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حاکمیت بر سر راه نقدینگی
روز گذشته، آیین نامه اجــرایــی قانون مــبــارزه با 
پول شویی از ســوی معاون اول رئیس جمهور به 
دستگاه های مختلف ابالغ شد. آیین نامه ای که 
تکالیف متعددی را برای دستگاه های مختلف در 
ــدازی سامانه های نظارتی در بخش  زمینه راه ان
های مختلف اقتصادی تعیین کرده است. قانونی 
که اصالحات آن حدود یک سال پیش در مجلس 
تصویب شد و 15 دی ماه به تایید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رسید. ابالغ این آیین نامه در شرایطی 
است که طی ماه های اخیر، سه اتفاق جدید در عرصه 
شفاف سازی اطالعات اقتصادی مردم و نظارت بر آن 
ها صورت گرفته است و توجه به آن ها نشان می دهد 
تا چه اندازه فرصت ها برای شفاف سازی اقتصادی 
از دســت رفته اســت و اکنون چه میزان از طریق 
شفاف سازی اقتصادی می توان به اصالح برخی 

فرایندهای غلط در اقتصاد امید داشت.

ــی بــــــازار ارز بـــا نــظــارت      ــب ــس ــات ن ــبـ  ثـ
 بر تراکنش های بانکی

با گذشت بیش از یک سال از تغییر رئیس کل 
بانک مرکزی و تالش اثرگذار همتی در مدیریت 
بازار ارز و ثبات نسبی در این بازار، مشخص شد 
که تا چه اندازه نظارت بر تراکنش های ریالی در 
مدیریت بازار ارز موثر است. به گونه ای که چندی 
پیش وی با اشاره به این که تقویت کنترل بر ریال 
و تراکنش های آن - که به طرز غیراصولی و بدون 
نظارت در جریان بود- بر مدیریت بازار ارز موثر 
بود، اعالم کرد: پول شویی آشکار از طریق چک 
های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته 
بــازان انجام می شد که خوشبختانه این روند 
متوقف شده است. این در حالی است که پیش 
از این کارشناسان بر ضرورت مدیریت تراکنش 
های بانکی و اصالح رویه های بانکی و نظارت 
بر جریان نقدینگی برای جلوگیری از سوداگری 
در بازارهایی از جمله بازار ارز تاکید داشتند و 
اکنون مشخص می شود که چگونه مدیریت بر این 
تراکنش ها، ثبات نسبی بازار ارز را رقم زده است.

کشف 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی     
آمارهای مسئوالن سازمان امور مالیاتی نشان 
می دهد که طی سه سال اخیر، 24 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی حساب های 
بانکی شناسایی شده است.این اتفاق در شرایطی 
است که با ظرفیت های فنی و زیرساختی شبکه 
بانکی که سال هاست ایجاد شده، امکان نظارت 
بر این حساب ها پیش از این نیز فراهم بوده است. 
شناسایی این رقم و اقدام به بررسی حساب های 
بانکی با گردش بیش از پنج میلیارد تومان نشان 
می دهد که چه میزان بررسی حساب های بانکی 

می تواند برای احیای منابع عمومی موثر باشد.

حــذف یارانه ثروتمندان ایــن بــار به کمک      
حساب های بانکی

حذف یارانه ثروتمندان در ماه های اخیر مجدد 
در دستور کار قرار گرفته است و این بار معترضان 
به شرط دادن مجوز بررسی حساب های بانکی 
خود، اجازه اعتراض به حذف یارانه را دارند. البته 
تراکنش های بانکی اشخاص نیز برای شناسایی 
ــد آن ها در ایــن دور بررسی حــذف یارانه  درآم
ثروتمندان مدنظر است. شاید همین توجه نصفه 
و نیمه به ضرورت بررسی حساب های بانکی است 
که موجب شده است حذف یارانه ثروتمندان این 
بار به صورت جدی تر اجرایی شود.این سه اتفاق 
مثبت که هر کدام بار مهمی از دوش منابع عمومی 
کشور برمی دارد و فرصت اختصاص منابع به 
قشرهای نیازمند را فراهم می سازد، نشان می 
دهد که تا چه اندازه اقتصاد ایران، فرصت نظارت 
بر قلب فعالیت های اقتصادی را از دست داده 
است. همه می دانیم که هر فعالیت اقتصادی، 
ــای خــود را در نقل و انتقال پــول نشان می  ردپ
دهد و در همه جای دنیا با وجود همه آزادی های 
و  نقل  راه  سر  بر  حاکمیت  مختلف،  اقتصادی 
انتقال پول نشسته واین فرایند را به دقت رصد می 
کند تا حقوق عمومی را از چنگ فراریان مالیاتی و 
افرادی که اقدام به پول شویی می کنند، بستاند. 
اکنون با ابــالغ آیین نامه مبارزه با پــول شویی 
فرصت مناسبی ایجاد شــده اســت تا مجموعه 
حاکمیت و دستگاه های نظارتی بر روند نقل و 
انتقاالت بانکی نظارت جدی تری داشته باشند 
و بتوانند ضمن مهار سوداگری در عرصه های 
مختلف اقتصاد، مسیر گردش نقدینگی را نظارت 
پذیر کنند. مسیری که نظارت پذیری آن به سالم 

سازی اقتصاد کمک بسیار شایانی خواهد کرد.
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حرف مردم
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در خصوص تراکنش های بانکی مطلب  •
نوشته بودید که کاغذ آن هزینه زیادی در بر 
دارد. بهتر است تراکنش ها تا 20 هزار تومان 
بدون چاپ کاغذ باشد. با این روش فکر کنم 

30 درصد کاغذ کمتر مصرف شود.
حــاال کــه مشکل فــریــده حــل نشده لطفا  •

مجدد داستان اورا چاپ کنید تا ان شاءا... 
مشکل اش حل شود وبتواند خانواده اش 

را پیدا کند.
چرا با روح و روان مردم بازی می کنید؟ آن  •

هایی که از چوب درخت کاغذ درست می 
کنند می دانند از چه چوبی و از چه درختی و 
به چه صورت کاغذ درست کنند. بعد ندادن 
حذف  زیست  محیط  بهانه  به  رو  ها  قبض 
کردند و هر قدر می توانند هزینه های اضافی 
با پیامک می فرستند. حدود سه ماه هر ماه 
20 هزارتومان بابت شرکت در مسابقه روی 
قبض تلفن کم می کنند در صورتی که اگر 
قبض کاغذی می دادند متوجه می شدم االن 
هم چند ماهه هیچ قبض آب و برق و گازی 

نیامده در صورتی قبال مرتب می آمد.
از راهکارهای مبارزه بابدحجابی می توان به  •

تعدد و افزایش مد و الگوهای ایرانی و اسالمی 
به خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک داخلی 
با نظارت های جــدی، جلوگیری از واردات 
پوشاک با نماد فرهنگ منحط غربی و سرانجام 
پخش تبلیغات بازرگانی آن ها در رسانه ملی 

باقیمت های مناسب وتخفیف دار اشاره کرد.
جای تاسف است که روزنامه ای که داعیه  •

فرهنگ دارد،پــرازکــلــمــات و اصطالحات 
خارجی است. پیشنهاد می کنم ستونی را 
به معادل فارسی واژگان خارجی پرکاربرد 

اختصاص دهید.
کارت ملی برای دخترم درخواست دادم.  •

چهار ماه گذشته نیامده. رفتم میگم ایشون 
جزو اولین ها هستند. شما گفتید این ها 
زودتــر می آیند. می گویند تا شش ماه هم 
طول می کشد. پس این چه تکنولوژی است 

که این قدر عقب مانده است.
باسالم و احترام  به آقــای رئیسی حامی  •

محرومان. تمنا دارم با وضعیت فعلی، دوماه 
ــاره منزل تمام بشه دستور  مانده وقــت اج
بفرمایید سهم پدیده را به ما بدهند تا منزلی 
رهن کنم. من سرپرست خانوارم، شوهرم 
بیکار بود ارثــی باقی نگذاشته از طرفی از 
شش سال پیش که فوت کرده یارانه ما وصل 
نشده به شدت در مضیقه هستیم و آبرومند. 

دست سوی کسی جز خدا دراز نکردیم.
نصب سرعت گیرهای پالستیکی و شب  •

نماهای وسط خیابان یک رانت است که افراد 
خاصی وارد کننده آن هستند. آن قدر کسی 
جلوی این تخلفات را نگرفت که نصب شب 
نماها به داخل کوچه ها هم کشیده شده است 
و نتیجه آن هدر رفتن بیت المال و خسارت 

زدن به خودروهای هم وطنانمان است.
من یک عشایرهستم که دامــداری های  •

زیــادی از همسایگان من را آتش زده اند و 
هیچ سازمانی پاسخ گو نیست وممکن است 
را تخریب کنند.  تعداد بیشتری  آینده  در 
مسئوالن محترم قبل ازاین که کار به جای 

حساس برسد اقدام جدی بکنید.
واقــعــا جــای تعجبه مــا شــش ساله یارانه  •

اما  اعتراض کنیم،  نداریم و جایی نیست 
کسانی که ثروتمندند و یارانه شون قطع شده 

می توانند اعتراض کنند!
این چه صرفه جویی در کاغذ است که اکثر  •

مــردم در پرداخت قبض تلفن کالفه شده 
اند زیرا عده ای تلفن همراه ندارند یا وارد 

نیستند.
 خانم ساراحلم زاده که به ورزشگاه رفتین  •

شماحتی دربرداشتن اولین قدم به سوی 
حتمانبایدنفس  شدین  قربانی  ورزشــگــاه 
ــاال بــه عنوان  نکشی کــه قربانی بــاشــی ح
دخترمسلمان بگین کدام احکام وحدیث 
خداوندآفریدگار را که بــرای زن مسلمان 
نازل کردن درورزشگاه یادگرفتین و به قول 

معروف چندکیلوچاق شدین!
امیدوارم  تیم  ملی  فوتبال  کشورمان   با این  •

 بازی های  خوب  و درخشان  اخیرش  مستقیم 
 جــواز صعود به  جام  جهانی)2022قطر(

رابرای ششمین باربگیرد!
ــت  • ــد خـــوب اس ــاس ــی ف ــاض ــج ق ــن عـــزل پ

ان شـــاءا... فکری هم دربـــاره قاضی های 
بی حوصله و بی دقت بشود.

می خواستم از مسئوالن بپرسم اصال از  •
عملکرد شرکت واقعا کار گشای الیت تحقیق 
شود که این پول هایی را که از مردم می گیرن 

کجا هزینه میشه؟
 کدوم خانواده رو دیدید که با گرفتن زن  •

دوم خانواده به فنا نرفته. درست است که 
خالف شرع وقانون نیست اما باعث به فنا 
رفتن افراد خانواده می شود.باروح وروان 
خانواده موقعی بازی می شود که پدر زن دوم 
می گیرد و تازه صد مشکل پیش میاد که فقط 
برید سری به داخل زندگی شان بزنید. به 

خدا مشکالت بیشتر می شود.
حریفان تیم های ملی اسپانیا وآلمان رو  •

کنن،بی  تعریف  ازبیرو  بعد  بگیرن  درنظر 
خود این پسر رو بزرگش نکنن. افتضاح ژاپن 

یادمان نرفته ونمی ره.
روزنــامــه هــای حزبی جفت شــون قدرت  •

طلب اند وگرنه کسی که بخواد خدمت کنه 
فقط تبلیغ یک عده ای رو نمی کنه.مصلحت 
اندیشی هم نمی کنه.حرف دل مــردم رو 

می زنه و برای پیگیریش تالش می کنه.
امثال کیهان تاکی می خواهند مردم را ...  •

فرض کنند؟!
 خراسان عزیز اگر می تونی این پیام مرابه  •

گوش آقــای رئیسی برسون، من ازایشون 
خواهش وتمنادارم به داد من و زن های 
امــثــال مــن برسید کــه بــه دلــیــل نداشتن 
پــدریــابــرادر و نــبــودپــول، هــدف خشونت و 
وحشی گری شوهر قرارمی گیرند. آقای 
رئیسی چشم امیدما به امثال شما و پلیسه. 
لطفا این جور مردها رو کاری کنیدکه حساب 

کار دست شان بیاید.
پخش  • سالمت  شبکه  از  که  مافیا  برنامه 

می شه ارزش های اخالقی و دینی و حتی 
عقالیی رو به انحطاط و لجن می کشه و قبح 

ضد ارزش ها رو می ریزه. 

...یادداشت روز
   مهدی حسن زاده  

economic@khorasannews.com

تیم ملی فوتبال کشورمان در هفته سوم از 
در  قطر   2022 جام جهانی  مقدماتی  دور 
مقابل بحرین شکست خورد و از صدر جدول 
به رتبه سوم سقوط کرد. بازیکنان تیم ملی 
کشورمان پس از دو دیدار برابر هنگ کنگ 
و کامبوج و کسب حداکثر امتیازات در این 
بازی ها، به منامه رفتند تا سومین دیدار خود 
را برگزار کنند. تک گل این دیدار را »حردان« 
ثمر  به   65 دقیقه  در  پنالتی  نقطه  روی  از 
رساند. در ادامــه بازی،تالش های ایــران به 
خصوص در دقایق پایانی برای جبران این 
گل فایده ای نداشت تا با همان نتیجه یک بر 
صفر، نخستین شکست ایــران با مربیگری 
»ویلموتس« در بحرین رقم بخورد. بازیکنان 
بازی  نخست،  نیمه  در  کشورمان  تیم ملی 
قابل قبولی از خودشان به نمایش نگذاشتند و 
هرچند در نیمه دوم، بازی را تهاجمی تر شروع 
کردند اما بحرینی ها با یک پنالتی که در نیمه 

دوم گرفتند، دروازه بیرانوند را باز کردند و در 
نهایت به پیروزی رسیدند. نکته جالب این 
است که ایران در سال های اخیر شکست های 
بسیار کمی را در مقدماتی جام جهانی تجربه 
کرده بود. آخرین باخت تیم ملی به سه  سال و 
11 ماه قبل بازمی گردد؛ جایی که شاگردان 
ــی روش در تهران به ازبکستان  کارلوس ک
باختند تا کارشان برای صعود به جام جهانی 
سخت و سخت تر شود.شایان ذکر است که 
هواداران بحرینی در زمان پخش سرود ملی 
کشورمان رفتار توهین آمیزی داشتند و از 
همان دقایق ابتدایی به دنبال متشنج کردن 
فضای ورزشگاه و به حاشیه کشاندن بازی 
بودند. اکنون در جــدول گــروه C مقدماتی 
جام جهانی 2022 قطر، عراق با 7 امتیاز در 
رده نخست، بحرین با 7 امتیاز در رده دوم و 
تیم ملی کشورمان با 6 امتیاز در رده سوم قرار 

گرفته است.

نوید زنده روحیان -  آماده می شوم برای کاری 
که هیچ وقت تجربه اش نکرده بودم. ساعت 8 
صبح است، لباس و کفش های پاره ای را که از 
قبل آماده کرده بودم می پوشم و با کیسه های 
خالی به دست، از خانه بیرون می آیم اما هنوز 
درکی از شرایطی که در آن هستم ندارم تا این 
که کنار پیاده رو، اولین کیسه زباله را می بینم 
و به سرعت پــاره اش می کنم و با دست تمام 
محتویاتش را به هم می ریــزم. دستم کامال با 
شیرابه های زباله خیس می شود و سر و صورتم 
هم با عرقی که می ریزم. چند قوطی نوشابه و 
جعبه پیتزا را برمی دارم، داخل کیسه می اندازم 
ــاره چشم می کشم دنبال کیسه های  و دوبـ
زباله. هنوز درکم از شرایط عجیب و غریبی که 
قرار است یک روز کامل آن را تجربه کنم کامل 
نشده که سر همان کوچه دو سطل زباله بزرگ 
شهرداری را می بینم. خیلی پر نیست و مگس 
ها در آن حسابی جوالن می دهند. چند کارتن 
ــل سطل می بینم اما  و بطری نوشابه را داخ
دستم به آن ها نمی رسد، جلوتر می روم و روی 
پایه سطل می ایستم، دوباره سعی می کنم اما 
باز هم نمی شود، مجبورم سرم را کامل داخل 
سطل فرو ببرم و خم شوم تا دستم به زباله ها 
 برسد. در همین حال کامال متوجه می شوم کجا 
ایستاده ام و حاال نامم از این سه مــورد خارج 

نیست؛ کتفی ، زباله گرد یا زباله دزد!
از بولوار صیادشیرازی مسیر را شروع کرده ام، 
ایــن ساعت از صبح زباله هایی که جلوی در 
خانه هاست به نسبت زیــاد اســت، جعبه پیتزا، 
بطری های پالستیکی و قوطی های فلزی نوشابه 
و قالپاق شکسته خودرو، دشت اول من هستند. 
از کوچه پس کوچه ها می گــذرم و وارد بولوار 
پــیــروزی مــی شــوم، در ایــن خیابان جعبه های 
کوچک، قطعات فلزی و پالستیکی لوازم یدکی 
و انواع و اقسام فیلتر خودرو، جلوی تعمیرگاه ها 
ریخته شده است، درنگ نمی کنم و همه  را در 
کیسه ام می اندازم. جلوی در یک سوپرمارکت، 
سطل زباله بزرگ پالستیکی اش را باز می کنم و 
کارتن های داخلش را بر می دارم، صاحب مغازه 
نزدیک می شود و می گوید: مظنه کارتن چند 
است؟ جواب می دهم: دقیق خبرندارم، کیلویی 
هزار تومان. می گوید: تا دلت بخواهد کارتن دارم 
و دیگر جایی برای نگه داشتن آن ها ندارم، اگر 
خودت یا کس دیگری هست که خریدارید با قیمت 
خوب می دهم که شما هم سود کنید. جوابی 
می دهم و کیسه ای که حاال کمی پر شده را روی 
دوشم می اندازم و به راهم ادامه می دهم.از چند 

کوچه که می گذرم، یک سطل بزرگ شهرداری  
را می بینم اما انگار سطل های کوچکی که کنار 
پیاده روی خیابان هاست، پر و پیمان تر است. 
نزدیک بولوار هنرستان جعبه های پالستیکی 
میوه و سبزیجات بیشتر به چشمم می آید. جلوی 
یکی از میوه فروشی ها چند کارتن بزرگ هست، 
ــردارم اما صاحب مغازه خیلی  خم می شوم تا ب
سریع جلویم ظاهر می شود و اجازه نمی دهد. 
می گوید: خودمان این ها را می فروشیم اول 
بپرس اگر الزم نداشتیم بردار.جلوتر در حال جمع 
کردن چند کارتن پاره از باغچه پیاده رو هستم 
که خانمی صدایم می کند، این اولین برخورد با 
شهروندان در طول مسیر است، تا این جا یا خیلی 
معمولی از کنارم رد شده بودند یا در حد یک نگاه 
سطحی و بعد  رفته بودند دنبال کارشان؛ در 
آن وضعیت با بی حوصلگی و شاید هم به دلیل 
عصبانیت از کثیفی شیرابه های روی دستم، 
خیلی سرد و بدون حرف زدن سرم را به سمتش 
برمی گردانم،  از صندوق عقب خودرو دو کیسه 
زباله بزرگ را برمی دارد و به دستم می دهد. با 
لبخند رضایتی که بر لب دارد، می گوید : این ها 
به دردت می خورد؟ از بین زباله های تر و خشکی 
که درون نایلون هاست، سه چهار پاکت سیگار، 
یک اسپری خوشبو کننده ، یک برس مو و یک 
جعبه پاره کفش به دردم می خورد! داخل کیسه 

می اندازم و مشغول ادامه زباله گردی می شوم.

وانت بار های خریدار ضایعات     
در مسیر یکی دیگر از کتفی ها هم هست ، جوانی 
حدود 18 ساله ، با یک شلوار ورزشی و پیراهن 
قرمز چهارخانه که از کثیفی به سیاهی می زند. 
کیسه ای که روی دوشش است، دوبرابر کیسه 

من حجم دارد. سر صحبت را با او باز می کنم.
-بارت را کجا می فروشی؟

ابــتــدای بولوار  معموال به وانتی هایی که از 
می گذرند، به همان ها می فروشم.

-شماره ای از آن ها نداری؟
شماره را ذخیره ندارم اما همین که در بولوار 
ــارم را  ــت هــای عبوری ب ــاد باشم، وان وکیل آب

می خرند.
-بار را چند می فروشی؟ 

اگر درهم باشد هزار تا هزار و 200 تومان، قبال 
که پت های پالستیکی را تا هشت هزار تومان هم 

می خریدند اما االن نه.
عرق می ریزم، زبانم به سقف دهانم چسبیده، 
حالم از بوی گندی که گرفته ام به هم می خورد، 
هرچه به وزن کیسه اضافه مــی شــود، قد من 

هم خمیده تر می شود و فشار به کتف و شانه ام 
بیشتر، لباسم کامال بو گرفته، روی دست و لباسم 
شیرابه های زباله کامال دیده می شود؛ حس 
خیلی بدی است. دیگر فرقی بین من و سطل 
زباله نیست، هردو یک بو را می دهیم. حاال ابایی 
از تا کمر فرورفتن در سطل ها ندارم. فقط تمام 
فکرم جمع کردن ضایعات بیشتر است و غرق 
شدن در دنیای سخت و عجیب زباله گردها.از 
کت و کول افتاده ام...ابتدای پل هاشمیه در 
حاشیه بولوار وکیل آباد، یک ربع منتظر می مانم 
تا وانتی که آن جوان زباله گرد می گفت بیاید 
و بار را بخرد اما خبری نیست.بی خیال وانت 
بارها، بارم را سوار خــودرو می کنم و به بولوار 
توس می روم، کیسه دیگری را برمی دارم، به 
سختی می توانم چند زباله به درد بخور پیدا 
کنم. می گویند در توس 75 )سه راه دانش( 
چند وقتی هست انبارهای ضایعاتی زیادی 
رشد کرده و به نوعی بورس ضایعات مشهد شده 
اســت....در یکی از همین انبارها را می زنم...

ــم،   یک نفر از اتاقک کوچکی که  صــدا می زن
بــاالی آن از ضایعات و کبوتر پر اســت، بیرون 
می آید. انبار، پر از ضایعات، زباله، پالستیک و 
کارتن است. کف انبار همه این زباله ها ریخته 
شده روی هم. مات این همه زباله شدم و درفکر 
عدد و رقم های آن هستم. ناگهان یک نفر صدا 
زد: کیسه را بگذار روی باسکول. وزن یکی از 
کیسه ها 10 کیلوست. می گوید بارت 10 کیلو 
بود، کیلویی 1500، این هم 13هزار تومان، 
دفعه بعدی بقیه اش را بگیر.می گویم: همه اش 
کارتن و پالستیک است. پاسخ می دهد: در هم 
است، فقط اگر بطری نوشابه یا کارتن را جدا 
کنی، بیشتر می دهم. ما از همه بهتر می خریم، 
می توانی قیمت بگیری. حوصله دردسر ندارم، 
پول را می گیرم و می آیم بیرون...از صبح که 
به عنوان زباله گرد وارد شهر شدم تا االن که با 
سر و وضع ژولیده و بوی زننده در حال رفتن به 
خانه ام، برایم بیشتر از یک روز گذشت، خیلی 
طوالنی، خیلی سخت و خیلی عجیب و غریب 
بود؛ کاری که تجربه کردنش برای درک وضعیت 
زباله گردها و شرایط آن ها الزم بود، حاال بهتر 
می توانم در گزارش های آینده از معضالت و 
مشکالتی که زباله گردها برای شهر و بهداشت 
محیط زندگی شهروندان درســت می کنند، 
بنویسم و عملکرد مسئوالن و متولیان در این 

زمینه را بررسی و نقد کنم.
مشروح این گزارش را درسایت روزنامه به نشانی

www. khorasannews.com بخوانید.

روایت یک روز زباله گردی؛ از درآمدهای عجیب تا دردسرهای غریب

تجربه نگاری خبرنگار خراسان از یک روز زباله گردی

شکست تلخ شاگردان ویلموتس مقابل بحرین

در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری

توکلی: تبعیض به نفع فرزندان استادان علوم پزشکی را متوقف کنید

ــان مـــردم نهاد  ــازم  رئــیــس هیئت مــدیــره س
دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای 
به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار رفع 
تبعیض به نفع فرزندان استادان علوم پزشکی 
و لغو مجدد مصوبه کمیسیون خاص وزارت 
بهداشت شد.به گزارش ایرنا ،»احمد توکلی« 
روز سه شنبه در نامه ای به رئیس دیوان عدالت 
اداری خواستار رفع تبعیض به نفع فرزندان 
اســتــادان علوم پزشکی و لغو مجدد مصوبه 

کمیسیون خاص وزارت بهداشت شد.
لغو این مصوبه که در روزهــای گذشته با نظر 
موافق وزیران علوم، بهداشت و درمان و رئیس 
دانشگاه آزاد نیز همراه بود، به دستور شعبه 
چهل وپنجم دیــوان عدالت اداری به صورت 

موقت متوقف شد.
دستورالعمل  بــا  مغایر  کــه  مــذکــور  مصوبه 
اجرایی مصوبه 735 شــورای عالی انقالب 
فرهنگی است، به 134 نفر از افراد باقی مانده 
از فــرزنــدان اعضای هیئت علمی و مدیران 
ــازه می دهد در رشته های  دانشگاه آزاد اج
پزشکی با رتبه باال تر از رشته قبولی خود ادامه 

تحصیل دهند.
بر همین اساس رئیس هیئت مدیره دیده بان 
شفافیت و عدالت در روزهـــای گذشته در  
نامه ای به »علی اکبر والیتی« ریاست هیئت 

امنای دانشگاه آزاد موضوع را متذکر شد.
در نامه احمد توکلی خطاب به »محمدکاظم 
ــوان عدالت اداری آمده  بهرامی« رئیس دی
است: »هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی 
گرفتن  نادیده  با  تبعیض آمیز  تصمیمی  در 
دستورالعمل اجرایی مصوبه 735 شورای 
عــالــی انــقــالب فرهنگی، بـــدون صالحیت 
قانونی، ضوابط تــازه ای بــرای نقل و انتقال 
ــدان اعــضــای هیئت  ــرزنـ ــه فـ ــت و تغییر رش
علمی، وضع می کند؛ بر اساس این ضوابط 
غیرقانونی، دانشگاه آزاد به تغییر رشته و انتقال 
134 نفر از فرزندان هیئت علمی به رشته 
ــدان پزشکی  هــای پزشکی، داروســـازی و دن
اقــدام می کند. این افــراد اکنون در دانشگاه 
آزاد مشغول به تحصیل اند که اسامی برخی 
از بستگان مقامات دانشگاه آزاد نیز در میان 
آن ها دیده می شود.«توکلی افزود: معاون علوم 
پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی طی دو نامه به 
تاریخ  هفتم و چهاردهم مهرماه ۹7 از معاون 
آموزشی وزارت بهداشت اجــازه می خواهد 
برخالف دستورالعمل اجرایی 735 شورای 
انقالب فرهنگی و مطابق رویــه غیرقانونی 
ســال 13۹6 دانشگاه آزاد، از 254 نفر از 
فرزندان اعضای هیئت علمی که در شهریور 
13۹7 در رشته دام پزشکی پذیرفته شده اند، 
در رشته های باالتر، ثبت نام کنند. نکته حائز 
اهمیت ایــن اســت که در میان ایــن گــروه نیز 
نام فرزندان برخی مقام ها دیده می شود. در 
واقــع تعارض میان منافع شخصی برخی از 
اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاهی و 
منافع مربوط به جان مردم، به نفع معدودی از 
دانشگاهیان رفع شد.در این نامه آمده است: 
معاون آموزشی وزارت بهداشت موضوع را در 
کمیسیون موارد خاص مطرح کرده و ضمن 
وضع ضوابطی برای انتقال دانشجویان خارج 
به داخل، مجوز تغییر رشته گروه مزبور را صادر 
می کند. این جواز، طی نامه نوزدهم اسفندماه 
۹7 بـــرای اجـــرا بــه دانــشــگــاه آزاد اسالمی 
ابالغ می شود. البته این اقــدام نیز از حیطه 
صالحیت کمیسیون موارد خاص خارج بوده 
است.رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت 

ــرد: مرکز پژوهش های  و عــدالــت تصریح ک
ــورای اســالمــی پــس از اطـــالع از  مجلس شـ
ماجرا و بررسی تخلفات رخ داده، موضوع را به 
ریاست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
گزارش می کند. رئیس کمیسیون مزبور از وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست 
می کند با توجه به این که دانشگاه آزاد اسالمی 
خارج از اختیارات و صالحیت قانونی خود، با 
وضع ضوابطی مغایر با دستورالعمل اجرایی 
قانونی عمل کرده، مصوبه کمیسیون موارد 

خاص را لغو کند.
توکلی خاطرنشان کرد:  معاون آموزشی وزیر 
بهداشت، درمــان و آمــوزش پزشکی نیز پس 
از توجه به غیرقانونی بــودن تصمیم قبلی، 
طی نامه شماره 500/520 مورخ یازدهم 
شهریورماه ۹8 مصوبه قبلی کمیسیون خاص 
را که خودش به دانشگاه آزاد ابالغ کرده بود، 

لغو می کند.
در این نامه آمده است: لغو منصفانه این مجوز 
موجب شد این تبعیض درسال 13۹7 صورت 
نگیرد، اما سازمان دیده بان شفافیت و عدالت 
بازگرداندن 134 دانشجوی دام پزشکی را 
که سال 13۹6، در دوره مدیریت جدید، در 
رشته های پزشکی و دندان پزشکی مشغول 
ــای والیتی ریاست هیئت  شــده انــد نیز از آق
امنای دانشگاه آزاد مطالبه کرد. در این اوان، 
متن پیشنهادی برای تعمیم این تبعیض ناروا 
به دانشگاه های دولتی، به دست دیده بان 
ــران علوم و  رسید که قــرار بود به امضای وزی
بهداشت و درمان و رئیس دانشگاه آزاد برسد و 
برای تصویب، تقدیم شورای انقالب فرهنگی 
شود. برای آن که این تبعیض ناروا لباس قانون 
نپوشد و به امسال و سال های بعد سرایت نکند، 
دیده بان با وزیــران مربوط و رئیس دانشگاه 
آزاد، تماس گرفت و آن ها با قاطعیت مخالفت 

کردند و بحمدا... پیشنهاد امضا نشد.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
در این نامه بیان کرد: درست زمانی که این 
تالش شفاف ساز و عدالت خواهانه در شرف 
تکمیل بود با شکایت جمعی از ذی نفعان امتیاز 
طلب دادرس، شعبه چهل وپنجم دیوان عدالت 
اداری، دادنــامــه ای را صــادر کــرده اســت که 
متضمن دستور توقف موقت اعمال نامه معاون 
آموزشی وزارت بهداشت ، درمــان و آموزش 
پزشکی است. به عبارت دیگر از رفع تبعیض 
جلوگیری شد تا ظلم مــورد بحث فعال ادامه 
یابد.توکلی یادآور شد: از عجایب روزگار این 
است که شکایت، روز  شانزدهم مهرماه ۹8 به 
شعبه ارجاع شده و تنها یک روز بعد،  رأی صادر 
و دادنامه تنظیم شده است. این سرعت کار 

بی نظیر نشان از چه دارد؟
وی در این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت 
اظهار کرد: در روزهایی که رئیس جدید قوه 
قضاییه با علمداری مبارزه با فساد و تبعیض، 
شمع امیدی در دل مردم افروخته است چنین 
ــوان عدالت آسیب  ــروی دی رأیــی نه تنها به آب

می زند، بلکه مخل آن امیدواری نیز می شود.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت 
ــردم نهاد دیده بان  ــرد: ســازمــان م تصریح ک
شفافیت و عدالت مصرانه از شما می خواهد که 
مانع استحکام تبعیضی به این زشتی و ناروایی 
و در عین حــال غیرقانونی شوید.دیده بان 
شفافیت و عدالت همچنان برای بازگرداندن 
به  متعلق  ظرفیت  ــه  ک دانــشــجــو   134 آن 
دانشجویان مستعدتر را غصب کرده اند، به 

رشته خودشان، پافشاری خواهد کرد. 
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مذاکره با طالبان در وقت اضافه 

ــای مهلت قانونی کمیسیون   در آخرین روزه
مستقل انتخابات افغانستان برای اعالم نتایج 
مهرماه،  ششم  جمهوری  ریــاســت  انتخابات 
شواهد گویای این واقعیت است که همچون 
ادوار گذشته، کمیسیون نمی تواند در موعد 
مقرر، نتایج انتخابات را اعــالم کند. هرچند 
مستقل  کمیسیون  ناتوانی  اســت  ممکن  کــه 
انتخابات افغانستان در تثبیت آرای ریخته شده 
به صندوق ها و تفکیک آرای بایومتریک شده و 
ناشده، از عوامل مهم تاخیر اعالم نتایج باشد. 
اما، ممکن است عوامل مهم دیگری نیز در این 
باره تاثیر داشته باشد. گروه طالبان روز گذشته 
در وب سایت رسمی خود اعالم کرد که جنگ 
با آمریکا را یک وظیفه دینی می داند و تا زمانی 
حضور  افغانستان  در  آمریکایی  نیروهای  که 
داشته باشند، به جنگ ادامــه خواهد داد. در 
عین حال، سهیل شاهین، سخنگوی این گروه 
در قطر خطاب به مقامات هندی گفته است که 
طالبان، موضعی علیه هند ندارند و این کشور، 
با توجه به نیاز افغانستان به کمک کشورهای 
همسایه در امــر بــازســازی، نگران خــروج نیرو 
های آمریکایی نباشد. شاهین همچنین گفته 
است که اگر ترامپ، مذاکرات را ترک نمی کرد، 
تاکنون تفاهم نامه صلح، به امضا رسیده بود. از 
سوی دیگر، ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، 
ــا به عنوان یک متحد، در  تاکید کــرده که اروپ
کنار آمریکا خواهد ایستاد، اما در عین حال از 
طالبان خواسته است تا به میز مذاکره برگردند 
و برای نشان دادن حسن نیت، دست از خشونت 
بردارند. همه این اظهارات، نشانگر این است 
که هر دو طــرف آمریکا و طالبان، به شــدت به 
دنبال از سرگیری مــذاکــرات هستند و برای 
آینده افغانستان، خواب های بلند مدتی دیده 
اند. تحقق این رویاها، با اعالم به موقع و شفاف 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 
چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. بنابراین، 
می توان به ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات 
افغانستان، دست های پشت پرده را نیز به عنوان 
یکی از عوامل تاخیر در اعالم نتایج انتخابات 

برشمرد.

تحلیل روز

پیشخوان بین الملل 

قاب بین الملل 

چهره روز 

اسپانیا

میشل بارنیه: توافق بر سر برگزیت 
دشوار، ولی ممکن است 

میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور 
برگزیت، دیروز گفت رسیدن به یک توافق با بریتانیا در 
هفته پیش رو هنوز ممکن است، حتی اگر »سخت تر 
و سخت تر« شده باشد. بارنیه که بــرای شرکت در 
اجالس سران اروپا در بروکسل حضور یافته است 
به خبرنگاران گفت: »واضح است که رسیدن به یک 
توافق هنوز ممکن است. ]اما[ هر توافقی باید برای 
همه طرفین کار کند؛ تمام بریتانیا و تمام اتحادیه 
ــا.« اکنون زمان حساسی برای بریتانیاست تا  اروپ
»نیات خوب را به متنی قانونی بدل کند«. در همین 
ــای آلمان،  حال اما میخائیل روث، وزیــر امــور اروپ
درباره حصول قریب الوقوع یک توافق بر سر برگزیت با 
»فاجعه« خواندن خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه 
اروپا، به خبرنگاران گفت: »خیلی مطمئن نیستم که 
توافقی بر سر برگزیت نزدیک باشد«. در همین حال 
و بنابر اسنادی که دولت بریتانیا روز جمعه به دادگاه 
اسکاتلند ارائه کرده است، بوریس جانسون آماده 
است تا در صورت حاصل نشدن توافق با اتحادیه 
اروپا تا روز ۱۹ اکتبر )۲۷ مهر(، درخواست تمدید 
مهلت برگزیت را به این اتحادیه ارائه کند. پارلمان 
بریتانیا نخست وزیر این کشور را ملزم کرده است که در 
صورت حاصل نشدن توافق، باید طرح تمدید مهلت 
را به اتحادیه ارائه کند. ملکه الیزابت دوم، با حضور 
در جلسه پارلمان در روز دوشنبه  در جمع نمایندگان 
مجلس عوام و اعیان بریتانیا گفت: اولویت دولت من 
همواره اطمینان از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 

تاریخ ۳۱ اکتبر است. 

 هفته نامه »نیویورکر« کارتونی را روی جلد خود 
چاپ کــرده که نشان می دهد دونالد ترامپ و 
او، مایک پنس، اعتبار و موقعیت  معاون اول 
بین المللی آمریکا را که دهه ها در قالب شخصیت 
خیالی و نیک اندیش »عموسام« تصویر می شد، در 

آستانه غرق و نابودی قرار داده اند.

دهن کجی کوربین به جانسون 

در حالی که در مراسم آغــاز ســال جدید پارلمان 
بریتانیا، نمایندگان مجلس عوام به سوی مجلس 
اعیان بــرای شنیدن سخنرانی ملکه می رفتند، 
بوریس جانسون، نخست وزیر، سعی کرد گفت و گوی 
دوستانه ای با جرمی کوربین، رهبر حزب اپوزیسیون 
کارگر داشته باشد. اما جانسون مقابل چشم رسانه ها 
با بی محلی کوربین روبه رو شد. در پایان ویدئویی که 
از راه رفتن این دو کنار هم منتشر شده، دهن کجی 

کوربین به جانسون از چشم رسانه ها دور نماند.

  سید احمد موسوی مبلغ

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیروز 
در حالی وارد ابوظبی پایتخت امارات متحده 
عربی شد که مقامات این کشور استقبال گرمی 
از وی در بدو ورود داشتند. در تصاویر منتشر 
شده، محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی 
دیده می شود که به استقبال رئیس جمهوری 
روسیه در فرودگاه می رود و در مسیر رسیدن 
به کاخ سلطنتی، هفت جنگنده اماراتی مقابل 
خودرو در حال حرکت پوتین مانور می دهند 
و در حرکتی نمادین با دودهای رنگی پرچم 
روسیه را به نمایش می گذارند. این استقبال در 
حالی بود که در سفر پوتین به ریاض که پس از 
۱۲ سال انجام شده بود، ملک سلمان و ولیعهد 
وی در کاخ پادشاهی حضور داشتند و یکی از 
شاهزادگان سعودی به پیشواز والدیمیر پوتین 
در فــرودگــاه رفــت. همچنین، گــروه موزیک 
سعودی که به استقبال رفته بودند، با اشتباه 
فاحش در نواختن سرود ملی روسیه شروع 
تلخی را برای ورود پوتین رقم زدنــد. در این 
دیدار حتی ملک سلمان حاضر به قدم زدن با 
پوتین نشد و آن دو با خودروی برقی به محل 
مذاکراتی که در کاخ تعیین شده بود رفتند. 
اقدامی که می توان آن را پیامی درباره اولویت 
های ریاض به مسکو دانست. زیرا در سفری 
که دونالد ترامپ در گذشته به ریاض داشت 
شخص شاه سعودی با دسته گل به استقبال 

او رفته بود. 

توافق 1.3 میلیارد دالری با امارات	 
ــه و امـــارات  ــی ــروز پــوتــیــن، روس ــ در ســفــر دی
اقتصادی،  هــای  نامه  متحده عربی تفاهم 
سرمایه گـــذاری، محیط زیست و همکاری 
ــوزه انــرژی  هــای مشترک و صلح آمیز در ح
اتمی امضا کــردنــد. در ایــن زمینه، شرکت 
»روس اتــم« مسئولیت همکاری با موسسه 
انرژی اتمی امــارات را بر عهده گرفته است. 
همچنین توافق نامه ای میان وزارت انرژی 
ــارات در  ــرژی و صنعت ام روسیه با وزارت ان
حوزه انرژی به امضا رسید. کیریل دیمیتریف، 
رئیس سازمان سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
که به همراه پوتین به امارات سفر کرده است، 
درباره برنامه های این سفر گفت: در حاشیه 
مستقیم  سرمایه گذاری  صندوق  سفر  ایــن 
روسیه و شرکای آن در امـــارات ۱۰ توافق 
مختلف  زمینه های  در  سرمایه گذاری  نامه 
ازجمله فناوری پیشرفته، بهداشت، معدن، 
لجستیک و تولیدات صنعتی به ارزش ۱/۳ 
همچنین  او  کنند.  می  امضا  دالر  میلیارد 
گفت: طی بیش از شش سال همکاری میان 
و  روسیه  مستقیم  سرمایه گذاری  صندوق 
»صندوق سرمایه گذاری مبادله امــارات«، 
ــذاری در  بیش از دو میلیارد دالر سرمایه گ
بیش از ۴۵ پروژه، اجرا و تصویب شده است. 
پیشتر نیز  یــوری اوشــاکــوف، دستیار رئیس 
جمهوری روسیه اعالم کرده بود که طرفین 

گفت و گوهایی درخصوص موضوع مقابله با 
تروریسم، حل و فصل بحران سوریه، لیبی و 
یمن و همچنین اوضاع خلیج )فارس( را بررسی 
خواهند کرد اما موضوع اصلی در دستور کار 
این گفت وگوها همکاری تجاری و اقتصادی 
است. والدیمیر پوتین پیشتر در سال ۲۰۰۷ 
میالدی به امــارات سفر کــرده بود و طی این 
سال ها ۱۰ دیدار با "محمد بن زاید" ولیعهد 

ابوظبی داشته است.

امضای 20 تفاهم نامه با سعودی	 
در پی دیدار والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه، از عربستان سعودی و دیدار با پادشاه 
و ولیعهد آن کشور اعالم شد که دو کشور ۲۰ 
تفاهم نامه و قرارداد در زمینه های فضا، فرهنگ، 
بهداشت، فناوری های نوین و کشاورزی امضا 
کرده اند. مهم ترین حوزه مذاکرات دو طرف، 
تفاهم در بازار نفت بود. این مذاکرات در حالی 
انجام شده که طی هفته های گذشته مراکز نفتی 
سعودی زیر شاخه شرکت آرامکو،  هدف حمالت 
پهپادی نیروهای مقاومت یمن قرار گرفته اند. 
از طرفی، یک مقام روس از توافق درخصوص 
همکاری نظامی نیز خبر داده است. این دومین 
بار از زمان تاسیس پادشاهی سعودی در بیش از 
8۰ سال پیش است که یکی از رهبران شوروی 
یا روسیه از آن کشور دیدار رسمی کرده است. 
پوتین اولین رهبر روسیه بود که به عربستان 
سعودی سفر کــرد. این سفر در سال ۲۰۰۷ 
انجام شــد. همچنین، دو ســال پیش پادشاه 
سعودی از روسیه بازدید به عمل آورد. یکی از 
موضوعات مهم در مذاکرات مقامات روسیه 
هماهنگی  و  همکاری  گسترش  عربستان  و 
بین اعضای »اوپــک به اضافه« شامل اعضای 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت - اوپک – و 
۱۰ کشور تولید کننده غیرعضو بوده است. به 
گفته مقامات سعودی، دو کشور در این زمینه به 
توافق های جدیدی دست یافته اند. همکاری 

کشورهای عضو و غیر عضو اوپک از سال ۲۰۱٥ 
آغاز و باعث ایجاد ثبات در بازار نفت شده و به 
خصوص با مهارکردن عرضه به بازار جهانی، از 
سقوط بهای نفت خام جلوگیری کرده است. 
عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین تولید 
کننده عضو اوپک و سومین تولید کننده جهانی 
نفت پس از آمریکا و روسیه، همراه با روسیه عمال 
ریاست این گروه را در دست دارند و مسئولیت 
هماهنگی در زمینه عرضه نفت در بازارهای 

جهانی را برعهده گرفته اند.

شکست روسیه در قراردادهای نظامی	 
رئیس  دفــتــر  سخنگوی  پسکوف،  دمیتری 
جمهوری روسیه گفته است که دو طرف »درباره 
همکاری نظامی و فنی هم گفت وگو و تبادل نظر 
کردند« اما در این باره اطالعات بیشتری منتشر 
نشده است. پیشتر گزارش هایی از تمایل روسیه 
برای فروش سامانه دفاع ضد موشکی روسی 
)اس ۴۰۰( به عربستان منتشر شده بود. حتی 
ریاض و مسکو در سال ۲۰۱۷ پیش قراردادی 
بــرای انتقال سامانه دفــاع موشکی اس ۴۰۰ 
امضا کردند. با ایــن حــال عربستان سعودی 
مدتی از خرید سامانه های روسی کناره گیری 
کرد. به نظر می رسد که عربستان ترجیح داده 
است نیاز شبکه دفاعی هوایی و موشکی خود 
را از آمریکا تامین کند.  حال آن که سامانه های 
پدافندی در آزمایش مقابله با پهپاد های یمنی 
شکست خورده اند. شایان ذکر است که بخش 
عمده تسلیحات مورد استفاده ارتش عربستان 

ساخت آمریکاست.
اکــنــون، متحدان سنتی ایـــاالت متحده در 
حاشیه جنوبی خلیج فارس نسبت به تغییر 
رویکرد دولت دونالد ترامپ درباره خاورمیانه 
به  پوتین  والدیــمــیــر  سفر  هستند.  نــگــران 
ــارات متحده عربی،  عربستان سعودی و ام
گمانه زنی ها دربــاره نقش آفرینی روسیه در 

منطقه را دوچندان کرده است.

۷۵ نفر در اعتراضات بارسلون 
مجروح شدند 

ســاعــاتــی پــس از انــتــشــار حکم زنـــدان ۹ نفر 
هــزاران  کاتالونیا،  استقالل طلب  رهبران  از 
شهروند اسپانیایی به سوی فرودگاه بین المللی 
بارسلون و ورودی هــای آن حرکت کردند. پس 
از آن درگیری بین نیروهای پلیس و معترضان 
ــاه بــارســلــون بــه اوج خود  ــرودگ در محوطه ف
ــه، معترضان در  رســیــد. بــه گـــزارش دویــچــه ول
ــدام به مسدود  اق تظاهرات شامگاه دوشنبه  
کردن خیابان ها و ریل های قطار کرده و سپس 
به ســوی فــرودگــاه بارسلون حرکت کرده اند. 
سازمان های امدادگر خبر از مجروح شدن ۷۵ 
نفر از معترضان داده اند. گزارشی درباره میزان 
آسیب دیدگی و جراحات این افراد منتشر نشده 
است. معترضان در فرودگاه بارسلون اقدام به 
پرتاب سنگ و سطل های زباله به سوی ماموران 
پلیس کرده اند. پلیس نیز برای متفرق کردن 
معترضان از باتوم استفاده کــرده اســت. طی 
اعتراضات گسترده مردم در فرودگاه بارسلون، 
ده ها پرواز لغو شده اند. خبرگزاری فرانسه تعداد 
پروازهای لغو شده غروب دوشنبه را ۱۱۰ مورد 

اعالم کرده است.

علت اعتراض مردم کاتالونیا	 
۱۴ اکتبر  دادگــاه عالی اسپانیا روز دوشنبه 
جنبش  در  کنندگان  شــرکــت  از  نفر   ۹ علیه 
استقالل کاتالونیا احکام زنــدان صــادر کرده 
بود. این افــراد به ۹ تا ۱۳ سال زنــدان محکوم 
شده اند. بیشترین میزان زندان متعلق به پرونده 
اوریول جون کوآرس، معاون رئیس دولت محلی 
کاتالونیاست. سه نفر دیگر از متهمان پرونده 
پرداخت  بــه  استقالل  پرسی  همه  ــزاری  ــرگ ب
مجازات های مالی محکوم و باگذاشتن وثیقه 
آزاد شده اند. همه پرسی سال ۲۰۱۷ استقالل 
کاتالونیا از سوی دولت اسپانیا غیرقانونی اعالم 
شده بود. پس از برگزاری همه پرسی، کارلس 
پوجدمون، رئیس دولت محلی کاتالونیا اعالم 
استقالل کرد. پوجدمون برای فرار از مجازات به 
ــت. وی روز دوشنبه ۱۴  ــرده اس بلژیک پناه ب
اکتبر با انتشار یک  توئیت خواستار مقابله مردم 
ــادر شــده از سوی  ایــن منطقه علیه احــکــام ص
دادگـــاه عالی اسپانیا شــد. پوجدمون احکام 
یادشده را »وقیحانه« خوانده است. دادگاه عالی 
اسپانیا علت صدور احکام زندان برای این افراد 
را »اغتشاش« و  »هدر دادن اموال عمومی« اعالم 

کرده است.

نظامیان آمریکایی شهر منبج را ترک کردند و ارتش 
سوریه با حمایت روسیه و همراهی رزمندگان کرد 
وارد این شهر شد. منبج در حاشیه منطقه حائلی 
قرار دارد که ترکیه مایل است در شمال شرق سوریه 
ایجاد کند. همزمان با این رویداد، روسیه نظامیان 
خود را در شمال سوریه مستقر کرد تا از رویارویی 
مستقیم نیروهای دولت مرکزی سوریه و ترکیه 
جلوگیری شود. وزارت دفاع روسیه اعالم کرده 
که نیروهایش در خارج از شهر منبج، گشت زنی در 
خط مقدم و حدفاصل بین مهاجمان ترکیه از یک 

سو و نیروهای دولت مرکزی سوریه از سوی دیگر را 
آغاز کرده اند. الکساندر الورنتیف، نماینده مسکو 
در امور سوریه نیز، اعالم کرد که هیچ کس عالقه ای 
به آغاز جنگی بالقوه میان نیروهای دولت سوریه و 
ترکیه ندارد و »روسیه اجازه چنین کاری را نخواهد 
داد.« او همچنین تایید کرد که رهبران کردهای 
سوریه و نمایندگانی از دولــت بشار اسد هفته 
گذشته در یکی از پایگاه های روسیه با یکدیگر گفت 
وگو کرده اند. اگرچه از نتایج این مذاکرات خبری 
منتشر نشده، اما به نظر می رسد که پس از معامله 

کردها با دمشق، آرایش نظامی جدیدی در مناطق 
کردنشین سوریه در حال شکل گیری است.

کردهای سوریه، ناامید از سیاست های آمریکا، 
برای محافظت از خود به دولت بشار اسد و قوی 
ترین حامی دمشق یعنی روسیه پناه بردند. آن ها 
با این معامله، خودمختارِی نسبی را که در شمال 
شرق سوریه به دست آورده بودند از دست خواهند 
داد اما امیدوارند با میانجی گری روسیه بتوانند 
به توافقی برسند تا بخشی از این خودمختاری 
حفظ شود.هم اکنون نیروهای ترکیه منطقه ای 

مرزی به طول ۱۰۰ کیلومتر را بین شهرهای تل 
ابیض و راس العین در کنترل خود دارند. نیروهای 
دولت مرکزی سوریه نیز در دو طرف این منطقه از 
جمله در منبج در غرب آن و قامشلی و حسکه در 
شرق آن مستقر شده اند و در حال تقویت حضور 
خود هستند. در جبهه ای دیگر نیز نیروهای کرد 
در تالش برای باز پس گیری شهر راس العین از 
نیروهای ترکیه هستند. بنا بر گزارش خبرنگار 
آسوشیتدپرس، از بامداد سه شنبه حومه این شهر 
به شدت توسط نیروهای ترکیه بمباران شده است.

ترامپ؛ آتش افروز یا آتش نشان؟ 	 
با ورود نظامیان سوریه به مناطق تحت کنترل 
نیروهای کرد سوری کار پیشروی ارتش ترکیه 
دشوارتر از قبل می شود. آنکارا پیش از این از برنامه 
هجوم به منبج و تسخیر این شهر خبر داده بود اما 
تاکنون به ورود ارتش سوریه و بازگشت یگان های 
مدافع خلق به آن واکنشی نشان نداده است. به 
گزارش دویچه وله، حمله نیروهای ترکیه به شمال 
سوریه پس از آن آغاز شد که واشنگتن خروج نهایی 
سربازان خود از این منطقه را اعالم کرد. گرچه این 
اقدام چراغ سبز آمریکا به آنکارا تعبیر شده است، 
وزارت خــزانــه داری ایــاالت متحده روز دوشنبه 
از تحریم سه وزیر و دو وزارتخانه ترکیه خبر داد. 
ــداد، واشنگتن اعالم کرده که دو  در پی این روی
وزارتخانه دفاع و انرژی و منابع طبیعی و وزیران 
این دو وزارتخانه و وزیر کشور ترکیه در فهرست 
ــاالت متحده  تحریم های وزارت خــزانــه داری ای
قرار گرفته اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، پس از امضای فرمان اجرایی این تحریم ها 
اعالم کرد که اگر سران ترکیه "مسیر خطرناک 
و ویرانگری" را که در پیش گرفته اند ادامه دهند 
اقتصاد این کشور را متالشی خواهد کــرد. اما 
این تغییر مواضع چه معنایی دارد؟ مفسر سایت 
»اشپیگل آنالین« درخصوص تحریم اقتصادی 
ترکیه از سوی دولت آمریکا نوشته است: »ترامپ 
ابتدا اقدام به آتش افروزی کرد و اکنون در مقام 

آتش نشان پا به میدان نهاده است.«

معامله در ریاض، فرش قرمز در ابوظبی 
 عربستان و روسیه 20 تفاهم نامه امضا کردند

 امارات در استقبال از پوتین سنگ تمام گذاشت 
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تسلیحات اتمی آمریکا در پایگاه اینجرلیک ترکیه، واشنگتن را نگران کرده است
در بحبوحه افزایش تنش ها با آنکارا، مقامات 
آمریکایی در روزهــای اخیر جلساتی تشکیل 
داده اند تا برنامه خارج کردن ۵۰ سالح اتمی 
در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه را بررسی 
ــزارش داد،  کنند. روزنامه نیویورک تایمز گ
دونالد ترامپ، روز دوشنبه اعالم کرد که در 
اقدامی بــرای تحت فشار گذاشتن آنکارا به 
منظور پایان دادن به حمله نظامی کنونی اش 
در شمال سوریه، تحریم های جدیدی را علیه 
ترکیه اعمال و مذاکرات تجاری با این کشور 
را متوقف خواهد کرد و تعرفه های فوالد را نیز 
افزایش خواهد داد. اگرچه پنتاگون درباره این 
که تجهیزات اتمی اش را کجا انبار کرده، هیچ 

صحبتی نمی کند، اما گمان می رود بمب های 
هسته ای "بی ۶۱" آمریکا به عنوان بازدارنده ای 
در برابر روسیه و همچنین اقدامی برای نشان 
دادن تعهد آمریکا به ناتو، در پایگاه اینجرلیک 
ترکیه نگه داشته شده باشند. دو مقام آمریکایی 
به روزنامه نیویورک تایمز گفتند، مقامات بخش 
انرژی وزارت امور خارجه آمریکا بدون سر و صدا 
و به صورت مخفیانه در حال بررسی راه های 
خارج کردن تسلیحات اتمی از پایگاه اینجرلیک 
هستند که به گفته یکی از این مقامات توسط 
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه به 
گروگان گرفته شده اند. در گــزارش روزنامه 
نیویورک تایمز آمده است: خروج این تسلیحات 

اتمی از پایگاه اینجرلیک پایان دوفاکتوی 
ائتالف ترکیه-آمریکا خواهد بود. نگه داشتن 
این تسلیحات در آن جا ضعف و آسیب پذیری 
اتمی را دایمی می سازد و ایــن مسئله باید 
سال ها پیش رفع می شد. این در حالی است که 
نیروی هوایی آمریکا از پاسخ به سواالت درباره 
تسلیحات اتمی احتمالی در این پایگاه یا این 
که آیا این تسلیحات از پایگاه اینجرلیک خارج 
می شوند یا خیر امتناع کرد.این نخستین بار 
نیست که مسئله امنیت این تسلیحات اتمی 
مستقر در پایگاه اینجرلیک واقع در جنوب 
ترکیه درست در ۱۱۰ کیلومتری مرز این کشور 

با سوریه مطرح می شود.

همزمان با خروج سربازان آمریکایی از منبج؛ نیروهای سوریه وارد این شهر شدند 

گشت مرزی روسیه میان ارتش ترکیه و سوریه 



*فــضــای کشور حساس اســت و کلمات بار 
معنایی پیدا می کنند لذا وقتی که از من سوال 
می شود چرا مالزی مشکل ندارد ولی ایران 
مشکل دارد و من می گویم ما خودمان تصمیم 
گرفتیم، می شود یکی از مــواردی که به قول 
دوستان برند ظریف را نابود می کند. واقعا چه 
کسی در ایران دوست دارد که راجع به او آن 
طوری صحبت کنند که آقای ترامپ راجع به 
عربستان صحبت می کند؟ ما این مشکل را 
نداریم . آن قدر این مشکل را نداریم که وقتی 
یک خبرنگار روس که واقعا به خاطر جاسوسی 
دستگیر نشده آزاد می شود همه می گویید 
چرا برای روسیه این قدر سریع آزاد شد؟ یعنی 
عادت کردیم که در مقابل همه سر خود را بلند 
کنیم و باال نگه داریم. این اتفاقا خوب است که 
تعجب می کنید چون ما انتخاب کردیم که جور 
دیگری باشیم اگر انتخاب نکرده بودیم تعجب 
نمی کردیم. این خیلی دستاورد بزرگی است، 
خون بــرای این دستاورد رفته و مــردم فشار 
تحمل کردند. البته هزینه زیاد به مردم تحمیل 
کردیم ، نباید به هزینه مردم لجاجت کنیم اما 
حاضر هم نیستیم بپذیریم زیر بار کسی برویم. 
آن چه امروز ما به عنوان یک امر بدیهی تلقی 
می کنیم به هیچ وجه امر بدیهی نیست. یک 
امر اختصاصی برای جمهوری اسالمی است و 
شاید تنها کشوری که بتواند بگوید او هم همین 

روش را دارد، امروز آمریکاست.
* البته خبرنگار روس را نباید می گرفتند مثل 

برخی دیگر که نباید می گرفتند.
* وزارت خارجه موظف است از عملکرد کسانی 
دفاع کند که بیشترین حمله را به خودش دارند 
یعنی من مجبورم از عملکرد سازندگان گاندو 
هم دفاع کنم چون در خارج من نماینده کل 
ایران هستم، نماینده ظریف یا وزارت خارجه 
نیستم. در برابر یک کشور خارجی ما نماینده 
جمهوری اسالمی و کل ایران هستیم از جمله 
آن هایی که به من حمله می کنند و نمی گذارند 
یک شب راحت بخوابم. برای همین است که ما 
از برجام آن قدر که باید دفاع نکردیم. من یقین 
دارم اگر 10 سال دیگر به برجام نگاه کنم برجام 
را یکی از موفق ترین تجربیات کشور یا باالتر 
خواهم دانست. یقین دارم چون تقریبا هیچ 
مذاکره مهمی در جمهوری اسالمی نبوده که 
مستقیم یا غیر مستقیم در آن نبوده باشم اما من 
مدافع برجام نیستم و مدافع جمهوری اسالمی 
هستم. من باید از منافع ایران در برجام دفاع 
کنم نه از منافع برجام در ایران. اگر من از منافع 

برجام دفاع کنم باید در برابر قدرت خارجی 
امتیاز بدهم در حالی که اگر از منافع ایران دفاع 
کنیم می توانیم از قدرت خارجی امتیاز بگیریم.
* یعنی من مجبورم از عملکرد سازندگان گاندو 
دفاع کنم چون در خارج من نماینده ایران هستم 
نماینده ظریف یا وزارت خارجه نیستم و نماینده 

کل ایرانم . من وظیفه دارم که این کار را بکنم . 
*این که برند ظریف خراب شود مهم نیست، 
برند ایران باید درست باشد. وظیفه ما در وزارت 
خارجه حفظ برند ایران است نه برند یک آدم یا 
یک دستگاه یا یک تفکر. دوستان می گویند چرا 
من آن شب استعفا کردم؟ چون تالش من حفظ 
برند ایران بود و آن شب به این نتیجه رسیدم 
که من برند ایران نیستم. اگر من می خواستم 
برند ظریف باشم جایزه صلح نوبل می گرفتم. 
آن شبی که قرار بود جایزه نوبل را اعالم کنند 
یک کسی به من از خارجی ها زنگ زد و گفت 
سخنرانی خود را نوشتی؟ گفتم خیالت راحت 
باشد که به من جایزه صلح نوبل نخواهند داد. 
دو سال متوالی باالترین امتیاز جایزه نوبل را 
بنده و کری داشتیم. )با شوخی( آن بنده خدا 
و خانم موگرینی هم به خاطر ما جایزه نگرفتند. 
چون قرار من این نبود که برند یک فرد را دنبال 
کنم اما شب استعفا من شدم یک فرد. یعنی 
این تصور در دنیا ایجاد شد که ظریف نماینده 
ایــران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
نیست و نماینده یک دیدگاه قابل حذف است. 
این ظریف کارش در دنیا سخت می شود و نمی 
تواند از سیاست جمهوری اسالمی دفاع کند 
اصال هم عصبانی نبودم ولی به شدت دلخور 
بودم به خاطر این که تالش من در تمام عمر 
کاری این بود که بگویم سیاست خارجی ایران 

یک واحد است.
*در فضای مجازی دوستان آدرس جاهایی که 
به من می گویند دروغگو  را درآورده اند. همه آن 
ها از آلبانی نمی آید و هستند دوستانی در داخل 
که این زحمت را به صورت شبانه روزی حتی اگر 
قرار باشد همصدای دیگران باشند انجام می 

دهند ولی مشکلی نیست.
*خیلی خوب است که به مردم بگوییم چشمتان 
به خارج نباشد یا به مردم بگوییم علت موفقیت 
ما این است که به مردم خودمان اتکا کردیم. این 
یک حرف مثبت است. چرا این حرف را نزنیم 
که به مردم غرور و امید بدهیم؟ چرا باید به مردم 
تزریق کاله سر رفتگی کنیم؟ چطور است که 
ترامپ اگر بگوید ما هفت تریلیون دالر در منطقه 
خرج کردیم و ضرر کردیم این حرف تیتر می شود 

و می گوییم این به خاطر مقاومت است که هست، 
اما اگر )ترامپ( بگوید من دو دقیقه مصاحبه 
ظریف را گوش کردم فهمیدم کری از پس این 
برنمی آید این را باور نمی کنیم؟چرا غرور ملی 

مردم را می شکنیم؟ چه فایده ای دارد؟
*معتقدم کسانی که بیشترین ســروصــدا را 
علیه آمریکا می کنند بیشترین اعتقاد را به قدر 
قدرتی آمریکا دارند. فکر می کنند آمریکا همه 
کاره است در حالی که آمریکا زیاد اشتباه می 
کند چرا این قدر باورمان شده آمریکا چیز مهمی 
است؟ همان طور که پهپادش توسط موشک ما 
می خورد همان طور هم سیاست خارجی اش 
توسط سیاست خارجی ما می خورد. چرا پهپاد 
را می توانیم بزنیم ولی سیاست خارجی را نمی 
توانیم؟ امید به دیگری داشتن سم مهلک است 
اما این که به مردم بگوییم اگر با خارجی صحبت 
کردی حتما سرت کاله می رود درست نیست. 
شما از کسی شنیده اید توانسته باشد سر ما 

کاله بگذارد؟
*اگر آقای رئیس جمهور می گویند آمادگی 
قربانی شدن دارم، من شش سال پیش گفتم 
آمده ام در این صحنه برای قربانی شدن و نه 

قهرمان شدن.
*خــطــاب بــه منتقدی کــه مــوضــوع سخنان 
ظریف را دربــاره توان نظامی آمریکا و این که 
امضای کری سند است مطرح کــرد: آیا شما 
سخنرانی من را در دانشگاه تهران شنیدید یا 
خبر خبرگزاری فارس را خواندید؟ من گفتم 
آمریکا از نظر تکنولوژی نظامی می تواند این کار 
را انجام دهد اما چرا نمی کند چون از این مردم 
می ترسد، از فرهنگ ایثار و شهادت ما می ترسد. 
آیا فکر می کنید واقعا ابزار نظامی ما کشور را 
حفظ کــرده اســت؟ خیر. ایــن فرهنگ ایثار و 
شهادت است که ما را حفظ کرده همان چیزی 
که باعث شده ما موشک بسازیم این فرهنگ 
بوده و همین خودباوری بوده است. در جلسه ای 
آقای عزیز جعفری )فرمانده سابق سپاه( و رئیس 
خبرگزاری فارس آقای موسوی هم بود. گفتم 
آقای جعفری من این مطلب را در دانشگاه گفتم 
آقای جعفری به موسوی گفت این که حرف ما را 

می زند چرا شما یک تکه را پخش کردید؟
* من چه زمانی گفتم امضای کری سند است؟ 
یک نقل قول از من بیاورید؟ شما ساختید و 
خودتان حمله کردید. خبرنگار شرق در این 
لحظه گفت: این تیتر اول روزنامه شرق بود 
و دربــاره ویزا هم بود و اصال ربطی به برجام 

نداشت.
*من یک جا نگفتم امضای کری سند است. به 
من گفتند اول باید اوباما امضا کند که تحریم 
ها را برداشته و بعد شما اقدامات خود را انجام 
دهید. دستور من این بود که باید امضا بگیرید 
و من امضا گرفتم. من نگفتم امضا سند است، 
امضا  هم  من  و  خواستید  امضا  من  از  گفتم 
گرفتم.  به گــزارش ایسنا، وی افــزود: چه کار 
دیگر می توانستیم بکنیم آیا باید دختر اوباما 

را گروگان می گرفتیم؟ این که آمریکا بدعهد 
است تقصیر ماست! وقتی ترامپ از سازمان ها 
و قــراردادهــای مختلف رفت بیرون چه کاری 
توانستند بکنند؟ شما بفرمایید من چه تعهدی 

می توانستم بگیرم؟
*علتی که روشنگری نشده به این خاطر بوده 
که می خواستیم به طرف مقابل فشار بیاوریم. 
آن قدر در این مدت از این حرف های نادرست 
شنیدم و جواب ندادم به خاطر این بوده که طرف 
دعوای من شما نیستید طرف دعوای من کری 
است. در جلسه کری به من گفت ما می توانیم 
فردو را بزنیم و خیال نکنید نمی توانیم گفتم فکر 
کن زدید بعدش چی؟ چقدر شما بعد از جنگ 
ویتنام یا افغانستان بودید؟ ضمن این که می 
دانید مردم ایران فرق دارند. کری گفت به خاطر 
همین است که نمی خواهیم وارد دعوا بشویم. 

دعوای من آن جاست با شما نیست.
*]خطاب به یکی از منتقدان برجام[: می گویید 
برجام جسد است خب این جسد را خاک کنید 
شش قطعنامه شورای امنیت را بیاورید و ترامپ 

هم برای شما جشن می گیرد.
*شما می گویید یک چیز نقدی دادید و نسیه 
گرفتید، این طور نیست. ما هیچ کاری نکردیم 
قبل از این که آمریکا همه کارهای خود را انجام 
داد. ترامپ می گوید 150میلیارد دالر نقد 
به ایران دادید و نسیه گرفتید آن هم برای 10 
سال. من به شما می گویم که هیچ اقدامی را 
انجام ندادیم تا آمریکا قبلش تعهد خود را انجام 
داد. یک پیچ از نطنز باز نکردیم تا اوباما امضا 
کرد. کار دیگری نمی توانست بکند. چه کاری 
عقال و منطقا می توانستیم بکنیم و نکردیم؟ 

این را بگویید.
* بند 36 برجام می گوید اگر آن ها تعهداتشان 
را انجام ندادند ما می توانیم تعهداتمان را انجام 
ندهیم. ما ناگزیر شدیم در این چارچوب مذاکره 
کنیم چرا؟ چون شش قطعنامه در شورای امنیت 
علیه ایران وجود داشت و ما ناچار بودیم برای این 
که این قطعنامه ها را برداریم، صحبت کنیم. این 

مسئله خیلی خوشایند من نبوده است. 
* اگر من فکر می کردم آمریکا بدعهد نیست که 
بند 36 و 37 برجام با عدم تعهد طرف مقابل 
شروع نمی شد. براساس اعتماد بود که این دو 
بند را می گذاشتیم؟ شما فکر می کنید دل من 
لک زده با آمریکایی صحبت کنم؟ دلم لک زده 
با کری در خیابان راه بروم؟ من باید راهپیمایی 
ــران بــروم باید از ایــن خیابان بیایم و از  در ای
ــروم چــون بالفاصله  ب خیابان بعدی بیرون 
بــرادران یکی از این تابلوها را می آورند که با 

یک گرگ در حال قدم زدن هستم؟
*ما بعد از برجام 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
به ایران آوردیم. تقصیر من چیست که عملیاتی 
نشد؟ کمتر از پنج میلیارد دالر جذب شد. هر 
کاری خواستیم بکنیم می گفتند بد است. اگر 
80میلیارد محقق شده بود ترامپ و پدرش هم 

نمی توانستند ما را تحریم کنند اما نشد.
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ویژه های خراسان  

چهره ها و گفته ها 

مأموریت مأیوس سازی!
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: متاسفانه 

ــده ای در کــشــور مــامــور  ــ ع
ــردن روحــیــه  ــ از بــیــن ب

هستند، فقط آیه یأس 
روحیه  تــا  می خوانند 

ــه کــار  ــران را ک ــگ دی
تضعیف  می کنند

کنند.  /ایرنا

نصیحت برنز به دولت ترامپ

ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در دولت 
اوباما: آمریکا باید 12 پیش شرط مطرح شده از 

سوی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
]آمــریــکــا[ را کنار بــگــذارد/

حکومت ایران که سرسخت 
ــاردان اســت، این گونه  و ک

اعــــــالم تــســلــیــم 
نخواهد کرد. /

ایسنا

تهیه دستورالعمل های جدید 
زیارتی براساس تجربیات اربعین

بررسی برخی مسئوالن کابینه که به مدیران ارشد 
نهاد ریاست جمهوری نیز ارجاع شده نشان می 
دهد بخشی از مشکالت موجود در حوزه مدیریت 
فعالیت های زیارتی، به قدیمی بودن آیین نامه 
های نظارتی و اجرایی در این حوزه باز می گردد 
که بر این اساس و با توجه به تجارب و گزارش 
های مربوط به مراسم بزرگ اربعین، مقرر شده 
در خصوص کلیه فعالیت های زیارتی مربوط به 
کشورهای عربستان، عراق و سوریه، سیاست ها 

و دستورالعمل های جدیدی تهیه و ابالغ شود.

دردسر اداری بابت بی خانمان 
بودن شرکت های دانش بنیان  

گزارش یک نهاد مسئول نشان می دهد برخی 
دستگاه های دولتی مستقر در یکی از استان 
های کشور، برای رفع مشکل خود جهت استقرار 
و حمایت از شرکت هــای دانــش بنیان، اقــدام 
به اسکان برخی از این موسسات در خانه های 
سازمانی متعلق به خود کرده بودند، در حالی که 
این واحدها طبق ماده 8 قانون حمایت از تولید 
و عرضه مسکن باید مطابق مقررات قانونی در 
فرایند فروش قرار بگیرند که همین تخلف باعث 
ورود نهادهای نظارتی و صدور اخطاریه برای 

تعدادی از مسئوالن و دستگاه ها شده است.

یادداشت

  محمد صفایی 
political@khorasannews.com

اراده ای عملی برای حکمرانی خوب 

جامعه ایران، جامعه ای است که تغییرات آن بر مبنای 
منطق اجتماعی و فرهنگی کلید می خورد، اما جشن 
پیروزی را سیاست زده ها می گیرند. در ایران هر 
گروهی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده، 
پس از پیروزی، حزبی تشکیل داده است.  متأسفانه 
فعالیت حزبی دقیقًا بعد از پیروزی رؤسای جمهوری 
در ایران شکل گرفته است.در دوره ریاست جمهوری 
آقــای هاشمی رفسنجانی، اعضای دولــت، حزب 
کارگزاران سازندگی را تشکیل می دهند و از دل 
کارگزاران سازندگی، حزب اعتدال و توسعه زایش 
می کند که در دوره اخیر عناصر حزب اعتدال و توسعه 
به قدرت برگشتند.در دوره آقای خاتمی، با روی کار 
آمدن دولت اصالحات، مردم ما شاهد تأسیس حزب 
مشارکت هستند و در دوره آقای احمدی نژاد، جبهه 
پایداری شکل می گیرد. احزاب دقیقًا بعد از پیروزی 
رؤسای جمهوری معنا پیدا می کنند و هدف آن ها 
مشروعیت بخشی و استمرار حرکت دولت وقت در 
کشور است؛ یعنی فرصت طلبی حوزه سیاست و 
سیاسیون در حوزه عمل دموکراسی، آن ها اگر خود 
و جامعه را گرفتار این چالش نمی کردند و اجازه می 
دادند که گروه پیروز در دوره چهار سال مدیریت خود 
به سامان دهی نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی بپردازد، امکان شکل گیری حزب با هدف 
کنشگری اجتماعی و فرهنگی به وجود می آمد.ما 
همواره با این مسئله عجیب مواجه هستیم که رئیس 
جمهور منتخب در ابتدای فعالیت خود، به دنبال 
طرح یک تئوری رادیکال برای نظم حاکم بر کشور 
می رود، در صورتی که اگر این تئوری مهمل و بی 
حاصل را کنار می گذاشتند و به وظایف ذاتی شان می 
پرداختند، جامعه شاهد تعارض بین رئیس جمهور، 
رهبری ، نهادهای مدنی،حاکمیتی و نهادهای بین 
قوا نمی بود. در آن صورت دولت ها متعهد به اجرای 
وظایف قانونی خود می شدند و به دنبال کارآمدی 
بوروکراسی در ایران و مشروعیت بخشی به آن می 
رفتند. آن وقت در فضای سیاسی کشور امکان فعالیت 
سیاسی و اجتماعی احزاب فراهم می شد.هم اکنون 
290 نماینده در مجلس داریم که غالبًا بی هویت 
هستند و عمدتًا بر اساس تئوری های پوپولیستی 
سیاست ورزی می کنند. حتی فراکسیون امید 
نمی تواند کار حزبی کند. کار حزبی نیازمند منطق 
اقتصادی، نیروی اجتماعی و سازمان دهی روشن و 
آشکار است. در نتیجه اکثریت نمایندگان مجلس، 
پوپولیست  می شوند، یک روز مخالف یک موضوع 
و روز دیگر مدافع آن هستند. امروز رفتارهایی را از 
نمایندگان مجلس می بینیم که هر فرد عاقلی شک 
می کند که آیا واقعًا این اشخاص مسائل ابتدایی 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز ایران را درک 
می کنند؟امروز جریان اصالح طلبی و اصولگرایی 
که به عنوان جریان های سیاسی غالب در کشور 
مطرح هستند، عمدتًا درگیر مسائل حاشیه ای 
ــرای سامان دهی  ــده ای ب ــوده و ای و بی ارزش ب
مشکالت کشور، به ویژه در حوزه اقتصادی ندارند. 
در چنین شرایطی شاهد پدیده شوم گسترش 
فساد مالی و پولی هستیم که می تواند طومار هر 
جامعه ای را در هم بپیچد . در این جا راه برون رفت، 
سپری کردن موانع مشارکت فعال مردم در تعیین 
سرنوشت است که مهم ترین این موانع در جامعه 
ایران، عبارت اند از: فردگرایی منفی، استبداد 
ــی، ضعف ماهوی نهادهای مدنی، تمرکز  زدگ
گرایی، دولت شبه رانتی، که متقاباًل باید برای 
تقویت منافع و نهادهای ملی، قدرت منطقه ای، 
عدالت گستری حقیقی، بسط نهادهای مدنی که 
به مشارکت فعال مردم بینجامد، کمک کنیم و در 
نهایت با حاکمیت اراده عمومی به حکمرانی خوب 

در جامعه ایرانی دست یابیم. 

هادی محمدی – ســه ســاعت بحث و گفت و گو با 
ده ها فعال فضای مجازی باعث شد تا محمد جواد 
ظریــف از ناگفته هــا و برخی خبرهای پشــت پرده 
سیاســت خارجی کشور در این چند ســال بگوید. 
سخنانی که البته قرار نبود این قدر داغ شود. وزیر 
خارجه ایران دیشب از نگاهش به برند ظریف و برند 
ایران گفت و این که برایش ایران مهم اســت و باید 
از همه ایرانیــان و نظــام دفاع کند حتــی آن هایی 
که خواب از چشمانش ربوده اند حتی از گاندویی 
ها، او توضیح داد که چــرا گفته این ها نتیجه راهی 
است که انتخاب کردیم و البته باز هم از برجام دفاع 
کرد و این دفاع را دفــاع از منافع مردم ایران خواند 
نه خود برجام . تاکید کرد کــه نگفته امضای کری 
ســند اســت و برای اولین بار خبر داد که قبل از هر 
اقدامــی در نطنــز، امضــای اوباما را گرفته اســت. 
ظریف که بخشی از صندوقچه اسرار را گشوده بود 
از جلسه ای با حضور فرمانده ســابق سپاه و رئیس 
ســابق خبرگزاری فــارس گفــت و این که ســردار 
جعفری هــم حــرف هــای او را در دانشــگاه تهران 
درباره مســائل دفاعی قبول داشــته است. بخش 
های مهم ایــن نشســت داغ را در ادامــه بخوانید. 

نشست داغ ظریف با فعاالن فضای مجازی 
ظریف: در این مدت از این حرف های نادرست شنیدم و جواب ندادم به خاطر این بوده که 

طرف دعوای من کری بود نه شما 

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



غفوریان- سه روز قبل مجلس در مصوبه ای 
وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد حداکثر 
تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای 
آموزشی تحت مدیریت را منحصرًا به دو صورت 
دولتی و غیردولتی اداره کند، به گونه ای که به 
جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در 
کشور نباشد و مالک ثبت نام در مدارس دولتی 
متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد. 
به موجب اجرای این مصوبه باید تمامی مدارس 
هیئت امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای 
درخشان، نمونه دولتی، آمــوزش از راه دور، 
اقلیت های مذهبی، شــبــانــه روزی، عشایری 
و تطبیقی حــذف شــونــد.در پــی ایــن مصوبه، 
مجموعه تخصصی پژوهشی »ایتان« که شامل 
گروه های تحلیل گر تخصصی است، این مصوبه 
را بررسی کرده و دست کم 10چالش اساسی 
ــزارش  که  ــرای آن برشمرده اســت. ایــن گ را ب
در اختیار خراسان نیز نهاده شده است، نگاه 
دقیقی به این مصوبه دارد که مهم ترینش را 

مرور می کنیم.

مغایرت با اسناد باال دستی       
1-رهبر انقالب در دیدار سال 98 با معلمان و 
فرهنگیان فرمودند: »نخبه پروری خیلی مهم 
است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست 
تضعیف بشود، هر چه می توانید این ها را تقویت 
کنید«. این بیانات در حالی است که با اجرای 
این مصوبه جدید، عماًل مدارس استعدادهای 
درخشان و نمونه دولتی به عنوان مدارس اصلی 
نخبه پرور در نظام آمــوزشــی حــذف خواهند 
شــد.2-بــا اصــل 75 قانون اساسی به دلیل 
افزایش هزینه های دولت مغایر است. چرا که 
بخشی از هزینه مدارس شاهد، هیئت امنایی 
و استعدادهای درخشان از والدین و نهادهای 
حمایتی نظیر بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان 
تامین می شود.3-با رویکردهای کالن شورای 
عالی انقالب فرهنگی مغایر است. این شورا با 
حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه 
دولتی در سال 96 توسط شورای عالی آموزش 
ــرورش به صراحت مخالفت و همچنین به  و پ
پــرورش  تازگی مصوبه تشکیل سازمان ملی 

استعدادهای درخشان را ابالغ کرد.

ابهامات متن مصوبه       
1-واژه »تنوع« در این مصوبه به دلیل تصریح 
نکردن مالک تنوع مبهم است. در واقع مشخص 
نیست مالک تنوع نظام تامین مالی است، برنامه 

درسی است، سن دانش آموزان است یا...
تا  سکونت  محل  »فاصله  نیست  2-مشخص 
مــدرســه« تنها مــالک ثبت نام اســت یا یکی از 
مالک های ثبت نام.3-اجرای این مصوبه به 
دلیل حذف مدارس آموزش از راه دور، شبانه 
مــذهــبــی، مجتمع های  اقــلــیــت هــای  روزی، 
آموزشی تطبیقی و بــزرگ ســاالن که مختص 
گروه های مخاطب خاص تأسیس شده اند، نظام 
آموزشی را با اختالل در ارائه همگانی خدمات  

آموزشی مواجه می سازد.

آسیب های اجرایی سازی مصوبه       
 1-این مصوبه با حذف مدارس نمونه دولتی، 
دانـــش آمـــوزان مستعد مناطق مــحــروم را از 
ــرده و  خدمات آمــوزشــی با کیفیت محروم ک
ناقض عدالت آموزشی است.2-به دلیل حذف 
مدارس دولتی باکیفیت و هدایت خانواده های 
دغدغه مند به سمت مدارس غیردولتی، عمال 

خصوصی سازی  مسیر  هموارسازی  موجب 
مدارس می شود.

بی توجهی به تجربه های جهانی       
یکی دیگر از تجربه هــای کشورهای دیگر از 
جمله آمریکا و انگلستان نشان می دهد که این 
کشورها کامال برعکس مصوبه مورد اشاره، به 
جای حذف بی چون و چرای هرگونه تنوع، با 
تعریف »نظام مند« انواع مدارس، مسیر مشارکت 
افراد، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای گوناگون 
در حوزه آمــوزش عمومی را به طرق گوناگون 

فراهم می آورند.

 تهدید عدالت آموزشی       
حذف تنوع مــدارس به نوعی ایده »عدالت به 
مثابه برابری« را به ذهن متبادر می سازد؛ این که 
همه دانش آموزان مستقل از شرایط و اقتضائات 
خاصی که دارند باید خدمات مشابهی دریافت 
کنند. این در حالی است که »مبانی نظری سند 
تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی 
عمومی جمهوری اسالمی ایران« به صراحت 
این تصور را زیر سوال می برد و تأکید می کند که 
»بر اساس مبانی روان شناختی پذیرفته شده، 
گاهی تفاوت ها و شباهت های آحاد متربیان به 

گونه ای است که می توان آن ها را در گروه هایی 
دسته بندی کرد و خدمات تربیتی ویژه وکیفی 
تری به آن ها ارائه کرد«.مدارس استعدادهای 
درخشان از جمله مدارسی هستند که خدمات 
آموزشی متناسب با شرایط متربیان تیزهوش 
ارائه می دهند و در صورت اجرای این قانون، 
ــروه از دانــش آمــوزان بــا چالش مواجه  ایــن گ

خواهند شد.

چه باید کرد؟       
با توجه به آسیب هایی  که دربــاره این مصوبه 
بــه آن اشـــاره شــد، ایــن مجموعه کارشناسی 
پیشنهادش را در ایــن مقطع زمانی ایــن طور 
ــورای  مطرح مــی کند: پیشنهاد مــی شــود ش
نگهبان بــه اســتــنــاد ابــهــامــات متن مصوبه و 
مغایرت های آن با مراجع باالدستی این مصوبه 
را برای بررسی مجدد به مجلس ارجــاع دهد. 
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هدایت هواپیمای مسافری توسط 
دو بانوی خلبان ایرانی برای اولین بار

محمد جواد رنجبر-برای اولین بار در کشور، 
دو خلبان زن ایرانی هدایت یک فروند هواپیمای 
مسافری را بر عهده گرفتند. به گزارش خراسان، 
نشاط جهانداری خلبان پرواز های مسافری با 
انتشار تصویری در صفحه شخصی خود نوشت 
که دوشنبه 22 مهر ماه جــاری یک روز خاص و 
فراموش نشدنی در صنعت هوانوردی ایران بوده 
و برای اولین بار هدایت هواپیما توسط دو بانوی 
خلبان انجام گرفت. براساس اعــالم وی، پرواز 
شماره 4041 دوشنبه تهران – مشهد با 160 
مسافر و پرواز برگشت این مسیر با شماره 4040 و 
با 171 مسافر، با دو خلبان زن انجام گرفته است.
خلبان اول  این پرواز های هواپیمایی زاگرس نشاط 

جهانداری و خلبان دوم فروز فیروزی بوده است.

دولت با تعطیلی پنج شنبه ها 
مخالفت کرد

معاون پارلمانی رئیس جمهور  اعالم کرد که هیئت 
دولت با طرح نمایندگان مجلس برای تعطیلی پنج 
شنبه ها مخالفت کرد.امیری دیروز سه شنبه در 
حاشیه سفر خود به کرمانشاه به ایرنا گفت: طرحی 
که از سوی نمایندگان برای تعطیلی پنج شنبه ها 
تهیه شده بود برای دریافت نظرات بین دستگاه 
های اجرایی توزیع شد.وی اضافه کرد: طرح در 
نهایت در هیئت دولت مطرح و به رای گذاشته شد 
که اعضای هیئت دولت به آن رای مخالف دادند.
شرایط شهرستان ها با تهران متفاوت اســت و 
مسائل زیست محیطی و ترافیکی به شدت پایتخت 
در شهرستان ها مطرح نیست از این رو در صورت 
اجرای این طرح بسیاری از کارخانه ها و ادارات 
تعطیل می شوند و بار مالی قابل توجهی برای 

دولت دارد از این رو خالف قانون اساسی است.

 پایان عدالت آموزشی با مصوبه »حذف تنوع مدارس«اخبار
مصوبه مجلس به بالتکلیفی استعدادهای درخشان به ویژه درمناطق محروم و تسریع درروندخصوصی سازی مدارس می انجامد

این مصوبه لغو نشود دچار خسران می شویم

در این زمینه با رضا گلشن مهرجردی کارشناس آموزش و پرورش استعدادهای درخشان همکالم 
می شوم. او که سال ها در برنامه ریزی آموزشی حوزه نخبگان صاحب تجربه است، به خراسان 
می گوید: در شرایط کنونی، الزمه تحقق عدالت آموزشی، وجود مدارس متنوع است و اساسا 
نمی توان شرایط مطلوب و منطقی آموزشی را بدون تنوع مدارس تصور کرد. حتی در شرایط 
ایده آل، وجود حداقلی از تنوع مدارس ضرورت دارد و تجربه های جهانی نیز تنوع مدارس و مراکز 
آموزشی متنوع را رد نمی کند.وی به طبقات مختلف و تنوع فرهنگی و اجتماعی افراد در جامعه 
اشاره و تصریح می کند: وقتی در جامعه ای هستیم که افراد آن شامل عشایر، روستاییان، اقلیت های 
مذهبی، تیزهوشان و... هستند، چگونه می توان نیاز این گروه ها به مدارس و نظام های آموزشی 
ویژه آن ها را نادیده گرفت؟ از سوی دیگر یک معلم با مهارت های حرفه ای متوسط یا کمتر از آن، در 
یک کالس دارای تراکم دانش آموزی باال، چگونه می تواند به تمامی نیازهای متنوع دانش آموزان 
پاسخ دهد؟گلشن به صراحت بیان می کند: در این مصوبه باید تجدیدنظر صورت گیرد و لغو شود. 

وگرنه سیستم آموزشی ما دچار یک خسران بزرگ و احتماال جبران ناشدنی خواهد شد.

مصوبه مجلس ُشسته ُرفته نیست

محمد اکبری- در این باره با محمد بیرانوند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم 
گفت وگو می کنیم. او که از موافقان این طرح است، به خراسان می گوید:  طرح تقسیم مدارس 
به دو بخش دولتی و غیر دولتی به چکش کاری و اصالح نیاز بیشتری دارد.هم اکنون با وجود 
19 تا 21 مدل مدرسه در کشور، این نوع مدارس به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم می 
شوند. بنابراین این دوگانه خواندن مدارس حرف تازه ای  نیست؛ اما آن چه باید در این زمینه 
شفاف شود شیوه های آن است.نماینده خرم آباد در مجلس گفت: مصوبه مجلس می توانست 
»شسته ُرفته تر« باشد انتظار داریم این موضوع به صورت شفاف مورد بررسی و آمایش قرار 
گیرد. وی ادامه داد: ما هم اکنون در دو سطح آموزش باال)تیزهوشان( و در پایین )استثنایی 
ها( را داریم. این که مدارسی تحت عنوان نمونه برای جذب استعدادهای متوسط آزمون دارند 
منطقی ندارد.از سویی دیگر شاهد هستیم که مدارسی چون "شاهد" هم فقط به یک عنوان 
بدل شده و درواقع عموم مردم می توانند با گزینش هایی خاص وارد شوند بنابراین دلیلی ندارد 

تحت عناوین چند دستگی وجود داشته باشد.

دیدگاه کارشناس دیدگاه نماینده موافق



سینما و تلویزیون 6

محمد نـــادری مجری مسابقه 
»بی کرایه«  عمومی  اطالعات 
شــــد. او در ایــــن مــســابــقــه، 
ــده تاکسی خــواهــد بــود.  ــن ران
شرکت کنندگان به طور تصادفی 

در خیابان انتخاب می شوند و تا مقصد، به سؤاالت 
مجری پاسخ می دهند.

ترالن پروانه در بهار و تابستان 
امسال، در فیلم سینمایی »تا 
ابد« بازی کرده که در سکوت 
ــت. او  خبری ساخته شــده اس
احتمااًل فیلم »مصائب شیرین 

۲« را در پاییز، روی پرده سینماها خواهد داشت.

هشتم  از  طباطبایی  بهنوش 
ــرای تئاتر موزیکال  آبـــان  اجـ
»مری پاپینز« را به کارگردانی 
احمد سلیمانی، آغاز می کند. 
ــراوه  ــه ــار م ــن او اکــنــون در ک
رحیمیان  آرمین  و  کرمی  احسان  شریفی نیا، 

مشغول تمرین است.

علی شــادمــان بـــازی در فیلم 
ــردن در آب مطهر« ساخته  »م
ــه پــایــان  ــویــد مــحــمــودی را ب ن
ــاره  ــ ــن فیلم درب ــده. ایـ ــانـ رسـ
مهاجرت چند جوان افغانستانی 
است و ندا جبرائیلی، سوگل خلیق و علیرضا آرا 

بازیگران آن هستند.

چهره ها و خبر ها

خبر

فــریــدون جیرانی از عصر یک 
شنبه ۲1 مهر به دلیل کسالت 
در بیمارستان بستری شده و تا 
چند روز آینده پس از بهبودی 
از بیمارستان مرخص  کامل، 

خواهد شد. اکنون حال عمومی او خوب است.

واکنش سخنگوی شورای صنفی 
نمایش به خرید بلیت سینما 
توسط برخی تهیه کنندگان

سخنگوی شــورای صنفی نمایش به خرید بلیت 
سینما توسط برخی تهیه کنندگان برای باال بردن 
کف فروش فیلم های خود و نگه داشتن آثارشان در 

اکران واکنش نشان داد.
به گــزارش ایلنا، به دنبال افت محسوس فروش 
فیلم ها در پایان تابستان در محافل سینمایی شایع 
شده که برخی تهیه کنندگان برای حفظ فیلم شان 
در جدول اکران و باال نگه داشتن کف فروش خود 
اقدام به خرید بلیت سینمای سرگروه می کنند. 
غالمرضا فرجی با اشاره به این شایعه گفت: »کمتر 
تهیه کننده ای این قدرت را دارد به گونه ای بلیت 
بخرد که کف فــروش را باال نگه دارد و حتی اگر 
تهیه کننده ای این کار را بکند تاثیر چندانی در باال 
رفتن کف فروش و حفظ فیلم در سرگروه ندارد.« 
سخنگوی شورای صنفی نمایش ادامه داد: »هر 
هفته شورای صنفی نمایش کف فروش فیلم ها را 
در سرگروه سینمایی بررسی می کند اما این مسئله  
فقط مختص به یک سینما نیست و ما چند سینمای 
مختلف را از لحاظ فروش بررسی می کنیم. مثال 
اگر برای فیلمی در یک سرگروه کف فروش ۲۲ 
میلیون تومانی تعیین شده باشد این فیلم باید در 
آن هفته در سینمای سرگروه به فروش ۲۲ میلیون 
تومانی رسیده باشد تا بتواند ادامه اکران بدهد.« 
وی افزود: »در مرحله دوم حتی اگر کف فروش در 
سرگروه حفظ شده باشد ما میزان فروش سینمای 
سرگروه با چند سینمای دیگر را مقایسه می کنیم 
تا تخلفی رخ نداده باشد به طور مثال اگر سرگروه 
فیلمی، سینمای آزادی است و این سینما برای 
آن فیلم کف فروش را حفظ کرده باشد باید چند 
پردیس سینمایی دیگر فروش شان نزدیک به این 
سینما باشد یا اگر سینما آزادی در یک هفته دو 
میلیون تومان فروخته نمی تواند فــروش همان 
فیلم در پردیس هایی همچون کوروش یا مگامال 
یا زندگی هر کدام مثال 300 میلیون تومان باشد.«
فرجی با اشاره به این که در بررسی وضعیت فروش 
فیلم، تعداد سالن ها و سئانس ها نیز در نظر گرفته  
و مطابقت داده می شود، گفت: »با این مقایسه 
اگر کف فروش فیلمی در سینمای سرگروهش 
ناگهان افزایش پیدا کند ودر  سینماهای دیگر 
فروش بسیار کمتری رخ داده باشد قطعا تخلفی 
صورت گرفته و به تهیه کننده و پخش کننده تذکر 
داده می شود.« وی ادامــه داد:  »به همین دلیل 
برای باال نگه داشتن کف فروش یک فیلم به صورت 
مصنوعی نه تنها بلیت سینمای سرگروه بلکه باید 
بلیت چند سینمای دیگر در چند روز خریداری شود 
که چنین کاری از لحاظ اقتصادی، عقالنی نیست 
و تهیه کنندگان نیز کمتر قدرت   چنین کاری  دارند 
و حتی اگر نیز رخ بدهد ما آن را بررسی و به عنوان 

تخلف با آن برخورد می کنیم.«

فالحی پور: در »شهرزاد« فقط 
دستمزد 2-3 بازیگر باال بود

بازیگر سریال »شهرزاد« درباره دستمزد بازیگران 
این سریال، توضیحاتی ارائه کرد.پرویز فالحی پور 
ــرد: »در سریال  در گفت وگو بــا ایسنا اظــهــار ک
»شهرزاد« ۲-3 نفر بودند که دستمزدشان باال 
بود. بقیه همه دستمزدها معمولی بود. ضمن این 
که وقتی همه چیز پنج برابر می شود، دستمزدهای 
بازیگران و عوامل نمی تواند در آن سطح بماند. این 
دستمزدهای باال کمی هم به تورم و گرانی های 
۲-3 سال اخیر برمی گردد، ولی خب اگر این 
ــرود، دستمزدها هم سرجایش  مسائل از بین ب
برمی گردد. وقتی من سالی یک یا دو کار می کنم، 
باید پولی بگیرم که بتوانم سرتاسر سال را زندگی 

کنم وگرنه هر پیشنهادی باشد، باید بپذیرم.«
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تلویزیون،  از  دوری  مدتی  از  بعد 
وقتی فیلم نامه »ترور خاموش« را خواندید، 
چه چیزی باعث شد بــازی در این سریال را 

بپذیرید؟
من فیلم نامه ها را نگاه می کنم و می بینم اگر 
مفاهیمی مرتبط با قهرمان در دلش گنجانده 
شده و جای کار داشته باشد که آن را بسازم، 
روی آن فکر و کار می کنم. »ترور خاموش« این 
خاصیت را داشت که در واقع من بتوانم این 
قهرمان را در دل فضای نیروهای امنیتی پیدا 
کنم. این گونه سینما مورد عالقه من است، 
سینما که می گویم به مفهوم هر سه مدیوم تئاتر 
و تلویزیون و سینماست. این ژانر در سینما 
نمی توانم بگویم نیست اما کم رنگ شده، من 
به عنوان بازیگر تالشم را می کنم که این ژانر 

دوباره احیا شود.
شخصیت »مرتضی« بر اساس یک 

مأمور امنیتی واقعی شکل گرفته است؟
کلیت داستان بر اساس پرونده ای  است که تا 
به حال رسانه ای نشده، اما اگر خیلی بخواهیم 
دقیق شویم که مثال »مرتضی« بر اساس فالن 
شخصیتی که در فضای امنیتی هست کار 
شده، این طور نیست. نمونه هایش هست و 
مشاور ما آقــای مرتضی اصفهانی در بخش 
تخصصی کــار، اطالعات خیلی خوبی به ما 

می رساندند اما این که بخواهیم دنبال یک 
اسم یا شخصیت خاص بگردیم خیر.

پــس نــمــی تــوان گفت مثال فالن 
ویژگی »مرتضی«، مــدل صحبت کــردن یا 
ــاس شخصیت فــالن مامور  رفــتــارش بر اس

امنیتی است؟
نه من خودم نقش هایم را بر اساس پایه اصلی 

و مغز داستان طراحی می کنم.
منظورتان از طراحی چیست؟ مثال 
چه ویژگی هایی را دوست داشتید با توجه به 

فضای داستان و کاراکتر به او اضافه کنید؟
احساساتی در این کاراکتر هست که من آن 
احساسات وجودی را از جمله وطن پرستی یا 
این که حس می کند در قبال جامعه خودش 
مسئول است و باید برای جامعه کاری کند و 
به سبب شغلی که دارد از آدم ها مراقبت کند، 
از دل فیلم نامه پیدا و آن ها را بازی می کنم و 
بعد بر اساس این طراحی های درونی، شکل 

بیرونی به آن می دهم.
آمــد کــه درخصوص  برایتان پیش 
نقش »مرتضی« از نزدیک با ماموران امنیتی 

مالقات کنید؟
راهنمایی  را  مــا  اصفهانی  مرتضی  آقـــای 
می کردند، من هر سوالی که داشتم با ایشان 
مطرح می کــردم و دایما پالن به پالن با وی 
هماهنگ بودیم و پیش می رفتیم. در بخش 
تخصصی کــار کــه باید اطالعاتی بــه دست 

می آوردیم از ایشان کمک می گرفتیم.
چون در سریال »آسمان من« نقش 

یک مامور امنیت پرواز را داشتید، نگران 
نبودید که نقش شخصیت یک مامور امنیتی 
در »تــرور خــامــوش« باعث بشود تکراری 

شوید؟
اصال. در سریال »آسمان من«، »امین« یک 
گارد امنیت پرواز بود که قهرمان بود. من در 
فیلم نامه می گردم، اگر رگ و ریشه هایی از 
قهرمان را داشته باشد من را جذب می کند. 
»آسمان من« این را داشت و ماموران هواپیما را 
وطن خود می دانستند. حاال این قهرمان آمده 
در سازمان امنیت اطالعات فعالیت می کند، 
چه بسا فردا ژورنالیست شود یا به شغل دیگری 
بپردازد اما این المان ها و نشانه ها را داشته 
باشد، کنش مند و فعال باشد و بتواند تصمیم 
بگیرد. اگر به شخصیت »مرتضی« در »ترور 
خاموش« نگاه کنید کامال متفاوت با »امین« 
است. قهرمان است اما شخصیت عوض شده 

و دیگر کلیشه ای نیست.
گفته بــودیــد تصویر درســتــی از 
ماموران امنیتی نشان داده نشده، برای 

نمایش این تصویر درست باید چه کرد؟
مدیران  جانب  از  تصمیمی  نیازمند  ــن  ای
است که این گونه ژانــر را احیا کند و ادای 
سبب  بــه  کــه  سازمان هایی  بــه  باشد  دینی 
ذات شغلشان نباید دیده شوند اما هستند و 
مراقبت می کنند و این احساس امنیت باید 
به مــردم تزریق شــود. اتفاق خوبی که االن 
افتاده تصمیمی است که مدیران سازمان 
گرفتند. مدت ها بود از جنس »ترور خاموش« 
کاری ندیده بودیم و خیلی کم و به ندرت با 
زاویه  دیدهای دیگری. وقتی تصمیم گرفته 
می شود، حمایت های مالی انجام و تزریق 
و هزینه  بها بدهیم  مــی شــود، هرچقدر که 
کنیم کیفیت کار باالتر می رود. از همه زوایا 
بازیگری،  فقط  گفت  نمی شود  کنید،  نگاه 
نه کارگردانی؛ بازیگری، طراحی صحنه و 
گریم، سفرهای خارج و داخل، همه عوامل 

بر یکدیگر تاثیر می گذارند.

ــرور خــامــوش« کــه بگذریم،  از »تـ
چــطــور شــد داوود میرباقری بـــرای نقش 

»سائب« مختارنامه شما را انتخاب کرد؟
این سوال را باید آقای میرباقری جواب بدهند. 
ــده ام اما  15 سال است که از آن فضا دور ش
چیزی که خاطرم هست اشتیاقی بود که ایشان 
ــد، چــون فــوق الــعــاده انسان  ــود من دی در وج
باهوشی است و این اشتیاق را دید. نقش من در 
»مختارنامه« در 16 سکانس خالصه شده بود و 
در همان قسمت های 11 یا 1۲ تمام می شد اما 
این اشتیاق باعث شد که ایشان در بین کار برای 
شخصیت »سائب بن مالک« نوشتند و نوشتند تا 
به سرانجام رسید. صحنه شهادت بازی کردن 
برای هر بازیگری مایه افتخار است، هم از مقوله 

بازیگری و هم از نظر معنوی.
چرا بعد از »مختارنامه« کم رنگ 

شدید؟
انتخاب  یا  بکنند  انتخاب  باید  یا  بازیگران 
بشوند. من انتخاب کردم، پایش هم ایستادم 
و مسئولیتش را پذیرفتم. من نقش هایم را 
انتخاب می کنم، بعد دیگر برایش جان و دل 
می گذارم و واقعا با نقش زندگی می کنم. به 
عالوه باید ببینیم در این ژانر که مورد عالقه 
من هست چه تعداد در سینما و تلویزیون ما 
بوده؟ آن قدرها زیاد نبوده. اگر حمید عطایی 
پس از »مختارنامه« در کار تاریخی - مذهبی 
دیده می شد که آن قدر که باید و شاید خوب 
نبود، همان رزومــه من هم خراب نمی شد؟ 
کار ما این است دیگر، یا باید عشق و هنرت را 
انتخاب کنی یا بروی سمت پول. باید صبور 
باشی، انتخاب کنی، فاصله بگیری، پر بشوی، 
نقش  بتوانی  بعد  و  کنی  تحقیق  بخوانی، 

تازه ای را کار کنی.
بـــرای بـــازی در ســریــال »سلمان 

فارسی« به شما پیشنهاد شده؟
آقــای میرباقری همیشه لطف داشتند، بله 
چیزی  فعال  هــنــوز  ــا  ام ــده  ش صحبت هایی 

مشخص نیست.

 گفت وگوی خراسان با حمیدرضا عطایی بازیگر سریال »ترور خاموش«

چطور »سائب« سریال »مختارنامه« ،مأمور امنیتی شد؟

سینمای ایران

مائده کاشیان - حمیدرضا عطایی بازیگری اســت که اولین بار با سریال »مختارنامه« 
به کارگردانی داوود میرباقری و در نقش مهمی مانند شخصیت »سائب بن مالک« در 
تلویزیون دیده و از آن پس نامش با این شخصیت در ذهن مخاطب ماندگار شد. او این 
شب ها با مجموعه »ترور خاموش« به کارگردانی احمد معظمی، حضوری موفق روی آنتن 
شبکه یک داشته است. در آستانه پایان سریال با این بازیگر که نقش یکی از مأموران 

امنیتی به نام »مرتضی« را در این مجموعه ایفا می کند گفت وگو کرده ایم.
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روحانی: صداوسیما برخی مواقع همراهی می کند، برخی 
مواقع هم از سخنان ما خوشش نمی آید، باید باهم بسازیم

دارکوب: فقط بسازین؟ یا بسوزین و بسازین؟!

پرواز رفت و برگشت تهران- مشهد برای نخستین بار با دو 
خلبان زن انجام شد

حاال باز هی بگین: دختر است دیگر

معاون اول رئیس جمهور: فساد اقتصادی در دو زمینه پول و 
اراضی بیش از بقیه زمینه ها رخ می دهد

مردم: مگه زمینه دیگه ای هم می مونه؟

دولت با تعطیلی پنج شنبه ها مخالفت کرد

دانش آموزان: بعد دولت توقع رای ازمون داره؟!

وزیر نیرو: به طور مستمر مخازن سدها و رودخانه ها برای 
آمادگی گذر سیل پایش می شود

دارکوب: یعنی وقتی پر شد اعالم می کنین 
مردم فرار کنن؟!

رسیدهای کاغذی دستگاه های کارت خوان ماهانه ٢٩٠ 
هزار درخت را قربانی می کند / ایرنا

انجمن پزشکان بدون کارت خوان: حاال دیدین 
چرا ما کارت خوان نمی گذاریم!

با چند خبر سینمایی در خدمت شما هستم. ابتدا خدمت تان عرض 
کنم که تا این لحظه که دارم می نویسم بازیگر جدیدی به منتخب جهاِن 
خوش تیپ هایی که آقای »حسن فتحی« برای فیلم اش »مست عشق« 
انتخاب کرده اضافه نشده است. البته بنده پیشنهاد کردم بیایند من 
را هم برای فیلم خودشان بردارند که هنوز جوابی نگرفته ام. به نظرم 
باالخره تماشاگر که توی سینما می نشیند، میان تماشای این همه 
خوش تیپ، گاهی باید یک نفسی هم بگیرد که من می توانم به خوبی 
این نقش را ایفا کنم. خبر بعد این که تهیه کننده فیلم »متری شیش 
و نیم« توصیه کرد فیلم اش را باید هر شش ماه یک بار ببینیم. از این 
تجویز بدون نسخه واقعا تشکر می کنیم. باز خوب است نگفت روزی 
یک بار بعد از شام ببینید. ما فکر می کنیم بعضی فیلم های سینمای 
ایران را باید هر چند وقت یک بار دید. مثال همین فیلم »ابد و یک روز« را 
خود من هفته ای یک بار می بینم و کلی در زندگی احساس خوشبختی 
می کنم.خبر بعدی این که به تازگی بعضی خبرگزاری ها از خرید 
گسترده بلیت سالن ها توسط خود صاحبان فیلم ها خبر دادند. متوجه 
شدید چی شد؟ دوستان پول خرج می کنند فیلم می سازند، بعد پول 
خرج می کنند تبلیغ می کنند، بعد هم پول خرج می کنند خودشان 
برای فیلم شان بلیت می خرند و این وسط ورشکست هم نمی شوند. در 
واقع ممکن است بروید سینما و ببینید فیلم برای صندلی های خالی 
نمایش داده می شود، اما اشتباه نکنید اتفاقا آن سئانس کامال پر شده 
و خیلی ها هم پشت در مانده اند. تازه قرار است سئانس فوق العاده هم 
گذاشته شود. آدم این قدر هم خودشیفته خوب نیست. بابا بگذارید 
شاید دو نفر دیگر هم بخواهند فیلم شما را ببینند، چرا همه اش خودتان 
فیلم تان را می بینید؟ باید به این دسته از فیلم سازان هم بگوییم: »خود 
سازی و خودبینی، عجب مرد هنربینی!« در کل این ها را گفتیم که 
بدانید فرداروز اگر فیلمی رکورد فروش سینمای ایران را شکست و 

دیدید فیلم خیلی بد است بدانید چه اتفاقی افتاده است!

خود سازی و خود بینی؟

تیتر روز

محمدعلی محمدپور|  طنزپرداز

شعر روز

ــبــال صلح کــردن  ــال، دن ای صــاحــب فـ
با اطرافیانت هستی  ولی آن هــا تمایلی 
نــدارنــد. پس شمشیرت را از رو ببند و 

خالص!

فال روز

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکــوب« در پیامک فراموش نشود!

  دارکوب عزیز؛ چرا در کاریکاتورهایت 
 دماغ   آقای ... را چاق  و زشت  می کشی؟!

دارکــوب: کاریکاتور و اصــال طنز، بر پایه 
اغراق هستند، اگه قرار باشه چهره هرکسی 
رو معمولی نقاشی کنیم که دیگه خنده دار 

نیست.
  کارتون کشف میدان گازی خیلی جالب 

بود. ممنون
ــوب؟ باز باید حسرت یه    چی شد دارک
ِست گرفتن از ژاپــن تو والیبال به دل مون 

بمونه؟ این چه مدل بازی کردن بود؟
دارکوب: اول این که به جای ِست بگیم دست، 
مگه نمی بینین گزارشگرها چقدر روی این 
ــدن؟! بعدشم، به نظر من  کلمه حساس ش
بچه ها بیشتر از مربی، نیاز به روان شناس و 
مشاور  دارن که از نظر روحی تقویت شون کنه، 

کال همه مون این طوری هستیم!
  ما چشم مون به همین برنج های وارداتی 
ارزون بود که بتونیم هفته ای یک وعده پلو 
بخوریم که جلوی واردات اون رو هم گرفتن. 
بعد دارکــوب کارتون دربــاره واردات چاپ 

می کنی؟
ــق با  ــا شماست ولــی ح ــق ب ــوب: ح ــ دارک
کــشــاورزهــا هــم هست کــه محصول شون 
روی دست شون مونده. این وسط دم دولت 
گرم که باید همزمان هوای تولیدکننده و 

مصرف کننده رو داشته باشه!
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کارتون روزتوئیت روز

سوژه روز

اولی: سخنگوی اتحادیه تلفن همراه گفته این روزها بحث بیمه تلفن همراه داغ شده ولی 
بهتره مصرف کنندگان به همون گارانتی ها بسنده کنن.

دومی: یعنی ازبس گوشی ها گرون و بزرگ شدن، مردم بیمه بدنه و شخص ثالث و سرنشین 
می کنن؟

اولی: نه، چیزهایی مثل سرقت، شکستگی، آب خوردگی، نوسانات برق و اینا رو که شامل 
گارانتی نمیشه، مردم بیمه می کردن ولی از بس بعضی بعضی بعضی مردم دروغ می گفتن 

که گوشیم رو دزدیدن یا شکسته و... بیمه ها هم گویا دیگه زیر بار نمیرن.
دومی: این که خوبه، بیشتر جاهای دنیا کابل و شارژر شامل گارانتی میشه و بری نمایندگی 

شارژر خرابت رو بدی، یه نو بهت میدن ولی این جا این کارو نمی کنن دیگه.

سومی: جدی پس دیگه عوض نمی کنن؟ من خودم خیلی وقت پیش سه بار رفتم شارژرم 
رو عوض کردم.

دومی: یعنی سه تا شارژر خراب کردی؟ چی کار می کردی باهاشون؟
سومی: نه بابا، شارژرهای فامیل و دوست هام  رو که خراب می شدن من می بردم تحویل 

می دادم و براشون نو می گرفتم!
اولی: از بس امثال شماها سوءاستفاده کردین، االن دیگه شرکت ها زیر بار گارانتی و بیمه 

نمیرن.
نماینده بیمه: کابل که خوبه، یارو می اومد می گفت به ماشینم زدن و در رفتن، بعد ته و توش 

رو درمی آوردیم می دیدیم خانمش زده به درخت، می اومدن خسارتش رو از ما می گرفتن!
اولی و دومی و سومی با هم: حاال الزم نیست شما از فرصت استفاده و مظلوم نمایی کنی، ما 
خسارت حق مون رو بتونیم بگیریم خیلی هنر کردیم، چه برسه بخوایم سر شما کاله بذاریم!

بیمه بی بیمه!

عذرخواهی برای کتک خوردن!
      عکس کارت ملی ام رو کرایه می دم برای دفع اجنه و انسان های مزاحم، مثل عالمت 

حاکم بزرگ نشونش بدی خودشون فرار می کنن!
      ما بچه بودیم کتک می خوردیم بعدش تازه باید می رفتیم از ننه بابامون عذرخواهی 

می کردیم که ببخشید عصبانی تون کردم که شما پا شدین منو زدین!
       برید با کسی که قشنگ می ذاره چای یخ بشه بعد بخوردش ازدواج کنین، 
کسی که می تونه چای رو تو اون اوج جذابیت ول کنه و بره تو اوج زهرمار بودن 

بخوردش قطعا شما رو هم می تونه تحمل کنه!
       با هیچکی مثل خودش رفتار نکنید، از دست تون دلخور می شه!

       قیمت لباس ها طوریه که برای تکراری نشدن لباس هامون باید آدم ها رو 
عوض کنیم!

       یادمه فیلم گالدیاتور رو که دیدم، رفتم کلوپ محله مون و گفتم 
گالدیاتور ٢ دارید؟ یه فیلم بهم داد گفت اینم گالدیاتور٢.  بعد هر 
دو روز می رفتم می گفتم گالدیاتور ۳ و ۴ دارید؟ یه فیلم تاریخی می داد 

می گفت بیا اینم گالدیاتور 1۳!
      شبی که فرداش کار دارم و باید زود بیدار شم نه تنها به هیچ وجه خوابم 

نمی بره بلکه انگار دارن تو مغزم اورانیوم غنی می کنن این قدر انرژی دارم!
        اگر شک دارید که چاق هستید یا نه، از یه بچه بخواید که شکل شما رو بکشه، اگه 

شروع به کشیدن دایره کرد بدونید که خطر نزدیکه!

 ایران از نظر مصرف مواد مخدر پرمصرف ترین کشور دنیاست
 ) اعتماد آنالین(

دیزالو 

  درست مصرف کنین 
که به همه تون برسه! 

مرغ یا تخم مرغ!

مرغ از هر تخم مرغ ارزان تر است
تخم مرغ این روزها سیم و زر است

من غذایم تخم مرغی ساده بود
راحت و زود و سریع آماده بود

آه دیگر از َکفم خارج شد و
جای آن نان سق زدن رایج شد و
از خریدش دیگر اکنون عاجزم
سیرم از این زندگی و می جزم!

مرغ هم از قیمت تخمش شکست!
نان خالی هم مگر خوشمزه است؟

املت این تنها غذای سرسری
ناگهان شد یک خوراک الکچری
تخم مرغ امروز شد کاالی خاص

شد گران تر از طال در الس وگاس!
الغرض با معده خالی ز نان

صبح و شب مشغول کارم همچنان
  بهار نژند

 فعال اینو بزنین 
جیگرتون حال بیاد تا 

ببینیم چی میشه! 
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 صدرنشین کاهش قیمت 

در کاالهای اسایس 
) عرص ایران(
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خالقیت متوفی و قاچاق با گل مالی !
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حمله به شهریار فوتبال

ویدئویی از برنامه صبح بخیر در فضای مجازی منتشر شد 
که   شوخی های نامتعارف و توهین آمیز مجری تلویزیون 
با علی دایی باعث بازنشر فراوان آن شد. حسین کلهر 
مجری ، در جریان اجرای زنده این برنامه در روز دوشنبه 
به تعداد گل های کریس رونالدو و علی دایی اشاره کرد و 
به علی دایی بابت تعداد گل های زیادش به کنایه گفت: 
»لطفی که مالدیو به آقای دایی و رکوردش کرد هیچ کس 
نکرد.« او در ادامه به علی دایی پیشنهاد داد که پول بدهد 
و شناسنامه ای با سن پایین بگیرد و دوباره از نوجوانان 
شروع کند. البته این کنایه ها و شوخی های توهین آمیز 
خیلی زود با واکنش همراه بود. علی دایی در بخشی از 
واکنش خود به این ماجرا نوشت: »بگذارید خوشحال 
باشند که رکــورد من شکسته می شود.« کاربری هم 
نوشت: »همه دنیا احترام اسطوره هاشون رو دارن ما توی 
تلویزیون مسخرشون می کنیم!« کاربری هم نوشت: »این 
آقای کلهر چقدر باید با شیرین کاریاش برای تلویزیون 

هزینه ایجاد کنه تا بهش بگن نیا!؟«
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فوتبالیست »در ُشُرف«!

گفت و گوی میثاقی با مهرداد محمدی از آن ویدئوهایی 
بود که خیلی زود فراگیر شد و همه درباره آن اظهار نظر 
می کردند. در بخشی از این گفت و گو میثاقی از مهرداد 
محمدی می پرسد: »در ُشرف ازدواجــی؟« که با تایید 
مهرداد مواجه می شود اما مهرداد برای این که مطمئن 
شود می گوید: »در ُشرف یعنی چی؟« بسیاری از کاربران 
به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »با این 
که ظاهرا با مزه است ولی خیلی غم انگیزه که ستارگان 
فوتبال این قدر سطح سواد نازلی دارند. آدم های خوبی 
که تحصیالت ندارند و قطعا به خاطر همین نقص نمی تونن 
مسئولیت اجتماعی شون رو به خوبی درک کنن.« کاربر 
دیگری نوشت: »به نظرم مهرداد داره شوخی می کنه 
تا مصاحبه جذاب تر شه و اال می دونه دیگه در شرف 

یعنی چی!« 
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سریال سرقت های پمپ بنزینی

این روزها شاهد سرقت هایی هستیم که به دلیل غفلت 
رانندگان اتفاق می افتد به عنوان مثال راننده در پمپ 
بنزین بدون این که در ماشین را قفل کند و شیشه ها 
را باال بکشد شروع به بنزین زدن می کند غافل از این 
که سارقان در اطراف پمپ بنزین ها کمین کرده اند. در 
ویدئویی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده یکی از 
همین سرقت ها را می بینیم که راننده برای بنزین زدن 
از خودرو پیاده می شود و سارق با خیال راحت در دیگر را 
باز می کند و گوشی راننده را به سرقت می برد. بیشتر 
کاربران نکات ایمنی را که باید هنگام بنزین زدن رعایت 

شود، یادآوری کردند.
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قاچاق با گل مالی!

»همه مدل قاچاق دیده بودیم اال این!« تصویری از یک 
خودروی گل مالی شده در فضای مجازی دست به دست 
شد که شکل جدیدی از قاچاق را نشان می داد. مرزبانان 
شهرستان میناب یک دستگاه خودروی خارجی قاچاق 
در جنگل های دریایی حرا به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال کشف کردند که با استفاده از گل و الی و 
شاخه و برگ درختان آن را مخفی کرده بودند. کاربری 
نوشت: »االن خودرو قاچاق بوده یا با خودرو قاچاق می 
کردن؟« کاربر دیگری نوشت: »این خودروی مخفی شده 
به چه درد صاحبش می خورده!؟« کاربری هم نوشت: 
»باید ببینن این ماشین چطوری وارد کشور شده و به 

جنگل های حرا راه پیدا کرده.«
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مقایسه جنجالی!

 بخشی از صحبت های  رئیس جمهور در نشست خبری 
روز دوشنبه   دربــاره بنزین  با واکنش های زیادی 
همراه بود که این واکنش ها در فضای مجازی بازتاب 
زیادی داشت. روحانی  در این نشست  قیمت بنزین 
را در ترکیه لیتری 1۵ هزار و در اروپــا لیتری 2۰ 
هزار تومان اعالم کرده بود. کاربری که این مقایسه 
را درست نمی دانست نوشت: »آقای رئیس جمهور 
بد نیست حاال که قیمت بنزین در کشور را با ترکیه و 
اروپا مقایسه کرده اید بدانید که پایه حقوقی در اروپا 
1178 یورو معادل 147۳1 لیتر بنزین، ترکیه 422 
یورو معادل ۵272 لیتر بنزین و در ایران 12۰ یورو 
معادل 1۵۰۰ لیتر بنزین است.« کاربر دیگری نوشت: 
»مقایسه قیمت بنزین که صحیح نیست ولی برای این 
اختالف قیمت باید کاری کرد و اال شاهد قاچاق سوخت 

خواهیم بود.«

 

  3.4     M   views 

 خالقیت متوفی!

ویدئویی از یک خاک سپاری متفاوت در ایرلند در 
فضای مجازی منتشر شد که خالقیت متوفی با واکنش 
ــادی همراه بــود. ماجرا از ایــن قــرار است  هــای زی
که فردی در ایرلند قبل از فوت از بازماندگانش 
درخواست می کند در مراسم خاک سپاری اش صدایی 
را که از خودش ضبط کرده، پخش کنند. بنابراین 
صدای او را در مراسم خاک سپاری پخش می کنند که 
باعث می شود همه در مراسم به خنده بیفتند. او در 
این فایل مثال به در تابوت ضربه می زند و می گوید 
درو باز کنین، خیلی تاریک و تنگه این جا ... و چند 
تا شوخی دیگه! کاربری نوشت: »ایرلندی ها واقعا 
طبع شون شوخه.« کاربر دیگری نوشت: »عجب ایده 
باحالی بود ولی حیف که اگه من بخوام اجرا کنم میگن 

متوفی غلط کرده همه باید گریه کنیم!«

 چند روز بیشتر به اربعین نمانده و جامانده ها از پیاده روی اربعین دلخوش به تصاویری هستند که این روزها از این اجتماع 
عظیم در فضای مجازی می بینند. با نگاهی به عکس ها و خاطراتی که زیارت رفته ها در فضای مجازی منتشر کرده اند حتی 
اگر خودت هم به این مسیر قدم نگذاشته باشی، حال و هوای آن را می توانی احساس کنی.  تمام خانه های مردم عراق به 
زائرسرایی بزرگ تبدیل شده است. عراقی ها پس اندازهایشان را بیرون کشیده و مواد غذایی خریده اند تا حق مهمان نوازی 
و برادری را برای مهمانان اباعبدا...)ع( به خوبی به جا آورند. مهمان نوازی عراقی ها در روزهای منتهی به اربعین باعث شده 
مهمانان پیاده کربال جز جمع کردن یک کوله پشتی ساده هیچ دغدغه ای نداشته باشند.نوای »هال بیکم یا زوار« عراقی ها 
که برای دعوت از زائران و پذیرایی از آن ها گفته می شود سال ها در گوش زائران اربعین طنین انداز خواهد بود. در ادامه به 

تصاویری که گوشه ای از مهمان نوازی خواهران و برادران عراقی را نشان می دهد نگاه می کنیم.

جلوه های برادری و مهمان نوازی عرایق ها
گوشه ای از نحوه پذیرایی مردم عراق از زوار اربعین که دوربین ها ثبت کرده اند

 مهاجمان سمج!
درباره  گونه های مختلف  ملخ های مهاجم چه می دانید ؟

ناصری- هنوز چند ماه از هجوم بی سابقه ملخ ها به جنوب 
کشور نمی گذرد که وزیر جهاد کشاورزی دوباره از هجوم 
ملخ ها به کشور در چند ماه آینده خبر داده است. »حجتی« 
در نامه ای که برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده 
ــاره هجوم ملخ های صحرایی در سه ماه پایانی سال  درب
هشدار داده که گفته می شود مناطق وسیعی از جنوب، 
جنوب غربی و جنوب شرقی کشور را فرا خواهد گرفت. به 
همین بهانه سعی می کنیم با ملخ ها و تاثیری که بر زندگی ما 

می گذارند بیشتر آشنا شویم.

انواع ملخ ها	 
ملخ  های جهنده چمنزار: پاهای عقبی آن ها بزرگ است و 
برخالف بیشتر ملخ های دیگر قادر به پرواز نیستند زیرا بال های 
مناسب بــرای پــرواز ندارند. آن ها در اواخــر پاییز می میرند و 
تخم های شان در طول زمستان زنده می مانند و در بهار سال بعد 

نسل جدیدی از ملخ ها وارد طبیعت می شوند.
ملخ  های صحرایی : طول شان به 4۵ تا ۵۵ میلی متر می رسد. 
بال آن ها شفاف و دارای لکه های تیره است. از آن جا که این آفت 
از سمت عربستان از روی خلیج فارس عبور می کند و به ایران 

می آید، به آن »ملخ دریایی« هم می گویند.
ــود ایــن حشره در نقاط خشک و  ملخ هــای مراکشی: وج
نیمه خشک گزارش شده است. بدن آن ها رنگ خاکی مایل 
به زرد و لکه های خاکستری دارد و بال های عقبی شان شفاف 

است.
ملخ های ایتالیایی: این ملخ تقریبا در بیشتر نقاط کشورهای 
اروپایی و آفریقای شمالی و خاورمیانه دیده می شود. بر خالف 
ملخ صحرایی و مراکشی، مهاجرت آن ها در مسافت های کوتاه 

است.

خسارت ملخ ها	 
قدرت تخریب این حشره آن قدر باالست که در صورت مقابله 
نکردن با آن به نابودی صدها هزار هکتار زمین کشاورزی و 
بروز قحطی منجر می شود. بر اساس تحقیقات بین المللی ملخ 
صحرایی می تواند حداقل روی زندگی یک نهم جمعیت کره 
زمین اثر منفی به جا بگذارد و سرعت باال، پیمایش مسیرهای 
طوالنی و هجوم میلیونی آن ها باعث می شود خسارت های 
سنگینی وارد کنند. این حشرات در مسیر خود علوفه، غالت، 
صیفی جات، انــواع درختان و گیاهان را از بین می برند. هر 

۱۱۰۰ ملخ بزرگ سال در روز غذای یک انسان را می خورند.

مقابله با ملخ ها	 
مبارزه بیولوژیک و استفاده از عوامل کنترل کننده طبیعی 
نظیر انواع حشرات مفید و پرندگان مثل سار گلو قرمز که به 
طور غریزی ازدشمنان طبیعی ملخ است، از راه های اولیه 
مبارزه محسوب می شو د. اما برای مقابله گسترده با ملخ ها 
معموال از سم پاشی استفاده می شود. سم پاشی با تراکتور 
یکی از این راه هاست ولی در هجوم های گسترده معموال از سم 
پاشی هوایی استفاده می شود. امروزه در بعضی کشورهای 
جهان با استفاده از پهپادهای سم پاش این کار را انجام 
می دهند. سم پاشی با هواپیمای 
سم پــاش از شیوه های 
متداول است اما به 
خاطر مشکالت 
فنی در هجوم 
سال گذشته 
 ۱۰ ــط  ــ ــق ــ ف
درصــــــــد از 
ــی  ــاش ــم پ ــ س
ــران به  ــ در ایـ
صــورت هوایی 

انجام شده است.

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.
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خط ایست

بچه روستایی
 امید آرمین

من بچه خوبی بودم. البته این تعریف، بیخودی نیست همه روستا 
این را می دانستند. وقتی از خواب بیدار می شدم همه کارهای خانه، 

دوشیدن گاو ها، تمیز کردن طویله و... به عهده من بود. 
وقتی به مدرسه رفتم تازه فهمیدم چقدر به درس خواندن عالقه دارم. 
همه نمره هایم  20 بود، روستای ما فقط یک مدرسه ابتدایی داشت 

که دخترها و پسرها آن جا می رفتند. من همیشه شاگرد اول بودم. 
درس خواندن باعث نشده بود که کار نکنم. هم درس می خواندم 
و هم کار می کردم و همیشه پدر و مادرها سخت کوشی من را برای 
فرزندانشان مثال می زدند تا این که کالس پنجم ابتدایی هم تمام 

شد و من شاگرد اول شدم. 
مدیر مدرسه آقای فرح بخش که می دید من چقدر به درس خواندن 
عالقه دارم وقتی درسم در دوره ابتدایی تمام شد با اجازه پدرم من را 

به شهر برد و به این ترتیب برای دوره راهنمایی ثبت نام کردم. 
خیلی خوشحال بودم اما کار سختی بود. به دلیل این که من پنج 
سال شاگرد نمونه   بودم هزینه رفت و آمد من را مدرسه ابتدایی ام 
تقبل کرده بود، پدرم هم با کلی غر زدن قبول کرد که به شهر بروم و 

درس بخوانم. 
اولین روز مدرسه در شهر برایم خیلی هیجان داشت، بابا حجت با من 
آمده بود مدرسه، نگران بود اما پذیرفته بود که من  درس بخوانم. به آن 
ها قول داده بودم اگر درس بخوانم و کاره ای بشوم حتمًا دست آن ها را 

می گیرم درضمن کارهای قبلی مزرعه را هم انجام بدهم. 
با سلیقه ای که مامان خدیجه داشت کیف و کفش مرتبی داشتم، 
خیلی ذوق زده بــودم. شهر جای خیلی بزرگی بود اگر در روستا 
فقط مینی بوس  یا وانت بایرامعلی را می دیدیم در شهر کلی مغازه و 
ماشین بود. به مدرسه راهنمایی رفتم.   همه بچه هامی خندیدند انگار 
همدیگر را می شناختند. مدرسه بزرگی بود یک  حیاط اندازه مزرعه 
ما داشت که تور والیبال و دو تا هم تیر دروازه فوتبال داشت، ای کاش 
همکالسی هایم در روستا هم می توانستند با من به شهر بیایند و در 

این مدرسه درس بخوانند. 
ــای اول وقتی از مدرسه به روستا می رسیدم آن قدر خسته  روزه
می شدم که بدون خوردن غذا خوابم می برد اما ارزش داشت، خوب 
از من می پرسید خانه ات کجاست  درس می خواندم. هر کسی 
نمی دانم چرا نمی گفتم؛ روستا. الکی می گفتم نزدیک مدرسه است. 
یک روز وقتی زنگ ورزش بود و داشتیم بازی می کردیم مرد آشنایی 
را دیدم که دارد به سمت ساختمان مدرسه می آید، همکالسی هایم با 
دیدن او شروع به مسخره کردنش کردند؛ کفش هایش، لباس هایش 
و حتی کاله بافتنی اش را، من هم همراه آن ها شدم اما وقتی آن مرد 
به من نزدیک شد کم مانده بود از خجالت آب شوم آن مرد به من نگاه 
کرد، خندید و من را صدا زد، بچه ها که هنوز می خندیدند با تعجب 

ساکت شدند، آن مرد بابا حجت بود.
وقتی بابا حجت پرسید چرا همه می خندیدند حرفی برای گفتن 
نداشتم او هم زیاد اصرار نکرد تا بفهمد چی شده است! فکر کنم 
فهمیده بود چه خبر است و به روی خودش نیاورد، من خیلی ناراحت 
بودم اما پیش بچه ها به من گفت که حال مامانم خوب نیست باید به 

روستا برویم.
داشتم می مردم، بچه ها که تا آن موقع ساکت بودند باز زدند زیر خنده، 
من هیچ چیزی برای گفتن نداشتم. به کالس رفتم و کتاب هایم 
را برداشتم و با بابا حجت رفتم بیرون از مدرسه، دلم نمی خواست 
پشت سرم را نگاه کنم می ترسیدم دوستانم چیزهایی بگویند که 

برایم سخت باشد .
فردای آن روز خودم رو زدم به مریضی و در خانه نشستم اما تا کی 
می توانستم فیلم بازی کنم. دو روز بعد شال و کاله کردم تا به مدرسه 
بروم دلشوره خاصی داشتم البته بی دلیل هم نبود چون تا رسیدم 
مدرسه آن بچه هایی که مدتی دوستم بودند دورم جمع شدند و به 

من لپ گلی گفتند. 
چقدر گریه کردم خیلی ناراحت بودم خودم را به زور نگه داشتم تا از 
مدرسه فرار نکنم اما تا مدت ها سرکالس اگر می خواستم حرفی بزنم 
همه می خندیدند، شکل من را روی تخته سیاه می کشیدند و زیر آن 

می نوشتند لپ گلی از روستا آمد، او با دستانی پر از شیر آمد!
آن موقع دوستانم را مقصر می دانستم، اگر عالقه به درس خواندن 
نبود نمی توانستم دوام بیاورم چندبار از مدرسه رفتن فرار کردم اما 
بابا حجت پافشاری کرد تا هر جور شده درس بخوانم آدم بشوم انگار 
او هم فهمیده بود در این دوره زمانه اگر درس نخوانی آدم حسابی 

نمی شوی. 
موضوع دیگر که باعث می شد تحقیرهای بچه های مدرسه را تحمل 
کنم تشویق های هم روستایی هایم بود بیشتر از آن که در مدرسه 
تحقیر می شدم یا بچه ها با لپ گلی گفتن مسخره ام می کردند 
به رخ بچه هایشان  را  در روستایمان همه دوستم داشتند و من 

می کشیدند. 
کم کم مسخره بازی های بچه ها تمام شد به خصوص وقتی که من 
دوباره توانستم شاگرد اول بشوم و همه بچه های شهری  را سرجایشان 
بنشانم اما هر کاری کردم لقب لپ گلی را نتوانستم از زبان  ها بیندازم.
دیگر دوره راهنمایی هم تمام شده بود و من باید به دبیرستان می رفتم 
از بابا حجت خواستم در منطقه دیگری مرا ثبت نام کند، نمی خواستم 
هم مدرسه ای هایم همان قدیمی ها باشند، توانستم این کار را بکنم و 

از دست آن بچه ها راحت بشوم. 
در دبیرستان، فضا سنگین تر بود اما باز می ترسیدم که باعث خنده 

این و آن شوم. 
چند روزی از ورود من به دبیرستان نگذشته بود که همکالسی های 
تازه ام وقتی در حیاط مدرسه بودیم پرسیدند خانه ات کجاست؟! 
اولش خواستم باز بگویم نزدیکی  مدرسه اما یاد لپ گلی بودن افتادم 
نمی خواستم باز هم ضایع بشوم دیگر تحمل آن فشارهای بچه گانه را 
نداشتم در ضمن فهمیده بودم که اگر بچه ها در مدرسه راهنمایی مرا 
مسخره می کردند به خاطر اشتباه خودم بود. نمی دانم چرا روستایی 

بودن را عیب و ایراد می دانستم. 
دوستانم وقتی شنیدند من در روستا زندگی می کنم و توانسته ام با 
وجود سختی های فراوان  شاگرد ممتاز باشم به من آفرین گفتند، 
نمی دانید باورم نمی شد واقعًا عالی بود آن ها من را تشویق می کردند 

و از این که با من دوست هستند راضی به نظر می رسیدند. 
االن هشت سال از آن ماجراها می گذرد، امروز وقتی داشتم مردی 
را در بیمارستان ویزیت می کردم نامش آشنا به نظر رسید. او همان 
کسی بود که لقب لپ گلی را روی من گذاشت. بیچاره معتاد شده بود، 
خیلی ناراحت شدم. او وقتی من را شناخت به زور خندید و خواست از 
من عذر خواهی کند که من خندیدم و نگذاشتم این کار را انجام دهد!

پسر جوان که در بزم مستانه دوستش را کشته 
و به آلمان گریخته بود پس از هشت سال زندگی 

پنهانی به کشور بازگشت و تسلیم پلیس شد .
وی دیروز در دادگاه گفت در این سال ها عذاب 

وجدان رهایش نکرده است.
جنایت در شهرری	 

 اوایل مهر 90  وقوع درگیری خونین در قهوه 
خانه ای در شهرری به ماموران کالنتری شاه 
عبدالعظیم گــزارش شــد. مــامــوران رهسپار 
قهوه خانه شدند و دریافتند که در درگیری 
خونین  پسر 28 ساله ای به نام حسن با ضربه 

های چاقو جان سپرده است. 
پلیس به تحقیق از شاهدان پرداخت و آن ها 
همگی عامل جنایت را رامین معرفی کردند. آن 
ها گفتند رامین و حسن  با هم دوست بودند و در 
حال مستی با هم درگیر شدند و رامین دست به 

جنایت زد و گریخت.
فرار از ایران	 

تالش برای ردیابی عامل جنایت  آغاز شد اما 
پلیس هیچ ردی  از وی به دست نیاورد. 

شواهد  نشان می داد احتمااًل رامین به صورت 
غیر قانونی از کشور خارج شده است.

8 سال بعد	 
در حالی که هشت سال از این ماجرا گذشته بود 
رامین از آلمان به ایران بازگشت، به پلیس آگاهی 

تهران رفت و تسلیم پلیس شد .
رامین  قتل را گردن گرفت و گفت :در این سال 
ها که به آلمان رفته بودم  عذاب وجدان داشتم 

به همین دلیل به ایران برگشتم.
در دادگاه	 

رامین دیروز در شعبه 11 دادگاه کیفری یک 
استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.

 در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی برای رامین 
حکم قصاص خواستند .

ــام منصور کــه شاهد  سپس پسر جــوانــی بــه ن
درگیری بود به جایگاه ویژه فراخوانده شد. 
وی در تشریح آن چه دیده بود به قضات گفت: 
یکی از دوستان ما فوت شده بود به همین خاطر 
همگی در قهوه خانه دور هم جمع شده بودیم 
.حسن و رامین مشروب خورده و مست بودند. ما 

همگی درباره دوست فوت شده مان صحبت می 
کردیم اما نمی دانم چطور شد که حسن  ناگهان  
شروع به فحاشی کرد .او  گاز پیک نیکی را که در 
گوشه قهوه خانه بود برداشت و به سمت رامین 
حمله کرد. ما سعی کردیم مانع او شویم اما او 

عصبانی بود و آرام نمی شد.
منصور ادامه داد: من برای میانجیگری وارد 
دعوا شده بودم اما همان موقع رامین چاقویی 
را که در کمرم داشتم بــرداشــت تا به سمت 
حسن حمله کند .من سعی کــردم  چاقو را از 
دست او بگیرم. دسته چاقو در دستان رامین  و 
تیغه آن در دست من بود اما وقتی رامین  چاقو 

را کشید و دستم برید ناخودآگاه چاقو را رها 
کردم. همان لحظه  رامین چند ضربه به حسن 

زد و گریخت .
وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این که متهم 
آن زمان مسلوب االراده  بود، گفت : نه به نظرم 
رامین  اراده داشــت امــا هر دوی آن ها مست 
بودند و حسن حال طبیعی نداشت .او رفتارهای 
عجیبی از خودش نشان می داد و مدام عربده 

می کشید.
سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :من 
همه اتهامات را قبول دارم و شرمنده اولیای دم 
هستم . بعد از قتل به ارومیه رفتم و قاچاقی از 
کشور خارج شدم و به آلمان رفتم اما حال و روز 
خوبی نداشتم. شب ها نمی خوابیدم و نمی 
توانستم هیچ  غذایی بخورم.از این وضعیت 

خسته شده بودم. 
وی ادامه داد: باور کنید حاال که حقیقت را گفته 
ام و در زندان هستم آرامش بیشتری دارم. عذاب 
وجدان در  این هفت سال رهایم نمی کرد تا این 
که به یکی از برادرهای حسن پیغام فرستادم و 
به او گفتم قصد دارم به ایران برگردم .من چند 
روز بعد به کشور برگشتم و خــودم را تسلیم 

پلیس کردم .
این متهم در حالی که سرش را پایین انداخته 
بــود، گفت: من با خــانــواده حسن رفــت و آمد 
ــودم .من  ــت ب ــای  او دوس ــرادره داشــتــم و بــا ب
شرمنده آن ها هستم و تقاضا دارم مرا ببخشند.
سپس مادر قربانی برخاست و گفت :در مدت 
هشت سال خانواده متهم سراغ ما نیامدند و 
هیچ دلجویی از ما نکردند و حاال رامین طلب 

بخشش دارد؟
متهم پاسخ داد: پدرم از ماجرایی که پیش آمده 
بود خجالت زده بود. به همین دلیل نزد اولیای 
ــواده ام همگی شرمنده   دم نــرفــت.  من و خــان
اولیای دم هستیم .من می توانستم در آلمان 
بمانم و هرگز به ایران برنگردم اما به خاطر عذاب 
وجدان به ایران برگشتم و حاال هر درخواستی 

که اولیای دم داشته باشند می پذیرم.
بنابر این گزارش، در پایان جلسه، قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند. 

عذاب وجدان او را وادار به تسلیم کرد

بازگشت قاتل فراری از آلمان 
تحلیل کارشناس

عذاب وجدان
نادر قنبری- جرم شناس

عذاب وجدان یک واکنش روحی و روانی است که از 
عملی غیرقانونی و غیرانسانی حاصل می شود و در 

بیشتر پرونده های کیفری شاهد آن هستیم.
چه  جنایت  عامل  بینیم  مــی  هــا  قتل  از  خیلی  در 
بازداشت شود و چه فرار کند دچار عذاب وجدان می 
شود چرا که همه انسان ها بیشتر به اقدامات مثبت 
اجتماعی گرایش دارند و اگر کاری انجام دهند که 
شرع، قوانین اجتماعی و قانون آن را تقبیح کرده است 
دچار عذابی روحی و روانی می شوند و همین حالت 
روانی کافی است تا رفتار عادی انسان مرتکب گناه 

فرق کند و اطرافیان متوجه آن شوند.
کسی که گرفتار عذاب وجدان شده است برای یافتن 
راهی برای رهایی از این پشیمانی به هر ریسمانی 
چنگ می زند و همین کافی است تا در مسیر درست 
که همان اعتراف در برابر مــردان قانون است گام 

بردارد.
ــر مــجــرم دیــگــر در چــنــدیــن مــرحــلــه به  ــا ه قــاتــل ی
جست و جوی آرامش می رود یا نزد دوستان و فامیل 
اعتراف می کند که همین چرخش دهان به دهانی گناه 
او باعث لو رفتنش می شود و او را در برابر قانون قرار 
می دهد. او با مراجعه به یک مشاور و در مسیر درمان 
به سمت مردان قانون می رود یا با وجود فرار و حتی 
آسودگی خیال از این که هیچ گاه مجازات نخواهد 
شد با عذاب وجدان مجازات روحی و روانی می شود 
تا جایی که حاضر است تسلیم مردان قانون شود حتی 

اگر مجازاتش مرگ باشد.
عذاب وجدان مکان و زمان نمی شناسد همه جا حتی 
در زیباترین و امن ترین مکان های دنیا حتی با فاصله 
زمانی بسیار، آرامش و خواب را از مجرم می گیرد تا 
جایی که خوابیدن در زندان برای مجرم بهتر از کابوس 

شبانه در رختخواب پر قو می شود.
گاهی عذاب وجدان برای گناهکاری که جرئت تسلیم 
شدن ندارد عواقب بدتری در پیش خواهد داشت به 
گونه ای که بارها شاهد خودکشی های ناشی از عذاب 
وجدان بوده ایم. تاثیر عذاب وجدان گاهی معجزه می 
کند چرا که خانواده های مقتوالن یا حتی کسانی که از 
جرم متهم ضرر دیده اند وقتی با عذاب وجدان مجرم 
مواجه می شوند بخشش را در اولویت تصمیمات خود 
قرار می دهند و همین بهترین تاثیر عذاب وجدان در 

پرونده های جنایی و کیفری است. 

گروگان گیران میلیاردی در نقش مامور پلیس، 
پسر تاجر تهرانی را از جلوی خانه اش در شهرک 
غــرب ربــودنــد. آن ها در تماس هایشان تهدید 
کرده بودند اگر یورو و دالرهای درخواستی شان 

پرداخت نشود گروگان را خواهند کشت.
گروگان گیری	 

آخرین روزهای شهریور امسال پسر جوانی به نام 
آرش سوار بر خودرویش در منطقه شهرک غرب 
تهران وقتی جلوی در خانه شان رسید ریموت در 
را زد تا وارد پارکینگ شود که ناگهان یک خودرو در 
کنار پسر جوان توقف کرد و یکی از سرنشین های 
آن به او نزدیک شد و با ظاهری فریبنده ادعا کرد که 
مامور پلیس است. آرش شوکه شده بود و بدون این 
که از مامور پلیس بخواهد کارت خود را نشان دهد و 
بداند که به چه دلیل باید به اداره پلیس برود با آن ها 
همراه شد. آرش تنها کاری که توانست انجام دهد 
این بود که با پدرش تماس بگیرد و بگویدکه پلیس 
جلوی در خانه آمده است و او باید با آن ها به اداره 
پلیس برود. تماس تلفنی قطع شد و مرد مامورنما 
گوشی تلفن هــمــراه آرش را در صــنــدوق عقب 
خودرویش گذاشت و پسر جوان را در حالی که 
دستبند به مچ هایش زده و چشمانش را هم بسته 
بودند سوار بر خودرویشان کردند. آرش خواست 
درباره اتهامش توضیح دهند اما مردان مامورنما 
خواستند تا رسیدن به اداره پلیس هیچ صحبتی 
نکند و خــودرو شــروع به حرکت کرد و پسر تاجر 

تهرانی نمی دانست مقصد این مردان کجاست.
یک ساعت گذشت تا این که سرعت خودرو کم شد 
و پس از لحظاتی توقف کرد، آرش درخواست کرد 
که چشمانش را باز کنند اما سکوت تنها پاسخ به 
خواسته پسر جوان بود، آرش هر چه صدا زد جوابی 
نشنید و بعد از دقایقی در خودرو باز شد و مردی 
جوان با لحنی عصبانی خواست تا آرش با همان 

چشمان بسته از خودرو پیاده شود.
آرش از خــودرو پیاده شد و آرام آرام همراه مرد 
دیگری که دستش را گرفته بود وارد یک سوله شد 
این در حالی بود که دست ها و چشمانش بسته 
بودند و نمی دانست چه سرنوشتی در انتظارش 

است.
گروگان گیری میلیاردی	 

پدر آرش که یک تاجر سرمایه دار است وقتی تماس 
مرموز پسرش قطع شد  هرچه با تلفن همراه او 
تماس گرفت جوابی نشنید. او سریع به جست و 
جو پرداخت ابتدا به کالنتری محل زندگی اش 
مراجعه کرد اما کسی از دستگیری آرش خبری 

نداشت.
تماس ترسناک	 

پدر نگران به هر جایی که احتمال می داد پسرش 
را به آن جا برده باشند مراجعه کرد اما هیچ کسی 
از سرنوشت پسرش خبری نداشت تا این که یک 

شماره ناشناس با تلفن همراه مرد تاجر تماس 
گرفت.

پدر آرش که منتظر شنیدن خبری از سرنوشت 
پسرش بود گوشی تلفن همراهش را پاسخ داد و 
مرد ناشناس با صدایی آرام ادعا کرد که آرش در 
اختیار ما ست و برای آزادی اش باید پول زیادی 
پرداخت کند. مرد ناشناس از مرد تاجر خواست 
یک و نیم میلیون یــورو و پنج میلیون دالر برای 
آزادی پسرش آماده کند تا در تماس بعدی محل 
قرار مالقات برای آزادی آرش را اعالم کند وگرنه 

هیچ گاه پسرش را نخواهد دید.
بازداشت 2 باجناق و برادرزن	 

مرد تاجر وقتی شنید که پسرش در اسارت گروگان 
گیران میلیاردی است شوکه شد و تازه فهمید که 
گروگان گیران در نقش مامورقالبی پسرش را 
سوار بر خودرویشان کرده و بدون هیچ درگیری و 
سر و صدایی همراه خود به اسارتگاه شان برده اند.
در این مرحله پدر نگران با حضور در پلیس آگاهی 
تهران از ماجرای گروگان گیری پسرش خبر داد و 
همین کافی بود تا تیم ویژه ای از ماموران اداره 11 

پلیس آگاهی تهران وارد عمل شوند.
تحقیقات پلیسی آغــاز شد و کارآگاهان در گام 
نخست به محل ربوده شدن پسر جوان از جلوی 
در خانه شان رفتند اما هیچ سرنخی از دوربین 
های مداربسته اطراف محل زندگی پسر جوان به 

دست نیاوردند.
گروگان گیران برای آماده شدن پول درخواستی 
شان با پدر آرش تماس گرفتند و مردتاجر ادعا 
کرد که پول درخواستی زیاد است و نیاز به وقت 
بیشتری دارد و به ایــن ترتیب از آن ها فرصت 
خواست ولی گروگان گیران که احتمال می دادند 
پلیس در پشت این ماجرا باشد پدر آرش را تهدید 
کردند و گفتند که اگر پول را تا تماس بعدی آماده 
نکند اقدام به بریدن انگشتان آرش می کنند و برای 
اثبات تهدیدهایشان انگشتان بریده شده پسرش را 

برایش می فرستند.
مرد تاجر هراسان بود و فقط پشت تلفن التماس 
ــرد تــا بــالیــی ســر پــســرش نــیــاورنــد تــا پول  مــی ک

درخواستی را برای آن ها آماده کند.
این تماس ها در حالی بود که ماموران، تجسس 
ــار خود  ــای فنی و اطــالعــاتــی را در دســتــور ک ه
ــرار دادنــد و در ایــن مرحله به سرنخ خوبی از  ق
گروگان گیران رسیدند. کارآگاهان در این مرحله 
موفق به شناسایی سه مرد که در ماجرای گروگان 
گیری آرش نقش داشتند، شدند و آن ها را ردزنی 
و در دو عملیات همزمان این سه متهم را دستگیر 

کردند.
در بررسی ها مشخص شد متهمان که دو باجناق 
و یک برادرزن هستند در این گروگان گیری نقش 
داشتند اما دو مرد جــوان اصــرار داشتند که در 

ماجرای ربوده شدن آرش نقشی نداشته اند.
رهایی گروگان جوان	 

تحقیقات پلیسی برای دستگیری دیگر متهمان و 
نجات آرش از اسارتگاه گروگان گیران ادامه داشت 
و در حالی که سه مرد جوان اصــرار بر بیگناهی 
داشتند خبر رسید که آرش از اسارتگاه گروگان 

گیران نجات یافته است.
به این ترتیب کارآگاهان به سراغ آرش رفتند و پی 
بردند که پس از دستگیری سه متهم ، همدستان 
آن ها برای این که ردی از خود به جا نگذارند آرش 
را با چشمان بسته در بیابان های اطراف تهران رها 
کرده و 50 هزار تومان نیز داخل جیبش گذاشته اند.

آرش در تحقیقات پلیسی به ماموران گفت: روز 
ربوده شدنم فکر می کردم مردان داخل خودرو، 
پلیس هستند و چون چشمانم را بسته بودند نمی 
دانستم مرا به کجا می برند و زمانی که مرا وارد یک 
سوله کردند تازه فهمیدم که آن ها پلیس نیستند و 

قصد اخاذی از پدرم را دارند.
وی افزود: در این مدت چشمانم بسته بود و چهره 
هیچ یک از آدم رباها را ندیدم تا این که پس از چند 
شب مرا سوار بر خودرویشان کرده و در تاریکی 
شب در بیابان رها کردند و بــرای این که بتوانم 
به خانه مان بــروم 50 هــزار تومان داخــل جیبم 

گذاشتند و فرار کردند.
بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای دستگیری 

دیگر اعضای این باند آدم ربایی ادامه دارد.

گروگان گیری میلیاردی پسر تاجر تهرانی
 پسر نوجوان که در جنایتی فجیع دو زن  را در خانه فساد کشته و گلوی 

آن ها را بریده بود به زودی محاکمه می شود.
 رسیدگی به این پرونده از شهریور سال 97 به دنبال  تماس مرد جوانی 

با پلیس آغاز شد .
وی که با ماموران کالنتری ابوذر تماس گرفته بود، گفت: در همسایگی 
ما دو زن جوان زندگی می کنند که مدتی است رفت و آمدهای مشکوک 
دارند. ما چند بار به خاطر رفتارهای مشکوک به آن ها تذکر داده بودیم 
و آخرین بار قرار بود از خانه شان نقل مکان کنند اما حاال مدتی است از 
هیچ کدام از آن ها خبری نیست .همسایه ها آن ها را ندیده و  نگرانشان  

شده اند.
 با اطالعاتی که مرد همسایه به پلیس داد ماموران به خانه فساد رفتند 
و پس از گشودن در خانه با جسد های متعفن  دو زن جوان روبه رو شدند 

که گلوی آن ها بریده شده بود .
اسباب  و اثاثیه خانه به هم ریخته بود و شواهد نشان می داد به این خانه 

دستبرد زده شده  و چندین روز از جنایت گذشته است .
اجساد دو زن  با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس 
تحقیقات خود را آغاز کرد. ماموران در نخستین گام از تحقیقات به 
بررسی تماس های تلفنی دو زن جوان پرداختند و فهمیدند آن ها  خانه 

فساد برپا کرده بودند. 
به ایــن ترتیب چندین مظنون بــازداشــت شدند تا ایــن که ماموران 
دریافتند آخرین نفری که با  دو زن جوان تماس گرفته  و با آن ها قرار 

مالقات گذاشته بود یک پسر 17 ساله به نام احسان بوده است.
احسان خیلی زود بازداشت شد و ادعا کرد دو زن را نمی شناسد اما در 

بازجویی های تکمیلی  به قتل اعتراف کرد .
پسر نوجوان گفت: من و دوستم  آرمین که 22 سال دارد با هم قرار 
گذاشته بودیم تا به خانه دو زن جوان برویم. ما هر دو به  آن جا رفتیم  تا 
با آن ها رابطه برقرار کنیم اما آن جا بود که من تصمیم به سرقت گرفتم.
به همین خاطر دست و پای دو زن جوان را با طناب بستم  تا همه خانه را 
بگردم اما چون  دو زن جوان شروع به داد و فریاد کردند  با چاقو آن ها را 
کشتم و گلویشان را بریدم. من همه خانه را جست و جو کردم اما هیچ 

پول و طالیی به دست نیاوردم.
 به دنبال اظهارات تکان دهنده پسر نوجوان همدستش نیز بازداشت 

شد اما ادعا کرد در جنایت ها دستی نداشته است.
بنابر این گزارش، پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا متهمان از خود دفاع کنند.

 اعتراف پسر 17 ساله 
به قتل 2 زن در خانه فساد
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.
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بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضیمعمای شطرنج

  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 شکل های داده شده ،گزینه مناسب 
را  برای جای خالی پیدا 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.

معماعددیابخفن استریپ

بازی ریاضی:

معمای  شطرنج: 

R×f7           Q×f7
Qd8+          Qg8
Qf6+           Qg7
Q×g7+#

چی شده؟

خفن استریپ:

پاره وقت

بی قرار

:تست هوش

گزینه 4 

مسیریابی

معما ویژه حرفه ای ها   
و باحوصله ها! 

 برای حل راحت چنین معماهایی 
کــافــی اســت یــک جـــدول درســت 
کنید و گام به گام داده ها را منتقل 
کــنــیــد، بــه مــحــض کــشــف اولــیــن 
پاسخ، براساس کدها بقیه جواب 
هــا مشخص مــی شــود: داوطلب 
یک در مشهد و دنــدان پزشکی، 
داوطلب دو در شیراز و داروسازی، 
داوطــلــب شماره سه در تــهــران  و 
عــلــوم آزمــایــشــگــاهــی، داوطــلــب 
شماره چهار در اصفهان و پزشکی 

قبول شده است.   

ویژه حرفه ای ها و باحوصله ها! 

نتایج کنکور اعالم شده: 
و  آزمایشگاهی  علوم  قطعًا  یک  شماره  داوطلب 

پزشکی قبول نشده است. 
داوطلب شماره دو شیراز قبول شده اما دندان پزشکی 

قبول نشده است. 
داوطلب شماره سه علوم آزمایشگاهی قبول شده اما 

مشهد و اصفهان نیست. 
داوطلب شماره 4 دانشگاه اصفهان قبول شده اما از 
بین دندان پزشکی و پزشکی، یکی را قبول شده است. 
داوطلبی که شیراز قبول شده داروسازی می خواند. 
ــدان پزشکی و  داوطلبی که تهران قبول شــده دن

داروسازی نمی خواند. 
داوطلبی که مشهد قبول شده در رشته دندان پزشکی 

تحصیل خواهد کرد. 
حاال بگوید داوطلبان 

یــک و دو و ســه و 
چهار در کدام شهر 

ــه رشــتــه ای  و چ
درس خواهند 

خواند؟ 
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شش رقمی: 

  576829 – 536281
 961582 – 283291

سه رقمی: 

  435 – 283 – 542
  296 – 538 – 748

985 - 832

چهار رقمی:

  2918 – 2873
  8572 – 3682

8762 - 2963

پنج رقمی: 

  97628 – 92185
  86245 – 53216
38495 - 52431
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2 عددیاب

241876395
398524167
756391428
164287953
923615784
875439216
689143572
412758639
537962841

428963517
169875342
753412968
281397456
645281793
937546281
874139625
312654879
596728134

همون جا رو بخارون!
سالم و دمتون گرم، باز هم کوالک کردین و برخالف 
میل مون مجبور شدیم خیلی از پیامک ها رو کم کنیم تا 
تو صفحه جا بشن! به هر حال ممنون از همه دوستانی که 
درست و طبق روش گفته شده تو مسابقه شرکت کردن. 
پیامک های بی ربط و بی نام و بی مزه هم که متاسفانه طبق 
روال همیشه حذف شدن. چندتا از جمله های بانمک تر 
رو انتخاب کردیم که می خونید. توی صفحه فردا هم سوژه 
جدیدمون رو ببینید و در موردش برامون بنویسید. منتظر 

پیامک هاتون هستیم. خوش باشین همیشه.
* وقتی که  غم  زمانه  خورم  یا فراق  یار کشم / به  طاقتی  که  
محمد رضا صدفیان  ندارم  کدام  بار کشم ؟!  
* وقتی  که  روزها فکر من  این است  و همه  شب  سخنم / که 
 چرا غافل  از احوال  دل  خویشتنم؟!  محمدرضاصدفیان  
*  خیلی خسته ام یک مشت و مالم بده تا خستگیم دربره.
محمدرضاجوانمرد   
* پاشو عزیزم قطع یارانه که ناراحتی نداره از فردا صبح 
غالمحسین قنبری زودتر برو سرکار شایدفرجی شد!  
بهناز عرفانیان * یه جوری هستی انگار نیستی رفیق!  

* وقتی جوجه ای رو گرفتی و روش نشستی تا داداشت 
نبینه ولی داداشت فکر می کنه ازشدت دل درد به خودت 
محمد نگهبان روستای گرجی می پیچی!  
* وقتی داری به رفیقت بابت قطع شدن یارانه اش دلداری 
رضا حمیدی میدی!  

* وقتی معلم سر کالس میاد و دوستت داره خواب هفت 
الیاس فدیشه ای پادشاه رو می بینه!  

* ببین داداش ! منم از دست روزگار خستم، ولی چاره 
بنیامین امینی پور چیه ؟ زندگی باید کرد!  

* پاشو رفیق ساعت دوازده است باید بری سرپست!
  رضا اسدیان

* شوهر عزیزم، خودت رو به خواب نزن. به زبون خیلی 
خوش گوشیت رو از زیرت دربیارو نشون بده .من که دیدم 
جواد صدیق  بیدار بودی و چت می کردی!  
* چرا این همه پکری ؟ هیچی نمی دونم توی این اوضاع 
و احوال روی چه حسابی من رو جزو پردرآمدها حساب 
احمد کریمی کردن و یارانه ام رو قطع کردن!  
* + داداش غصه نخور خودم برات گوشت میارم. _دروغ 
کوثر  می گی!  
* ناراحتی؟ نه بابا از دست روزنامه خراسان عصبانی ام 
دقت نمی کنه هفته قبل نام و نام خانوادگی ام را اشتباه 
چاپ کرده من رضا نژادرحیم هستم نه رحیم رضا نژاد! 
رضا نژادرحیم  

* تپ تپ خمیر شکم پر پنیر دست کی باال ! 
آرزو ساالری منوجان  
* روباه دکتر : فقط اینجات یه کمی باد کرده احتماال 
اشرف بیدلی ضرب خورده !  
* آره آره همون جا خیلی میخاره ، بخارون بخارون 
الیا درویشی باریکال!  
* یکی روبهی بود دست و پا به زیر /  فرو رفته در فکر 
همسری دلپذیر/ بدو گفت جان پدر میندیش بیش / که 
مهدی از مشهد شب با مامان میریم خواستگاریش!  

نازک و لطیف– عمل یا فرایند یدک کشیدن یک وسیله 
نقلیه با وسیله نقلیه دیگر-فلزچهره  5. نیلوفرهندی-
رئیس جیمزباند- واحد پول بلغارستان 6.سیخونک– 
فیلمی از مسعود ده نمکی – باالبر ماشین7. رسته-ماه 
میالدی-ریزه کاه8.خط کش مهندسی- جدید-نفس 
خسته 9.مهار شتر-وزیر افراسیاب تورانی– محصول 
 الهیجان10. ماهوت پاک کن–خود آرایی– فراوان-از 
نت ها 11. ترک خفیف استخوان-سرای محبت-نام 

آذری 12. از روستاهای گردشگری لرستان

عمودی : 1. اثری از موریس مترلینگ 2.کلمه تعجب-
کشتی خشن-تهی3. عزیز تابستان– دایره زنگی- سیلی- 
 دفعه 4. بــادام– شیوه زندگی اشراف بریتانیا-شتر آذری
 5. برافروختن– چاشنی ساالد -پنبه پاک نکرده 6.بزکوهی-

فوتبالیست اهل اروگوئه- رود شولوخف 7. رفوزه-بلندترین 
قله گیالن – رنج و محنت 8. روغن مو-تیرپیکاندار– کارگاه 
جوالهی 9. پایتخت سوئیس-واحد پول لبنان-طبق مسی 
10.فیلمی با بازی جمشید مشایخی– طاقچه قدیمی–نفی 

عامیانه-ویتامین 
اســتــحــکــام بخش 
استخوان 11. خبر 
رسواگر-جنگجو-
آهـــــــــــوی خــتــن 
12.بــازیــگــر فقید 
آرایشگاه  ســریــال 

زیبا

افقی:    1.  شاعر مجموعه شعر »به تو مربوطم«2. عادت-دشمن سرسخت- سخن 
ــت – سست و بی حــال 4. دیبای  بی پــرده 3.پــرنــده تنها- چله کمان– عامل وراث
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افقی:  1.رنج –خون -عالم 2. دوام-جوینده-گوسفند ماده3.طریق کوتاه- ساکن 
شهر– حشره جهنده 4. جمع دیوانه– کاله شاهان 5. واحد والیبال-لحظه- نوعی کشت-

از نهاد برآید 6.سبزی غده ای– لبریز– شهرساحلی 7.لغت-
عدد ماه-کم سرعت 8.تن پرور- تقویت امواج-طرف- موجود 
نامرئی 9.  هیوالی داستانی-از مصالح ساختمانی 10. سخن 
پنهانی–سنگر-پسوند شباهت 11.خم زلف-ظریف-آرزو 

12. میدان بوکس-خرده سنگ-گیشه

 عمودی :
1.ماهر-چراغ آویز 2.فند-قطعات پرتابی خمپاره-نظر 
3.من وشما– مخفف بلکه- اساس 4.بهبودی از بیماری– 
بهرام 5. لقب تختی 6. زمانه-کلمه آرزو 7. صدای گربه-
کــوی 8. گروهی از داروهـــا 9. بخش پایین جامه-شب 
نیست 10.حرف انگلیسی– راندن مزاحم- عددفوتبالی 
11. خوب-مفصل میان ساعد و بازو- اصرار کننده 12.از 

غذاهای آبکی-پی
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نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها 
در چهار حرکت، مهره سیاه را مات کنید؟

فقط با حرکت چشمان تان و حفظ تمرکز الزم، 
مسیر درست را در این مارپیچ پیدا کنید.



یک جایزه ادبی برای 2 نفر!

مراسم اعالم برنده جایزه معتبر من بوکر 2019 
برگزار شد و  مارگارت آتوود و برناردین ِاواریستو 
به طور مشترک برنده جایزه بوکر 2019 شدند. 
به گزارش ایبنا، این دو نویسنده باید جایزه 50 
هزار پوندی من بوکر را به طور مساوی بین خود 
تقسیم کنند. طبق قوانین بوکر، جایزه نباید بین 
دو نفر تقسیم شود اما هیئت داوران اعالم کردند 
که نمی توانستند یکی از این دو اثر را به عنوان 
برنده انتخاب کنند.  »وصیت ها« نوشته مارگارت 
آتوود که ادامه داستان »سرگذشت ندیمه« است، 
دومین بوکر را برای این نویسنده به ارمغان آورد. 
برناردین ِاواریستو، دیگر برگزیده بوکر 2019، 
اولین زن سیاه پوست است که در طول 50 سال 
قدمت جایزه بوکر به عنوان برنده انتخاب شده 
اســت. »دختر، زن و دیگر« هشتمین داستان 
ــت  که در 12 فصل با 12 راوی  ِاواریــســتــو اس
ــت  ــان زنــدگــی 12 زن را روای ــت مختلف، داس

می کند.

چاپ نسخه ای از دیوان حافظ 
پس از ۱۰۷ سال

 

ــب  ــرزا مــحــمــود ادی ــی ــط م ــه خ ــوان حــافــظ ب ــ دی
مصطفوی، همزمان با یادروز حافظ در مهرماه 
1۳9۸، پس از 10۷ سال در شیراز منتشر شد. 
به گزارش ایسنا، این دیوان که نخستین بار در 
سال 1۳۳۴ هجری قمری در چاپخانه مظفری 
بمبئی چاپ شده بود، پس از 10۷ سال، بار دیگر 
به گونه چاپ عکسی از روی نسخه خطی، به خط 
میرزا ادیب مصطفوی منتشر شده است. کوروش 
کمالی سروستانی در بخشی از مقدمه ای که بر 
این کتاب نوشته، آورده است: »میرزا محمود 
ادیب مصطفوی، خوشنویس و ادیب نام آور دوران 
قاجاریه و پهلوی اول است که با ذوق هنری و 
فراست ادبی، با خامۀ زرین و مانای خود، عالوه بر 
کتابت مرقعات و دعاهای بسیار، به خط نستعلیق 
ــدی،  ــع ــات س ــی ــل ــظ، ک ــافـ ــوش، دیـــــوان حـ ــ خـ
بحورااللحان فرصت الدوله شیرازی، سفرنامه 
رضاقلی میرزا، یوسف و زلیخا، بستان الفرصه و 
دّره نجفی را نگاشته و بر این رواق زبرجد، مهر 

دوام و بقا زده است«.

 بزرگداشتی 
برای طاهره صفارزاده

مراسم بزرگداشت طاهره صفارزاده، شاعر، ادیب 
و مترجم معاصر برگزار می شود. به گزارش ایسنا، 
این مراسم با همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  
روز سه شنبه، ۳0 مهرماه، از ساعت 1۷ تا 19 در 
محل انجمن برگزار می شود. طاهره صفارزاده 
2۷ آبان ماه 1۳15 در سیرجان به دنیا آمد و در 
کودکی پدر و مادرش را با فاصله زمانی اندکی از 
دست داد. او نخستین شعرش را در 1۳سالگی 
سرود و نخستین جایزه شعر را نیز در سال چهارم 
دبیرستان به پیشنهاد محمدابراهیم باستانی 
پاریزی که دبیر دبیرستان بهمنیار بود، از رئیس 
آمــوزش و پــرورش استان گرفت. مجموعه های 
شعر »رهگذر مهتاب«، »طنین در دلتا«، »سد و 
بازوان«، »سفر پنجم«،  »حرکت و دیروز«، »بیعت 
با بیداری«، »دیــدار صبح«، »در پیشواز صلح«، 
»جلوه های  و  راه«  »روشنگران  سفر«،  »هفت  

جهانی« نیز از آثار این شاعرند.

دست زدن مردم برای 
ویولن نوازی درجه چندم گلزار!

 

یک آهنگ ساز و کارشناس موسیقی معتقد است 
بسیاری از مردم دوست دارند محمدرضا گلزار را 
ببینند به طوری که اگر گلزار یک گل فروشی هم 
ــزاران نفر برای  ــه ه بزند و آن جا بایستد، روزان
دیدنش می روند. حال به جای گل فروشی، او 
کنسرت را انتخاب کرده است. پیروز ارجمند 
ــاره خــوانــنــدگــی هنرپیشه های مــطــرح و  ــ درب
برگزاری کنسرت هایی توسط این افراد به ایرنا 
گفت: اگر بگوییم چون شخصی حرفه دیگری 
دارد، مثاًل پزشک یا بازیگر سینماست، پس نباید 
خوانندگی کند، این جمله تا حدودی با اصول 
دموکراسی و شایسته ساالری در تعارض است. اما 
اگر فردی به واسطه چهره  و محبوبیتی که دارد، 
وارد خوانندگی می شود و بخواهد بهره برداری 
اقتصادی کند، جای سؤال و نقد دارد. به یاد دارم 
این ماجرا به طور خاص از حدود 20 سال پیش 
ــا دکلمه مــرحــوم خسرو  ــدا ب ــت ــروع شــد و اب شـ
شکیبایی و بعد با خوانندگی پرویز پرستویی، 
حمید جبلی و فتحعلی اویسی در نسل قبل شکل 
گرفت. اصواًل باید ببینیم پشتوانه این اتفاق چه 
چیزی است. به نظر من بخش عمده آن به اقتصاد 
برمی گردد نه به کیفیت اجرا. یعنی هنرپیشگانی 
که خواننده شده اند و توانایی منحصربه فردی 
در  نه تنها  هستند.  ــدود  ــح م خیلی  دارنــــد، 
خوانندگی، بلکه در نوازندگی هم این اتفاق 
می افتد و کیفیت، چندان اهمیتی ندارد. برای 
کنسرتی  در  تازگی  به  گلزار  محمدرضا  مثال 
ویولن نواخت؛ ویولنی که در حد یک هنرجوی دو 
سه ماهه این ساز بود که البته مردم هم تشویقش 

 کردند.

ادعای عجیب مدیر دفتر موسیقی 
درباره ترانه های فعلی

 

ــاره وضعیت کیفی  محمد الهیاری فومنی درب
ترانه ها می گوید: موسیقی امروز در حال فاصله 
گرفتن از جنبه شعری است و تعریف مرسومی که 
از ترانه سراغ داریم نیز در حال تغییر است. مدیر 
دفتر موسیقی وزارت ارشاد در ادامه با اشاره به 
تعداد آثار ارسالی به دفتر موسیقی به ایلنا گفت: 
پارسال در شش ماه اول، سه هزار و ۸00 پرونده 
شعر به دفتر موسیقی آمده و این در حالی است که 
در شش ماه اول امسال باالی شش هزار اثر به 
دفتر موسیقی ارسال شده است. امروز بیشتر با 
کالمی مواجه ایم که بر اساس ملودی نوشته شده 
یا قرار است ملودی بر آن سوار شود. این آثار هیچ 
ویژگی  شعری ندارند و با چارچوب ها و مولفه های 
مرسوم و آن چه به عنوان ترانه و شعر در ذهن 
داریم، کامال متفاوتند. عموم ترانه ها از 200 تا 
جابه جا  فقط  که  شده اند  تشکیل  کلمه   ۳00
می شوند اما دفتر موسیقی و شورا جایگاهی برای 
تعیین کیفیت آثار نیست و ما نیز به آن ها نمره 
کیفی نمی دهیم. نمی توانیم به اشعاری که مثال 

نمره کمتر از 1۸ می گیرند مجوز ندهیم.
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ادبی پیک خبر

کدام رمان های ایرانی، خواننده های پر و پا قرص دارند؟
اشتیاق به رمان های چندجلدی، ناشران را به ادامه تجدید چاپ واداشته است

محمود دولت آبادی	 
 برای دولت آبادی فرقی 
که  داســتــانــی  نمی کند 
می نویسد کوتاه است یا 
بلند؛ او هــمــان طــور که 
داستان های کوتاه »آهوی 
بخت من ُگَزل« و »شب و روز یوسف« را نوشته 
است، »کلیدر« 10 جلدی و »روزگار سپری 
شده مردم سالخورده« سه جلدی را هم در 

کارنامه دارد. نوشتن کلیدر که دومین رمان 
بلند جهان هم هست، 15 سال زمان برده و 
در فاصله سال های 1۳5۷ تا 1۳6۳ منتشر 
شده و هنوز هم پس از سال ها تجدید چاپ 
ــده مــردم  ــری شـ ــپ ــار س ــ ــ مـــی شـــود. »روزگ
سالخورده« هم در طول 12 سال نوشته و از 
سال 1۳69 هم به بعد به ترتیب با نام های 
ــرزخ خــس« و »پــایــان جغد«  ــاد«، »ب »اقلیم ب

منتشر شده است.

احمد محمود 	 
 خــالــق »هــمــســایــه هــا« و 
»زمین سوخته« داستان 
ــوالنـــی و چند  ــای طـ ــ  ه
جلدی هم نوشته است.

ــود، یــکــی از  ــم ــح ــد م ــم اح
نویسندگان تأثیرگذار ادبیات معاصر، رمان 
سه جلدی »مدار صفر درجه« را که روایتی از 
ــردم جنوب است،  زندگی پر درد و رنــج م
نوشت. این رمان در سال 1۳۷2 منتشر شد. 
سال ها بعد حسن فتحی با ساخت سریالی به 
همین نــام، انتقاد فرزند احمد محمود را 
برانگیخت. او گفته بود: »آقای فتحی برای 
سریال »مدار صفردرجه« اسم کتاب احمد 
محمود را برداشت و با این کارش به اثر ایشان 
ــرد«. در حالی که آن  ــادی وارد ک لطمه زی
سریال فقط نامش را از رمان محمود گرفته 
بود. دیگر اثر بلند احمد محمود که آخرین 
کتابش هم هست، »درخت انجیر معابد« دو 
جلدی است. این رمان در سال ۷9 منتشر 
شد و حاال به چاپ دوازدهــم رسیده است. 

موضوع داستان درختی به نام انجیر معابد 
ــد می کند و  ــت کــه در جنوب ایـــران رش اس

ریشه های هوایی دارد.

نادر ابراهیمی 	 
ــادر   شــایــد خــیــلــی هــا نـ
ــک  ــی را بـــا »ی ــم ــی ــراه اب
عاشقانه آرام« و »بار دیگر 
ــت  ــ ــه دوسـ ــ ــری کـ ــ ــه ــ ش
اما  بشناسند  می داشتم« 
این نویسنده معاصر رمان هفت جلدی »آتش 
بدون دود« را هم در فهرست آثــارش دارد. 
جالب این که خودش در سال  1۳5۳ یک 
مجموعه تلویزیونی بر اساس جلد اول این 
رمـــان ســاخــت کــه بــازیــگــرانــی مانند اکبر 
زنجانپور، محمدعلی کشاورز و محمد گرگین 
در آن ایفای نقش کردند. ۳0 سال از عمر نادر 
ابراهیمی صرف نوشتن »آتش بدون دود« 
شد. سه جلد اول این رمان که داستانش در 
ترکمن صحرا می گذرد، پیش از انقالب و 

چهار جلد بعدی پس از انقالب منتشر شد.

آخرین بازمانده نسل تکرارنشدنی ها	 
گفتن از آهنگ سازی چون حسین دهلوی، فقط 
از یک آهنگ ساز برمی آید. کیوان ساکت معتقد 
است استاد حسین دهلوی جزو آخرین نفرات 
نسلی بود که در ایران تکرار نمی شود و شاید به 
این زودی ها جایگزینی نداشته باشد. او با اشاره 
به اثر ماندگار »بیژن و منیژه« و تنظیم »به زندان« 
به  صبا  معروف  ساخته های  از  یکی  بر  دهلوی 
همین نــام، در توصیف ویژگی های کــاری مهم 
استاد دهلوی به خراسان گفت:»یکی از مهم ترین 
ــاری بــود که در زمان  ویژگی های او، ساخت آث
خودش بسیار نو و بدیع بود که به جاودانه های 
موسیقی ملی ایران هم تبدیل خواهد شد. آثاری 
مانند بیژن و منیژه، در واقع جاودانه هایی است 
که در موسیقی ملی ایران می ماند. او همچنین 
کتاب با ارزش »پیوند شعر و موسیقی آوازی« را 
نوشت که واقعا جایش در آهنگ سازی ایران خالی 
بــود. زحماتی که او در زمــان ریاست هنرستان 
موسیقی و همچنین در کالس های خصوصی 
برای تربیت شاگردانش کشید، ستودنی است. 

تشکیل ارکستر ایرانی و همچنین رهبری ارکستر 
صبا و نوشتن پارتیتورهای ارزشمند، بخش دیگری 
از کارهای مهم او در عرصه موسیقی است. اصوال 
نوشتن و انتشار پارتیتور در کشور ما که بیشتر مردم 
و هنرمندان به موسیقی تک صدایی گرایش دارند، 
هیچ هدفی جز اشاعه فرهنگ، تشویق به آهنگ 
سازی و یادگیری ارکستراسیون ندارد بنابراین 
کسی که این همه زمان می گذارد و کاری را که 
برای ارکستر می کند در اختیار مردم قرار می دهد، 
از لحاظ فرهنگی جایگاه بسیار ارزشمندی دارد. 
تعداد شاگردان ایشان از شمار خارج است و به 
نوعی می شود گفت تمام هنرمندان تاثیرگذار 

نسل قبل، شاگرد ایشان بودند.«

استاد بامرام موسیقی	 
کیوان ساکت بر این باور است که بیش از همه دو 
ویژگی حسین دهلوی را در بین بقیه آهنگ سازها 
برجسته تر می کرد. او در این باره می گوید:»یکی 
این که او از لحاظ تحصیالت، موسیقی غربی 
ــران بودند، یاد  را نــزد اســتــادان غربی که در ای

گرفته بود؛ اما عنصر و نشانه های ایرانی بودن در 
کارهایش خیلی زیاد بود. دوم این که شرافت، 
تعهد و مرام کاری او در بین هم نسالن و هم عصران 
خودش، مثال زدنی بود. حدود 20 سال پیش 
از کنسرت های من که  استاد دهلوی به یکی 
دعوت شان کرده بودم آمد. فردای آن روز با من 
تماس گرفت و گفت من مایلم به شما که داری 
بــرای موسیقی ایرانی تالش می کنی، شخصا 
کتاب »پیوند شعر و موسیقی آوازی« خــودم را 
درس بدهم. من با اشتیاق پذیرفتم و حدود سه 
ماه، شاید هم بیشتر، این کتاب را با هم کار کردیم. 
استاد جزء به جزء کتاب را به من می گفت و به من 
تکلیف می داد. در آخر هم، با همه اصرار من، هیچ 
وجهی را بابت آموزش قبول نکردند و این یکی از 
همان ویژگی های اخالقی ایشان بود که گفتم. در 
سال های اخیر چون بیمار بودند و دوست داشتم 
تصویری که از ایشان دارم همان تصویر سرزنده 
و سالم باشد، سعی کردم از طریق خانواده شان 
ــوال استاد باشم. او بــرای موسیقی  جویای اح
دغدغه داشت و دیگر مانند او تکرار نخواهد شد.«

وداع با دومین ابوالحسن صبا
کیوان ساکت در گفت وگو با خراسان از خاطراتش با استاد حسین دهلوی گفت

اکرم انتصاری - استاد حسین دهلوی، چهره ماندگار موسیقی ایران، دیروز در 92 سالگی نغمه وداع را خواند. 
او در سال های پایانی عمر، به فراموشی دچار شده بود؛ طوری که چند بار مسیر خانه اش را گم کرده بود؛ اما این 
آهنگ ساز بزرگ، در موسیقی هیچ وقت به بیراهه نرفته است. انگار تکلیف او از همان 9 سالگی که مادر برایش از 
ویولن گفت، شروع شد. استاد دهلوی از آخرین شاگردان دست پرورده ابوالحسن صبا بود و  شاگردان بی شماری 
را به جامعه موسیقی تقدیم کرد. درباره جایگاه این رهبر ارکستر و آهنگ ساز بزرگ، با کیوان ساکت که روزهای 
کوتاه اما پرباری را در کنار او گذرانده است، هم صحبت شدیم و او از حسین دهلوی گفت. کیوان ساکت ماه آینده 

با ارکستر ملی روی صحنه خواهد رفت.

غمنامه حسین علیزاده در سوگ یک استاد

حسین علیزاده به مناسبت درگذشت استاد حسین 
چهره ها

آهنگ ساز
دهلوی موسیقی دان شهیر ایرانی، متنی را در اختیار 
رسانه ها قــرار داد. او در ایــن متن نوشت:»حسین 
دهلوی،به بزرگی هنر و به بزرگی یک معلم. باید سراپا ایستاد به 
احترامش/ باید سراپا ایستاد و شنید نغمه هایش را/ باید سراپا ایستاد 
و به دور دست تاریخ نگاه کــرد/ دستانی سر به آسمان و زمین در 
حرکت اند، تا آهنگ غرور و عشق بیامیزند.../ باید ایستاده شنید، باید 

ایستاده نواخت و باید ایستاده ایستاد تا زخم هجرانش/ نشکند دل های افراشته را...«

انتشار موزیک ویدئوی فرزاد فرزین برای »مانکن«

 موزیک ویدئوی قطعه »آینده«، تیتراژ پایانی سریال 
چهره ها

خواننده
نمایش خانگی »مانکن« با صدای فرزاد فرزین منتشر 
شد. به گزارش صبا، این قطعه با ترانه روزبه بمانی و 
آهنگ سازی و تنظیم فرزاد فرزین توسط موسسه آوای دوران تهیه و 
تولید شده است. گفتنی  است این خواننده در این سریال به ایفای نقش 
نیز پرداخته اســت. فرزین پیش از ایــن در سریال نمایش خانگی 
»عاشقانه« هم به طور همزمان مشغول بازیگری و خوانندگی شده بود و 

سابقه بازیگری در فیلم های سینمایی پسران آجری و کنسرت روی آب را در کارنامه خود دارد.

گروه ادب و هنر - عده ای معتقدند این روزها ذائقه افراد به سمت خواندن متن های کوتاه 
و کتاب های کم حجم متمایل شده است و کتاب های قطور، زیاد طرفدار ندارند اما شاید 
این نکته درباره داستان و ادبیات خیلی مصداق نداشته باشد. به این دلیل که رمان های 
طوالنی و حتی چند جلدی هنوز هم مخاطب دارند و تجدید چاپ می شوند. چند روز 
پیش محمود دولت آبادی در گفت وگویی با ایبنا به این نکته اشاره کرده بود که هوشنگ 
گلشیری یکی از منتقدان اصلی طوالنی بودن رمان »کلیدر« بوده است اما خودش اعتقاد 
دارد همه داستان ها با »یکی بود یکی نبود« شروع می شوند و اگر آثارش کوتاه یا بلند است، 
به سبب مضمونشان است. در این مطلب رمان های چند جلدی و مهِم ادبیات معاصر 

فارسی از سه نویسنده این دوره را که هنوز هم تجدید چاپ می شوند، مرور کرده ایم.

کیوان ساکت:  یکی از مهم ترین 
ویژگی های استاد دهلوی، 

ساخت آثاری بود که در زمان 
خودش بسیار نو و بدیع بود که به 

جاودانه های موسیقی ملی ایران 
هم تبدیل خواهد شد. آثاری مانند 

بیژن و منیژه، در واقع جاودانه 
هایی است که در موسیقی ملی 

ایران می ماند. او همچنین کتاب 
با ارزش »پیوند شعر و موسیقی 

آوازی« را نوشت که واقعا جایش 
در آهنگ سازی ایران خالی بود

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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مطالب منتشر شده درمهر ماه ۱۳۳۳ خورشیدی 
روزنامه خراسان : 65 سال قبل
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اختصاصی خراسان

۱۳حوادث چهارشنبه 24 مهر ۱۳98
۱7 صفر  ۱44۱.شماره 20222

در امتداد روشنایی

راز شیرین!

پدرم در حالی که با بغضی در گلو اشک می ریخت 
قصه تلخ زندگی مرا بازگو می کرد اما من چیزی 
نمی فهمیدم و با بهت و حیرت به چهره غمگین 
و بیمار پدرم می نگریستم. بــاورم نمی شد می 
خواستم فریاد بزنم که این حرف ها دروغ است اما 

پدرم هیچ گاه دروغ نمی گفت چرا که ...
ــارات زن 48 ساله ای  ــه ــن هــا بخشی از اظ ای
است که با افشای راز زندگی اش به کارشناس 
اجتماعی کالنتری پنجتن مشهد گفت:سال های 
دور در یک خانواده پنج نفره و در جنوب کشور 
زندگی می کردم. پدر و مادرم فرهنگی بودند و 
دو برادرم را نیز در بمباران های روزهای آغازین 
ــودم به همین  جنگ تحمیلی از دســت داده ب
دلیل پدر و مادرم توجه خاصی به من داشتند. 
من تنها فرزند خانواده بودم و همه نوع امکانات 
رفاهی در اختیارم بود تا این که با اتمام مقطع 
دبیرستان وارد دانشگاه شدم و در رشته ادبیات 
فارسی ادامه تحصیل دادم. خالصه در سال دوم 
دانشگاه تحصیل می کردم که روزی پدرم دچار 
ناراحتی قلبی شد، من که دست و پایم را گم کرده 
بودم هراسان با اورژانس تماس گرفتم و با کمک 
مادرم درحالی پدرم را به بیمارستان رساندم که 
تقریبا نفس هایش به شماره افتاده بود با وجود 
این پزشکان بیمارستان او را در بخش مراقبت 
های ویژه بستری کردند تا این که با تالش کادر 
درمانی به بهبودی نسبی رسید و با نظر پزشک 
معالج چند روز بعد از بیمارستان مرخص شد. 
پدرم را به منزل بردیم تا خودمان از او پرستاری 
ماجرا  ایــن  از  بیشتر  ساعت  چند  هنوز  کنیم. 
نگذشته بود که پدرم مرا کنار تختش صدا زد و 
گفت: می خواهد راز مهمی را برایم بازگو کند. 
دلهره عجیبی داشتم نمی دانستم پدرم چه رازی 
را در سینه دارد. با چشمانی متعجب کنارش 
نشستم و دستش را فشردم. پدرم در حالی که 
بغض غریبی گلویش را می فشرد و قطرات اشک 
به آرامی بر چهره زیبایش می غلتید نگاهی به 
چشمانم انداخت و گفت: هیچ وقت جرئت نکردم 
این راز را برایت فاش کنم چون احساس می کردم 
آمادگی شنیدن این حرف ها را نداری! اما امروز 
که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنم و هر 
لحظه احتمال دارد با یک حمله قلبی ناگهانی 
از دنیا بروم با مشورت مادرت تصمیم گرفتم تا 
این راز را با خودم به گور نبرم و حقیقتی تلخ را 
برایت فاش کنم. پدرم ادامه داد: 20 سال قبل 
زمانی که دختری سه ماهه بودی مادرت به دلیل 
ابتال به یک بیماری صعب العالج دارفانی را وداع 
گفت و پدرت نیز سرپرستی تو را به مادرش سپرد 
چرا که او در یکی از روستاهای استان فارس به 
تدریس مشغول بود و از سوی دیگر نیز به دلیل 
فوت مادرت حال و روز مناسبی نداشت. در این 
میان مادربزرگت که مخالف ازدواج پدر و مادرت 
بود نقشه ای کشید تا پسرش با  دختر دیگری و 
بدون دلبستگی به تو ازدواج کند. در این شرایط 
من و مــادر کنونی ات به دلیل از دســت دادن 
فرزندانمان دچار ناراحتی های شدید روحی 
بودیم و به دنبال دختر کوچکی می گشتیم تا او 
را به فرزند خواندگی بپذیریم باالخره از طریق 
یکی از دوستانمان با زن میان سالی آشنا شدیم. 
آن زن که مادر بزرگ واقعی تو بود وقتی ما را در 
آرزوی داشتن فرزند دید، مدعی شد از نظر مالی 
ضعیف است و توانایی نگهداری از نوه یتیم اش 
را ندارد او گفت: عروسم فوت کرده و پسرم در 
شهری دوردست مشغول به کار است و توانایی 
ــدارد خالصه من با  نگهداری از فــرزنــدش را ن
پرداخت مبلغی پول، تو را از او گرفتم و این گونه 

دختر ما شدی و ...
با شنیدن حرف های پدرم تا چند روز در شوک بودم 
تا این که بیماری پدرم بهتر شد و مرا به منزل پدر 
واقعی ام در استان فارس برد. پدرم که فکر می کرد 
به گفته  مادربزرگم در یک سالگی فوت کرده ام 
از دیدن من گویی روح تازه ای گرفت و از شنیدن 
داستان زندگی ام بی نهایت خوشحال شد. من که 
با خواهر و برادر ناتنی ام روبه رو شده بودم ناگهان 
چشمانم به پیرزن بیماری افتاد که در گوشه پذیرایی 
اشک می ریخت. پدرم گفت: او مادربزرگت است 
که با ما زندگی می کند ولی توان حرکت ندارد. 
خالصه یک سال از مادربزرگم پرستاری کردم و او 
در حالی که از دروغ گویی به خاطر تنفر از عروسش 

بسیار پشیمان بود دار فانی را وداع گفت.
و من هم بعد از پایان تحصیالت دانشگاه، دبیر 
یکی از دبیرستان ها شدم و از گناه مادربزرگم 
گذشت کردم. اکنون درحالی این سرگذشت را 
برای دانش آموزان بیان می کنم که دیگر پدر و 

مادرم نیز در این دنیا نیستند و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی 

ــه  با   ــی-زوج   ۳8 و 24 ســالــه ای   ک ــل ــوک ت
همدستی فردی دیگراز بــازار آشفته   برخی  
مصالح ساختمانی و آهن آالت در کرمان  ، 
سوء استفاده  می کردند  در حالی لو رفتند  
که تاکنون مبالغ میلیاردی  زیادی از این راه 
به دست آورده اند.فرمانده انتظامی استان 
کرمان،  روز گذشته   به  تشریح جزئیات این  
کالهبرداری  20 میلیارد تومانی در نشستی 
خبری با  خبرنگاران  پرداخت وگفت: این افراد 
با طرح ریزی و کالهبرداری با دریافت پیش 
پرداخت به اغفال برخی خریداران اقدام می 
کردند و متعهد می شدند در موعد مقرر آهن 
آالت  درخواستی متقاضیان  را تحویل آن ها 
دهند. به گزارش خبرنگارما ،سردار"عبدالرضا 
نــاظــری " بــا اشـــاره بــه آشفتگی بـــازار و سیر 
صعودی قیمت ها  تصریح کرد: برخی اقدام 

به پیش خرید آهن می کردند و مبالغی را در 
قبال این پیش خرید به کالهبرداران پرداخت 
ــرارداد منعقد مــی کــردنــد در حالی که  ــ و ق
فروشندگان آهن در قبال وجوه دریافتی، آهن 
را تحویل نمی دادند.این مقام ارشد انتظامی 
کرمان افزود: کالهبرداری در بازار آهن کرمان 
از اسفند سال قبل تا اول شهریور امسال انجام 
می شد و متهمان  در همین بازه زمانی )اوایل 

شهریور(متواری می شوند.
سردار ناظری با اشاره  به  ارسال گزارش  ها و 
شکایت های متعدد   دراین  زمینه به پلیس ،  از 
تشکیل پرونده  کالهبرداری  خبرداد و اظهار 
کرد: این پرونده کالهبرداری تاکنون ۱۱0 
نفر شاکی دارد و مبالغ پرونده ها از پنج تا شش 

میلیارد تومان است که توسط پیمانکاران عمده 
پرداخت شده است.وی  بیان کرد: رسیدگی به 
این پرونده با دستور   وجلب قضایی در دستور 
کار پلیس آگاهی استان کرمان قرار گرفت.وی 
خاطرنشان کرد: عملیات جست وجو با نیابت 
قضایی در چهار استان جنوبی آغــاز، سپس 
مخفیگاه متهمان شناسایی شد که کارآگاهان 
با تالش های  شبانه روزی و اقدامات علمی ، 
اطالعاتی و تخصصی خود  دو متهم را  که یک 
زن و شوهر بودند شناسایی کردند و دریافتند 
که آن ها در شهر عسلویه   استان بوشهر مخفی 
شده اند.سردار ناظری بیان  کرد: پس از اخذ 
نیابت قضایی و اقدامات فنی و پلیسی متهمان 
در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان 

دستگیر و بــرای تکمیل تحقیقات به پلیس 
آگاهی منتقل شدند که به همکاری با فرد 
دیگری  نیز اقرار کردند.این مقام انتظامی  ادامه 
داد:این  فرد  با نام مستعار درصدد تهیه گذرنامه  
برای خروج از کشور بود که بعد از دستگیری 
متهم ، افراد دیگر این باند کالهبرداری نیز که 
برای معامالت خود از دسته چک افراد متوفی 
و کارت های بانکی افــراد دیگر استفاده می 
کردند به دادگاه احضار شدند.وی  یادآور شد: 
در این زمینه  تاکنون سه مرد و یک زن دستگیر 
شده اند و پرونده تحت رسیدگی است. وی 
اضافه کرد:در این پرونده مال باختگان زیادی 
به ورشکستگی رسیده و فعالیت عده زیادی 
مختل شده است و هنوز مبالغ دریافت شده از 
مردم برگردانده نشده  که البته برگشت پول از 

طریق دستگاه قضایی است.

ماجرای جنایت مسلحانه نقابدار اجاره ای!
؟

ازمیان خبرها

خط زرد

هشدار های پیشگیرانه هنگام 
خرید گوشی همراه

  از خرید و فروش هرگونه گوشی بدون کارتن 
خودداری کنید.

  در زمان خرید گوشی ، شماره سریال گوشی 
را با کارتن مربوط  مطابقت دهید.

   روی گوشی و سیم کــارت خود رمزگذاری 
کنید تا در محیط های جمعی و عمومی مورد سوء 

استفاده قرار نگیرد.
  از قرار دادن فایل های خانوادگی و شخصی 
روی گوشی خود خــودداری کنید تا در زمان 
مفقودی یا سرقت مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
  از روشــن گذاشتن بلوتوث گوشی خود در 

اماکن عمومی خودداری کنید.
  از قــرار دادن گوشی خــود در اختیار افــراد 

ناشناس برای تماس و ...خودداری کنید.
  در زمانی که گوشی نیاز به تعمیر دارد حافظه 
داخلی آن را پاک و به تعمیرگاه های دارای پروانه 

و معتبر مراجعه کنید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

تکذیب خبر اسید پاشی در کرمان  

توکلی -معاون اجتماعی پلیس استان  کرمان 
خبر منتشر شده در فضای مجازی درباره وقوع 
چند مورد اسید پاشی در برخی نقاط شهر کرمان 
را تکذیب کرد.  به گزارش خبرنگارما ،"کوروش 
احمدیوسفی" در این باره گفت: به تازگي خبري 
تحت عنوان اسید پاشي در برخی نقاط شهر 
كرمان بین كاربران فضاي مجازي در حال انتشار 
و بــاز نشر اســت که با بررسی موضوع از سوی 
پلیس مشخص شد این موضوع صحت ندارد. 
وی با اشاره به رصد مستمر شبكه هاي اجتماعي 
توسط كارشناسان پلیس فتا  افزود: انتشار این 
گونه اخبار غیرواقعی، چیزی جز تشویش افکار 
ــدارد و تــالش پلیس برای  عمومی  به دنبال  ن
شناسایی و دستگیری عوامل انتشار این خبر 

کذب ادامه دارد. 

5 کشته در سانحه مرگبار 
رانندگی در نهبندان

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از وقوع 
نهبندان_ محور  در  رانندگی  مرگبار  سانحه 

سربیشه خبر داد. بــه گزارش ایسنا،  به نقل از 
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی 
در تشریح ایــن خبر اظهار کرد:عصر روز سه 
شنبه   با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0 
مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر 8۱ 
محور نهبندان - سربیشه ، بالفاصله ماموران 
پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه 

اعزام شدند.
وی افــزود: مأموران با بررسی صحنه دریافتند 
تصادف زنجیره ای یک سواری پراید و پژو و یک 
دستگاه تریلر به وقوع پیوست که براساس آخرین 
آمــار دریافتی پنج نفر در این تصادف کشته و 
چهار نفر نیز مصدوم شدند.سرهنگ رضایی 
خاطرنشان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان 
ــت و اطــالعــات تکمیلی  ــت بــررســی اس در دس
متعاقبا اطــالع رسانی خواهد شد. به گزارش 
ایسنا، به گفته عوامل اورژانس نهبندان یک خانم 
باردار و یک آقا از مصدومان این حادثه با اورژانس 
هوایی به بیرجند و بقیه مصدومان به بیمارستان 

نهبندان منتقل شده اند.

60 نفر از دانشجویان این 
دانشگاه مسموم شدند

دانشگاه  صنفی  شــورای  مهدیان دبیر  معید 
60 نفر از  علم و صنعت از مسمومیت غذایی 
دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: این 
اتفاق یک بار دیگر در تیر ماه امسال افتاده بود.

پس از مراجعه جمعی از دانشجویان دانشگاه 
علم و صنعت به درمانگاه مشخص شد که دچار 
مسمومیت غــذایــی شــدنــد.بــه گـــزارش رکنا، 
دبیر شــورای صنفی دانشگاه علم و صنعت از 
مسمومیت غذایی تعدادی از دانشجویان این 
دانشگاه خبر داد.معید مهدیان افزود: حدود 60 
نفر از دانشجویان علم و صنعت با عالیم تب باال و 
دل درد به درمانگاه مراجعه کرده اند.وی افزود: 
در درمانگاه مشخص شد این دانشجویان دچار 

مسمومیت غذایی شده اند.
مهدیان با اشاره به این که این اتفاق یک بار دیگر 
در تیرماه امسال برای دانشجویان رخ داده بود، 
بــار قبل هفت، هشت دانشجو مسموم  گفت: 
شدند.وی ادامه داد: در خصوص تغییر پیمانکار 
سلف سرویس، تذکر داده بودیم ولی اقدامی 
صورت نگرفت.دبیر شورای صنفی دانشگاه علم 
و صنعت اضافه کرد: امروز )دیروز( در نامه ای به 
رئیس دانشگاه رسما درخواست خود را مبنی بر 
تغییر پیمانکار ارائه خواهیم داد و در صورتی که 

موافقت نشود تجمع خواهیم کرد.

زن مسن که مــدت هــای طوالنی در خانه به 
تنهایی زندگی می کرد سرنوشتی دلخراش 
را تجربه کرد.به گــزارش شبکه خبری تهران 
نیوز، یکی از مشکالتی که ممکن است برای 
افراد مسن رخ دهد ، بیشتر یک نوع وسواس  
یا اختالل رفتاری است که در آن فرد تالش 
می کند تا تمام چیزهایی را که به آن عالقه 
دارد یک جا جمع کند! این اختالل رفتاری 
به نام " hoarding " است که فرد مبتال به آن 
نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا تمام 
ابزار و وسایل مورد نیاز خود را که شاید اصال 
ــردی نداشته باشد یــک جــا جمع  ــارب هیچ ک
کند! این مشکل از نظر برخی روان شناسان، 

یک اختالل روانــی اســت که می تواند در اثر 
زندگی پر استرس ایجاد شود و فرد مبتال به 
هیچ وجه حاضر به از دست دادن این وسایل 
نیست. طبق داده های آماری بیشتر این افراد 
مسن یا طرد شده هستند یا بعد از انجام این 
اقدام، توسط خانواده خود طرد می شوند و این 
می تواند آن ها را چند برابر تحریک کند.خانم 
چنین  به  مبتال  متاسفانه  هانیچک«  »سالی 
اختالل روانی- استرسی شده بود که خانواده 
او سالیان طوالنی از او خبر نداشتند و به همراه 
سگ خانگی خود زندگی می کرد. این در حالی 
بود که دختر عموی او به نام »کاجما« با او چندین 
بار تماس گرفت اما هیچ پاسخی را دریافت 

نکرد!به همین دلیل بسیار 
شوکه شد و تصمیم گرفت 
تا فورا به خانه او بــرود. او 
حضور  از  قبل  کــه  گفت 
انتظار  او  خانه  در  یافتن 
بدترین چیزها را داشت 

اما بعد از ورود به خانه بسیار شوکه شد. او دقیقا 
روی یک صندلی که گویی شام آخر عمرش را 
در حال خوردن بود، جانش را از دست داده و 
جسم او توسط سگ و موش هایی که در خانه او 
زندگی می کردند، خورده شده و تنها اسکلت 
او باقی مانده بود!واقعا دلخراش است! دختر 
عموی او به هیچ وجه انتظار دیدن چنین صحنه 

ای را نداشت و بر این باور بود که دختر عموی او 
قصد شوخی دارد و یک اسکلت را همراه با کاله 
گیس ساخته است تا او را بترساند. اما این چنین 
نبود!همچنین محققان علت مرگ او را کامال 
طبیعی اعالم کردند و بعد از مرگ توسط سگش 
خورده شده و این سگ در یکی از اتاق های خانه 

در حال زندگی کردن بود.

کالهبرداری  زوج  جوان با  وعده های اغوا کننده  

عامل  سجادپور- 
ای  اجـــــــــــــاره 
ــک جــنــایــت  ــ ی
مـــســـلـــحـــانـــه 
وحشتناک که 
با تــالش شبانه 
روزی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی و 
صدور دستورات ویژه قضایی در مشهد دستگیر 
شد در حالی ادعا می کند پولی برای ارتکاب 
جنایت دریافت نکرده است که دیگر متهمان 
پرونده، به جنایت پنج میلیون تومانی اقرار دارند!
ــه با  ــوی ک ــان رضـ ــراس فــرمــانــده انتظامی خ
حساسیت خاصی پرونده های جنایی را رصد می 
کند، روز گذشته با تایید خبر دستگیری نقابدار 
اجاره ای مسلح و در گفت وگویی اختصاصی به 
خراسان گفت: به دنبال وقوع قتل مسلحانه ای 
که شانزدهم شهریور در شهرک شیرین مشهد 
و مقابل چشمان اعضای یک خانواده رخ داد، 
بالفاصله گروه ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی، مامور رسیدگی به 

این پرونده جنایی شدند.
سردار محمدکاظم تقوی افزود: استفاده از سالح 
شکاری در این پرونده، اهمیت آن را دو چندان 
کــرده بود چرا که پلیس بــرای عامالن حمل و 
استفاده از سالح های غیرمجاز در جرایم و به 
ویژه جرایم خشن، حد و مرزی نمی شناسد و این 
گونه مخالن نظم و امنیت با بسیج همه امکانات 
تحت تعقیب قرار می گیرند بنابراین ماجرا از ابعاد 
مختلف مورد تجزیه و تحلیل های کارشناسی و 
اطالعاتی قرار گرفت تا این که سرنخ های مهمی 
از اختالفات فامیلی به دلیل مسائل خاص 

عاطفی و پیامکی به دست آمد.
نظارت  که  خورشید  سرزمین  پلیس  رئیس 
مستقیمی بر عملیات شبانه روزی پلیسی داشت، 
افزود: پیگیری این سرنخ ها که با راهنمایی و 
دستورات ویژه قاضی احمدی نژاد )قاضی ویژه 

قتل عمد مشهد( همراه بود، کارآگاهان را درگیر 
ماجرای فامیلی کرد که از حدود دو سال قبل 

آتش زیر خاکستر شده بود!
ــردار تقوی تصریح کــرد: نتیجه بررسی ها  س
و تحقیقات غیرمحسوس کارآگاهان، نشان 
می داد که با دخالت بــزرگ ترها و همچنین 
عذرخواهی مقتول )وحید( درباره سوءتفاهم 
مذکور، این ماجرای فامیلی پایان یافته است اما 
در این میان جوان 26 ساله ای به نام »ح« موضوع 
را فراموش نکرده و کینه ای از وحید )مقتول( 
را به دل گرفته است به همین دلیل، عملیات 
اطالعاتی به سوی »ح« کشیده شد و او زیر ذره 
بین کارآگاهان قرار گرفت تا این که مشخص 
شد در شب وقوع جنایت، »ح« در جست وجوی 
»وحید« بوده و در ساعت وقوع تیراندازی نیز در 

منزل حضور نداشته است.
مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی با تاکید 
بر ایــن که فعالیت ها و رصــدهــای اطالعاتی 
ــه یافت،  کارآگاهان به طور شبانه روزی ادام
افزود: در نهایت با صدور دستورات محرمانه ای 
از سوی قاضی شعبه 208 دادســرای عمومی 
و انقالب مشهد، کارآگاهان در یک عملیات 
هماهنگ و غافلگیرانه »ح« را دستگیر و به مقر 
انتظامی هدایت کردند. وی گفت: این متهم 
که ابتدا سعی داشت خود را بی خبر از ماجرای 
قتل نشان دهد در بازجویی ها مدعی شد: من 
آن ماجرای ارتباط پیامکی را که مربوط به یکی 
از بستگان بود فراموش کردم اما دیگر با برخی از 

بستگان نزدیکم روابط سردی داشتم! 
سرتیپ دوم محمد کاظم تقوی خاطرنشان کرد: 
وقتی متهم مذکور خود را در برابر انبوهی از 
دالیل و مدارک مستند و انکارناپذیری دید که در 
طول یک ماه تحقیقات غیرمحسوس جمع آوری 
شده بود،دیگر چاره ای جز بیان حقیقت نیافت و 
به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: با آن که همه 
فامیل و افراد دخیل در ماجرای دو سال قبل، 
آن حادثه را فراموش کرده بودند اما من باز هم 
احساس می کردم این موضوع به پایان نرسیده 
است و این ارتباط عاطفی پیامکی ادامه دارد 
به همین دلیل تصمیم گرفتم تا زهر چشمی از 
»وحید« بگیرم. نقشه ام را با یکی دیگر از بستگان 
نزدیک همسرم در میان گذاشتم چرا که او فردی 
سابقه دار و نترس را می شناخت که می توانست 
با »تیزی« »وحید« را بترساند! به همین دلیل 
عازم تربت جام شدیم و با »صادق – س« )قاتل 
اجاره ای( به گفت وگو نشستیم. قرار شد صادق 
با »تیزی« )چاقو( چهره وحید را از ریخت بیندازد! 
چرا که وحید سوابق کیفری متعددی داشت و 
دست به »تیزی« بود! ولی او با »الف« )برادرزن 
»ح«( آشنایی کامل داشت و من او را دورادور 
می شناختم! خالصه صادق به مشهد آمد و ما 
به همراه او به در منزل وحید در شهرک شیرین 

رفتیم تا محیط را به او نشان بدهیم! 
بعد از آن صادق »تیزی« را به همراه یک سالح 
شکاری برداشت وقتی به او اعتراض کردم که ما 
فقط می خواهیم خطی روی صورتش بیندازی، 
گفت: اگر مردم تجمع کردند یا گشت انتظامی 

رسید با شلیک تیرهوایی می توانم فرار کنم! ولی 
او باز هم با شلیک گلوله از سالح شکاری وحید 
را کشته بود! میدان دار عرصه امنیت خراسان 
رضوی در ادامــه این ماجرا اضافه کرد: در پی 
اعترافات این متهم، بالفاصله قاضی احمدی 
نژاد دستور دستگیری صادق و دیگر افراد مرتبط 
با این پرونده را صادر کرد و کارآگاهان به عملیات 
تخصصی خود ادامه دادند تا این که »الف« )برادر 
زن »ح«( و صــادق نیز زیر چتر اطالعاتی قرار 
گرفتند و روز گذشته در یک عملیات هماهنگ 

به دام افتادند.
ســردار محمد کاظم تقوی با اشــاره به این که 
تحقیقات در پرونده های جنایی از حساسیت 
زیادی برخوردار است و باید همه جوانب ماجرا 
مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: با انتقال 
متهمان به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی، بازجویی های فنی از آنان آغاز شد تا 
این که چند ساعت بعد »صادق« در اعترافاتی 
تلخ گفت: قرار بود من فقط وحید را با »تیزی« 
)چاقو( زخمی کنم اما وقتی به محل رسیدیم و 
او در حیاط را باز کرد، ناگهان از پله ها به سوی 
اتاق گریخت و من نتوانستم ضربه ای به او بزنم! 
در همین حال با خودم فکر کردم، آن ها )ح و 
الف( این همه از من تعریف و تمجید کرده اند و 
برایم ُافت دارد که دست خالی بازگردم این بود 
که اسلحه شکاری همراهم را به سوی او نشانه 
رفتم تا به پایش شلیک کنم اما او برای بستن 
چفتی در منزل روی زانوهایش نشست که گلوله 
به سینه اش خورد! و سپس با موتورسیکلت فرار 
کردم! با وجود این پولی از »الف« نگرفتم. رئیس 
پلیس خراسان رضوی یادآور شد: در عین حال، 

»الف« )متهم دیگر پرونده( درحالی مدعی است 
که مبلغ پنج میلیون تومان برای ایجاد زخم در 
چهره وحید به او پرداخته است که شب حادثه 
نیز برای آن که پلیس به آن ها مشکوک نشود، 
صادق را با خــودروی »ح« به تربت جام برده و 
شبانه به مشهد بازگشته است. این مقام ارشد 
انتظامی با قدردانی از تالش های کارآگاهان و 
حمایت های قضایی و دستورات قاضی احمدی 
نژاد در کشف جرم تصریح کرد: تحقیقات بیشتر 
دربــاره زوایــای پنهان ایــن جنایت مسلحانه 

همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس خراسان رضوی با اشاره به دستگیری قاتل مسلح در مشهد تشریح کرد:
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زن تنها در خانه طعمه سگ و موش ها شد 

سابقه خبر

به گزارش خراسان، شب شانزدهم شهریور در حالی که عقربه های ساعت به 22 نزدیک می شد، 
دو جوان موتورسوار به خیابان پانیذ ۳ در شهرک شیرین مشهد رسیدند و مقابل ساختمان ویالیی 

دو طبقه توقف کردند و محکم در منزل را کوبیدند چرا که آیفون این ساختمان خراب بود!
لحظاتی بعد مرد 24 ساله پله های ساختمان شمالی را طی کرد تا از طبقه دوم به پایین رسید و در 
منزل را گشود. او با دیدن مردان نقابدار خشمگین که اسلحه به دست داشتند، وحشت زده به طرف 
پله ها دوید و در حالی که فریاد می کشید »بی شرف ها آمدند!« خطاب به همسرش گفت: »بچه ها 

را داخل اتاق ببر«!
همسر این مرد نیز بی درنگ و با نگرانی کودکانش را به آغوش کشید تا آن ها را به داخل اتاق ببرد اما 
در این هنگام مهاجمان مسلح پشت سر مرد جوان از پله ها باال آمدند و او را که با چشمانی حیران و 

وحشت زده فرار می کرد به دام انداختند.
این مرد که سایه مرگ را باالی سر خود می دید با اضطرابی که سراسر وجودش را فراگرفته بود از 
مسیر خود بازگشت تا در راهرو را به روی مهاجمان مسلح ببندد ولی دیگر دیر شده بود و ناگهان 
صدای شلیک گلوله های ساچمه ای در فضا پیچید و بر قلب مرد 24 ساله نشست! مردان مسلح با 
دیدن وضعیت وخیم »وحید « دوباره پله ها را دو تا یکی طی کردند و سوار بر موتورسیکلت از صحنه 
هولناک شلیک های مرگبار گریختند! همسر مرد 24 ساله که با دیدن این وضعیت وحشت زده، 
دست و پایش را گم کرده بود، پیکر خون آلود همسرش را به تراس منزل کشید تا نیروهای اورژانس از 
راه برسند اما او دیگر جانی در بدن نداشت و با آخرین نفس هایش چشم به فرزندان کوچکش دوخته 
بود که فقط صدای گریه آن ها را می شنید.لحظاتی بعد مرد 24 ساله به دلیل اصابت گلوله های 
ساچمه ای جان سپرد و ماجرای این جنایت، پرونده ای دیگر را در دستگاه قضایی گشود. دقایقی 
بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد در محل وقوع جنایت، تحقیقات میدانی در این باره آغاز 
شد و تا سپیده دم روز بعد ادامه یافت. بررسی های مقدماتی حاکی از آن بود که مهاجمان مسلح به 
محل آشنایی داشته اند و زمانی را برای ارتکاب جنایت انتخاب کرده بودند که همسایه طبقه پایین 

مرد 24 ساله نیز در منزلش حضور نداشت و آن ها به راحتی مرتکب قتل شدند.



حکم شورای رقابت علیه انحصار تاسیس داروخانه 

شورای رقابت آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها را مصداق 
صادر نکردن مجوز به دلیل اشباع بازار و اخالل در رقابت با 
هدف حفظ وضعیت انحصاری موجود تشخیص داد و دستور 
توقف اجرای این مواد را صادر کرد.پیش از این شورای رقابت 
اواخر سال ۱۳۹۵، آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها را 
مصداق صادر نکردن مجوز به دلیل اشباع بازار و اخالل در 
رقابت با هدف حفظ وضعیت انحصاری موجود، تشخیص داد 
و دستور توقف اجرای این مواد را صادر کرد.با این حال پس 
از شکایت انجمن داروسازان و وزارت بهداشت از تصمیمات 
شورای رقابت در این خصوص، دیوان عدالت اداری با صدور 
دستور موقت، شــورای رقابت را از ادامــه رسیدگی به این 
موضوعات تا صدور رای نهایی از جانب هیئت عمومی دیوان 

عدالت اداری، منع کرد.با این حال هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری در بهمن ماه ۱۳۹۷ ضمن تایید تصمیم های 
شورای رقابت، رای به ابطال ماده ۱۵ آیین نامه تاسیس و اداره 
داروخانه ها داد و در شهریور ماه ۱۳۹۸ نیز جدول مربوط به 
حد نصاب جمعیتی مندرج در ماده ۴ آیین نامه مذکور را ابطال 
کرد.متعاقب آن، شورای رقابت رسیدگی به شکایات واصله 
در خصوص مجوز تاسیس و جابه جایی داروخانه را در دستور 
کار خود قرار داد و در جلسه سه روز پیش خود ضمن رسیدگی 
به پنج شکایت در این زمینه، به استناد ماده ۷ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آرای صادر شده 
از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به صدور رای در این 

زمینه اقدام کرد.

بازار خبر

اقتصاد چهارشنبه ۲۴ مهر ۱398 ۱۴
۱۷ صفر  ۱۴۴۱.شماره ۲۰۲۲۲

پیش بینی کاهش 3۷ درصدی 
تولید شکر

مهر- حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی 
با اشاره به پیش بینی کاهش ۳۷ درصدی تولید 
شکر طی امسال گفت: سال گذشته یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شد اما پیش 
بینی می شود امسال این رقم به ۱.۵ میلیون تن 
برسد و با توجه به نیاز کشور به شکر بین دو تا دو 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیاز به واردات ۵۰۰ تا ۷۰۰ 

هزار تن شکر به کشور داریم.

لیر ترکیه با تحریم های تکراری 
آمریکا علیه ترکیه رشد کرد

مهر- لیر ترکیه پس از آن که مشخص شد تعرفه ها 
و تحریم هایی که ترامپ تهدید کرده بود - به علت 
حمله نظامی آنکارا به سوریه - بر ضد ترکیه وضع 
می کند، آن قدرها جدی نیست، حدود یک درصد 
تقویت شد. در خبرها اعالم شده است که ترامپ 
تعرفه های واردات ترکیه را ۵۰ درصــد افزایش 
داده و مذاکرات تجاری بین ترکیه و واشنگتن را 

لغو کرده است.  

 امهال تسهیالت بدهکاران 
بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شد

ایبنا- مسئول شبکه اطالع رسانی حقوق بانکی 
ــاس دستورالعمل جدید  ــالم کــرد که بر اس اع
ــورای پــول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید  ش
تسهیالت بدهکاران بانکی بیش از پنج سال 

ممنوع شد و امکان پذیر نیست.

 
شاخص

 رمزگشایی از تورم پایین
 دهک های فقیر در برابر ثروتمند  
بنا بر آخرین داده های مرکز آمار، نرخ تورمی 
که دهک های فقیر تر در شهریورماه با آن 
مواجه بوده اند، کمتر از دهک های ثروتمند 
ــد در مــاه هــای گذشته هم  ــوده! و ایــن رون ب
مسبوق به سابقه است. بر این اســاس، و به 
نرخ  امــســال،  عنوان مثال در شهریورماه 
تــورم دهک اول )فقیرترین دهــک( ۴۲.6 
و نــرخ تورمی که دهــک دهــم )ثروتمند( با 
ــه رو بــوده، ۴۴.۹ ثبت شــده است.  آن روب
ــورم اقــالم  پاسخ ایــن تناقض در تفکیک ت
مصرفی خانوارهاست. بنابر نمودار فوق، 
سهم اقــالم خوراکی از هزینه خانوارها در 
دهــک هــای بــاالتــر، به تدریج کمتر شــده و 
جای آن را اقالم غیر خوراکی می گیرد. با 
این حال، روند ماهانه قیمت اقالم خوراکی 
از ابتدای سال، تقریبًا رو به منفی رفته و در 
مقابل، تــورم کاالهای غیر خوراکی مثبت 
باقی مانده است. در نتیجه، فشار تورم با توجه 
به تورم کاالهای غیر مصرفی در دهک های 

باال  بیشتر احساس شده است. 

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی۱8عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

)           ۰                  (۱۱۳/۵۰۰۱۲۵/۵۰۰۱۳۹/۹۷۲۱6/۷۹6۲۹/۳۱۷۴/۰۴۹/۱۱۰)           ۰                  (۳۹/6۵۰/۰۰۰۲۰.۲۰۰.۰۰۰۱۲.۳۰۰.۰۰۰۸۰/۹۱۸۷۸/۷۸۰
اخبار

جریمه مالیاتی برای اعتراض بی جا به حذف یارانه نقدی 
ربیعی: هر تصمیم درباره قیمت حامل های انرژی گرفته شود، درآمد آن فقط به دهک های ضعیف اختصاص می یابد 

سخنگوی ستاد تبصره ۱۴، از متوسط سه 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی واریــزی به 

حساب معترضان در سال گذشته خبر داد.
با  ثروتمندان  یارانه  سخنگوی ستاد حذف 
بیان این که متوسط واریزی به حساب بانکی 
معترضان در سال قبل، سه میلیارد و۴۰۰ 
میلیون تومان بوده است، از جریمه معترضانی 
که اعتراض بی جا داشته باشند، خبر داد. از 
سوی دیگر سخنگوی دولت گفت: یارانه سه 
دهک ثروتمند تدریجی و ماهانه حذف خواهد 

شد.به گزارش فارس، سخنگوی ستاد تبصره 
۱۴ قانون بودجه )حذف یارانه پردرآمدها(، با 
اشاره به وضعیت حذف یارانه پردرآمدها اظهار 
کرد: مهلت آن هایی که راجع به حذف یارانه 
خود اعتراض داشتند تمام شده و تا اواسط آبان 
ماه نتیجه را از طریق پیامک به افراد معترض 
ارسال می کنیم.میرزایی افزود: افراد معترض 
به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- افرادی که 
محرز شده وضع مالی خوبی دارند که قطعًا 
حذف می شوند. ۲- برخی دالیلی آوردنــد 
که ورشکسته شده یا جوان دانشجو، عائله و 
بیمار دارند. درباره این افراد بر اساس ماده 
۱۰ هدفمندی یارانه ها، راستی آزمایی انجام 
می شود. بدین منظور پرسشنامه ای تهیه شده 
و هنگام ارسال پیامک به معترضان، امکان 
دسترسی در سامانه یارانه ۱۰ نیز )به اطالعات 
بانکی( به آن ها داده می شود. در ادامه پرونده 
اطالعات آن ها مجدد بررسی شده و اگر نیاز 
ــد به  ــاشـ بـ
صـــــــورت 
ــی  ــدانـ ــیـ مـ
نیز ارزیــابــی 
ــد.  خـــواهـــد ش
اگر اطالعات ارائه 

شده مغایرت داشته باشد مشمول ماده ۱۰ 
قانون هدفمندی می شوند و عــالوه بر قطع 
یــارانــه، جریمه نیز باید پرداخت کنند. این 
جریمه از طریق سازمان مالیاتی به حساب 
حساب های  در  و  شد  خواهد  منظور  ها  آن 
بانکی نیز قابل مشاهده است.وی آمار جدیدی 
ــرادی که به حذف یارانه  از وضعیت مالی اف
معترض بــودنــد ارائـــه کــرد و گفت: متوسط 
واریزی به حساب بانکی افرادی که اعتراض 
کردند در سال ۹۷ حدود سه میلیارد و۴۰۰ 
میلیون تومان بوده است. همچنین مشخص 
ــرادی  شــده کــه در بین حــذف شــده هــا، افـ
بوده اند که در یک سال، حدود ۴۹ میلیارد 
تومان به حساب بانکی آن ها وجه واریز شده 
است. اظهارات سخنگوی ستاد حذف یارانه 
ثروتمندان، حاکی از آن است که حدود ۳۵ 

درصد مشموالن حذف، تهرانی هستند.

هر ماه، بخشی از ثروتمندان حذف می شوند	 
در این حال، دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت 
با بیان این که کار حذف یارانه افراد ثروتمند در 
حال انجام است و هرماه یارانه تعدادی از افراد 
قطع می شود، گفت: به طور قطع به دنبال قطع 
یارانه دهک های متوسط جامعه نیستیم. این 

که گفته می شود به یک باره یارانه ۳۰ میلیون 
نفر حذف می شود منطقی و شدنی نیست زیرا 
جامعه به هم می ریزد.وی همچنین با اشاره 
به این که تصمیم گیری درباره نرخ سوخت با 
توجه به درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه 
انجام می شود، گفت: هر تصمیمی برای قیمت 
حامل های انرژی گرفته شود، درآمد حاصل از 
آن برای دهک های ضعیف جامعه خواهد بود و 
دهک های باالی جامعه مشمول نخواهند شد.

 به گــزارش خــراســان، ایــن سخن که دو روز 
قبل رئیس جمهور نیز در نشست رسانه ای 
ــرد، تا حــدی با مواضع اعالم  خــود اظهار ک
شده در بخشنامه بودجه متناقض است. آن 
جایی که در بخشنامه بودجه سال آینده به سه 
 مورد مصرف منابع حاصل از افزایش قیمت 
حامل های انرژی اشاره  شده است: »انتظار 
ــرای بسته اصــالح نظام یارانه  می رود با اج
پنهان انرژی، عالوه بر احیای رشد اقتصادی 
بلندمدت، یارانه پنهان حامل های انرژی به 
تدریح کاهش یابد و عواید حاصل از آن برای 
پوشش ناترازی بودجه تقویت منابع حمایت از 
خانوارهای نیازمند و بنگاه ها در قالب برنامه 
های موجود و سرمایه گذاری های زیرساختی 

استفاده شود.«

پاسخ وزیر صنعت به پرسش خراسان 
درباره افت ارزش صادرات 

گمرک مبنای محاسباتی ارزش 
صادرات را 3۰ درصد کاهش داد 

حسین بردبار - در حالی که آمارهای اخیر صادرات 
کشور حاکی از کاهش ۱۰.۵ درصدی ارزش در 
مقابل افزایش ۲۲.۵ درصدی وزنی در شش ماهه 
ابتدای امسال است، وزیر صمت در حاشیه نشست 
صبحانه کاری اتاق بازرگانی این مسئله را ناشی از 

تغییر قیمت محاسباتی دانست. 
رضا رحمانی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر این که 
آیا نظارتی وجود دارد که تفاوت میان ارزش و وزن 
صادرات منجر به کم اظهاری صادرکنندگان یا خروج 
سرمایه از کشور نشود، گفت: همان طوری که گمرک 
اعالم کرد، مبنای قیمت را حدود ۳۰ درصد اصالح 
کردند که همین آمار می شود یعنی این }تفاوت{ 
ناشی از تغییر مبنای قیمت محاسباتی است. وی 
البته توضیح نداد این تغییر قیمت محاسباتی به چه 
دلیلی رخ داده است. اکنون به نظر می رسد که باید 
مبنای این تغییر مشخص و معلوم شود که آیا آمارهای 
قبلی در زمینه صادرات غیرنفتی غیرواقعی بوده 
است یا اکنون با این اقدام ممکن است بخشی از ارز 
صادراتی به داخل برنگردد و در خارج از کشور بماند.

وزیر صنعت در پاسخ به این که چه نظارتی وجود دارد 
که ارز به چرخه واردات برگردد، گفت: االن همه 
ــادرات تعهد می دهند و  صادرکنندگان موقع ص
اتفاقا چرخه بازگشت ارز در شش ماهه اول امسال 
به مراتب بهتر از پارسال فعال بوده و ارز بیشتری 
بازگشته است و این روندی را نشان می دهد که بهتر 

از سال قبل است.

نهضت داخلی سازی برای ۱۰ میلیارد دالر 	 
واردات 

رضا رحمانی همچنین در نشست صبحانه کاری 
اتــاق بازرگانی بر تــداوم نهضت داخلی ســازی در 
صنعت تاکید کرد و گفت : تا سال ۱۴۰۰ باید ۱۰ 
میلیارد دالر واردات را تبدیل به ساخت داخلی کنیم، 
فهرست این کاالها در رشته های مختلف مشخص 
است و کمیته های مختلفی را در این زمینه تشکیل 
داده ایم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارائه 
گزارشی از وضعیت داخلی سازی به محضر رهبر 
معظم انقالب و اظهار رضایت ایشان ، تصریح کرد: از 
این ۱۰ میلیارد دالر ۱/۴میلیارد دالر مرتبط با حوزه 
خودرو و قطعه سازی است که امیدواریم طی امسال و 

آینده، این برنامه را به خوبی پیش ببریم.

رشد صنعت مثبت شد	 
رضا رحمانی همچنین با اشاره به این که طبق برخی 
از گزارش ها رشد صنعت در چهار ماهه انتهای سال 
۹۷ منفی ۹درصد بوده است، گفت: این آمار در سه 
ماهه اول سال ۹۸، صفر شده است و در سه ماهه 
دوم امسال هنوزبه طور  رسمی اعالم نشده  است 
ولی در آمارهای اولیه گفته اند که مثبت است .وی 
در حاشیه این مراسم با اشاره به رد مصوبه تشکیل 
وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان گفت: در 
انجام هرگونه اقدامی به منظور تغییر در ساختار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، تابع قانون هستیم.

 تهیه مدل های عملیاتی
 برای تأمین مسکن کارگران 

معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه 
ــرای تسهیل تأمین  مــدل هــای جدید عملیاتی ب
 مسکن گروه های مختلف کارگری خبر داد. ابراهیم

 صادقی فر در گفت وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت 
طرح »مسکن کارگری« که در جلسه اخیر شورای 
ــرد: رویکرد  ــود، اظهار ک عالی کــار مطرح شــده ب
اصلی مد نظر در این طــرح، تامین مسکن دست 
یافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی 
خــانــوارهــای کــارگــری فاقد مسکن بــا استفاده 
حداکثری از فرصت های قانونی همچون ماده ۱۴۹ 
قانون کار است . وی افزود: در این طرح با شناسایی 
گــروه های هدف و اولویت بندی آن ها بر اساس 
شاخص های تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه 
برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.

افت شدید بورس در پی هیجانی شدن بازار 
قیمت های غیرواقعی سهام شرکت های کوچک در مسیر واقعی شدن 

بورس دیروز یکی از بدترین روزهای خود طی امسال را سپری 
کرد. به طوری که شاخص کل با افت ۱۰ هزار و ۸۹۲ واحدی، 
حدود ۳.۴۱ درصد در یک روز فروریخت و به قله ۳۰۸ هزار 
و ۹۷۹ واحد برگشت. همچنین در روزی که شاخص کل به 
کمترین رقم از ابتدای پاییز رسید، شاخص کل هموزن ۲۹۷۱ 
واحد منفی شد.بر این اساس، روز ۲۳ مهرماه، در حالی برای 
بورس سپری شد که تقریبًا تمامی نمادهای بورسی، در دامنه 
منفی معامله شدند و صف فروش در بیشتر نمادها مشاهده شد. 
به گزارش دنیای بورس، این اتفاقات در شرایطی رخ داد که سهم 
های اصطالحا بنیادی و غیر بنیادی از لحاظ مواجه شدن با هجوم 
عرضه ها، تفاوت چندانی نداشتند و این موضوع بیش از هر چیز 
رفتار هیجانی بازیگران بورسی را به نمایش گذاشت. این فرضیه 
از آن جایی قوت می گیرد که متغیرهای بنیادی - چه از سوی 
شرکت ها، چه بازار ارز و چه بازار جهانی - سیگنال منفی ارسال 
نکرده است. حتی در مقابل خبرهای مثبتی از صورت های مالی 

برخی شرکت های بورسی به گوش می رسد.

در روزهــای اخیر و در پی روندهای اخیر بورس، کارشناسان 
ضمن تاکید بر روند کند صعودی بازار سرمایه در نیمه دوم سال، 
به اصالح قیمت سهام شرکت های غیر بنیادین که عمدتًا با هجوم 
نقدینگی های جدید و نه تحلیل های بنیادین رشد کرده، تاکید 
کرده اند.به گزارش ایسنا، احمد شکوری فعال بورس و مدرس 
دانشگاه، نیز در بیان دالیل افت های اخیر بورس اظهار کرد: 
از نظر تکنیکالی در محدوده ۳۳۰ هزار واحدی با یک مقاومت 
روانــی مواجه بودیم که باعث ریــزش از همین محدوده شده 
است. دلیل بعدی این افت شاخص مربوط به سرمایه گذاران 
غیرحرفه ای است که با کوچک ترین ریزش سعی در خروج از 
بورس دارند و در این هنگام با صف های فروش مواجه می شویم. 
البته تغییر و تحوالت بــازار پایه نیز در این ریزش نقش داشته 
است. وی با بیان این که رشد بعضی از سهام ها به خاطر علت های 
بنیادی و صرفًا با قدرت پول افزایش یافته بود، گفت: بنابراین 
در این نمادها حقوقی ها اقدام به نقدکردن سود کردند که این 
موضوع نیز بر فشار عرضه اثر گذاشت.شکوری در پاسخ به این که 

در شرایط افت شاخص بیشترین ضرر را چه کسانی می کنند؟ 
اظهار کرد: در این شرایط بیشترین افت شاخص متوجه افراد 
غیر حرفه ای است که وارد این بازار شده اند و با کوچک ترین 
ــد.وی در توصیه ای به  ریزش سعی در خروج از این بــازار دارن
سرمایه گذاران تشریح کرد: سرمایه گذارانی که حرفه ای هستند و 
با صورت های مالی و مفاهیم بازار سرمایه آشنایی دارند بهتر است 
از منابع رسمی مانند سازمان بورس یا سایت کدال اطالعات و 
تحلیل مورد نیازشان را دریافت کنند، به شایعات توجه نکنند و به 

کانال های مجازی نیز مراجعه نکنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خبر داد:

 تشکیل پرونده از ایران خودرو
 و سایپا در تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: از ایران خودرو 
به خاطر گران فروشی و تقلب و از سایپا نیز به خاطر اجرانکردن 

تعهدات، به تعزیرات شکایت شده است.
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به 
تشکیل ۱۷ هزار پرونده خودرویی در تعزیرات حکومتی استان 
تهران اظهار کرد: از مجموع این پرونده ها ۱۰ هزار پرونده منتهی 
به صدور رای و تصمیم شده و از این ۱۰ هزار پرونده نیز، هفت 
هزار پرونده تا مرحله اجرای حکم رفته است.وی افزود: برخی 
شرکت های خودرویی حدود دو هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو 
پیش فروش کرده بودند در حالی که در نهایت ۵۰۰ دستگاه 
می توانستند پیش فروش کنند حتی برخی شرکت های خودرویی 
۴ تا ۵ هزار خودرو پیش فروش کردند در حالی که چنین اجازه ای 
نداشتند . این مقام مسئول در سازمان تعزیرات درباره پرونده های 
تشکیل شده برای سایپا و ایران خودرو گفت: درباره شرکت سایپا 
چند پرونده به لحاظ اجرانکردن تعهدات تشکیل شده که در همین 
خصوص جلساتی را برگزار کردیم و تعداد پرونده های این شرکت 
به پنج تا ۱۰ پرونده می رسد. درباره ایران خودرو نیز مشکل خاصی 
از نظر اجرانکردن تعهدات نداریم اما شکایات دیگری تحت عنوان 

گران فروشی و تقلب شده که در حال رسیدگی است.
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با ابالغ آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی صورت گرفت: 

جزئیات تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پول شویی 
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی 
را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد. آیین نامه ای 
که براساس آن، تشکیل کارگروه های تخصصی برای برآورد 
خطر پــول شویی در بخش هــای مختلف اقتصاد و تعیین 
فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی دارای خطر پول شویی از 

جمله نکات مهم این آیین نامه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت،  هیئت 
وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی 
مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم 
و تأیید رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده )۱۴( الحاقی 

قانون مبارزه با پول شویی را تصویب کرد.
براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر )ریسک( 
مکلف است کارگروه های تخصصی اعم از کارگروه های 
بخش  آسیب پذیری  ملی،  آسیب پذیری  تهدید،  ارزیــابــی 
بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری 
بخش بیمه، آسیب پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و 
آسیب پذیری بخش های مشاغل  غیرمالی را برای بررسی 
خطر )ریسک( پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل 
دهد.براساس ایــن آیین نامه، مرکز اطالعات مالی باید 
فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و 

ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که 
با وجه نقد زیاد سروکار دارند، اشخاص دارای خطر )ریسک( 
سیاسی،  افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص دارای 
سابقه محکومیت پول شویی یا امنیتی و اشخاص با خطر 
)ریسک( باال به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پول شویی 

را تهیه کند.
طبق ایــن آیین نامه مرکز اطالعات مالی مکلف اســت به 
جــمــع آوری اسامی مناطق پرخطر، از جمله گمرک ها و 
مناطق آزاد پرخطر از نظر پول شویی و تامین مالی تروریسم، 
کشورهایی که دارای نظام های ضدپول شویی کافی نیستند، 
کشورهایی که دارای سطح باالی فساد مالی یا فعالیت های 
تأمین کنندگان  که  مناطقی  یا  کشورها  و  هستند  جنایی 
مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند، 

اقدام کند.
همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش 
ماه پس از تصویب این آیین نامه، پایگاه یکپارچه اطالعات 
هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به  نحوی سامان دهی کند 
که همواره امکان استعالم برخط و بدون محدودیت آخرین 
اطالعات پایه هویتی و مرتبطان آن ها برای اشخاص مشمول 
فراهم باشد.راه اندازی سامانه نشانی اختصاصی مکان محور 

اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی 
و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه )کد( 
پستی و همچنین نقشه حدنگار امالک کشور، امکان ثبت 
سامانه ای )سیستمی( معامالت طال، فلزات و سنگ های 
گران قیمت و عتیقه جات ، امکان ثبت سامانه ای )سیستمی( 
معامالت خــودرو و نیز فرش های گران قیمت، امکان ثبت 
سامانه ای )سیستمی( تخصیص یا تعویض پالک خودرو، 
راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه ، برای تعیین یک 
شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از 
ایرانی یا خارجی، سامانه مکان محور ثبت معامالت امالک 
و مستغالت کشور، پایگاه یکپارچه اطالعات وکالت نامه های 
رسمی، سامان دهی تعیین فرایندها و رویه های شناسایی 
مشتریان، از دیگر الزامات تعیین شده در این آیین نامه برای 

دستگاه های مختلف است.
در همین حال سخنگوی دولت تصویب آیین نامه ماده )۱۴( 
الحاقی قانون مبارزه با پول شویی را گامی مهم در مبارزه و 
ریشه کنی فساد اعالم کرد و گفت: بر اساس این  آیین نامه 
کــارگــروه ملی ارزیــابــی ریسک مکلف اســت کارگروه های 
تخصصی را بــرای بررسی خطر پول شویی و تامین مالی 

تروریسم تشکیل دهد.

نرخ ارز مسافرتی بانک ها همچنان باالتر از بازار 

محمد جواد رنجبر/ قیمت ارز مسافرتی در بانک ها 
همچنان از قیمت فروش آن در بــازار باالتر است.به 
گزارش ایسنا، قیمت فروش ارز مسافرتی )یورو( طی 
روز گذشته در بانک ها ۱۲ هزار و ۶۶۷ تومان اعالم 
شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار تومان 
می رسد. اما صرافی های مجاز بانک مرکزی دیروز هر 
یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان خریداری کرده 

و ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان فروختند.

نرخ ارز اربعین بدون تفاوت با بازار	 
همچنین به گزارش خراسان، نرخ فروش ارز اربعین 
)دالر( به زائران در شعب منتخب بانک ملی طی روز 
گذشته با احتساب کارمزد، حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ 
تومان بود که هیچ تفاوتی با نرخ بازار آزاد نداشت.
ــروز در  نــرخ خرید و فــروش هر دالر آمریکا طی دی
صرافی ها به ترتیب ۱۱ هزار و ۲۵۰ و ۱۱ هزار و 

۴۰۰ تومان بود.

 اعالم برنامه زمان بندی نام نویسی
 و برگزاری آزمون های سراسری سال 99

برنامه زمان بندی نام نویسی و همچنین برگزاری 
آزمون های سراسری سال ۹۹ دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی منتشر شد.سخنگوی سازمان سنجش 
آموزش کشور در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما 
ــاس نــام نویسی آزمــون دوره هــای  گفت: براین اس
 ۱۲ ــا  ت از شــشــم آذر   )PHD ــرای تخصصی ) ــت دک
۹۸ برگزار  ــون آن نیز جمعه دوم اسفند  آذر و آزم
می شود.حسین توکلی افــزود: نــام نویسی آزمــون 

 ۲۵ تا  آذر   ۱۶ از  نیز  ناپیوسته  ــد  ارش کارشناسی 
ــای پنج شنبه و  ــود و آزمـــون آن روز هـ آذر خــواهــد ب
 جمعه ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ برگزار می شود.
وی ادامه داد: همچنین نام نویسی آزمون سراسری 
)کنکور( ۹۹ از ۱۶ تا ۲۴ بهمن ۹۸ از طریق درگاه 
اینترنتی سازمان سنجش انجام می شود و این آزمون 
نیز در روز هــای پنج شنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ تیر ۹۹ 

برگزار می شود.
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امام جعفر صادق)ع( می فرمایند:
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شرق- این روزنامه در گزارشی درباره فرار مالیاتی  •
برخی وکال آن را »تاریکخانه فرار مالیاتی« خواند و 
نوشت: کارشناس مطلعی که مدت ها روی فعالیت 
ــت، راه اصلی  وکــال پژوهش و بررسی داشته اس
فرارمالیاتی وکــال را کم اظهاری در حق الوکاله 
دریافتی آنان و نبودن شفافیت در اطالعات آنان 

می داند.
هفت صبح- این روزنامه در گزارشی دربــاره  •

آخرین آمــار تن دادن اطبا به استفاده از دستگاه 
کارت خوان خبر داد که در این باره نصف پزشکان 

پای کار آمده اند.
کیهان- حسین شریعتمداری با رد اظهارات  •

رئیس جمهور مبنی بر این که »اولین روزنامه ای که 
از تصمیم اختصاص ارز 4200تومانی تعریف کرد، 
کیهان بود«، نوشت: برخالف ادعای آقای روحانی، 
کیهان نه فقط هرگز از اقدام یاد شده دولت حمایت 
نکرد بلکه اولین روزنامه ای بود که در اولین شماره 
خود در اولین روز بعد از تصمیم دولــت، تیتر یک 
روزنامه را به نفی این تصمیم اختصاص داد و آن را به 

شدت محکوم کرد.
ــران- محمد مهاجری فعال رســانــه ای در  • ایـ

یادداشتی پیشنهاد داد: چه خوب است که رئیس 
جمهور عــالوه بر حضور در جمع اصحاب رسانه، 
نشست هایی کوچک )در حد 4-5 نفر( با نخبگان 
سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  داشته 
باشد و مشروح آن به صورت زنده از تلویزیون پخش 
شود. حضور در جمع نخبگان برای رئیس دولت یک 
بازی برد-برد است به ویژه که این نخبگان دارای 
گرایش های مختلف باشند که هم فال است و هم 

تماشا.
آرمان ملی-  وزیر ورزش و جوانان گفت: »با رعایت  •

حدود فرهنگی و شرعی، آمادگی و امکانات پذیرایی 
از خانم های تماشاگر فوتبال در 10 ورزشگاه کشور 

فراهم است«.
جام جم- فتح ا... تاری استاد دانشگاه با انتقاد از  •

فعالیت افرادی که دارای درآمد و در عین حال فاقد 
شغل هستند، گفت: در ساده ترین حالت شاید افراد 
دارای چندین مسکن باشند که با گرفتن اجاره  درآمد 
کسب می کنند که این درآمد به دلیل ضعف قانونی 
است. اگر دولت طرح های مالیاتی برای بیش از 
مصرف مورد نیاز خانوار در نظر می گرفت، این پدیده 
به وجود نمی آمد و این گونه درآمدهای غیر مولد و غیر 

مفید برای اقتصاد شکل نمی گرفت.

تابناک نوشت : به نظر می رسد از سه جهت  •
عبارت تکراری رئیس جمهور که »من آماده ام خود 
را قربانی کنم«، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. اول این 
که عقال و عرفا چنین قربانی شدنی توجیه ندارد. 
دوم آن که منش روحانی و مکانیسم و پویایی نظام به 
چنین سمتی کشیده نمی شود و سوم این که چنین 
قربانی شدنی، نه تنها منافع ملت را تأمین نمی کند که 
انسجام داخلی را بیهوده بر هم می ریزد؛ بنابراین، اگر 
مراد رئیس جمهور از قربانی شدن، موارد باال باشد، 
بهتر است در همان حدود ژست تبلیغاتی بماند. اگر 
هم مراد دیگری دارند که خوب است برای تنویر افکار 

عمومی آن را بیان کنند.
عصر شهروند  خبر داد: جمعی از خانواده های  •

شهدای آتش نشان حادثه پالسکو به علت محقق 
نشدن برخی از وعده های شهرداری و شورای شهر 
تهران، روزگذشته )سه شنبه( در مقابل شهرداری 

تهران تجمع کردند.
الف مدعی شد :  انتشار فیلم کوتاه اعترافات  •

تلویزیونی روح ا... زم آن هم با جمالت همیشگی به 
دلیل تاثیرمنفی که بر باورپذیری مخاطب می گذارد 
بیش ازهر چیز جفا در حق تالش های امنیتی صورت 
گرفته در این زمینه بود. این اتفاق زمانی روی داد که  
خاطره تلخ یک اشتباه در پخش اعترافات تلویزیونی 
یکی از متهمان امنیتی که به تازگی نیز به صراحت بر 
اشتباه بودن آن از سوی وزارت اطالعات تاکید شد از 

خاطر مخاطب نرفته است.
 عصر شهروند  نوشت:  محمد جهانگیری معاون  •

نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی با تاکید بر این که 
قانونی برای ایجاد محدودیت در عمل های زیبایی 
نامتعارف در صورت وجود ندارد، گفت: این که یک 
نفر تا چه حدودی حق دارد، تغییر قیافه بدهد، باید با 
همکاری علما، حقوقدانان و همکاران بررسی شود.

صبحانه آنالین خبر داد : غالمحسین مهرعلیان،  •
ــی سازمان غذا و دارو اظهار کرد:  مدیرکل داروی
دولت کره جنوبی به تازگی صادرات دارو و مواد اولیه 

دارویی را به ایران منع کرده است.
خبرآنالین نوشت: در مقدماتی جام جهانی  •

2002 وقتی بحرین سه بر یک ایران را برد، خیلی 
شایعات مطرح شد. مثال می گفتند قبل از بازی 
بازیکنان کشک و بادمجان خوردند. رضا چلنگر 
مترجم بالژویچ گفت:نه شاید این را به شوخی گفتند. 
قبل از بازی انواع غذا ها بود. از کباب سلطانی بگیرید 
تا برگ، چنجه. تازه بعد از ناهار کافه گالسه هم زدیم. 

به خاطر همین همه سنگین شده بودند.

یک مقام ارشد سپاه و یک مقام سازمان اطالعات 
سپاه در گفت و گوهایی جداگانه جزئیات تازه ای 
درباره دستگیری سرشبکه رسانه معاند آمدنیوز 
ارائه کردند. براساس گزارش رسانه ها، یکی از 
مسئوالن طراحی و اجرای عملیات اخیر سازمان 
اطالعات سپاه که با نورنیوز گفت و گو می کرد، 
در خصوص اهمیت عملیات انجام شده از نظر به 
کارگیری شگردهای اطالعاتی گفت: مهم ترین 
ویژگی این عملیات، معماری دقیق و چند الیه 
اطالعاتی است که طی آن و با استفاده از روش 
های نرم اطالعاتی، ســوژه مد نظر از مجموعه 
پرهای حفاظتی که از ســوی سرویس های  س
جاسوسی بیگانه برای او فراهم شده بود جدا و 
وارد تور سازمان اطالعات سپاه شد. وی با بیان 
این که به طور طبیعی دستگیری یک فرد نمی 
تواند هدف اصلی طراحی و اجرای این عملیات 
پرمخاطره باشد، افزود: فرد دستگیر شده کانون 
تالقی و تبادل پیام در شبکه تغذیه و پشتیبانی 
جریان آمدنیوز در داخل و خارج کشور بوده و در 
اختیار گرفتن وی می تواند شناسایی و انهدام 
مجموعه این شبکه را به دنبال داشته باشد. این 
مقام اطالعاتی تأکید کرد: در این عملیات، شبکه 
پیچیده ای که برای جنگ ادراکی علیه جمهوری 
اسالمی طراحی شده بود با مجموعه ساختارها 
و بسترهای ارتباطی و اطالعاتی آن در داخل و 
خارج از کشور هدف ضربه قرار گرفت که ابعاد و 
دستاوردهای آن به تدریج اطالع رسانی خواهد 

شد.

ــردار توالیی: با همکاری سرویس های 	  س
اطالعاتی دیگر توانستیم زم را دستگیر کنیم

مسئول اشراف دفتر فرماندهی کل سپاه هم در 
گفت و گویی درباره جزئیات عملیات دستگیری 

زم بیان کــرد: نیروهای اطالعاتی، مدت های 
مدیدی بود که روح ا... زم و تحرکات وی را زیر نظر 
داشتند و تقریبا از دو سال پیش در تور اطالعاتی 
سپاه پاسداران قرار داشت و در نهایت با همکاری 
سرویس های اطالعاتی دیگر توانستیم وی را 
دستگیر کنیم. سردار محمد توالیی افزود: این فرد 
شدیدا مورد حمایت سرویس های اطالعاتی قرار 
داشت اما در یک عملیات بسیار پیچیده اطالعاتی 
توانستند زم را در تور اطالعاتی خودشان بیندازند 
و دستگیر کنند. این مقام ارشد سپاه ضمن هشدار 
به فریب خوردگانی که در دامــان سیستم های 
اطالعاتی افتادند، گفت: آن ها باید بدانند سرویس 
ی اطالعاتی این کشورها به محض این که  ها
فشاری به آن ها بیاید یا تهدیدی علیه آن ها ایجاد 
شود، همه داده های خودشان را فدا می کنند. 
سردار علیرضا افشار مشاور سابق فرمانده کل 
سپاه هم در گفت و گویی تأکید کرد که روح ا... 
زم، مفسد فی االرض و محارب با نظام جمهوری 
اسالمی ایران است؛ این فرد آموزش های فراوانی 
در زمینه های مختلف از جمله آشوب در کشور را در 
قالب سایت و کانال آمدنیوز طی سال ها تبلیغ کرد 

و به همین خاطر مفسد فی االرض است.

زم: اعتماد به دولت ها کار اشتباهی بود	 
در فیلم منتشرشده از بازداشت روح ا...زم، او 
ضمن پشیمانی از فعالیت سال های اخیرش 
گفت: در بحث اعتماد به دولت ها مشخصًا اعتماد 
به دولت فرانسه کار اشتباهی بود. آمدند مقطعی 
قبول کردند از من محافظت کنند. او ادامه داد: 
در مجموع اعتماد به دولت ها اعتماد صحیحی 
نیست مخصوصا دولت هایی که نشان می دهند با 
جمهوری اسالمی رابطه خوبی ندارند مثل دولت 
آمریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه. زم با اشاره به 
این که بازداشت شدم و فکر نمی کردم بازداشت 
شــوم، گفت: بابت اتفاقاتی که افتاده باید یک 

عذرخواهی از مجموعه نظام انجام بدهم.

قدردانی ها از سربازان گمنام	 
در ادامــه واکنش ها و استقبال مقامات و چهره 
های برجسته کشور، آیت ا... نوری همدانی، آیت 
ا... رئیسی رئیس قوه قضاییه و حجت االسالم 
منتظری دادستان کل کشور هم در سخنان و 
پیام های جداگانه ای از مأموریت موفق سازمان 
اطالعات سپاه قدردانی کردند. محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهور هم در یادداشتی تأکید 

کــرد: بــازداشــت روح ا... زم در حالی که تحت 
حمایت سرویس های اطالعاتی غرب خودش را 
در مصونیت کامل می دانست، نشان از اشراف 
اطالعاتی و توان امنیتی سپاه پاسداران دارد.
وی افــزود: این عملیات بعد از سرنگونی پهپاد 
آمریکایی بیش از هر چیز قدرت و توان ایران را 
در دو مصاف نظامی و اطالعاتی-امنیتی به رخ 
دنیا کشید تا بدانند خواب های شومشان برای 
ایران عزیز، هیچ گاه تعبیر نخواهد شد. نیروی 
انتظامی، رئیس دیوان عدالت اداری، بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، سازمان بسیج 
مستضعفین، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، 
دبیر ستاد مــبــارزه با مــوادمــخــدر، حــزب ندای 
ایرانیان، کانون دانشگاهیان ایران اسالمی و... 
هم در پیام های خود از دستگیری عنصر رسانه ای 

ضدانقالب تجلیل کردند. 

تحمیل اقتدار اطالعاتی ایران به سرویس های 	 
جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و فرانسه

ــس ســتــادکــل  ــی ســرلــشــکــر مــحــمــد بــاقــری رئ
نیروهای مسلح هم در پیامی با »موفق، حرفه 
ای و شگفت انگیز« خواندن فریب و غافلگیری 
کرد  تأکید  آمدنیوز  کانال  سرشبکه  کار  ش و 
که ایــن اقـــدام، »اقــتــدار اطالعاتی جمهوری 
ــران را به سرویس هــای اطالعاتی  اسالمی ای
دشمن به ویژه سازمان های جاسوسی آمریکا، 
یــم صهیونیستی و فرانسه و برخی دیگر از  ژ ر
کشورهای اروپایی و منطقه طی  یک عملیات  
اطالعاتی پیچیده، حرفه ای و نوآورانه تحمیل 
کرد و بیانگر تیزهوشی، اخالص، تدبیر، توکل 
،صبر و عقالنیت راهبردی در به کارگیری روش 
های نوین و ابزارهای مدرن صحنه اطالعات و 

عملیات است«. 

2 روایت از عملیات اطالعاتی سپاه برای شکار »زم« 
سردار توالیی: با همکاری سرویس های اطالعاتی دیگر توانستیم زم را دستگیر کنیم 

ابتکار: اصالح طلبان باز هم به سمت 
ائتالف انتخاباتی خواهند رفت 

انتشار خبر نشست اخیر مجمع روحانیون مبارز 
و شورای عالی سیاست گذاری درحالی بود که  
اخبار متفاوتی از آن به بیرون درز کرد. اما آن چه 
بیش از هرموضوعی مورد توجه قرار گرفت نحوه 
ورود اصالح طلبان به انتخابات بود. بنا به گفته 
چهره های نزدیک به این دو تشکل، خروجی این 
نشست حضور اصالح طلبان در انتخابات آینده 
مجلس فقط با کاندیداهایی که اصــالح طلب 
باشند بوده است.این درحالی است که معصومه 
ابتکار معتقد است اصالح طلبان در نهایت باید 
به سمت ائتالف پیش بروند.این چهره سیاسی 
اصالح طلب و معاون روحانی که با خبرآنالین 
گفت وگو می کرد، اظهار کرد: وقتی تصمیمی به 
صورت جمعی گرفته می شود یعنی تصمیم آخر و 
نهایی گرفته شده منتها نکته جالب این است که 
امروز بسیاری از نیروهای صرفا اصالح طلب با 
جریان اعتدال همگرایی زیادی دارند.وی افزود: 
ما در نهایت باز هم به سمت ائتالف خواهیم رفت 
به دلیل واقعیت ها، شرایط و محدودیت هایی که 
اعمال می شود، باید بپذیریم که واقعیت ها در 
صحنه عمل چیز دیگری است؛ با همه این اوصاف 
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است 
که باید کماکان در انتخاب هایمان دقت کنیم تا 
بهترین انتخاب ها را داشته باشیم.  ابتکار در عین 
حال تاکید کرد: خود ارزیابی، خوداصالحی و 
بازگشت به مبانی، یکی از مسائل مهمی است که 
جریان اصالحات نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
در همین حال یک عضو شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان در گفت وگو با ایسنا با اشــاره به 
ــرای تصویب آیین نامه  ـــدام اصالح طلبان ب ق ا
تشکیل ستاد انتخاباتی شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان اظهار کرد: هنوز این ستاد تشکیل 
نشده است تا برای آن رئیس انتخاب شود. جواد 
امام  ادامه داد: هنوز هیچ بحثی درباره انتخاب 
رئیس ستاد انتخابات مطرح نیست البته مرعشی 
ز گزینه های مطرح می تواند باشد و اگــر وی  ا
این مسئولیت را بپذیرد، اصالح طلبان از وی 

استقبال می کنند. 

پرونده سلمان خدادادی 
به دادگاه همتراز رفت  

دیــوان عالی کشور رای دادگــاه بدوی درباره 
پرونده سلمان خدادادی را نقض کرد. یک منبع 
آگاه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران ، با اشاره 
به پرونده سلمان خدادادی نماینده ملکان در 
مجلس گفت: این نماینده پیش از این به حکم 
دادگاه بدوی مبنی بر مجازات شالق و تبعید، 
اعتراض کرده است .او تاکید کرد: دیوان عالی 
کشور حکم دادگاه اولیه را نقض و بیان کرده 
که این پرونده باید دوبــاره  در دادگــاه همتراز 
بررسی شود.براساس گزارشی که ایرنا پیشتر 
درباره این ماجرا منتشر کرده بود دادستانی 
ملکان، مرگ این زن را »خودکشی« اعالم کرده 
بود.  براساس گزارش تابناک، در 22 اسفند 
97، سایت خبری رکنا اعالم کرد: »خدادادی 
برای پرونده خانم »ن« با اتهام »رابطه نامشروع« 
به دو سال انفصال از خدمت و تبعید و 99 ضربه 
شالق از سوی شعبه 5 دادگاه کیفری استان 
تهران محکوم شده است ولی این حکم قطعی 
نبوده و در صورت اعتراض طرفین پرونده در 
دادگاه تجدید نظر بررسی مجدد خواهد شد. در 
این گزارش، قاضی بر اساس مدارک موجود در 
پرونده، متهم را از تجاوز مبرا دانسته ، اما اتهام 
رابطه نامشروع را پذیرفته بود.« در همین حال 
روز گذشته »شرق« در گزارشی نوشت: دیوان 
عالی کشور با استناد به موارد زیر رأی صادر 
شده از سوی دادگاه رسیدگی کننده را نقض 
کرد. یکی این که محلی که ادعا شده زن جوان 
در آن جا مورد تعرض قرار گرفته  افراد دیگر هم 
به آن جا آمد و شد داشتند که بروز این عمل بعید 
است. دوم  در فایل صوتی ارائه شده به دادگاه به 
اقرار متهم مبنی بر برقراری رابطه جنسی  اشاره 
نشده است و سوم این که براساس مدارکی که 
متهم به دادگــاه ارائه داده وی به بیماری قند 
خون مبتالست و انسولین تزریق می کند و قادر 
به برقراری رابطه جنسی نیست  و این موضوع 
باید از سوی پزشکی قانونی بررسی شود. نام 
سلمان خــدادادی پس از مرگ مشکوک زنی 

جوان به نام »ز.ن« مطرح شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که حمله 
به نفتکش ایرانی سابیتی اقدامی دولتی بوده 
است، افزود: براساس اطالعات دریافتی، حمله 
به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند دولت انجام 
شده اســت. به گــزارش خانه ملت، محمدجواد 
 SABITI ظریف دربــاره حمله به نفتکش ایرانی
در نزدیکی بندر جده عربستان، گفت: براساس 
اطالعات دریافتی، حمله به نفتکش ایرانی توسط 
یک یا چند دولت انجام شده، البته بررسی ها در 
حال انجام است اما تا زمانی که به نتایج متقن در 
این باره دست نیابیم، دولتی را متهم نخواهیم کرد. 

وزیر امور خارجه افزود: حمله به نفتکش ایرانی 
اقدامی پیچیده بوده که حامی دولتی داشته و 
اقدامی دولتی بوده است.ظریف همچنین در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سفر محرمانه 
برادر ولیعهد امارات به ایران صحت دارد یا خیر، 
تصریح کرد: دربــاره این ادعا تحقیق کرده ام و 

چنین خبری صحت ندارد.

لمیادین: انفجار نفتکش ایرانی نشان 	  ا
دهنده کالفگی محور محاصره ایران است

در همین حال پایگاه خبری المیادین هم در 
گزارشی درخصوص انفجار در نفتکش ایرانی 
ابیتی نوشت: از نظر مکانی، ایــن حادثه  س
در آب هــای دریــای ســرخ، نزدیک شهر جده 
عربستان سعودی اتفاق افتاد. داللت مکانی 

و در کنار آن، نزدیکی حادثه به عربستان، 
حکایت از آن دارد که آب های دریای سرخ، 
و  اسرائیل  و  آمریکا  تمرکز  محل  به  بدیل  ت
تالش های دایمی آن ها برای مقابله با حضور 

ایران شده است. 
المیادین با اشاره به این که انفجار نفتکش 
ایرانی نشان دهنده کالفگی محور محاصره 
ایـــران بــه رهــبــری واشنگتن اســت، افــزود: 
حرکت نفتکش های ایرانی در دریا های بین 
المللی، به معنای شکست مفتضحانه سیاست 

تحریم های واشنگتن است.

احزاب

سرنخ تازه ظریف درباره حمله به سابیتی 
حمله به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند دولت انجام شده است

ِ



سیده زهرا آقایی | خبرنگار

ــا لــبــاس هــای   فـــرض کنید ب
پلوخوری تان در یک جلسه 

مهم کاری برای بستن یک 
ــرارداد بــزرگ شرکت  قـ

کرده اید و دقایقی کوتاه که از گفت و گوی 
تان می گذرد، طرف مقابل که هیچ شوخی 

با او ندارید، لبخندی می زند و دستش را پشت 
دست شما می زند! احتماال خیلی تعجب خواهید 
کرد و اصال شاید احساس خوبی هم از این رفتار 
به شما دست ندهد. جالب است بدانید این رفتار 
برای روس ها در مذاکرات شان کامال عادی است 
و نشان می دهد که به طرف مقابل شان اعتماد 
یافته اند. کشورهای مختلف جهان در مذاکرات و 
گفت و گوهای شان، آداب و رسوم مخصوص به خود 
دارند که نسبت به بقیه کشور ها متفاوت است و با 
توجه به فرهنگ هر کشور تعریف می شود. یعنی هر 
کشور،  آداب مخصوص به خود را در چنین مذاکراتی 
دارد و به آن ها پایبند است. ممکن است رفتاری در 
فرهنگ یک جامعه عادی و پذیرفته  شده باشد اما 
برای مردمان منطقه ای دیگر خالف ادب تلقی شود 
و هر رفتار نابه جایی در این شرایط می تواند یک 
مذاکره مهم را بدون نتیجه به نقطه پایانی برساند. 
در پــرونــده امــروز زنــدگــی ســالم، آداب مذاکره  
اقتصادی در چند کشور را گردآوری کرده ایم که 
قطب های تجاری دنیا محسوب می شوند و احتماال، 
بعضی های شان را باور نخواهید کرد چون عجیب و 
غریب به نظر می رسند!فراموش نکنید این نکات 
شامل مذاکرات دیپلماتیک نمی شود و بنا نیست 

برای تمام مردم یک کشور مصداق پیدا کند.

پرونده

آداب و رسوم مذاکره اقتصادی با کشورهایی که قطب تجاری دنیا به حساب می آیند از نظر خودشان عادی است اما بعضی 
هایشان دارای قلق و نکات جالبی است

آلمانی های ُکند، ژاپنی های محتاط 
فرانسوی های خودشیفته و دیگران!
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آلمانی ها

 وقت شناس اما کند در تصمیم گیری! 

اگر کمترین شناختی از سبک زندگی مردم آلمان داشته باشید، می دانید 
که آن ها در زمان انجام کارهایشان بسیار جدی هستند و اصال زیر بار شوخی 
نمی روند. شاید به همین دلیل است که در مذاکرات شان، مردمانی سرد، خشک 
و اندکی متکبر به نظر می رسند. به طور کلی، مالقات در آلمان بسیار جدی گرفته می شود و جلسات 
به حدی رسمی هستند که برای افراد ناآشنا با این فرهنگ،  تعجب آور خواهد بود. آلمانی ها به سلسله 
مراتب اهمیت زیادی می دهند و برای خطاب قرار دادن افرادی که نمی شناسند از نام خانوادگی شان 
استفاده می کنند. اگردرخواست مالقات با آلمان ها را دارید، نامه شما باید به زبان آلمانی نوشته شده 
باشد. آلمانی ها به وقت شناسی هم شهرت دارند و آن را بسیار جدی می گیرند. در صورتی که دیر 
به جلسه می رسید، باید زنگ بزنید و تاخیر خود را موجه کنید. در غیر این صورت کالهتان توی هم 
می رود و ادامه روابط با مشکالت جدی  رو به رو خواهد شد. آلمانی ها جزئیات محور هستند بنابراین 
تصمیم گیری به آرامی و با احتیاط در جلسات شان انجام می شود. پس نباید از آن ها انتظار نتیجه گیری 

سریع داشته باشید.

فرانسوی ها

خودشیفته اند اما امتیاز می دهند! 

فرانسوی ها بسیار شیفته فرهنگ و تاریخ و زبان شان هستند و 
بیشتر مذاکره کننده ها با فرانسوی ها، آن ها را مردمی بی نهایت 
خودشیفته معرفی می کنند. اگر نتوانید با آن ها به زبان فرانسوی 
صحبت کنید، شما را یک آنگلوفیل )انگلیسی دوست( می دانند که در نظرشان خیلی مطلوب 
نیست. اگر می خواهید امتیازی از طرف فرانسوی خود بگیرید، کمی از انگلیسی ها انتقاد 
کنید چراکه برایشان بسیار جذاب خواهد بود. فرانسوی ها، یک سری نقطه ضعف ها دارند که 
با کمک آن ها می توان امتیاز گرفت. با وجود این، آن ها در چنین جلساتی بسیار رسمی هستند. 
چه در لباس پوشیدن و چه نوع نشستن در طول جلسه. زبان منطق و استدالل چارچوب اصلی 
مباحثات فرانسوی ها را تشکیل می دهد، برای همین در مقابل سخنان بی منطق به سرعت 
موضع می گیرند. آن ها هیچ وقت در ابتدای جلسه خواسته های خود را بیان نمی کنند اما 
سعی می کنند خواسته های طرف مقابل را تشخیص بدهند یا حدس بزنند. دوست ندارند با 

نام کوچک صدا شوند و تحت هیچ شرایطی کت خود را طی جلسه درنمی آورند.

هندی ها

 اهل چانه زنی اما طرفدار مذاکره برد-برد! 

هندی ها به وقت شناسی حساسیتی ندارند و شاید تصورش سخت باشد اما 
از این موضوع، ناراحت نمی شوند. عجیب این که آن ها ممکن است حتی نیم 
ساعت یا یک ساعت هم دیر کنند و بدون عذرخواهی در جلسه حاضر شوند. در این 
مواقع اصال نباید بد برداشت کنید. در هند هم مثل بعضی کشورهای آسیایی، هدف از مذاکره رابطه است، 
نه قرارداد. از این رو آن ها وقت زیادی را صرف رابطه سازی با طرف های مذاکره خود می کنند. آن ها مانند 
بعضی هماتایان آسیایی خود اهل صراحت نیستند و به زبان غیرمستقیم بیشتر بها می دهند. هندی ها در 
چنین جلساتی به دیگران خیره نمی شوند و از نگاه خیره دیگران به خودشان نیز آزرده خاطر می شوند. بسیار 
مودب و اهل تواضع هستند و در مذاکره با فریب و دروغ راه را پیش نمی برند. طرفدار رهیافت برد-برد هستند 
و ممکن است در مذاکره از مسائل شخصی و خانوادگی طرف مقابل سوال کنند زیرا ورود به این حوزه را نشانه  
صمیمیت می دانند. آن ها به بحث های سیاسی، رشد اقتصادی هند، ورزش و فیلم عالقه مند هستند و از 
صحبت درباره طبقه فقیر هند و عقاید مذهبی در چنین جلساتی خوش شان نمی آید. هندی ها در مذاکرات 

تجاری روی قیمت ها به شدت چانه زنی می کنند و به هیچ وجه پیشنهاد اول را نمی پذیرند.

چینی ها 

 معاشرتی اما عاشق 
صحبت غیرمستقیم!

غیرمسـتقیم  دارنـد  عـادت  چینی هـا 
چینی هـا،  بـا  وگـو  گفـت  در  کننـد.  صحبـت 
صراحـت موضوعی منفـی تلقی می شـود. آن هـا حتی با درخواسـت 
مسـتقیم هـم مشـکل دارنـد چـون معتقدنـد اگـر درخواست شـان رد 
شـود، آبروی شـان مـی رود و ایـن بـه نفع شـان نیسـت. بـا وجـود این، 
مردمـی معاشـرتی و خوش مشـرب هسـتند. بـرای شـروع تجـارت 
اول بایـد بتواننـد بـه شـرکت شـما اعتمـاد کننـد. از انجـام کار بـا 
شـرکت هایی کـه نمی شناسـند، اسـتقبال نمی کننـد و آشـنایی باید 
از طریـق شـرکت واسـطه انجـام شـود. بـرای مذاکـره اقتصـادی بـا 
شـرکت های چینـی بایـد در قـدم اول، کارت ویزیـت رد و بـدل شـود 
و خیلـی برایشـان مهـم اسـت کـه طـرف مقابـل بـا دو دسـتش کارت 

را بدهـد. 
برخـالف بسـیاری از کشـورها در چیـن در روابـط تجـاری، هدیـه 
دادن )چیـزی شـبیه به رشـوه(، هیـچ ذهنیت منفـی ایجـاد نمی کند 
امـا بـرای هدیـه دادن نبایـد گل یـا سـاعت را انتخـاب کـرد چـون 
نـام  بـا  را  آن هـا  می داننـد.  تدفیـن  مراسـم  بـا  مرتبـط  را  این هـا 
چینی هـا  گفت و گـو،  در  چـون  دهیـد  قـرار  خطـاب  فامیلی شـان 
بسـیار رسـمی هسـتند و دوسـت ندارنـد بـا نـام کوچک شـان صـدا 
زده شـوند. در نـوع نشسـتن پـای میـز مذاکـره و پوشـش ظاهـری 
نیـز آن هـا کامـال رسـمی هسـتند و چنـدان بـه مـزاح در مذاکـره 
اعتقـاد ندارنـد. جـز دسـت دادن از تمـاس بدنـی بـا مخاطبـان 
خود)روبوسـی کـردن( ناراحـت می شـوند. جالب تـر این کـه هنـگام 
نشسـتن در برابـر همتایـان چینـی، بایـد مراقـب بـود کـه زیـر کفـش 
 دیـده نشـود چراکـه چینی هـا از مشـاهده ایـن موضـوع ناراحـت

 می شوند و آن را بی احترامی می دانند.

روس ها
 کم انعطاف اما طرفدار مذاکرات طوالنی!

روس ها بر خالف آلمانی ها به وقت شناسی عقیده چندانی ندارند و به عنوان یک 
تاکتیک در جلسات، دیرتر حاضر می شوند و این موضوع را نشانه باکالس بودن 
می دانند. آن ها تا جایی که بتوانند مذاکره را طوالنی می کنند. اهل معامله هستند و 
باید طرف خود را بشناسند تا با او کار کنند. بسیار رسمی و خشک هستند، همیشه همتایان 

خود را به نام فامیلی صدا می کنند و به هیچ وجه اهل شوخی و مزاح نیستند. 
در چنین گفت وگوهایی از تماس چشمی با مخاطب خود پرهیز و فاصله بدنی خود را حفظ می کنند ولی در 
صورتی که هنگام مذاکره با طرف مقابل تماس فیزیکی پیدا کنند، مثال دست شان را بر پشت کسی بزنند، 
نشان دهنده این است که اعتماد یافته اند. روس ها سازش در مراحل اولیه را نماد ضعف می دانند، برای همین 
از خودشان سرسختی بسیاری نشان می دهند. روس ها اهل ریسک هم نیستند و از مواجهه با موقعیت های 
مبهم حذر می کنند. کم انعطاف اند و جالب این که تا زمانی که تمام تاییدها را از مافوق خود نگیرند،  تصمیم 

نهایی را نمی گیرند.

آرژانتینی ها

 مخالف انتقاد اما بی توجه 
به  مفاد قرارداد!

ــردم ایــن کشور در مــذاکــرات مهم پس از آشنایی اولیه با  م
طرف های خود، آن ها را با نام کوچک صدا می کنند و خودشان نیز 
مایل اند به همین صورت مورد خطاب واقع شوند. البته کاربرد اسم کوچک لزوما به معنای 
صمیمیت نیست. در آرژانتین اصوال اسم فامیل خیلی مورد استفاده نیست و در جلسه اول 
بدشان نمی آید با لفظ »دکتر« خطاب شوند حتی اگر دکتر نباشند! عجیب این که از نظر 
آن ها مفاد قرارداد امضا شده الزام آور نیست و بر اساس دوستی و اعتماد دو طرف می توان 
آن ها را تغییر داد. آن ها طرفدار پروپاقرص مستقیم گویی هستند اما اهل چانه زنی نیستند 
و از بحث و جدل می پرهیزند. آبروی فرد در جمع برای آن ها بسیار مهم است و به هیچ وجه 

در جمع به فردی حمله نمی کنند و دوست ندارند خود نیز با صراحت انتقاد شوند.

ژاپنی ها 

بسیار محتاط اما 
ناتوان در نه گفتن!

بـه  معمـوال  کـه  غربی هـا  برخـالف 
صـورت فـردی وارد مذاکـره می شـوند یـا 
دسـت کـم یـک نفـر حـرف نهایـی را مـی زنـد و بقیـه بـه او احترام 
می گذارند، ژاپنی ها به صـورت گروهی و تیمـی مذاکره را پیش 
می برنـد بنابرایـن نبایـد از آن هـا انتظار داشـته باشـیم کـه بدون 
مشـورت در خصوص موضوعـی اظهار نظـر کنند. البته همیشـه 
یـک مقـام ارشـد در تیـم ژاپنی هـا وجـود دارد کـه تاکتیک هـا را 
بـه صـورت ضمنـی یـا پنهانـی بـه دیگـر اعضـا دیکتـه می کنـد. 
آن هـا در جلسـه اول یـا دوم بـه هیـچ تصمیمـی نخواهنـد رسـید. 

بسـیار محتـاط هسـتند و در زمـان خریـدن، اسـتاد! بنابرایـن 
برای رسـیدن بـه توافق بـا ژاپنی هـا باید صبـوری زیـادی به خرج 
داد. جالـب تـر این کـه اگـر بـی صبـری یـا بیـش از حـد بی پـرده 
بـودن را در طـرف مقابـل مشـاهده کننـد، مذاکـرات را متوقـف 
خواهنـد کـرد. ژاپنی هـا بسـیار مبـادی آداب هسـتند و خـود 
را مقیـد بـه برخـورد مودبانـه و محترمانـه می داننـد. همچنیـن 
احتـرام اغراق آمیـزی بـرای مقـام ارشـد تیـم مذاکـره قائـل انـد 
و ایـن شـیوه را از طـرف مقابـل هـم توقـع دارنـد. اهـل صراحـت 
نیسـتند، باالخـص وقتـی  می خواهنـد جـواب منفـی بدهنـد. 
هیچ وقـت نبایـد از آن هـا انتظار یـک جواب منفی روشـن داشـته 
باشـید. به عنوان مقدمه گفت وگو هیچ گاه با آن هـا درباره جنگ 
جهانـی دوم صحبت نکنیـد، چون از یـادآوری آن روزهـا ناراحت 
می شـوند. توجـه ویـژه ای بـه ظاهـر دارنـد بنابرایـن توصیـه مـی 
شـود کـه در مذاکـره بـا آن  هـا کت و شـلوار تیـره، پیراهـن سـفید و 

کـراوات تیـره بپوشـید.

کانادایی ها 

سخت گیرند اما زود پسرخاله می شوند!

کانادا یک کشور دو زبانه  است. برخی شهر هایش انگلیسی زبان هستند و برخی دیگر به 
فرانسه صحبت می کنند و بین این استان ها و آداب مذاکره شان از زمین تا آسمان، تفاوت  
وجود دارد بنابراین مهم است که مذاکره در کدام شهر انجام می شود. مثال در شهر های 
انگلیسی زبان، فاصله بین دو نفر هنگام صحبت کردن حدود 60 تا 70 سانتی متر است و حرکات بدن 
حداقل است اما در استان های فرانسوی زبان، افراد به هم نزدیک تر قرار می گیرند و از حرکات بدن استفاده بیشتری 
می کنند. برای مذاکره با شرکت های کانادایی باید از تمام مدارک به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه پرینت گرفت. البته 
آن ها معموال روابط تجاری را بسیار محتاطانه آغاز می کنند و سخت گیری زیادی دارند اما اگر شما را شناختند، غیر رسمی 
و فوق العاده دوستانه برخورد می  کنند. کانادایی ها به سرعت به اصل موضوع وارد می شوند. همچنین به سرعت از طرف 
مقابل خواهند خواست که آن ها را به اسم کوچک صدا کند ولی تا قبل از اجازه خودشان، این کار، بی ادبی محسوب 
می شود. نکته دیگری که در ارتباط با کانادایی ها حائز اهمیت است، حفظ تماس چشمی در جلسات مذاکره است، طوری 

هاکه در کشور های دیگر تا این حد این موضوع تاکید نشده است.
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 اگر اسراف نشود، همه مردم دنیا سیر می شوند!
795 میلیون نفردر دنیا از گرسنگی رنج می برند  تضادی 
شوکه کننده! جنگ و نبود حمایت از توسعه کشاورزی مهم 
ترین عوامل گرسنگی در دنیا به حساب می آیند که حیات 
افراد را به خطر مــی اندازند. از بین رفتــن خوراکی ها در 
همه جوامع دیده می شــود اما ســطح آن متفاوت خواهد 
بود. به عنوان مثال بیشترین اسراف غذا ) 53درصد( در 
کشورهای اروپایی مربوط به مصرف کنندگان و در منازل 
و رستوران هاست اما در کشورهای در حال توسعه، نبود 
برنامه ریزی برای نگهداری و بسته بندی مهم ترین چالش 
اســت و بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی طی 

مراحل اول تولید از بین می رود.
 همه کشورها درگیر » سوء تغذیه« 

از هر ســه نفر، یکی از تغذیه صحیح برخوردار نیســت که 

پیامد آن در کودکان، اختالل در رشد و در بزرگ ساالن 
اضافــه وزن اســت. برآوردها نشــان می دهــد نزدیک به 
نیمــی از آمار فــوت کــودکان کمتــر از پنج ســال در دنیا 
ناشی از » سوء تغذیه« است. همچنین کم خونی دختران 
نوجوان و زنان نیز یکی دیگر از پیامدهای این مسئله است 
که زمینه ساز مشکالت متعدد مادران و کودکان آینده در 

طوالنی مدت خواهد بود. 
کمبود ویتامین ها و مواد معدنــی از طریق تغذیه یکی از 
موانع عملکــرد مطلوب سیســتم ایمنی و رشــد مطلوب 
اســت اما بیش از یک ســوم کــودکان در ســنین پیش از 
دبســتان در دنیا دچار کمبود ویتامین A هســتند. ســوء 
تغذیه مادران که متاســفانه در کشــورهای توسعه نیافته 
شایع است، عوارضی مانند رشد ناکافی جنین و افزایش 
خطرات بارداری را در پی دارد. به طور کلی ســوء تغذیه 

مادران و کودکان عامل مرگ و میر حدود 10 درصدآمار 
فوت در جهان است.  

 دورریزهای غذایی را کم کنیم
متخصصان اعالم کرده اند هر فرد در ماه حدود 20 پوند 
ماده غذایی را دور می ریزد که این مشــکل بزرگی است. 
زمانی که متوجه می شویم 40 درصد از غذای تولید شده 
در ایاالت متحده آمریکا از زباله دانی سر در می آورد، آن را 

نوعی بی مسئولیتی می دانیم. 
پیش از آن که مــاده غذایی که در یخچال نگه داشــته اید 
خراب شود، آن را به فریزر منتقل کنید یا اگر امکان دارد 
خشــک کنید. میوه ها و ســبزیجات را داخــل یک پاکت 

نایلونی قرار دهید و سپس به فریزر منتقل کنید.
پژوهش ها نشان می دهد 44 درصد از این غذاهای دور 
ریخته شــده از خانه و 33 درصد از صنایــع غذایی یعنی 

رستوران ها به وجود آمده است.
 چند راهکار ساده

 برنامه و نقشه غذایی هفتگی تهیه کنید.
 تهیه فهرســت غذایی هفتگی بسیار مفید است و فقط 

مانع اسراف نمی شود بلکه فواید دیگری هم دارد.
 کود گیاهی بسازید.

برخی از کشــورها برنامه های تولیــد کودهای گیاهی از 
دور ریزهــای خانگی دارنــد؛ حتی اگر چنیــن برنامه ای 
در کشــورتان ندارید، آن را در خانه خودتان اجرا کنید و 
 به این شکل در کاهش گازهای گلخانه ای کمک کننده 
www.Fao.fr :منبع باشید.                                                     
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پرسش و پاسخ

درمان عفونت های دندانی با طب سنتی

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر کامران حسین زاده
 جراح قلب 

لطفــا  عالیــم آب آوردن ریه را کمــی توضیح 
دهید . مشکل قلبی دارم و احتمال  داده اند، 

ریه هایم آب آورده است.
آب آوردن ریه، عارضه ای است که بر اثرتجمع  مایع 
اضافی در ریه ها به وجود می آید.این مایع در کیسه 
های هوایی ریه ها جمع می شود و تنفس را دشوار 
می ســازد. علت آب آوردن ریه می تواند ناشــی از 
قلب یا ریه ها باشد.در اغلب موارد، مشکالت قلبی 
علت ورم ریوی هســتند. البته این مایــع به دالیل 

دیگری هم می تواند در کیسه ها جمع شود.
 برخی از ایــن دالیل عبــارت اســت از: ذات الریه، 
قرار گرفتن درمعرض مواد سمی و دارویی، تروما 
در قفســه ســینه و ورزش در ارتفاعات.آب آوردن 
ریه به طور ناگهانی )ورم ریوی حاد(، یک وضعیت 
اورژانســی محســوب می شــود و نیاز بــه مراقبت 
پزشــکی دارد. گاهــی این بیمــاری موجب مرگ 
بیمار می شــود، اما اگر زود درمان شــود می توان 
فرد بیمار را نجات داد. درمان آب آوردن ریه بسته 
به علت به وجود آمدن بیمــاری در افراد مختلف، 

متفاوت است.
 نفس تنگی شــدید که با فعالیت یا دراز کشــیدن 
بیشتر می شــود،  احســاس خفگی ناگهانی که با 
دراز کشیدن بدتر می شود،  خس خس صدا یا نفس 
نفس زدن،  پوســت سرد و چســبناک،  اضطراب، 
بی قراری و ترس،  ســرفه همراه با خلط که گاهی 
خونی هم هست،  لب های بنفش،  ضربان شدید 
قلب،  صــدای خس خس وار،  بیدار شــدن هنگام 
 خواب شــب همراه با ســرفه کــه با نشســتن بهتر

 می شود.  اضافه وزن ناگهانی، ورم پاها،  خستگی 
شدید، ریه های شما دربردارنده کیسه های هوایی 
انعطاف پذیری به نام آلوئول است. با هر نفس این 
کیسه ها اکسیژن را جذب و دی اکسید کربن آزاد 
می کند.البته در شرایط خاصی آلوئول ها به جای 
هوا پر از مایع می شود و از جذب اکسیژن در جریان 
خون جلوگیری می کند. بعضــی از عوامل در این 
موضوع دخالت دارد، اما بیشتر دلیل آب آوردن ریه 
به وضعیت قلب بر می گردد. درک ارتباط بین قلب 
و ریه ها می تواند به فهمیدن این مسئله کمک کند.

آشپزی من آشپزی من خورش
  سالمتآشپزی من

 افتادگی 
و چسبندگی رحم

بانــوان بیماری های خاص خودشــان 
را دارند و به همین دلیل باید از جنبه های مختلف 
ســالمت خود آگاهی داشــته باشــند.از جمله این 

بیماری ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 افتادگی رحم

بــارداری ، افزایش فشــار به پایین شــکم، یبوســت 
مزمــن، چاقــی مفــرط حتــی ســرفه هــای مزمــن 
و طوالنی یا ترشــح نشــدن هورمــون اســتروژن به 
خصوص در دوران یائسگی باعث بروز این بیماری 

می شود.
عالیم بالینی

درد و فشار زیر شــکم ، بی اختیاری ادرار،احساس 
فوریــت در ادرار، تکــرر ادرار، در مــوارد شــدید بــا 
احتباس ادراری و درد ناشی از آن و آنوری)تشکیل 
نشدن ادرار(، یبوست، اسهال، بی اختیاری مدفوع  
کمر درد، پهلو درد، درد لگن، ناراحتی کلی لگن، 

افزایش حجم خون ریزی قاعدگی.
 چسبندگی لوله های رحمی

چســبندگی ها بیشــتر دردهــای مبهم شــکمی به 
همــراه دارد و اگر بیماری دچار اندومتریوز باشــد، 

دردها کامال مشخص خواهد بود.
عالیم بالینی

چسبندگی لوله های رحمی عالمت خاصی ندارد 
و بیماران اغلب به صورت ثانویه به پزشــک مراجعه 
می کنند؛ ثانویه با دردهای شدید یا ثانویه با نازایی 
و...  کــه در ایــن مواقــع، پزشــک باید شــرح حالی 
از بیمــار بگیــرد و مشــکل را تشــخیص دهد.اما در 
بیمارانی که خون ریزی قاعدگــی آن ها کم یا قطع 
شــود یا قاعدگــی دردنــاک، نازایی و ســقط مکرر 

داشته باشند شایع تر است.

بانوان

زندگیسالم
چهار شنبه

۲۴مهر1398
شماره1۴۴3
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از سال 1945، 16 اکتبر مصادف با 24 مهر از طرف سازمان کشاورزی و خواربار سازمان 

ملل متحد ) فائو( به عنوان روز جهانی » غذا« معرفی شد تا دسترسی نابرابر غذا در سراسر 

دنیا بیش از پیش مورد توجه دولت ها، سازمان های خصوصی و همه مردم باشد. در حقیقت آمار تکان دهنده 

سازمان بهداشت جهانی از رنج گرســنگی و ســوء تغذیه افراد به خصوص کودکان در جوامع فقیر و درگیر 

جنگ لزوم اقدام اساسی در این باره را می طلبد. نظر به اهمیت این موضوع، هر سال شعاری هم از طرف فائو 

انتخاب می شــود تا اقدامات بر مبنای آن برنامه ریزی شود . در ســال جاری میالدی هم  “ تغذیه سالم برای 

جهانی بدون گرسنگی” انتخاب شده است.

مناسبت

خورش تره کردی  مفید برای  سوءهاضمه ای ها 

 گوشت گوسفند یا گوساله -  500 
گرم

 تره خرد شده -  500 گرم
 لوبیا چیتی یا سفید -  2 پیمانه

 پیاز -  یک عدد متوسط
 گرد لیمو -  یک قاشق مرباخوری

 رب گوجه فرنگی -  2 قاشق 
غذاخوری

 نمک -  به میزان الزم
 فلفل -  به میزان الزم

 زردچوبه -  به میزان الزم
 روغن  - به میزان الزم

پزشکی

یکــی از عواملــی کــه  موجب اســترس و مشــکالت 
روانی در افراد می شــود ، درد دندان است. عفونت و 
پوســیدگی دندان ها به دلیل خرابی  ریشه دندان یا 

لثه هاست که آسیب دیده اند. 
پوســیدگی دندان ها و رســیدن آن به عصب و ریشــه 

موجب عفونت لثه ها یا شکستگی دندان ها 
می شود. ممکن اســت گاهی این 

شکستگی به دلیل شکستن 
پسته، بادام، گردو و فندق 

با دندان ها اتفاق بیفتد 
که بــا به وجــود آمدن 
ایــن نــوع عارضــه، 
باکتری ها به راحتی 
به دهان راه می یابد.

دنــدان  پوســیدگی 
موجب بوی بــد دهان 

می شــود. بیماری آبسه 
هــم می توانــد در بــه وجود 

آمدن ایــن عارضــه تاثیر داشــته 
باشد.

خوردن غذاهای بیش از حد گرم یا ســرد مانند مواد 
نشاســته ای، قندی می توانــد در  عفونــت دندان ها 

موثر باشد.
 از جمله عــوارض این بیمــاری می توان به ســردرد، 
تب شدید، اضطراب، اســترس، تنش های عصبی و 
بی خوابی اشــاره کرد. عفونت دندان یا همان آبســه 
زمانــی بــروز می کند کــه دندان ها پوســیده شــود و 

باکتری ها به راحتی به لثه ها و استخوان ها نفوذ کرده 
باشد. با وجود این عفونت ها، دندان ها و لثه ها دچار 

ورم و درد خواهد شد.
افراد مبتال می توانند یک حبه ســیر خردشــده روی 
دندانی که درد می کند بگذارند یا آب و نمک مخلوط 
شده را هر شــب در دهان شــان بچرخانند 
تــا دندان هــای شــان بــه خوبــی 
ضدعفونی شــود. معمواًل به 
دلیل دردی که فرد مبتال 
تحمل می کند، دچار 
بیماری هــای روانی 
و عصبــی می شــود 
که بهتر اســت فرد 
مبتال سنبل الطیب 
یــا  بابونــه  یــا 
استوقودوس مصرف 
کند. به طــور کلی درد 
دندان ممکن است موجب 
یک فوریت پزشکی شود که فرد 
باید فوری به پزشک مربوط مراجعه کند.
افــراد می تواننــد از طــب ســنتی بــرای رفــع درد 
دندان های خود اســتفاده کنند اما اگر پوســیدگی 
و عفونت شــدت داشــته باشــد فرد مبتال باید فوری 
به پزشــک مراجعه کند تــا بیماری گســترش نیابد. 
استفاده از میخک برای درمان دندان ها بسیار مفید 
است. برای رفع دندان درد مخلوط میخک، بابونه و 

عسل هم می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.

توصیه به مبتالیان به افسردگی  پاییز

 خلق افسرده در بخش عمده روز، کاهش عالقه و لذت 
بــه فعالیت های قبلــی، کاهــش چشــمگیر وزن بدن، 
بی خوابی یا خواب آلودگی مفــرط، بی قراری و کندی 
روانــی حرکتــی، خســتگی و از دســت دادن انــرژی، 
احســاس بی ارزشــی، کاهش توانایــی تفکــر و تمرکز 
و افــکار عــود کننده دربــاره مــرگ از ویژگی هــای بارز 
افسردگی در افراد است که ممکن است در فصل پاییز 
و زمستان تشدید شــود. در صورتی که عالیم ذکر شده 
حاد نباشد و برای زندگی روزمره مشکل خاصی ایجاد 
نکند، می توان با به کارگیری روش های ساده و موثر از 

بروز این اختالل جلوگیری کرد :
 افراد برنامه منظمی برای خواب خود داشــته باشند 
و حتی اگــر تمایلی به خارج شــدن از رختخــواب خود 
نداشــتند، به محــض بیدار شــدن از رختخــواب خارج 

شوند.
 تغییرات ســاده، کوچک و جذابی را در محل زندگی 
خود فراهم کنیــد، به طور مثال چیدمــان اتاق را تغییر 

دهید. 
 خانــه را بــا شــمع، عودهــای خوشــبو و گلدان های 
کوچک تزیین کنید، زیرا این اشیای تزیینی در شادابی 

روحیه شما تاثیر زیادی دارد. 
 سعی کنید در رفتارهای روزانه خود تغییرات ساده ای 
اعمال کنید. به طور مثال اگر قرار است چای ساده ای 

بنوشید آن را با طعم های متفاوت مزه دار کنید.
 اهداف واقع بینانه ای برای خود تعیین و سعی کنید 
بخش کوچکــی از اهداف مدنظر خــود را انجام دهید، 
زیرا رسیدن به اهداف روزانه کمک می کند تا از حالت 

افسردگی و خستگی به شادی بازگردید.
 از به دوش گرفتن مسئولیت های بیش از حد پرهیز و 

سعی کنید انتظار زیادی از خود نداشته باشید.
 برنامه تفریحی روزانه ای برای خــود در نظر بگیرید، 
زیرا انجــام فعالیت های انرژی زا موجب می شــود تا در 

طول روز بتوانید با آرامش زندگی کنید.
 دیگران را منبع اصلی احســاس منفی خــود ندانید 
و ســعی کنید مســئولیت تغییر خود را بپذیرید. یادتان 
باشد هیچ کس مســئول افکار، احساسات و رفتار شما 

نیست مگر خودتان.
 اتفاقــات زندگی تــان را براســاس اســتانداردهای 
کمال گرایانه بررســی نکنید و ســعی کنیــد واقعیت ها 
را ببینید و بدانید که شــما فردی هســتید با توانایی ها 
و ویژگی هــای مثبت خــاص و محدودیت هایــی که هر 
انسانی با آن مواجه است بنابراین سعی کنید با آرامش 

زندگی کنید.

به مناسبت 16 اکتبر 
مصادف با 24 مهر؛ روز جهانی » غذا«

بیشتر بدانیم

 در ظرف مناســبی روغن بریزید و پیاز خرد شده را در 
آن کمی تفت دهیــد به طوری که نیمه طالیی شــود.

گوشــت را به پیاز اضافه کنیــد و بعد از حــدود 5 دقیقه 
زردچوبه و لوبیــا چیتی را بــه آن بیفزاییــد )دقت کنید 
لوبیا را از شب قبل خیس و آب آن را دو بار عوض کنید(.

پس از کمی تفت دادن حدود نیم لیتر آب به آن اضافه 
کنید و اجازه دهید آب جوش بیاید و زیر شعله را کم کنید 
تا خوب بپزد.  در تابه ای جداگانه کمی روغن بریزید 
تره و حدود یک قاشــق چای  خوری شــنبلیله خشــک 
را به آن اضافه کنیــد و حدود 10 دقیقــه تفت دهید. 
وقتی گوشت پخت، تره سرخ شــده را به آن اضافه کنید 
و نمک، فلفــل و رب گوجــه فرنگی بریزیــد. در اواخر 

پخت گرد لیمو یا 4 عدد لیمو عمانی را به خورش اضافه 
ســیب  و بعد از یک ربع زیــر خورش را خاموش کنید.
زمینی را خاللی و سرخ کنید. گوجه فرنگی را هم خرد 

و سرخ کنید.
  گوجه و ســیب زمینی را برای تزیین روی خورش تره 
کردی می ریزیم. در صــورت تمایل زعفران آب کرده 
هم به خورش اضافه کنید.  اگر ترشی خورش کم بود، 
طبیعت تره گرم  کمی آب غوره یا آب لیمو اضافه کنید. 
و از نظر خواص شــبیه سیر و پیاز اســت ولی طعم و بوی 
مصرف تره  آن مالیم است و دهان را خوشبو می کند.
برای درمان یبوســت، ترش کردن، ســوءهاضمه، رفع 

چاقی، تسکین درد و تصلب شرایین مفید است .

تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان گلوکز خون
زیره ســبز از خانواده چتریان و  بومی شرق مدیترانه 
تا هند اســت. این گیاه خاصیت ضد سرطانی و ضد 
باکتریایــی دارد. میوه آن  به عنوان چاشــنی غذا در 
سراســر جهان اســتفاده می شــود.این میوه غنی از 
ایزوفالونوئیدهای استروژنی، لوتئولین است.میوه 

این گیاه حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان است. 
اسکوربیک اسید، نیاسین، مس و منیزیم موجود در 

دانه زیره سبز دارای آثار ضد دیابتی است.
 دانه ایــن گیــاه در کاهــش قند خــون نقــش دارد. 
فیبرهــای موجــود در دانه زیره ســبز باعــث کاهش 

تخلیــه معــده و همچنیــن تأخیــر و کاهــش در روند 
افزایش خون پس از غذا می شود.زیره بهبود دهنده 
دردهــای قاعدگــی اســت و بــرای درمــان دل درد 
کودکان مفید است و به دلیل داشــتن کلسیم برای 

پیشگیری از پوکی استخوان استفاده می شود.

خواص گیاهان

تغذیه سالم برای جهانی 
بدون گرسنگی 

تغذیه سالم برای جهانی 
بدون گرسنگی 
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قرار و مدار

روز غذا دادن به یک فقیر

هدف از نام گذاری روزی به نام روز جهانی 
غذا، زدودن فقر و گرسنگی از چهره تمام 
مردم جهانه. امروز بهانه خوبیه که در حد 
توان تون به یک یا چندتا فقیر غذا بدین و 

 نیازهای عاطفی سالمندی را جدی بگیریم

این فیلم همان طور که گفته شــد درباره زندگی 
یک زوج سالمند است. ســالمندی را از دیدگاه 
تئــوری و روان شناســی، شــروع 65 ســالگی 
می دانند. پیر شــدن و گذراندن دوران پیری، از 
جمله مسائلی اســت که عده زیادی از انسان ها 
به آن فکــر می کننــد و از آن دوره هایی اســت که 
گذرانــدن آن بــه کمــک، توجــه، مهــر و محبت 
اطرافیان نیاز دارد. جدی تریــن خطری که فرد 
ســالمند را تهدید می کند، این است که به دلیل 
کهولت از سوی اطرافیان تنها گذاشته شود و در 
انزوا قرار گیرد. در این حالت فرد سالمند امکان 
برقراری ارتباط صمیمی و نزدیــک با دیگران را 
از دســت می دهد. تنهایی موجب می شود، فرد 
ســالمند به تدریج دچار مشــکالت روانی نظیر 
افسردگی شود. کسانی که سالمندانی در اطراف 
خود دارند، به عنوان مثال پدر و مادر سالمندی 
دارند، بهتر است از روحیات و انتظارات عاطفی 
آن ها آگاه باشــند تــا بتوانند بــه خوبــی از عهده 

برطرف کردن نیازهای عاطفی شان برآیند.

  ضرورت وجود انگیزه در زندگی سالمندان

با یــک برنامه ریــزی ســاده می تــوان بعضی 
کارها را به سالمندان محول کرد و حس مفید 
بودن بــه آن هــا داد و زندگی آن هــا را از یک 
نواختــی در آورد. در فیلم »دوبــاره زندگی« 
می بینیم که ریحان و اصالن با شــنیدن یک 
خبر خوشحال کننده، شــور و نشاط گذشته 
خــود را بــاز می یابنــد. صحنه هایــی چــون 
چراغانی حیاط، پوشیدن لباس های جدید، 
گوش دادن دوباره به یک آهنگ شاد قدیمی 
و ... از صحنه های زیبا و تاثیرگذار فیلم است 
و به این موضوع اشاره می کند که سالمندان 
نیز مانند بقیه افــراد در نوجوانــی و جوانی، 
به انگیزه برای زندگی نیاز دارند. معاشــرت 
و رفت و آمد فرزندان و ســایر افــراد خانواده 
می تواند بخشــی از این انگیزه ها باشد. قبل 
از شــنیدن آن خبــر، »ریحــان« و »اصــالن« 
ســرد و افســرده و شــکننده به نظــر می آیند 
اما می بینیــم که آن ها بــا ورود انگیــزه ای به 
زندگی شــان، می توانند نشــاط دوباره خود 

را باز یابند.

   فامیل هایی که دیگر دور هم جمع نمی شوند

در فیلم »دوباره زندگی« می بینیم که ریحان 
و اصالن با این که فامیل هــای زیادی دارند 
اما همیشــه تنها هســتند و تنها به خاطر یک 
اتفاق، همه آن هــا حاضر می شــوند دور هم 
جمع شــوند. البته در دنیای مدرن امروزی 
نه تنها ســالمندان که بقیه افراد هم بیشــتر 
اوقــات تنهــا هســتند و کمتر مانند گذشــته  
شــاهد رفــت و آمدهــا و دیــد و بازدیدهــای 
فامیلی هســتیم. خبر گرفتن ها از همدیگر 
امروز بیشــتر مجازی شــده اســت. مســائل 

اقتصــادی، مشــکالت متعــدد دنیــای 
مــدرن و ... همگــی باعــث شــده تــا 

خانواده ها و دوســتان وقت کمتری 
را بــا هــم بگذراننــد. در صورتی که 

معاشرت ها، همان طوری که 
هم در علم روان شناســی 

و هم در دین به آن بسیار 
اشــاره شــده، باعث 

روحیــه  تقویــت 
و ایجــاد روحیــه 
شادابی در افراد 

می شود.

   معایب خانه سالمندان قابل انکار نیست

اصــالن و ریحان تصمیــم گرفته انــد به خانه 
ســالمندان بروند چون کسی نیست از آن ها 
نگهداری کند امــا آن ها خــوب می دانند که 
خانه ســالمندان معایبی هــم دارد. زندگی 
در خانه سالمندان یک نواخت است و همین 
باعث اختالالت جســمی و روحی بیشــتری 
در ســالمندان می شــود. دلتنگی و دوری از 
فرزندان و افراد خانواده باعث می شود آن ها 
از نظــر روحــی در وضعیــت نامناســبی قرار 
گیرند. همین ناراحتی های روحی، مقاومت 
آن هــا را در مقابل بیماری های جســمی نیز 
پایین مــی آورد. هرچنــد امروزه بســیاری از 
مراکز نگهداری سالمندان وجود دارند که به 
سالمندان و نیازهای آن ها توجه می کنند اما 
باز هم بهتر است سالمندان در کنار عزیزان 

خود زندگی کنند.

 آیا این فیلم ارزش دیدن دارد؟

اگر ســالمند هســتید یا پدر و مادر سالمندی 
داریــد، احتماال بعــد از خواندن ایــن مطلب با 
خودتان فکر می کنید آیا این فیلم ارزش دیدن 
دارد یا نه؟ در پاســخ به این ســوال، باید بگویم 
»دوباره زندگی« فیلمی بسیار دلنشین از زوج 
سالمندی اســت که همچنان عاشق یکدیگر 
و زندگی مشترک شــان هســتند. موســیقی 
این فیلم بســیار خوب اســت و در صحنه های 
فیلم به ســاخت و پر رنگ کردن حــال و هوای 
شخصیت ها بسیار کمک کرده است. طراحی 
صحنه و لباس، بســیار چشــم نواز است. همه 
چیــز حکایــت از یــک زندگــی اصیــل دارد. 
خانه ای قدیمی با حیاطی پر از درخت خرمالو 
و دیوارهای آجری و معماری قدیمی، لوکیشن 
این فیلــم اســت. در ضمــن، فیلم با 
وجود ریتم کندش به دلیل نماهای 
چشــم نواز و موســیقی دلنشینش 
اصال خسته کننده نیست و همچنین 
تقابل ایــن دو زوج بــا یکدیگر و با 
دیگــر شــخصیت های فیلــم، 
لحظاتــی همــراه با 
طنز مالیمی را هم 
رقــم می زنــد کــه 
حرف هــای زیادی 
بــرای گفتــن و فکــر 

کردن به آن ها دارد.

*   هزینه هــا و کارهایی کــه در پرونده »کــودک آزاری 
مدرن« به آن ها اشــاره شــده، مربوط بــه خانواده های 
مرفه و تازه به دوران رسیده است نه یک خانواده اصیل 

ایرانی.
* در مطلب »گیاهانی که بایــد به صورت پخته مصرف 
شود«، بهتر بود به جای باید، می گفتید بهتر است. تازه 
اگر بهتر باشد چون گوجه و هویج خام هم فواید زیادی 
دارد و خودتان بارها درباره اش مطلب زدین در همین 

صفحه سالمت.
* آفرین به پدر و مادری که فرزندشان بعد از خسارت به 
مدرسه، نامه نوشته و پولش را داده. این ها نشانه لقمه 

حالل است.
* اون بــازی رایانــه ای کــه عکســش رو در صفحه اول 
زندگی سالم چاپ کردید، بچه من معتادش شده. پسره 
و خیلی دوستش داره. شش ساله است. واقعا دیدش رو 
به زن ها عوض کرده. یک بار پاکش کردم، این قدر گریه 

کرد که دوباره نصبش کردم.
* بعد از دیــدن عکس های پرونده زندگی ســالم، الزم 
دونســتم بهتون بگم حماقــت چنین پــدر و مادرهایی 
واقعا جای گریه داره. این مــوارد از بدترین نوع کودک 

آزاریه. 
* درباره پرونده دیروز زندگی ســالم می خواستم بگم 
متاســفانه، مســئوالن فرهنگی ما در خواب هستند و 
عماد بحران هویت در حال پیشرفت! حیف.  
* کلم پلویی که در ستون آشــپزی معرفی کردید و یک 

کیلو گوشت می خواهد، برای چند نفر است؟
* »چه کنیم تا بچه مان کار اشــتباهش را به ما بگوید؟« 
مطلب خوب و کارشناسی شده ای بود که همه والدین 

باید بارها و بارها بخوانند و عملی اش کنند. 

با همسر بی حوصله چه کنیم؟
همــه زوج ها دوســت دارند همســری شــاد و پرانرژی 
داشــته باشــند و به همین دلیل، گاهــی از بی حوصله 
بودن همسرشان به ســتوه می آیند. اگر شما هم با این 
مشکل روبه رو شــده اید، بهتر اســت بدانید نباید برای 
دســتیابی به دالیــل بی حوصلگی عجله کنیــد زیرا در 
این صورت احتمال عمل و عکس العمل های هیجانی 
باالست بنابراین نتیجه گیری موثری نخواهیم داشت، 
پــس باتوجه بــه شــناختی کــه از همســرمان در طول 
زندگی مشــترک بــه دســت آوردیــم،   فرصتــی ایجاد 
کنیم تا هیجانات وی نیز تعدیل شود. در مرحله بعدی 
بدون جبهه گیری خاص سعی کنیم موقعیتی را برای 
مذاکره ایجاد کنیم. این موقعیت می تواند در منزل یا در 
شرایط بیرون از منزل باشد. برای تأثیرگذاری بیشتر و 
نتیجه گیری مناسب در مذاکره بهتر است در قدم اول 
چند مورد از ویژگی های مثبت همسر را بیان و به خاطر 
ویژگی های خوب، از همسرمان تشکر و قدردانی کنیم 
چراکه این روند باعث شکل گیری مسیر مذاکره موثر 
می شــود. بعد از آن می توانیم درباره مشکلی که پیش 
آمده )بی حوصلگی( به صورت مســتقیم سوال و بیان 
کنیم که بی حوصلگی شما بر جو ارتباطی و خانوادگی 
تأثیر ســوء دارد و من تمایل دارم ســهم خودم را در این 
مشکل بدانم تا بتوانم در حل مسئله کنونی موثر باشم. 
در ادامــه به این مســئله اذعان می کنیم مشــکالت در 
مســیر زندگــی مشــترک اجتناب ناپذیــر هســتند اما 
راهکار اصلی، مذاکره موثر است چراکه باقهر کردن، 
فاصله گرفتن، پرخاشگری وطردکردن به هیچ عنوان 
بــه نتیجه مشــترک و تاثیــر گــذاری نخواهیم رســید. 
همچنیــن زمانی کــه منبــع بی حوصلگی تــا حدودی 
مشخص شد، سعی بر این است هریک از زوج ها سهم 
خودشــان را بپذیرند و با مذاکره به دنبال حل مســئله 
باشــند وگرنه تالش برای محکوم کردن همدیگر، این 
چرخه را تشــدید خواهد کرد. برای بیشــتر مشکالت 
فردی، خانوادگی و بین فردی مثل بی حوصلگی، بهتر 
است قبل از محکوم کردن و تعجیل، موقعیتی را برای 
مذاکره ایجاد کنیم تا از منابع موثر بر حل  این مشــکل 
آگاه شویم و ســپس با آگاهی، راهکار های حل مسئله 

را بررسی کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ما و شما

زوجین

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

»دوابره زندیگ«، یک پیشهناد خوب 
برای دوران ساملندی

فیلم »دوباره زندگی« را می توان فیلمی روان شناختی به حساب آورد که به دوران سالمندی، روحیات 

و نیازهای این افراد به خوبی اشاره کرده است

 فیلم »دوباره زندگی« که این روزها در گروه سینمایی »هنر 
 تحلیل 

فیلم

 
و تجربه« روی پرده سینماهاست، داستان زوج سالمندی 
به نام »اصالن« با هنرنمایی شاعر نام آشنای کشورمان 
»شــمس لنگرودی« و »ریحان« با نقش آفرینی »گالب 
آدینه« است. در این فیلم، »اصالن« اصرار دارد با همسرش به خانه سالمندان 
بروند و روزهای آخر عمر را در آرامش بگذرانند. او که هزینه خانه سالمندان را 
نیز از قبل پرداخته، آن جا را محلی می داند که اگر روزی بیمار شــوند به قول 
خودش کسی هست لیوانی آب به دست آن ها بدهد. همسرش »ریحان« اما 
اصراری برای رفتن به خانه سالمندان ندارد. او به خانه و زندگی خود دلبسته 
اســت تا این که فراموشی گاه و بی گاهش باعث می شــود یکی از همان 
روزهــا، راه خانــه اش را گــم کند. پس از این اتفــاق، او نیــز به رفتن 
رضایت می دهد. آن ها روی تمامی وسیله های خانه مالفه می کشند و برای رفتن 
آماده می شوند اما یک سری اتفاق ها، این زوج را از رفتن به خانه سالمندان 
منصرف می کند. دوباره زندگی، فیلمی عاشقانه و آرام و مملو از جزئیات شیرین 
است. »دوباره زندگی« را می توان یک فیلم روان شناختی به حساب آورد که به 
دوران سالمندی، روحیات و نیازهای سالمندان اشاره می کند. در ادامه توجه 

شما را به نکات درس آموز و قابل تامل این فیلم جلب می کنم.

ادیسه�عسکری|�پژوهشگر�سینما�

دخالت های زیاد خانواده همسر در زندگی مشترک 
موضوعی کالفه کننده اســت، به ویژه اگر احســاس 
کنید همسرتان در این شرایط بحرانی از شما حمایت 
نمی کند و دیدگاهی متفاوت با شــما دارد. ای کاش 
توضیح بیشــتری می دادید که هرچنــد وقت یک بار 
خواهرشوهر خود را می بینید و فاصله مکان زندگی 
آن ها با شــما چقدر اســت و ...  اما توصیه هــای ما به 

شما:

رفتارهای خواهرشوهرتان را تقویت نکنید

جالب است بدانید دخالت ها و حرف های ناراحت کننده 
دیگران زمانی بیشتر می شــود که طرف مقابل متوجه 
شود با رفتارهای خود اثر زیادی روی دیگران می گذارد. 
حتی یک واکنش منفی برای او می تواند به منزله تقویت 
رفتار باشد. متاسفانه بیشتر افراد یاد گرفته اند فقط از 
رفتارهای دیگران شــکایت کنند، مثال از دخالت های 
آن ها در زندگی شان بدون این که نگاهی به نقش خود در 

شکل گیری این جریان داشته باشند. شما هیچ اشاره ای 
به واکنش خود در برابر این رفتار نکرده اید اما باید مراقب 

عکس العمل هایتان باشید.

 آیا واقعا دخالت هایش نابه جاست؟

در مرحلــه اول، مطمئــن شــوید واقعــا دخالــت وی 
نابه جاســت یــا خیــر؟ گاهــی اوقــات راهنمایــی 
خویشــاوندان همســر بــا انگیــزه محبت و دلســوزی 
انجام می شود. هرچند ممکن است گاهی راهنمایی 
آنــان، درســت نباشــد. بــا ایــن حــال و در خصــوص 
خواهرشــوهرتان، باید تعداد دیــد و بازدیدهایتان را 
مدیریت کنید. ســاده ترین راه برای کم کردن میزان 
دخالت هــا، تنظیم روابــط به انــدازه معقول اســت. 
اگــر می بینید میــزان دخالت هــا خیلی زیاد اســت، 
به شــکل نامحســوس ارتباط را برای مدتی کم رنگ 
کنید.  طبیعی اســت هرقدر ارتباط تان بیشتر شود، 
میزان دخالت ها هم بیشتر می شــود. این کم کردن 
ارتباط شــامل دیدار حضوری، تماس تلفنی، فضای 

مجازی و ... هم می شود.

شوهرتان را در مقابل خواهرش قرار ندهید

مسلما همراهی همسر در این حوزه به شما احساس 

آرامش می دهد اما یادتان باشــد درباره کســی حس 
منفی دارید که خواهر و عزیز شــوهرتان اســت. پس 
جلوی همســرتان بــه او بی احترامی نکنیــد و او را در 
مقابل خواهرش قرار ندهید. در این زمینه، مســتقل 
و توانا باشــید. به جای این که بــرای احقاق حق خود 
وابســته بــه شــوهرتان باشــید، خودتــان وارد عمــل 
شوید. وقتی دخالت می شــنوید، ظاهر خود را کامال 
بی احســاس نشــان دهید. اصال اجازه ندهید طرف 
مقابل احساس کند توانسته شما را آشفته کند. وقتی 
پاسخی دریافت نمی شــود، به لحاظ روان شناسی از 

آن طرف خاموشی رفتار رخ می دهد.

در برابر چزاندن ها بی تفاوت باشید

با ســکوت و بی تفاوتی، با عوض کــردن بحث و انجام 
کار جدید، دخالت هــا و به قول خودتــان چزاندن ها 
قطع می شــود. در برابر نظرات خواهرشــوهرتان در 
حوزه خصوصی تــان هیچ واکنشــی نشــان ندهید و 
در آخــر کاری را انجام دهید که نظر و خواســته اولیه 
شخص خودتان و شــوهرتان بوده است. در واقع، در 
عمل او متوجه می شود شما هرگز خواسته او را اجابت 
نمی کنید. دقت کنید که بدون هیچ واکنش و توضیح 

اضافه کالمی باید کار درست را انجام دهید.

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن   

متن: نرگس عزیزیبه جای این که همیشه به دنبال غافل گیری و مچ گیری باشید، به نوجوان تان اعتماد کنیدوالدین و نوجوان
تصویر ساز :  حسین نقیب

 نمی دانم خواهرشوهرم از چزاندن من
 چه لذتی می برد!؟

خواهرشــوهرم زبان بســیار  تندی دارد و کالفه ام کرده اســت. چهار ســالی از شــروع 
زندگی مشترک مان می گذرد و با شوهرم مشکلی ندارم. البته او هم هیچ وقت به خواهرش تذکر 
نمی دهد. خواهرشوهرم حرف های خاله زنکی می زند و نمی دانم از چزاندن من، چه لذتی می برد. 

چطور با او کنار بیایم؟

فریبا�البرز|�کارشناس�ارشد�مشاوره�خانواده

 ای بابا! بچه مگه تو به من قول 
نداده بودی می شینی سر درس  و 

مشقت؟!

از این که سر قولت هستی، 
خوشحالم

ممنون از اعتماد شما

 اجازه هست؟ 

 کاش در بزنین
 بعد بیاین داخل.

دل شون رو 
شاد کنین...

بانوان
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 سالم کودکانه

باغبان  های کوچولو

چند روز پیــش بابا یک گلدون بــه خونه آورد. من و خواهرم هســتی 
دوست داشتیم زود زود به گلدون آب بدیم تازودتر گل  های گلدونمون 
رو ببینیم. اما مامان و بابا گفتن نباید به گلدون کم یا زیاد آب بدیم. چرا 
که هر دوش گیاه رو پژمرده می کنه. من و هســتی هم حرف های مامان 
و بابا رو گوش کردیم؛ یــک روز من به گلدون آب مــی دادم و یک روز 
خواهرم. امروز باالخره گلدونمون گل داد. ما این قدر خوشحال شدیم 
که از مامان خواهش کردیم از ما سه تا یعنی گلدون و من و خواهرم یک 

ارسال نقاشی، قصه ، عکس یادگاری بگیره.
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

ی
صویر گر:  سعید  مراد

ی       ت
سماعیل

ن  ا
سنده :مرجا

نوی
خبرنگار فرفره

یک فعالیت خوشمزه
 برای درس علوم

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
پروین خوشنویس ت

سرگرمی و رنگ آمیزی

کامل کنین

قصه تصویری

مامان من تویی؟ 
 یک روز که خانم مرغه از النه بیرون رفته بود تا غذا بخورد ، تخمش قل خورد و از النه بیرون افتاد. تخم شکست و جوجه کوچولو بیرون آمد. جوجه که تازه وارد دنیا شده 

بود رفت تا مادرش را پیدا کند.

شعر

سبیل

۲

۵۶

۳

۷

۱

من خودم بچه ام، 
چطور می تونم مامان تو 

باشم؟
سالم 

جوجه قشنگم

به به چه جوجه  
خوشمزه ای

آهای 
گربه  بدجنس 

با جوجه من چه کار 
داری؟

من مامانت 
نیستم ولی 

می دونم مامانت 
کجاست

یک عالمه شیر است
در پشت لب هایم
حاال شدم من هم

 مانند بابایم

دانستنی ها

عصای سفید

دوستان فرفره ای با توجه 
به تصاویــر جاهای خالی 
رو پر کنیــن و تصاویر رو 

رنگ آمیزی کنین

 مامان من
 تویی؟

اما سبیل من
هی می چکد پایین

می لیسمش چون هست
خوشمزه و شیرین

شعر

انار پوست کلفت

گربه سیاهه داشت از باالی دیوار به جوجه نگاه 
می کرد.

مامان من تویی؟

انار سرخ دیگه نبود
رو شاخه، باالی درخت

با فوت باد افتاده بود
روی زمین سفت و سخت

بچه هــا ۲۳ مهر، به نــام روز عصای 
سفید نام گذاری شده. اما می دونین 
عصای ســفید چیه و چــرا این قدر 
مهمه که تو تقویم یه روز رو به این نام 

گذاشتن؟
از زمان های قدیــم، افرادی که نابینا 
بودن، وقت راه رفتن از یه وســیله 
کمکی استفاده می کردن. اما حدود 

98 سال قبل یه عکاس انگلیسی که تو یه حادثه، بینایی خودش رو از 
دست داده بود، شروع به استفاده ازعصای سفید کرد. بعد از اون آروم 
آروم استفاده از عصای سفید شد یه نشونه تا بقیه بتونن افراد نابینا رو 
به این شکل شناسایی کنن. این که بقیه بفهمن یه نفر نابیناست، خیلی 
مهمه. مثال راننده ها با دیدن عصای سفید یک عابر که داره از خیابون رد 
می شه، می فهمن که باید سرعت شون رو کم کنن و بیشتر مراقب باشن. 
اما استفاده از این عصا برای خود افراد نابینا هم کلی فایده داره.افراد 
نابینا موقع راه رفتن این عصا رو جلوی خودشون با فاصله کمی حرکت 
می دن تا به دیوار یا موانع دیگه برخورد نکنن. عالوه بر اون با کمک این 
عصا می تونن روی زمین جلوی پاشــون ضربه بزنن تا اگر چاله ای بود 

برای آشنایی بیشتر با مواد غذایی در 
کالس با همکاری دوســتانم، ساالد 
ماکارونی درست کردیم. خانم معلم 
ما روز قبل برای این کار برنامه ریزی 

کردند و وظایف هر دانش آموز مشخص شد.اول دست ها را با آب و صابون 
شستیم و بعد به صورت گروهی مشغول به کار شدیم. سیب زمینی، هویج و 
تخم مرغ آب پز را پوست گرفتیم ورنده کردیم. خیارشور را نگینی خرد کردیم و 
نخود فرنگی، ذرت و سس کم چرب مایونز را اضافه کردیم. بعد هم ساالد اولویه 
خوردیم.تجربه خیلی جالبی برای من و دوستانم بود. خدایا برای نعمت  های 

فراوانت؛ شکر.
صهبا آئین، دانش آموز کالس سوم دبستان استقالل مشهد

...  ت

شاعر: عفت زینلی

انار سرخ و پوست کلفت
وقتی که خورده بود زمین

حتی آخم نگفته بود
خندیده بود،فقط همین!!

...  ل ا  ...

ع  ... ا

مامان من 
تویی؟

من ماما 
می کنم تو جیک جیک می کنی 

چطور می شه من مامان تو باشم؟

جیک جیک
بله  مامان من تویی؟

من مامانتم

۴

مامان من 
تویی؟

پس جوجه ام 
کجاست؟

بله جوجه 
قشنگم

خاله پیرزن جوجه رو توی النه گذاشت. 8 خانم مرغــه که دیده بود یکــی از تخم هاش 
نیست نگران بود و دنبال بچه اش می گشت
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 شهرخودرو
 میزبان سرسخت ها

آغاز مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

تـاوان یـک و نیـم میلیاردی!
جپاروف و   رابسون  در صف شاکیان استقالل

دایی: قوه قضاییه 
با کارچاق کن های 

صداوسیما برخورد کند
آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان اعالم شد

پرسپولیس جریمه شد، 
استقــالل تبرئه

 دژاگــه از آلمــان

 به استقالل می رسد 

 سرخ پوشان امیدوار
به بخشش شجاع

 کـریـم سرخ پـوش نمی شـود 

سرخابی مجوز 
حرفه ای گرفتند

پرونده پرسپولیس و انصاری فرد بسته شد

 شیخ دیاباته باالخره 

به ایران برگشت

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

علی اکبری در قفس 390 هزار دالری! 
فدراســیون رزمی BRAVE اولین دوره رقابت های آزاد 
خــود را در بحریــن با حضــور ۱۵ مبارز برگــزار خواهد 
کرد. این رقابت ها ماه آینده در بحرین برگزار می شــود 
و قهرمــان عــاوه بــر جایزه ۱۰۰ هــزار دالری کمربند 
طــا ۶ کیلوگرمــی را نیــز به دســت خواهــد آورد. این 
کمربند که ۶ کیلوگرم طای خالــص دارد، در بازار به 
قیمت ۲۹۰ هزار دالر ارزش خواهد داشت. اوله الرسن 
رزمــی کار باســابقه دانمارکی بعــد از مدت ها به قفس 
باز خواهد گشــت. همچنین امیر علی اکبری نیز یکی 
دیگــر از مبارزهای این تورنمنت اســت که با ســازمان  
UFC  قرارداد امضــا کرده، اما البته هنوز این حضور او 
مسکوت مانده اســت. آلکس املیانکو جنجالی نیز در 

این دوره از رقابت ها حضور خواهد داشت.

مورد عجیب سرمربیان سایپا و شاهین!
تیم های شاهین شهرداری بوشهر و سایپا امروز در مرحله 
یک هشــتم نهایی جام حذفــی به مصاف هــم می روند. 
مهرداد کریمیان، ســرمربی موقت شــاهین شــهرداری 
بوشــهر با وجــود برگزاری بازی در بوشــهر، در نشســت 
خبری حضــور نیافت. از ســوی دیگر ابراهیــم صادقی، 
ســرمربی ســایپا بعــد از مراجعه به نشســت خبــری و با 
مشاهده حضور کم  تعداد اهالی رسانه، از پاسخگویی به 
خبرنگاران خودداری کرد تا به این ترتیب نشست خبری 

قبل از بازی با وجود حضور رسانه ها، لغو شود. 

از امــروز مرحله یک هشــتم نهایی 
جام حذفی با برگزاری 3 دیدار آغاز 
می شــود. در مرحله قبلی این رقابت ها برخاف 
سال های اخیر شگفتی های مهمی رقم نخورد و 
فــوالد خوزســتان تنهــا تیم لیــگ برتری بــود که 
توسط یک تیم از دسته پایین تر حذف شد. به غیر 
از ایــن بازی، در ســایر دوئل های لیگ برتری ها با 
تیم هــای دســته های پایین تر ایــن لیگ برتری ها 
بودنــد که موفق تر عمــل کردند. البته بر اســاس 
قرعه در 4 بازی مرحله یک شانزدهم نهایی ۲ تیم 
لیگ برتری به مصاف هم رفتنــد که این دوئل ها 
مازنــدران،  نســاجی  تیــم   4 تــا  شــد  باعــث 
ماشین ســازی تبریز، پارس جنوبی جم، گل گهر 
ســیرجان خیلی زود از گردونه جــام حذفی کنار 
بروند. حاال امروز ۶ تیم برای صعود به مرحله یک 
چهــارم نهایــی بــه میــدان خواهنــد رفت کــه در 
مهم تریــن دیدار ۲ تیم لیگ برتری شــهرخودرو و 
نفت مسجدسلیمان در مشهد رو در روی هم قرار 
می گیرند. هر ۲ تیم درمرحله یک شانزدهم ۲ تیم 
لیــگ برتــری را حــذف کردنــد و بــه ایــن مرحله 
رســیدند. شــهر خودرو، نســاجی را در قائمشهر 
حذف کــرد و نفت مسجدســلیمان هم گل گوهر 
ســیرجان را شکســت داد. اکنــون ایــن ۲ تیم بار 
دیگر مقابــل هم درحالــی قرار می گیرنــد که در 
لیگ برتر هم جدال ۲ تیم برنده نداشــته اســت. 
مهدی تارتار بعد از یک رفت و برگشــت توانســت 

مسئوالن را به حمایت از تیم نفت مسجدسلیمان 
تشویق کند و اکنون شرایط این تیم بهتر از گذشته 
است. شهرخودرو هم با یحیی گل محمدی یکی از 
مدعیان قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی است. 
مسابقه این ۲ تیم بسیار جذاب خواهد بود و تقابل 
یحیی و تارتار به عنوان ۲ مربی پرسپولیسی به این 
جذابیت ها خواهد افزود. امروز شــاگردان یحیی 
کار آســانی مقابل نفت مسجد سلیمان نخواهند 
داشــت؛ تیمــی کــه در لیــگ برتر هنوز شکســت 
نخــورده و با متوقف کردن تیم های مدعی نشــان 
داده که تیم سرسختی است. در دیگر بازی امروز 
ذوب آهن میزبان مس کرمان خواهد بود و شاهین 
شــهرداری بوشــهر هــم در خانه به مصاف ســایپا 
می رود. برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام 

حذفی به این شرح است:
 امروز

 شهر خودرو- نفت  مسجدسلیمان
 ذوب آهن- مس کرمان

 شاهین بوشهر- سایپا
 فردا

  استقال-فجرسپاسی
  شهرداری ماهشهر- استقال ماهشهر

 5 آبان
  پرسپولیس-صنعت نفت

 نود ارومیه-تراکتور
 سپاهان-پیکان

حملــه  خــط  ضعیــف  عملکــرد 
پرســپولیس در نوزدهمیــن دوره 
رقابت های لیگ برتر باعث شده تا صحبت هایی 
مبنی بر تغییر لیســت بازیکنــان این تیم در نیم 
فصــل و جــذب مهاجــم مطــرح شــود. کریــم 
انصاری فرد یکی از بازیکنانی است که شایعاتی 
دربــاره بازگشــت وی بــه لیــگ برتــر ایــران و 
پرسپولیس بیان شده است. این در حالی  است 
که انصاری فرد با السیلیه قطر قرارداد دارد و در 
ابتدای فصل با وجود ۲ پیشــنهادی که از لیگ 
برتر ایران داشــت، حاضر به بازگشــت نشــد تا 
همچنان لژیونر محســوب شــود. از سوی دیگر 
محمدحسن انصاری فرد به خوبی از مبلغ باالی 
قرارداد همنــام خود در تیم ملــی فوتبال ایران 
آگاه است و با توجه به بودجه تیم نمی تواند وی 
را جــذب کنــد، چرا که جلــب رضایت باشــگاه 
قطــری و گرفتــن رضایت نامه کریم بــا توجه به 
مبلــغ قــرارداد 8۰۰ هــزار دالری او با باشــگاه 
قطری تقریبا برای سرخ پوشان غیرممکن است. 
در آن ســو خود انصاری فرد هم در این ســال ها 
نشــان داده که تمایل زیادی برای بازگشــت به 

فوتبــال ایران ندارد و احتماال تیــم بعدی او هم 
غیر ایرانی خواهد بود. از طرفی دیگر همان طور 
کــه قبا هم در خراســان ورزشــی به آن اشــاره 
شده بود لیست بازیکنان بزرگسال پرسپولیس 
در لیگ نوزدهم پر است و سرخ پوشان پایتخت 
اگر بخواهند بازیکن بزرگسالی بخرند، مجبور 
هستند در پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل یک 
بازیکن از لیست خود خارج کنند و مسلما تا آن 
زمــان مهاجــم تیــم ملی کشــورمان بــدون تیم 
نخواهد ماند و در صورت جدایی از السیلیه تیم 
جدید خود را تا قبــل از پایان نیم فصل انتخاب 
خواهد کرد. از همه این ها که بگذریم مدیرعامل 
پرســپولیس قصد ندارد با مطرح کردن اسامی 
جدیــد بــرای پرســپولیس، مهاجمــان خــود را 
بیشــتر از این ها تحت فشار روحی قرار دهد. به 
همیــن خاطــر مذاکــره بــا بازیکنــان مورد نظر 
باشگاه در زمستان را به پایان نیم فصل موکول 
کرده اســت. بنابراین حضور کریم انصاری فرد 
در پرسپولیس کاما منتفی است و این بازیکن 
قطعــا در نیــم فصــل بــه تیــم ســابق خــود بــاز 

نمی گردد.

پرونده پرسپولیس و انصاری فرد بسته شدآغاز مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

کریم سرخ پوش نمی شودشهرخودرو میزبان سرسخت ها

دایی: قوه قضاییه با کارچاق کن های 
صداوسیما برخورد کند

بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال ایــران با انتقاد 
شــدید از صداوسیما، نسبت به اظهارات مجری 
و کارشــناس یک برنامه  تلویزیونــی درباره آقای 
گلــی اش واکنــش نشــان داد. علــی دایــی در 
گفت وگــو با ایســنا، گفــت: »برای صدا و ســیما 
متاســفم که آدم هایی کــه معلوم نیســت از کجا 
آمده اند را به این مجموعه راه می دهد و به آن ها 
میکروفــن می دهد تا صحبت کننــد. به نظر من 
قوه قضاییه باید به این مسئله ورود کند و مجری 
که گفته با ۵ میلیون تومان ســن شناســنامه ای 
دایــی را کوچک می کنــم را بازخواســت کند تا 
ببینــد چــه کســانی بــا او در ارتباط هســتند که 
ایــن کارهــا را می کنــد.« وی ادامــه داد: »بهتــر 
است این آقا، دوســتانش را معرفی کند. ما مگر 
نمی گویم با فســاد مبــارزه می کنیم، متاســفانه 
ایــن هم یک فســادی اســت که در صدا و ســیما 
بــه آن دامن می زننــد. من تنها خواهشــی که از 
آقای رئیســی دارم این اســت که به این موضوع 
ورود  و مســئله را پیگیری کنــد.« وی ادامه داد: 
»قابل توجــه آقایان. خدا را شــکر علــی دایی در 
بــازی مقابــل مالدیــو خیلــی کــم گل زده ، فکر 
کنم در 4 بازی 8 گل زده ام، بهتر اســت آقایانی 
که ســن کــم می کنند بــه رونالدو هم پیشــنهاد 
بین المللی بدهنــد که تیم ملی پرتغال با مالدیو 
بــازی دوســتانه انجــام دهد تــا تعــداد گل های 
ملــی اش را بیشــتر کنــد.  ای کاش یــک ایرانی 
و یــا یــک مســلمان رکــورد مــرا بشــکند. واقعــا 
نمی دانم ترس صدا و ســیما از چه چیزی است. 
آن ها هــر روز یک نــوع رفتار را انجــام می دهند 
و هر روز هم مخاطبان شــان را بیشــتر از دســت 
می دهند.« ســرمربی ســابق تیم ملــی در ادامه 
در پاســخ به این ســوال که آیا از شــورای نظارت 
بر صدا وســیما انتظــار دارد به این مســئله ورود 
کنــد یا خیر؟ گفت: »فقط خداوند و عزیزانی که 
کنــارم بوده اند به من کمــک کرده اند. من مثل 
خیلی هــا نیســتم که پولــم را در راه حــرام خرج 
کنم، هر پولی درآورده ام برایش زحمت کشیدم 

و عرق ریختم تا به این جا رسیده ام.«
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صعود اوکراین و زیباترین روز 
زندگی اسطوره

 2۰2۰ یــورو  انتخابــی  دیدارهــای 
مختلــف  نقــاط  در  شــب  دوشــنبه 
اروپــا برگــزار و چهــره یــک تیــم دیگر 
صعود کننده به مرحله نهایی مشخص 
شــد. اوکرایــن توانســت بــا گل هــای 
رومــن یارمچــوک و آنــدری یارمولنکو 
در مقابــل تــک گلــی کــه کریســتیانو 
رونالــدو بــه ثمر رســاند، حریــف خود 
را از پیــش رو بــردارد و صعــود خود را 
بــه یــورو 2۰2۰ قطعــی کنــد. آندره 
شوچنکو، ســرمربی تیم ملی اوکراین 
بعــد از صعود بــه یــورو 2۰2۰ گفت: 
»خیلی خوشحالم. این یکی از بهترین 
روزهای زندگی من بود که توانستم با 
تیم ملی کشورم به یورو 2۰2۰ صعود 
کنــم. خوشــحالم کــه بعــد از 3 ســال 
ایده هــا و تفکراتی که در تیم داشــتیم 
به بار نشســته و توانســتیم به اهدافی 
که برای خود ترسیم کرده ایم برسیم. 
بــازی برابر پرتغال آســان نبــود. آن ها 
تیم قــدری هســتند و بازیکنان بزرگ 
در  دارنــد.  خــود  ترکیــب  در  زیــادی 
نیمه اول برابر پرتغال عملکرد بســیار 
خوبــی داشــتیم. خوشــحالیم که این 
صعــود با شکســت دادن پرتغال، یکی 
از بهتریــن تیم های اروپا همراه شــد.« 
به این ترتیب اوکراین توانســت صعود 
خــود را به مرحله نهایــی یورو 2۰2۰ 
قطعی کند. شــوچنکو یکی از بهترین 
بازیکنان تاریــخ اوکراین که در میالن 
دوران باشــکوهی داشــت هدایت این 

تیم را بر عهده دارد.

اسکوربورد

خبر

مهمتریــن مــورد کــه دنیــای فوتبــال با آن 
درگیر است و هر بار بیشتر هم  عود می کند، 
معضل آسیب دیدگی در روزهای فیفاست؛ چیزی که این 

بار هم رخ داد؛ شاید بیشتر از هر زمان دیگر.
 فیفادی شوم

در همیــن یــک  فقــره فیفادی کــه در حــال گذراندن آن 
هستیم، مصدومان زیادی روی دست باشگاه ها مانده اند 
که اکثرا هم سرشــناس هســتند. بــرای برخی هم مدت 
زمان دوری از تمرینات مشخص شده و برای برخی دیگر 
نه. از نیمار شــروع می کنیم، سرشــناس ترین مصدومی 
که ســوغات حضور در تیم  ملی اســت. گران قیمت ترین 
بازیکن تاریخ فوتبال پس از ماه ها دست و  پنجه نرم کردن 
با مصدومیــت، یک ماه اخیر را با قدرت ســپری کرد و به 
مهمترین مهره پاری ســن ژرمن تبدیل شد. او در این بازه 
حتــی برای برزیل هم به میدان رفت تا عمال نشــان دهد 
به خوبــی ریکاوری کرده اما در بازی بــا نیجریه او باز هم 
آسیب دید. آســیب دیدگی که حاال مشخص شده حدود 
4 هفتــه بــه اســتراحت احتیــاج دارد. ایــن یعنــی زخم 
بزرگــی که رقابت هــای ملی به باشــگاه پی اس جی زده؛ 
آن ها ســالی بیش از 3۰ میلیــون یورو به بازیکنی حقوق 
پرداخت می کنند که سرتا پا حاشیه است و در بزنگاه های 
مهم مصدوم می شــود. حاال هم که بازی مهمی در پیش 
نیســت، تیم ملی اش او را از آن هــا می گیرد. مورد جالب 
دیگر مصدومیت 2 ستاره رئال مادرید در یک بازی است. 
گرت بیل و لوکا مودریچ در جریان تساوی کرواسی و ولز 
به صورت کامل بازی کردند و حتی بیل گل نخست بازی 
را به ثمر رساند اما پس از بازی مشخص شد که یادگاری 
این 2 هم تیمی در راه بازگشت به مادرید مصدومیت بوده 
اســت. هنوز مدت زمان دوری آن ها از میادین مشــخص 
نشــده اما از آنجایی که بیل در کل زیاد مصدوم می شود 

و مودریچ هم به تازگی یک مصدومیت ســنگین را پشت 
ســر گذاشــته بود که این اتفاق رخ داد، به نظر می رســد 
رئالی ها بدجوری دچار مشکل شده باشند. سرژ گنبری 
هم که در اوج آمادگی بود در جریان بازی تیم ملی آلمان 
مصدوم شــد و همــه منتظر انتشــار اخبار تکمیلــی از او 
هستند. درست مثل دوان زاپاتای کلمبیایی و گری مدل 
شــیلیایی که البته گویا این 2 نفر 2 ماهی از میادین دور 
خواهند بود. از شــیلی نباید به سادگی گذشت که آن ها 
حتــی قبل از بــازی و تمرینات، یک مصــدوم دیگر را هم 
به باشــگاهش تحویل دادند. الکســیس ســانچز که تازه 
با تیم جدیدش اخت شــده بود بدون این که برای شیلی 
بــه میــدان برود بــه دلیل آســیب دیدگی به شــهر میالن 
بازگشت تا پزشکان اینتر مدت زمان دقیق مصدومیتش 
را اعالم کننــد هرچند بعید به نظر می رســد ریکاوری او 
کمتر از 2 ماه به طول بینجامد. اســتفان ساویچ، مدافع 

فیکس اتلتیکومادرید هم به دلیل مصدومیت به کلینیک 
باشــگاهش فــرا خوانــده شــد. درســت مثل دنیــل دی 
آمبروزیــو که در تمرینات تیم ملی ایتالیا آســیب دید و به 
نظر یک ماهی دور از ترکیب اینتر باشد. اما چلسی هم 3 
تلفات در روزهای فیفا داشت که خب خیلی وضعیتشان 
وخیــم نیســت. اتــان آمپــادو از ناحیه ســر آســیب دید و 
تعویض شــد، متئو کواچیچ در پایان نیمه نخست بازی با 
ولز جای خــود را به ایوان راکیتیــچ داد هرچند که گفته 
می شود مصدومیتش جدی نیست. انگولو کانته هم که 
طی هفته های اخیر به دلیل مصدومیت از ترکیب چلسی 
دور بود به تیم ملی دعوت شد و صدای طرفداران چلسی 
را درآورد. آسیب دیدگی در تمرینات خروس ها هم نشان 
داد که این اعتراض بیهوده نبوده و حاال هواداران چلسی 
باید منتظر روشــن شــدن تکلیــف بهترین هافبک شــان 

باشند.

همه مصدومانی که بازی های ملی 
قتل در روز فیفاروی دست باشگاه ها گذاشت

دوشنبه شب دیدارهای انتخابی یورو 2۰2۰ پیگیری شد 
که عالوه بر صعود اوکراین و رکورد ۷۰۰ گل کریستیانو 
رونالدو این بازی ها 2 حاشیه مهم داشت. ترکیه با این که 
با تســاوی مقابل فرانسه، صدرنشین گروهش باقی ماند 
بازیکنــان این تیم دوباره جنجال ســاز شــدند و با ســالم 
نظامی خوشحالی خود را نشان دادند. آن ها با این کار به 
حمایت از اردوغان در حمله به کردهای ساکن در سوریه 
پرداختنــد. پیــش از ایــن ترک ها در دیــدار برابــر آلبانی 

خوشــحالی پس از گل خود را با سالم نظامی نشان داده 
بودند. این موضوع باعث شــد یوفــا در این رابطه تحقیق 
کند. یوفا دوســت نــدارد فوتبال و سیاســت یکی شــود؛ 
بــه همین خاطــر از این موضــوع به ســادگی نمی گذرد. 
دیــدار انگلیس-بلغارســتان نیــز با حاشــیه همــراه بود. 
بریتانیایی هــا بــا 6 گل در خانــه حریف جشــنواره گل به 
راه انداختنــد. زمانــی که بــازی 2-صفر بود شــعارهای 
نژادپرســتانه در ورزشــگاه ملی واسیل لوســکی به گوش 

رســید و داور در دقیقه 2۷ تصمیم گرفت بازی را متوقف 
کنــد. هولیگان هــای بلغــاری علیــه بازیکنانــی همچون 
رحیم استرلینگ، مارکوس راشفورد و تایرون مینگز شعار 
می دادند. از هواداران خواسته شد که به شعارهای خود 
پایان دهند و 3 دقیقه بعد دوباره بازی از ســر گرفته شد. 
این اتفاق پس از به ثمر رسیدن گل سوم نیز تکرار شد. باز 
هم بازی برای دقایقی متوقف شــد. درنهایت این گروه از 

هولیگان ها از ورزشگاه اخراج شدند. 

یورو در تنش سالم نظامی و شعارهای نژادپرستانه

کریســتیانو رونالدو با به ثمر رساندن یک گل در شکست ۲-یک 
تیم ملی پرتغال مقابــل اوکراین در انتخابی یــورو ۲۰۲۰ آمار 
گل های خود را در بازی های رســمی به عدد ۷۰۰ رســاند تا در 

محفل ۶ نفره بزرگان فوتبال جا بگیرد.

جان تری، ملی پوش ســابق انگلیس و چلســی با انتشار این عکس در 
صفحه اش نوشت: »دلم برای چنین روزهایی تنگ شده، بعضی روزها 

فراموش نشدنی هستند.«

نخســت وزیر بلغارســتان در پی اتفاقات زننده و نژادپرســتانه بازی 
بلغارستان-انگلیس خواستار اســتعفای رئیس اتحادیه فوتبال این 
کشور شد. نخست وزیر بلغارستان گفته که دولت این کشور تا زمانی 
که میهایلوف اســتعفا ندهد از پرداخت بودجه به این نهاد خودداری 
خواهد کرد. به دنبال تهدید نخســت وزیر بلغارستان، رئیس اتحادیه 

فوتبال این کشور از سمت خود استعفا کرد.

بازندههااخراجمیشوند؟!
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احتمال برکناری رییس یک فدراسیون 
روســای یکی از فدراســیون های ورزشــی در رشــته های پایه که در 
طی سال های گذشته ریاستش بر این فدراسیون با حواشی و بعضا 
تخلفات اداری و اجرایی همراه بوده، این بار متهم به انجام تخلفات 
مالی ســنگینی شده است که این موضوع حاشــیه های جدیدی را 
برای این فدراســیون ایجاد کرده اســت. بر اســاس اطالعات موثق 
واصله به ایســنا، ظاهرا سازمان بازرسی کل کشــور پس از بررسی 
اسناد و مدارک مالی این فدراسیون متوجه تخلفات مالی سنگینی 
در ایــن فدراســیون شــده و گــزارش این تخلفــات را برای بررســی 
به مراجع قضایی ارســال کــرده و هم اکنون موضوع در دادســرای 
مربوطــه در حــال رســیدگی اســت. وزارت ورزش در جلســه اخیر 
شــورای معاونان وزارتخانه این موضوع را بررسی کرده و شنیده ها 
حکایــت از ایــن دارد کــه بــزودی ایــن رییــس فدراســیون برکنار و 
سرپرســت جدیــدی برای این فدراســیون - که هنوز دوره ۴ ســاله  

ریاستش به پایان نرسیده - منصوب خواهد شد.

جایگاه چهارمی جوانمردی در قهرمانی جهان
جهان-اســترالیا  قهرمانــی  پاراتیرانــدازی  رقابت هــای  ادامــه  در 
نمایندگان ایران در فینال ماده تپانچه خفیف 50متر در جایگاه چهارم 
و هفتم جهان ایستادند. به گزارش ایسنا، در فینال تپانچه خفیف 50 
متر قهرمانی جهان، ســاره جوانمــردی با رکــورد ۱۸۳.۸ در جایگاه 
چهارم ایســتاد و مهدی زمانی نیز با رکورد ۱۲۳.۸ هفتم شــد. به این 

ترتیب نمایندگان ایران از دستیابی به مدال ماده P۴ بازماندند.

ترجمه کتاب امام حسین)ع( به زبان انگلیسی توسط 
یک کاراته کا

محمــد باتوانی، ملی پوش پیشــین تیم ملــی کاراته ایران در آســتانه 
اربعین حســینی، کتاب امام حســین)ع( را به زبان انگلیسی ترجمه 
کرد. این کار ارزشمند نزدیک به 6 سال زمان برد و باتوانی به کمک 
برادران خود موفق شــد در آستانه اربعین کتاب امام حسین)ع( را به 
زبان انگلیسی به چاپ برساند. باتوانی که دارای دکترای تخصصی 
اســت و عضو هیئت علمی دانشــگاه نیز به حســاب می آیــد، پیش از 
ایــن یکــی از مدال های آســیایی خود را تقدیم آســتان مقــدس امام 

حسین)ع( کرده بود.

پایان قرارداد ۲ مربی تیم ملی والیبال
قــرارداد مربیان خارجی تیم ملی والیبال به پایان رســید. به گزارش 
میــزان، قــرارداد دنیل میشــیج و دراگان کوبیســکی که دســتیاران 
کوالکوویــچ در تیــم ملــی بودند، بــه پایان رســید. با توجه بــه این که 
قرارداد کوالکوویچ با تیم ملی والیبال تا سال ۲0۲0 است و تیم ملی 
نیز باید سال آینده در مسابقات انتخابی المپیک توکیو شرکت کند، 
باید دید مســئوالن فدراسیون والیبال چه تصمیمی در خصوص این 

۲ دستیار خارجی کوالکوویچ خواهند گرفت.

سوژه

بالتکلیفی فدراسیون والیبال آسیب به همراه دارد

جام جهانی ژاپن در ســال ۲0۱9 در حالی 
با تغییر سیاســت های فدراســیون جهانی 
والیبال به تورنمنت اقتصادی تبدیل شد که 
فتح سکوی این رقابت ها نه تنها می توانست 
کارنامــه  در  را  جهانــی  مــدال  اولیــن 
ســروقامتان ایران ثبت کنــد و در نوع خود 
تبدیل به تاریخ سازی شود بلکه می توانست 
رزومــه بســیار خوبــی هم بــرای ســرمربی 
مونته نگرویی ایران رقم بزند. اما آنچه عمال 
در ژاپن برای ایران رخ داد شروع با شکست 
و پایان با شکســت بود! سروقامتان والیبال 
ایران که ســال پر رویداد و سختی را سپری 
می کننــد در حالی چهارمین حضورشــان 
در جام جهانــی را تجربــه کردنــد که فشــار 
ناشــی از تورنمنت های پشت سر هم از یک 
سو و بی سروســامانی فدراســیون از سوی 
دیگر آن ها را احاطه کــرده بود. با این حال 
مردانــی کــه عزمشــان را با کســب دومین 
سهمیه المپیک جزم کرده اند با وجود تمام 
مشــکالت و با این کــه می دانســتند در این 
دوره از رقابت هــای جام جهانــی خبــری از 
ســهمیه المپیک نیست باز هم با تمام توان 
بار دیگــر در ژاپن برای تیــم ملی جنگیدند 
امــا هر چه زدند بــه در بســته خوردند تا بار 
دیگــر بــازار انتقــادات داغ شــود و برخــی 
ایگور کوالکوویچ را در حد و اندازه تیم ملی 
نداننــد و برخــی دیگر هم طبــق معمول به 
ســن و سال برخی ملی پوشــان بتازند. تیم 
ملــی والیبال ایران که بازی هــای ژاپن را با 
باخت مقابل روسیه استارت زده بود، دیروز 
پرونــده چهارمیــن حضــورش را بــا باخــت 
۳-صفر مقابل لهســتان بست تا از مجموع 

۱۱ بــازی انجام شــده در ایــن رقابت هــا 7 
باخــت و ۴ بــرد در کارنامــه ثبت کنــد و در 
جایگاه هشــتم جــدول رده بندی بایســتد. 
جبار قوچان نژاد، کارشناس و مربی باتجربه 
والیبــال در ارزیابــی از عملکرد تیم ملی در 
جام جهانی به خراســان می گوید: »ارزیابی 
عملکرد تیــم ملــی در جام جهانــی ژاپن را 
بایــد در ۲ بخش بررســی کنیم. یک بخش 
به زحمات و تالش بازیکنان و این که از جان 
و دل مایــه گذاشــتند برمی گــردد. بچه هــا 
بــه قدری تــالش کردند که دیگــر چیزی از 
آن ها باقی نمانــد. مگر یک بازیکن در چند 
تورنمنت می توانــد در اوج آمادگی باشــد؛ 
جام ملت هــا، قهرمانی آســیا، جام جهانی، 
لیگ ایران و... شــرایط بسیار سختی بود. 
بخش دیگر هم کادر فنی و آقای کوالکوویچ 
بــود که به نظر مــن اصال کارنامــه خوبی از 
خــود بــه جــای نگذاشــتند. کوالکوویچ در 
چند مرحله نشان داد که جسارت تغییرات 
و ریســک پذیری را نــدارد. بــه لحــاظ فنی 
هــم او چیزی بــه تاکتیک هــا و تنــوع بازی 

اضافــه نکرد. هرچه بود وجــود خود بچه ها 
و خالقیت های سعید معروف بود. او خیلی 
بــه دنبال نتیجــه گرفتن و به دســت آوردن 
رزومــه بود کــه متاســفانه آن هم به دســت 
نیامــد.« او می گوید: »مــا بزرگترهایمان را 
والیبــال زده و خســته کردیــم و آن هــا را به 
مــرز مصدومیت هــای نهفتــه رســاندیم. با 
جوان ترهایمــان هم طوری رفتــار کرده ایم 
که به آن ها القا شده که اعتقاد و اعتمادی به 
آن ها نداریم و اگر در جایی از آن ها استفاده 
کرده ایم در واقع از روی اجبار بوده نه طرح 
و برنامــه. این هــا همه صرفنظــر از نتایجی 
اســت کــه در جام جهانی رقم خــورد چون 
من پیش از جام جهانی هم گفته بودم بهتر 
اســت در این آوردگاه بــه جوان ترها میدان 
داده شــود تا تیم دوم و سومی برای والیبال 
ایران ســاخته شود.« او در پاســخ به این که 
در چنین شــرایطی ارزیابــی اش از ادامه یا 
قطــع همکاری بــا کوالکوویچ چیســت هم 
می گوید: »در حال حاضر به فضای بســیار 
سختی رسیده ایم که اگر با کوالکوویچ قطع 

همکاری کنیم باید تاوان و خســارات مالی 
شــدیدی بپردازیــم؛ بخصــوص این کــه در 
شرایط بدی به لحاظ ارزی و مالی هستیم. 
اگر هم با او قطع همکاری نکنیم کوالکوویچ 
نه دیگر چیــزی دارد کــه به والیبــال ایران 
اضافــه کند و نــه حتی دیگر والیبــال ایران 
واقــع  در  و  می بــرد  او  حضــور  از  بهــره ای 
والیبــال ایــران بــا کوالکوویــچ در حالــت 
دوسر باخت قرار دارد.« قوچان نژاد درباره 
وضعیــت فعلــی فدراســیون و بالتکلیفــی 
آن هــم می گویــد: »بالتکلیفی فدراســیون 
والیبال هم برایش ما آســیب به همراه دارد 
چــون یکــی از مهمتریــن فدراســیون های 
ورزشــی ایران در حال حاضــر بدون رئیس 
و دبیر اســت و این مســئله منجر به لطمات 
روحــی تیم شــده و آینده تیم ملــی را دچار 
نگرانی می کند.« گفتنی است؛ جام جهانی 
ـ ژاپن در حالی به پایان رســید که  والیبــالـ 
تیم  های برزیل)بدون شکست(، لهستان و 
آمریکا در مکان های اول تا ســوم مسابقات 
جــای گرفتند و میزبان هــم در رتبه چهارم 
قرار گرفت. همچنین در پایان این رقابت ها 
بهترین های هر بخش مشــخص شــدند که 
از بین بازیکنان ایران تنها علی اصغر مجرد 
با 0.66 درصد موفقیت در هر ســت موفق 
شــد در رتبه دوم بهتریــن مدافعان روی تور 
مسابقات قرار بگیرد. الزم به ذکر است تیم 
ملی والیبــال درحالی به تهران برمی گردد 
که ســعید معروف، کاپیتان تیم ملی ایران، 
جهت پیوســتن به تیم جدید خود در چین، 
از جمــع ملی پوشــان جدا می شــود. ســایر 
اعضای کاروان ســاعت ۴ بامــداد جمعه به 

تهران می رسند. 

قوچان نژاد: قطع یا ادامه همکاری ایران با کوالکوویچ معامله دوسر باخت است!

مماشــات  کیانــوش  بــا  دیگــر  مــرادی: 
نمی   کنیم

رستمی: تابع علی مرادی هستم
علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری 
در واکنش به تکروی های کیانوش رستمی 
اخطــار داد و تاکیــد کــرد دیگر بــا کیانوش 
مماشات نمی   کند. او گفت: »کیانوش قبل 
از المپیــک ریــو در چارچــوب فدراســیون 
حرکــت می کــرد و بعد از المپیــک ریو نظم 
و دیســیپلین او کمرنــگ شــد و از آن ناحیه 
آســیب می بیند. این که خــودش مربیگری 
خــودش را کنــد و حتــی حرف بــرادرش را 
گــوش نکند این بی نظمی اســت و آســیب 
می بیند. رستمی بنا به درخواست خودش 
بــرادرش را بــه عنــوان مربی انتخــاب کرد 
و ما هــم قبول کردیــم اما از ایــن پس دیگر 
ایــن اتفــاق نمی   افتــد و رســتمی بایــد در 
چارچــوب حرکت کنــد. من تــا االن خیلی 
مماشــات کــردم امــا از این پس ایــن اتفاق 
نمی  افتــد.« کیانــوش رســتمی وزنه بــردار 
دســته 96 کیلوگرم ایران اما در واکنش به 
صحبت های علی مرادی، رئیس فدراسیون 
که عنوان کرده کیانــوش باید در چارچوب 
فدراســیون قــرار بگیرد، گفــت: »از مرادی 
تشــکر می کنم. او پدر خانواده وزنه برداری 
اســت و به هر نحوی کــه او صالح بداند کار 
می کنم و تابع دســتور فدراســیون هستم و 
اصال دوســت ندارم بی احترامی باشد. من 
بایــد به پــدر خانــواده احترام بگــذارم. من 
از گذشــته تــا به امــروز هم تابع دســتورات 
فدراســیون بودم و همان گونه که برای من 
برنامه ریزی کردند، جلو آمدم. از ۲، ۳ سال 
گذشــته بر اســاس توافقاتی که در جلسات 
بــا فدراســیون، وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک انجام شد، جلو آمدم و بیشتر از حد 
خــودم جلو نیامدم و هیچ بی نظمی و ســر و 
صدایی نداشــتم.« او در مورد صحبت های 
علــی مــرادی مبنــی بــر این کــه رســتمی 
خــودش برادرش را به عنوان مربی انتخاب 
کرد، گفت: »من از فدراســیون درخواست 
کردم مربــی خارجی خوب بیاورد که قبول 
نکرد و تنها کسی که محرم رازم بود برادرم 
بــود. کیانوش رســتمی باید چندین ســال 
پیــش خداحافظی می کرد امــا االن باز هم 

می توانم با بهترین های دنیا رقابت کنم.«

گزارش

اخبار

سارا اصالنی

غیبــت محمــد بنــا و غالمرضــا محمــدی در مســابقات 
قهرمانی کشــور منجر به انتشار شــایعات زیادی از جمله 
استعفای بنا شد. بنا که در قبال این شایعات سکوت کرده 
بود، دیروز سکوت خود را شکست تا در مصاحبه با سایت 
فدراسیون کشتی بگوید: »شایعاتی در مورد کناره گیری 
یا استعفای من مطرح شد که این موضوع فقط گمانه زنی 
رســانه ها بود و من هیچگونه استعفایی نداده ام. با عشق 

و قدرت تمام در کشتی فرنگی به کار خود ادامه می دهم 
و نهایــت ســعی خــود را می کنیم کــه با ماهیــت موجود، 
بهترین نتیجه را در المپیک ۲0۲0 کســب کنیم.« نکته 
قابــل تامل در مورد بنا و محمدی این که این ۲ ســرمربی 
در زمان سرپرســتی حمید بنی تمیم، حکم بدون تاریخی 
از سرپرست وقت فدراســیون کشتی دریافت کردند و در 
آن مقطع عنوان شد که هر دو تا المپیک ۲0۲0 سرمربی 

تیم هــای ملی آزاد و فرنگی ایران خواهنــد بود. در حالی 
که به نظر می رســید رئیس جدید فدراسیون کشتی بعد 
از انتخابــات برای آن ها حکم جدیــدی صادر کند اما بعد 
از جهانــی به نظر می رســد وقت صدور حکم فرا رســیده 
تا ســرمربیان تیم هــای ملی ایران در ۱0 مــاه باقی مانده 
تا المپیک بــدون دغدغه و با تمرکز الزم کار آماده ســازی 
تیم های ملی را طبق برنامه های تعریف شده دنبال کنند.

بنا: استعفایم گمانه زنی رسانه ها بود ادامه فعالیت سرمربیان آزاد و فرنگی بدون حکم و قرارداد
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حریف امیدها مشخص شد
پــس از پیــروزی مقابل امیدهای اســترالیا، تیــم امید در 
بــازی بعدی خود 2 بازی دوســتانه با تیــم امید اندونزی 
در خاک این کشــور برگزار خواهد کــرد. این بازی ها در 
فیفا دی بعدی در آبان ماه برگزار خواهند شــد. تیم امید 
برای حضــور در بازی های نهایی قهرمانی زیر 23 ســال 
آســیا در تایلند آماده می شود که دی و بهمن سال جاری 

در تایلند برگزار می شوند. 
ترابزون به دنبال تمدید با حسینی

  سید مجید حسینی مدافع ایرانی سابق استقالل بعد از 
رفتن به ترابزون در لیگ ترکیه توانسته عملکرد خوبی در 
این تیم ارایه کند. او انتظارات کادر فنی را برآورده کرده 
و بــه مدافع محبوبــی بین هواداران این تیم تبدیل شــده 
اســت. با توجه به این که قرارداد حسینی با ترابزون چند 
ماه دیگر به پایان می رسد، این تیم ترکیه ای به دنبال این 

است که قرارداد او را به مدت 3 سال دیگر تمدید کند. 
دیاباته باالخره به ایران برگشت

شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی استقالل بامداد سه شنبه 
پس از گذراندن دوران مرخصی خود به ایران بازگشــت. 
البته این بازیکن قرار بود روز شنبه به ایران بازگردد اما به 
دالیل نامعلوم با تاخیری 3 روزه وارد ایران شد. او پس از 
بازگشــت به ایران باید به مراحل درمانی خود ادامه دهد 
و طبق برنامه ای که از سوی پزشک استقالل اعالم شده 
بود، قاعدتــا باید تا هفتــه آینده مصدومیــت اش برطرف 

شده باشد. 
بازگشت غالمی به اردوی آبی ها

عارف غالمی تنها بازمانده آبی ها در اردوی تیم امید بود 
که  در بازی دوســتانه برابر اســترالیا هم بــه میدان رفت. 
غالمی در بازگشت از اردوی تیم امید از دیروز)سه شنبه( 
در تمرین استقالل شــرکت کرد و می تواند خود را آماده 

بازی با فجرسپاسی کند.

پرسپولیس جریمه شد، استقالل تبرئه
کمیتــه تعییــن وضعیــت بازیکنــان فدراســیون فوتبال 
آرای خــود را دربــاره برخــی از پرونده ها صــادر کرد. بر 
این اســاس با توجه به شکایت باشــگاه پیکان از باشگاه 
پرســپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2۵۰ میلیون 
ریال بابت یک ســال حق آموزش برای سعید حسین پور 
بــه انضمام مبلغ ۵ میلیــون ریال بابت هزینه دادرســی 
محکوم شــد. همچنین در پی شــکایت باشــگاه فرا برتر 
از باشگاه اســتقالل تهران، کمیته وضعیت دادخواست 
باشــگاه فرا برتر فریدونکار را به دلیل رفع نشــدن نقص 

در مهلت تعیین شده رد کرد.

اشــکان دژاگــه که هنگام گرم کردن قبــل از ورود به زمیــن در دیدار ایران 
و کامبــوج دچار آســیب دیدگی شــد و از ترکیــب تیم ملی نیــز بیرون رفت، 
مشــخص شــد که دیدار با بحرین را نیز از دست داده است. از این رو دژاگه 
تصمیم گرفت که با هماهنگی کادر فنی تیم ملی به بحرین ســفر نکند و به 
بهبودی خود بپردازد. همچنین دژاگه با کســب اجازه از مصطفی دنیزلی 
و موافقت باشــگاه تراکتور برای درمــان مصدومیتش به آلمان رفت تا روند 
درمانی اش را در این کشور پی بگیرد. هنوز اطالعات دقیقی درباره میزان 
مصدومیت دژاگه و زمان بازگشــت او به تمرینات تراکتور در دســت نیست 
اما او در آلمان تالش خواهد کرد تا به بازی حساس تیمش مقابل استقالل 

در لیگ برسد. 

پــس از اتفاقاتــی که در شــهرآورد 9۰ رخ داد، شــجاع خلیل زاده بــا رای کمیته 
انضباطــی بــا محرومیــت روبه رو شــد و بــه همین خاطر عــالوه بر بــازی مقابل 
شهرخودرو در بازی با پیکان هم محروم شد. باشگاه پرسپولیس در پی این مسئله 
به کمیته اســتیناف اعتراض کرد و آن ها امیدوار بودند که محرومیت خلیل زاده 
لغو شــود و به همین خاطر این بازیکن به مشهد رفت تا بتواند سرخ پوشان را در 
بازی با شــهرخودرو همراهی کند اما این رای شکســته نشــد و مدافع شماره 3 
سرخ پوشــان این بازی را از دســت داد. با این همه، مدیریت باشگاه پرسپولیس 
هنوز هم از بخشــیده شدن شــجاع ناامید نیستند و به همین دلیل یک بار دیگر 
اعتراض خود را نسبت به محرومیت 2 جلسه ای این بازیکن اعالم کرده و انتظار 

دارند که محرومیت شجاع برای بازی با پیکان بخشیده شود.

سرخ پوشان امیدوار به بخشش شجاعدژاگه از آلمان به استقالل می رسد 

رونالدو به دایی نزدیک تر شد
دوشنبه شب کریســتیانو رونالدو از باخت 2 
- یک تیمش مقابل اوکراین ناراحت بود اما 
از یک جهت نیز خوشحال شد؛ وی توانست 
بــه رکــورد 7۰۰ گل زده در دوران فوتبالش 
برسد. کریس در تیم منچستر 118 گل زد. 
نزد کهکشانی ها او توانست 4۵۰ گل به ثمر 
برســاند. در یوونتوس تاکنون 32 گل زده و 
برای اســپورتینگ نیــز ۵ گل زد. وی در تیم 
ملی پرتغال تاکنون 9۵ گل زده اســت. او تا 
رکورد بیشترین تعداد گل زده در سطح ملی 
در جهان که متعلق به علی دایی با 1۰9 گل 

زده است،  هم اکنون 14 گل فاصله دارد. 

سرخابی مجوز حرفه ای گرفتند
طبق برنامه اعالم قبلی مســئوالن فدراســیون 
فوتبــال قــرار بود کــه اواخــر مهر یا اوایــل آبان 
و  پرســپولیس  باشــگاه های  حضــور  وضعیــت 
اســتقالل در لیــگ قهرمانــان آســیا مشــخص 
شــود. در حــال حاضر نیز کمیتــه بدوی صدور 
مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال بررسی های 
اولیــه را انجــام داده و بــه زودی رای خــود را 
در مــورد وضعیــت 16 باشــگاه لیــگ برتــری 
ایــران صــادر خواهد کــرد. طبق بررســی ها 2 
باشگاه استقالل و پرســپولیس مجوز حرفه ای 
مشــکلی  و  کرده انــد  دریافــت  بین المللــی 
بــرای حضور در لیــگ قهرمانان آســیا 2۰19 
نخواهنــد داشــت. رضــا درویش عضــو کمیته 

بدوی  این خبر را تایید کرد.

شکایت جپاروف و   رابسون و تاوان یک میلیارد و 600 میلیونی استقالل
ناکارآمدی مدیریت و نبود نظارت دوباره کار دست آبی ها داد 

ظاهرا قرار نیســت استقالل 
آرامش پیدا کنــد و هر روز به 
بهانــه ای ایــن باشــگاه ســوژه رســانه ها و 
محافل ورزشی می شــود و تن هوادارانش 
 را می لرزانــد. هنوز پرونــده ایگور پرو پئیچ 
مهاجم کــروات که شــاهکار مدیران قبلی 
استقالل بود بســته نشده و با وجود توافق 
باشــگاه اســتقالل و فیفــا بــرای پرداخت 
محــل  از  او  دالری  هــزار  طلــب 4۰۰ 
درآمدهای باشــگاه ایرانــی از جام جهانی 
جهانــی  فدراســیون  فیفــا،  نــزد   2۰18
فوتبــال اعــالم کرد بــه دلیــل تحریم های 
بانکــی ایــران از ســوی آمریــکا موفــق بــه 
پرداخــت طلــب بازیکــن کــروات نشــده و 
باشگاه باید راسا به پرداخت طلب پروپئیچ 
اقــدام کند. پیرو همین خبــر برخی منابع 
خبری از احتمال بازگشت تهدیدهای این 
پرونده علیه اســتقالل ســخن می گویند و 
بحث محرومیت باشــگاه از 2 پنجره نقل و 
انتقــاالت و کســر امتیــاز و ســقوط تیــم به 
دســته پایین تر را مطرح می کنند. در واقع 
کابوس پروپئیــچ همچنــان تهدید بزرگی 
برای استقالل اســت و آبی ها مانده اند که 

با این گره کور چه کنند. 
   

اما هنوز پرونده پروپئیچ بســته نشده، در 
هفته جاری 2 شکایت دیگر علیه استقالل 

در فیفا طرح و پرونده تشکیل شد و حتی 
رای هم صادر شده است. سرور جپاروف 
بازیکــن ســابق و ازبکســتانی و رابســون 
جان واریــو بازیکن برزیلی و ســابق آبی ها 
به فاصله چند روز علیه اســتقالل شکایت 
کردند و خواســتار دریافت مطالبات شان 
شــدند. این 2 بازیکن خــوب خارجی که 
زمــان ســرمربیگری علیرضــا منصوریان 
به اســتقالل آمده بودند با وجود عملکرد 
خوبشــان جدا شــدند امــا بدون تســویه! 
روالــی کــه متاســفانه در فوتبــال ایــران 
باب شــده و حاصل آن بدهــی میلیاردی 
باشــگاه ها بــه مربیان و بازیکنــان داخلی 

و خارجــی و وفــور پرونده هــای شــکایت 
از باشــگاه های ایــران در فیفــا و تهدید به 
حــذف نماینــدگان ایــران در عرصه های 
بین المللــی اســت. حاال اســتقالل که به 
تازگی بابــت پرونــده نافرجام ســوپرجام 
غرامت یــک میلیاردی را بــه جان خریده 
با 2 پرونده شــکایت چنــد ده هزار دالری 
مواجه شــده اســت. ســرور جپــاروف که 
در زمــان مدیریــت ســابق اســتقالل جدا 
شــد، 13۰ هــزار دالر طلــب داشــت. در 
واقــع او پرداخت طلبــش را برای مذاکره 
جهت تمدید قرارداد شــرط کرده بود که 
مســئوالن وقت باشــگاه توجهــی نکردند 

و در نهایت هم ســرور در اســتقالل نماند 
امــا طلبــش با وعــده  وعید باقــی ماند. به 
از آن طلــب در  گفتــه جپــاروف بخشــی 
قالــب 2 فقــره حوالــه 2۰ هــزار دالری 
هــزار   93 همچنــان  امــا  شــد  پرداخــت 
و ۵۰۰ دالر از طلبــش باقــی مانــده کــه 
بــا وجود تمــاس و درخواســت چنــد باره 
بازیکن ازبک و مدیربرنامه اش از باشــگاه 
اســتقالل پرداخت نشد تا سرور جپاروف 
باشــد.  چــاره ای بجــز شــکایت نداشــته 
رابســون جان واریــو هــم 46 هــزار دالر 
از ایــن تیم طلــب دارد و البتــه او هم مثل 
ســرور جپاروف چند بار با باشگاه مکاتبه 
کــرد، امــا وقتــی دیــد حرفــش بــه جایی 
نمی رســد، ســرانجام در تابستان تصمیم 
به شــکایت گرفــت و 2 روز پیش خبر آمد 
دادگاه بــدوی فیفا حکــم به پرداخت 46 
هــزار دالر از طرف باشــگاه اســتقالل به 
این بازیکن داده اســت. حاال استقالل به 
خاطر بدهــی 139 هــزار و ۵۰۰ دالری 
که به عبارتی یک میلیارد و ۵6۰ میلیون 
تومــان ناقابل اســت، بایــد دوبــاره تاوان 
بدهــد آن هم به خاطــر مدیریت ضعیف و 
ناکارآمد و چشم های بسته وزارت ورزش 
و جوانان که گویا هیچ نظارتی بر قرارداد 
باشــگاه های دولتی با مربیان و بازیکنان 

خارجی ندارد! 
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