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باید به حال تهران گریست  80سوله مدیریت بحران واگذار شده است

رهبرمعظمانقالب:

مدیر عامل یک کارخانه کاغذسازی:

امروز فرعون
آمریکا ،رژیم صهیونیستی
و دنبالههای آنان در منطقهاند

وزارتخانههای

صنعت و ارشاد
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ورشکستمان کردند

قیمت استثنائا 2000 :تومان  16 +صفحه آفتاب هفتگی
بازتاب نتایج پایانی مسابقات جهانی وزنهبرداری

بهداد سرت سالمت
قهرمان شدیم
9

پای چه کسانی در میان است؟

گردشهای
میلیاردی
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فعالین اصالحطلب و اصولگرا با سخنرانیهای داغ و صریح به استقبال  16آذر رفتند

شوردانشجویی سیاسیون
شکوریراد :تا وقتی احمدینژاد علیه اصالحطلبان
سخن میگفت برای او هورا میکشیدند

رضا خاتمی :در دولت روحانی حتی یک
دانشجوی ستارهدار هم قابل قبول نیست

علی مطهری :ستارهدار کردن دانشجویان عمل
منسوخ شدهای است که باید منتفی شود

مانعحذفکنکور
یک منبع آگاه در گفتگو با آفتاب یزد خبر داد

 30میلیاردتومان گردشساالنهآموزشگاههایکنکور

سرمقاله

آبیکه ساکن است

بیتعارف باید اذعان نمود که سخنرانیها و
نطقهایرئیسجمهورمحترمروزبهروزخنثیتر
وکلیشهایترمیگردد.فیالمثلایشانمیگویند
دانشجویان ســتاره دار نباید داشته باشیم اما
از گوشه و کنار می شنویم و می بینیم که در
این دولت هم دانشــجو ستاره دار شده است.
یا وقتی ایشان در نشست تلویزیونی از اقتصاد
کشور می گویند و آن را رو به جلو می پندارند
بهوضوحلمسمیکنیمکهچرخاقتصادخوب
نمیچرخدوخانوادههایبسیاریبهدلیلرکود
حاکم و نبود نقدینگی به اصطالح هشت شان
گرو نه شان است.
البته این مطلب به معنای بازگشت به عقب و
یا خدای ناکرده پشیمانی نسبت به حمایت از
کاندیداتوری شیخ دیپلمات نیست بلکه مراد
آن است که گفته شود رکود و سکون فعلی در
اقتصادبهپاستورنیزگویانفوذنمودهاست.

ادامه در همین صفحه
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ادامه واکنشها به حضور فیگو

توضیحاتفردوسیپور؛

پاسخ لیال اوتادی

یادداشت

والیتی :به این موضوع افتخار میکنم که قرار نگرفتن
مقابل ورزشکاران اسرائیلی را من پایهگذاری کردم

پزشکیان :وقتی به مقامی رسیدیم
فراموش کردیم برای چه آمدهایم

ضرغامی :اگر بخشی مشکل دارد
باید بتوان با صراحت آن را بیان نمود

9

مربوط به تقاضای فصلی است؟

توجیهاتتکراری
برایگرانیدالر

امید مافی = روزنامه نگار

در شب بویناک آن سوی دنیا که با قیامت
چشم نواز تاالخادزه گرجی همراه شد،بوی
تعفن ناشی از ذبح مساوات ،همه جا را گرفت
و حقیقــت به ســوءتفاهمی مضحک بدل
شد،وقتی مجارهای هیات ژوری مدال بهداد
را از جیبــش ربودند و به یک عناد تاریخی
پهلوی دوباره زدند تراژدی در شب آخر کامل
شــد و حالوت قهرمانی ایــران در جهان با
تلخکامی ملت پای جعبه رنگی ،طعم گس
گرفت.
باند پیچیده مجارها در واپســین سناریوی
نخ نما شده ،کاری کرد که تنهایی و بیکسی
حقیقت در قامت ادعایی سترون بیشتر عیان
شــود و فرصتی حزن انگیز برای تماشای
محکوم بی جرم و بیجنایــت اردوی ایران
مهیا گردد.
البــد بهداد وقتی با تحقیر به هیئت ژوری
خیره شد و به آسمان بوسه زد ،هرگز تصور
نمــی کرد تاماش آیــان ،فرمانده هزاررنگ
 I.W.Fاز اتاق فرمان ،دســتور دود شدن
آرزوهای پســر مظلوم مازندران را دهد .اما
این اتفاق شــوم افتــاد و در نهایت بهت و
حیرت ،چشــم آبیها مدالی خوش رنگ را
برای ارتش اســتونی کادو کردند تا در اوان
بیعدالتیوتباهیوشرمساری،میرغضبهای
موبور با وهن عظیم ســه چراغ سفید غول
مازنی را خاموش کنند .طرفه آنکه از خیل
سفرکردههای فدراسیون نشین ،از سمسارها
گرفته تا رییسگان عشق دوربین ،دم نزدند و
فریاد وامصیبتا سر ندادند تا خاکمال کردن
حق بهداد راحت تر از مارماالد خوردن برخی
حضرات در کافی شاپهای آنسوی آب شود.
در دوئل ســترگ ترین مردان جهان ،وقتی
هیئت ژوری رذالت را چاشنی نامه اعمالش
کرد و برای بار دوم نشــان خوش رنگ ببر
قائم شهر را به زور ستاند و گوشه رف نهاد و
وقتی مسئوالن کمپ ایران جیک هم نزدند،
فضاحت بر روی سکو جای صداقت را گرفت
تا کشتی طوفان زده در گنداب لنگر بیندازد.
حاال که آب از سر قهرمان سینه ستبرمان
گذشته ،بیگمان وقت شادباشها و تحیتها
رسیده است.پس شادباش به ناداوران هیئت
ژوری که در زیر نور ،پشــت دســت غول
سرزمین طهمورث را داغ گذاشتند .شادباش
به مسئوالنی که دست روی دست گذاشتن
و دل سپردن به قضا و قدر را به حفاظت از
زورق ورزش ایران ترجیح دادند.شادباش به
سیما جان که با سانسور نابترین صحنهها
در بامداد ماالمال از حرمان ،سوهان بر اعصاب
ملت کشید و شادباش به ما که تا صبح پلک
نزدیم و از این ورزش جور دیده غرقه شدیم
و دم نزدیم!!

ضیاء مصباح

سید علیرضا مسبوق فردوس

نعش عدالت
کنار پوالد سرد!

12

امید مافی

2

نعش عدالت
کنار پوالد سرد!

10

رد پای
شیرینیفروش محله!

چه میزان از افزایش قیمت ارز

یادداشت

شانزده آذر
به روایتی دیگر

آفتاب یزد -گروه سیاســی :مناظره،
سخنرانی ،شــور ،هیجان و شنیدن حرف
هایی که از هیچ تریبون دیگری شنیده نمی
شود .راســت و چپ در این روزها متحول
میشــوند ،به زعم خود افشاگری میکنند،
صریحتر میشــوند و البته صادقتر  ...آخر
این روزها روزهای نزدیک به  16آذر است.
روز دانشجو .روزی که مخاطبان سیاسیون
ســخنران ،دیگر صــداو ســیما ،مجلس،
خبرنگاران ،مسئولین یا مردم کوچه و بازار
نیستند.
این بار قشری در مقابل آنهاست که سراسر
هیجان است ،بی پروا است ،میخواهد بداند
و امتحــان کند ،میخواهــد بگوید و برای
اعتقادش مبارزه کند .قشری که باید پرچم
جنبش دانشــجویی را به اهتــزاز درآورد و
اثبات کند همچنان برای مطالباتش ایستاده
است .مطالباتی که همواره تداوم داشته کم
یا زیاد ،در اوج یا در افول.
بازهم دانشجویان برای آنچه که به اصطالح
آرمانهایشــان نام میبرند شعار میدهند،
مینویسند و گهگداری هم فریاد میکشند.
*خودزنی پزشکیان
شاید به دلیل همین شور دانشجویی است
که وقتی نوبت به سخنرانیهای سیاسیون

در روز دانشــجو میرســد و آنها خود را در
مقابل این جمع میبینند ،زبانشان دیگر در
صراحت ،صداقت و جســارت الکن نیست.
بلکه ظاهرا شــور دانشــجویی آنهــا را هم
میگیرد ،تا همراه با شعارها ،کف و سوتها،
هوکردنها ،آنها نیز حرفهایی را بزنند که

کمتر گفتهاند؛ حرفهایــی مثل اظهارات
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای
اســامی که در جمع دانشجویان دانشگاه
تهران میگوید« :وقتی به مقامی رســیدیم
فراموش کردیم که برای چه آمدهایم .امروز
نوبت دانشجویان اســت تا وقتی به قدرت

رسیدند ،درست کار کنند و مثل ما نباشند.
هرچقدر داد می زنید بزنید اشکال ندارد این
عدالت خواهی را با آزادی عجین کنید .هر
کاری که می خواهید انجام دهید ،اما با فکر
کار کنید».
ادامه در صفحه 2

آبیکه ساکن است

نسبتبهدولتقبلتغییرجدیکردهاند.نشانهها
این طور می گویند.از جا به جاییهای عجیب
در کابینه گرفته تا در حاشیه قرار گرفتن آقای
معاوناولگواهاینمدعاست.قابلکتماننیست
محافظه کاری به روشی پرطرفدار در دولت
ِ
است.سر آن هرچه باشد اما
فعلی تبدیل شده
در حــال ضربه زدن به محبوبیت و مقبولیت
رئیس جمهور محترم است.مراد آن نیست که

به قول علی مطهری «شلوغ کاری» شود بلکه
حداقل با جسارت ذکر نمایند چه کرده اند و
چه می کنند تا مردم قدری به رایی که داده اند
امیدوار شــوند و بتواننــد از آن دفاع کنند.
فیالمثلچهخوببودکهحسنروحانیدرروز
دانشجو به جای آنکه به یکی از دانشگاههای
شهرستان برود به یکی از دانشگاههای اصلی
کشور در پایتخت می رفت و بی پیرایه مقابل

دانشجویان قرار می گرفت تا ببیند در جامعه
چه می گذرد و مطالبات چه سمت و سویی
دارد.مشاورهای جدید هم به جای آنکه جریان
بازی نمایند و برنامههای بلند مدت بنویسند به
کوچه وبازار بروند تا ببینند حال مردم چگونه
است.فکر می کنیم تز «راضی نگه داشتن همه»
در حال آســیب زدن به پایگاه رئیس دولت
است؛ باید فکری کرد.

ادامهازهمینصفحه:
سخنان رئیس جمهور جریانی و شوری و حتی
سوگمندانه امیدی نیز ایجاد نمی کند.همه چیز
گویابیحرکتوساکناست.مثلآبیکهجریان
ندارد.
به نظر می رسد مشــاورهای رئیس جمهور

قهرمانی تکواندو ایران در جامجهانی ساحلعاج

تیم تکواندو ایران در مرحل ه فینال مســابقات تیمی
جامجهانی  ۲۰۱۷ساحلعاج ،با کسب پیروزی مقابل
روسیهقهرمانجهانشد.بهگزارشایسنا،بیستویکمین
دوره مســابقات تیمــی جامجهانی تکوانــدو از روز
سهشنبه به میزبانی سالن «تریچویله» شهر آبیجان در
کشور ساحلعاج آغاز شد و روزچهارشنبه با قهرمانی
تیم تکواندو ایران به پایان رسید.این مسابقات با حضور
 ۸تیــم برتر جهان ،در گروه مردان برگزار شــد و تیم
ایران به عنوان قهرمان ،روسیه نایب قهرمان ،تیمهای
ســاحل عاج و کره جنوبی نیز مشــترکا بر ســکوی
سومی ایستادند.
تیم تکواندو ایران در مرحله مقدماتی این مســابقات
بــا تیمهای چین ،نیجر وســاحل عاج همگــروه بود.
تیــم تکواندو ایران در مرحله نیمــه نهایی رو در روی
تیم کرهجنوبی قرار گرفت و در این دیدار با حســاب

 ۵۵بر  ۳۸رقیب خود را شکســت داد و راهی مرحله
فینال شــد .در فینال نیز تکواندوکاران ایران توانستند
نمایندگان روســیه را  ۳۶بر  ۳۴شکست داده و با پنج
پیروزی بر سکوی قهرمانی بایستند.

نماییازمراسمروزدانشجودردانشگاهتهران/ایلنا

ماجرای مرگ دانشآموز
استعداددرخشان

1

مرگ یک دانشآموز اســتعداد درخشــان
به دلیل استرس ناشــی از جلسه امتحان
موضوعی است که چند سوال را ایجاد کرده و
البته آموزشوپرورش در این باره توضیحاتی
دارد.
به گزارش تسنیم ،خبر عجیب و غیرقابل باور
بود ،خبری که تایید میکرد بهنام علوینژاد
دانشآموز پایه هشتم دبیرستان تیزهوشان
عالمه طباطبایی تبریز سر جلسه امتحان
میانترم به دلیل استرس شدید ایست قلبی
میکند.
آموزشوپرورش اســتان آذربایجان شرقی
در این رابطه معتقد است ،دانشآموز سید
علی علوینژاد دانشآموز دبیرستان عالمه
طباطبایی ناحیــه یک تبریز از خیلی وقت
قبل ناراحتی قلبی داشــته و این در پرونده
پزشــکیاش درج شده اســت و روز فوت
هــم قبل از اینکه به مدرســه بیاید مجدد
دچار مشــکل قلب شده و همراه والدین به
بیمارستان میرود و بعد از ویزیت پزشکان
هنــگام بازگشــت در محوطــه اورژانس
بیمارستان ایست قلبی میشود و هیچ کدام
از موارد مطرح شده صحت ندارد.
بنا بــه این گــزارش ،اگر چه مــرگ این
دانشآموز در محیط مدرســه نبوده است
اما نمیتوان نسبت به استرس تحمیلی به
دانشآموزان در مدارس سمپاد بیتوجه بود.
در همیــن رابطه یکــی از معلمان مدارس
استعدادهای درخشــان معتقد است «در
مدارس سمپاد فشار روانی به دانشآموزان
برای کســب نمرات و معدل تعیین شــده
باالست و گاه برای کسب رتبه در جشنواره
خوارزمی برای ارائه طرحهای پژوهشــی و
قبولی در المپیادها دچار اســترس بســیار
میشوند از سوی دیگر برای قبولی در کنکور
تاکید بسیاری به رشتههای پزشکی میشود.
همچنین به دلیل غربالگری نادرست برای
جذب دانشآموزان در مدارس تیزهوشان گاه
شاهد هستیم که دانشآموزان سختکوش
گزینش میشوند و برای کسب نمرات تعیین
شــده باید تالش بســیاری کنند و همین
مسئله استرس بســیاری را به دانشآموزان
وارد میکند».
تحمیــل اســترس بــه دانشآمــوزان در
مدارس سمپاد و آســیبهای روانی ناشی
از آن موضوعی اســت که جای بررسیهای
کارشناسی بســیاری دارد و تاکنون توجه
کافی به آن نشده است چرا که استرسهای
روانی ناشــی از این مســئله میتواند یک
نوجوان را در معرض افسردگی یا مخاطرات
دیگر قرار دهد.

