

پرونده ناظم مدرسه معین در حالی تشکیل شده که مدیر
مدرسه معین ،در تاریخ  ۲۴اردیبهشت ماه فیلم ارتباط
ناظم با دانش آمــوزان را در اختیار داشته اما به مرجع
قضایی اطالع نداده است .به گزارش تسنیم ،یک منبع
مطلع در دادسرای ارشاد درباره آخرین وضعیت پرونده
مدیر و مسئوالن مدرسه معین گفت :بخش دوم پرونده
مدرسه معین ،از باب عدم نظارت و اعالم جرم به موقع از
سوی مدیر مدرسه و شانتاژهای خبری صورت گرفته ،در
دست بررسی و مفتوح است .این مقام آگاه تصریح کرد:
در ماده  6قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده که
تمام افرادی که موظف به نگهداری اطفال و نوجوانان
هستند ،موظف اند به محض اطالع از وقوع جرم ،موضوع
را به مراجع قضایی اعالم کنند و این در حالی است که
در تاریخ  24اردیبهشت مدیر مدرسه فیلم ارتباط ناظم
با دانـشآمــوزان را در اختیار داشته اســت .وی افــزود:
البته نمیشود گفت مدیر مدرسه عمد ًا اطــاع نداده
اما در هر صورت در این قضیه اهمال کرده که در دست
بررسی است.

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

فقط دوره متوسطه اول مدرسه معین
منحل شد!

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

معاون وزیر آموزش و پرورش:

واژه ﺎﺑ

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÖرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

...
خبر

▪مدیر مدرسه معین از ارتباط ناظم با دانشآموزان
مطلع بوده است

][١٣٩٧/٤/٢١
ﻧﺎوﺎب

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺗﻴﺒﻮ ﻮرﺗﻮا ،دروازهﺑﺎﻧ ﻪ در   ،دو ﻓﺼﻞ اﺧﻴﺮ
اﻧﺪ از آن ﻓﺮم ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻣﻘﺎﺑﻞﺑﺮزﻞﺑﺎ ٩ﺳﻴﻮ ازﻠﻴﺪﺗﺮﻦﻣﻬﺮهﻫﺎ
روﺑﺮﺗﻮﻣﺎرﺗﻴﻨﺰدرﭘﻴﺮوز- ٢ﺑﻮد.ﺳﻴﻮﺣﻴﺎﺗ او
ازﻧﻴﻤﺎردردﻗﺎﻖﭘﺎﺎﻧ ﺑﺎﻋﺚﺷﺪﺗﺎﻮرﺗﻮاﺑﺎاﺧﺘﻼﻓ
ﻢﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺟﺮدنﭘﻴ ﻔﻮرددردروازهﺗﻴﻢﻣﻨﺘﺨﺐﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد.درﺧﻂدﻓﺎﻋ  ٢ﻓﺮاﻧﺴﻮرادارﻢ؛ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ
ﭘﺎواروراﻓﺎﺋﻞواران.ﭘﺎوارﻣﻘﺎﺑﻞاروﮔﻮﺋﻪﺑﺎردﮕﺮدر
ﺗﺮﻴﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﺧﺸﻴﺪ و در ﭘﺴﺖ دﻓﺎع راﺳﺖ ﺑﺎ٢
ﺗ ﻞوﻗﻄﻊﺗﻮپﻣﻮﻓﻖ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ٥دﻓﻊﺗﻮپو٨٧٫٥
درﺻﺪ ﭘﺎس ﺻﺤﻴﺢ  از ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺑﺎز ﻨﺎن ﺗﻴﻤﺶ
ﺑﻮد .واران ﻫﻢ در ﭘﻴﺮوز - ٢ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اروﮔﻮﺋﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎﮔﻞاولراﺑﺎﺿﺮﺑﻪﺳﺮوارددروازهﻓﺮﻧﺎﻧﺪوﻣﻮزﻟﺮا
ﺮدﺑﻠ ﻪدر ٦دوﺋﻞﻫﻮا دﮕﺮﻫﻢﻣﻮﻓﻖﺑﻮد.ﻨﺎر
واران در ﻗﻠﺐ ﺧﻂ دﻓﺎﻋ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺮ ﻣﮕﻮاﺮ
ﻗﺮارﻣ ﮔﻴﺮد؛ ازﭘﺪﺪهﻫﺎاﺻﻠ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
روﺳﻴﻪ ،ﻣﺪاﻓﻌ ﻪ ﮔﻞ اول اﻧﮕﻠﻴﺲ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﺋﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زد)اوﻟﻴﻦﮔﻞﻣﻠ اش(وﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ١٠دوﺋﻞﻫﻮا
را ﺑﺮد )ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ آﻣﺎر در اﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ( و  ﺗ ﻞ و ﻗﻄﻊ
ﺗﻮپﻣﻮﻓﻖﻫﻢداﺷﺖ.اﻣﺎدرﺳﻤﺖﭼﭗﺧﻂدﻓﺎﻋ ،
ﻣﺎرﺳﻠﻮراﻣ ﺑﻴﻨﻴﻢ،ﺗﻨﻬﺎﺑﺎز ﻦﻣﻨﺘﺨﺐازﺗﻴﻢﻫﺎ
ﺣﺬف ﺷﺪه .ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ در ﺟﺮﺎن
ﺷ ﺴﺖﺗﻴﻤﺶﻣﻘﺎﺑﻞﺑﻠﮋ ٤ﻗﻄﻊﺗﻮپوﺗ ﻞ
ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوﻣﺶ در ﺑﻌﺪ
ﻫﺠﻮﻣ  ٤ﭘﺎس ﻠﻴﺪ داد ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺎس ٩٢٫٨
درﺻــﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻦﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ را
٤-٤-٢ﭼﻴﺪهاﻢ،ﺑﺮاﭘﺴﺖﻫﺎﻓﺒراﺳﺖازﺎﺮن
ﺗﺮﭙﻴﻪ،وﻨﮓﺑراﺳﺖاﻧﮕﻠﻴﺲاﺳﺘﻔﺎدهﻣ ﻨﻴﻢ.
ﺗﺮﭙﻴﻪ ﻫﻢ ﻨﺎر ﻣﮕﻮاﺮ  دﮕﺮ از ﭘﺪﺪهﻫﺎ ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧ روﺳﻴﻪ ﺑﻮده .او در ﺟﺮﺎن ﭘﻴﺮوز  - ٢ﺻﻔﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻞﺳﻮﺋﺪﻓﺮﺻﺖﮔﻞاﺠﺎدﺮد ٢،ﺗ ﻞوﻗﻄﻊ
ﺗﻮپ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺖ و در ﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮدش درآورده و اﻣﻴﻞ ﻓﻮرزﺑﺮگ را از ﺟﺮﺎن
ﺑﺎزﺣﺬفﺮدهﺑﻮد.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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