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مقصد،خود راه می تواند باشد! 
این روزهــا در زیر بــاران نام و یاد ساالر شهیدان 
همه یا به تن کربالیی اند، یا به دل و جان همراه و 
همسفر رهروان جاده های کربال شده اند. جاذبه 
بی نظیر محبت و مهر حسینی همه را از هر کوی و 
برزنی، از هر قوم و قبیله ای، از هر کشور و نژادی 
به سوی سرزمینی بی آب و علف می کشاند که 
روزی ندای »هل من ناصر« در آن طنین انداز شده 
است.پیر و جوان، مرد و زن، فقیر و غنی، سیاه و 
سپید، سنی و شیعه، سنتی و مدرن، همه با هم 
می روند و در کنار هم می نشینند.موج خروشان 
و سیل آسای جمعیت در حرکت است و شگفتا که 
در این حرکت عظیم و حیرت آفرین بیش از آن که 
مقصد مهم باشد خود جاده و مسیر و اصل سفر 
مهم است. نه این که مقصد مشخص نباشد، که 
این حرکت مقصد دارد و یک هدف، یک مقصد، 
یک منزلگاه همه را به سوی خود می کشد و اصال 
ــرار اســت همه - همین که قــدم در ایــن جاده  ق
می گذارند- با نخستین قدم کربالیی باشند. اما 
مسابقه ای در کار نیست که اگر کسی زودتر رسید 
و مثال دستش را به دیواری رساند، برنده به حساب 
بیاید بلکه آن چه اهمیت دارد، حضور در این 
جمعیت و همراهی با این حرکت و قدم برداشتن 
در این جاده است و به قول مرحوم عمران صالحی 
خود راه مقصد شده: »از مقصدمان سؤال کردی، 

گفتم: مقصد، خود راه می تواند باشد!«
بی سبب نیست که بسیاری از زائران -که بعضا از 
شهرهای جنوبی عــراق مسافت های طوالنی را 
طی می کنند- وقتی بعد از چندین روز یا چند هفته 
خسته و رنگ برگشته، پریشان و آشفته با پای مجروح 
و تن بی رمق به کربال می رسند سالمی از دور می 
دهند و سوار ماشین ها می شوند و برمی گردند. آن 
ها در ایام دیگر سال و مناسبت هایی چون عاشورا به 
داخل حرم رفته اند اما در پیاده روی اربعین، اصل 
سفر و حرکت برایشان اهمیت پیدا کرده است.گویی 
فوج فوج مردان و زنانی که خود را از رسیدن به کربال 
در عاشورای سال 61  هجری محروم یافته اند به 
زبان بی زبانی دارند همراهی شان را فریاد می کنند 
و به زبان حال می گویند:»لئن أخرتنی الدهور عن 
نصرک ...« اگر دست روزگار مرا از یاری تو بازداشت 
و عقب انداخت، اکنون با قلم پای خویش بر صفحه 
جاده ها می نویسم و با نوای ناله خویش از نی حنجره 
نغمه همدلی سر می دهم. این جا مسافر شدن 
معنایی بیش از دیگر سفرها دارد و تا کسی خودش 
قدم در این راه نگذاشته باشد نمی تواند بفهمد چرا 
مسافران این راه یک سال چشم انتظار آمدن اربعین 
هستند و برای فرا رسیدن این ایام لحظه شماری 
می کنند و تا کسی خودش با تمام وجود این فضای 
معنوی و متفاوت را تجربه نکرده باشد نمی تواند 
درک کند که چرا برخی این گونه شیفته این سفر 
هستند و چنان که زنده یاد محمدابراهیم جعفری 
گفته بود خود سفر را دوست دارنــد: »در سفر، هر 
کس به مقصد می رســد می ایستد/من سفر را 

دوست دارم مقصد من رفتن است«
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باشه  • نداشته  متولی  مــا  والیبال  وقتی 
نتیجه از این بهتر نمی شه؟ کوالکوویچ چی 
فکرکرده! اونمی داند که باانسان سروکار 
دارد نه ماشین؟حتی اگر ماشین هم بود پس 
از یک سال تالش مستمرخراب می شد. یک 

سال در تمام بازی ها فقط با14 نفر؟
به اون مخاطب عزیزی که افزایش قیمت  •

برنج ایرانی رو به ما برنج کــاران ربط داده 
عرض کنم وا... ما بی تقصیریم. دالل ها 
برنج ما را با قیمت پایین خرید می کنند ولی 
با قیمت خیلی باالتر به استان های دیگه می 

فروشند. منصف باشید لطفا.
کاش بعضی صاحبخانه ها در این اوضاع  •

نامساعد اقتصادی کمی اجاره نشین ها را 
درک می کردند. اکثر مستاجران بیکار و کم 
درآمد و ضعیف و کارگر هستند قبال با این 

مبلغ رهن ها می شد خانه خرید.
شهروندان مراقب تماس هایی که به آن ها  •

گفته می شود فالن کارت یا فالن امتیاز برای 
آن ها صادر شده و همگانی است و باید همه 
تهیه کنند باشند. استارت آپ هایی به تازگی 
به مردم کارت امداد خودرو قالب می کنند 
و متاسفانه نوعی اخاذی به شیوه جدید را 

کلید زده اند.
بعضی از بیمارستان های مشهد خودشان  •

را درجــه یک اعــالم می کنند و هزینه های 
سنگینی را از بیماران می گیرند مثال آی 
سی یو شبی یک ونیم میلیون بیمارستان...

یکی ازهمین بیمارستان هاست. از وزارت 
بهداشت خواهشمندیم در رتبه بندی دقت 
الزم را انجام دهند که حقی ضایع نشود 
بیمارستان درجه یک اصال درمشهد نداریم.

بــه شرایط  • ــار  بازگشت فضای کسب وک
قبل ازبحران ارزی متأسفانه رکود بازار را به 

دنبال دارد.
واقعا تأسف بار است که ثروتمندان17  •

ــه پنهان دریــافــت  ــاران ــراد فقیر ی ــراف ــراب ب
می کنند.

الیت  • ایــن  ــه  ب نیست  کسی  هیچ  یعنی 
رسیدگی کنه که چه جوری مردم رو پوست 

می کنند هیچ کار هم نمی تونیم بکنیم. من 
ساعت 17 مقابل بوستان ملت پارک کردم تا 
1۸ بعدالیت زده قبل 17تا بعد1۸و 16۵۰ 

تومان کم کرده.
امیدوارم 7۵ شرکتی که از خدمات ارزش  •

افزوده تلفن همراه فعالیت می کردند پلمب 
و تعطیل شوند چــون در ایــن چند ســال به 
ناحق روی قبض ها از مردم پول می گرفتند و 
شرکت همراه اول نیز یاری رسان آن ها بود.

از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سریال  •
ستایش تشکر می کنم. لطفا سریال های 
بعدی این برنامه ساخته شود چون داستانش 
به همه خانواده ها، جوانان و آدم ها مربوط 

می شود.
ــه خراسان  • ــام مــن خواننده هــر روز روزن

هستم! بابت صفحه حرف مردم درباره »این 
جا، جان و اعتیاد با هم می رود.« می خواستم 
توضیح بدهم خراسان که حاال زحمت کشید  
و پیگیر شده، یک خبرنگار به من معرفی کنه 
تا دقیقا موضوع را شفاف براشون توضیح 
بدم! یا همین گزارشگر رو می خوام پیدا کنم 

منو راهنمایی کنن.
خدمت کسی که راه حل چند همسری را  •

برای ازدواج دختران مجرد در خانه مانده 
پیشنهاد داده بود، بگویم این نسلی سوخته 
ــازه نمی ده به  است اما عزت نفس اش اج
خاطر تنوع طلبی و لذت جویی یک نفر، زن 
دوم کسی بشه وناسزا و نفرین زن و بچه های 

اون شخص زندگی اورا آلوده کنه.
چرا متأسفانه در ماجراهای مشابه باند  •

مخوف افسانه طعمه هایی که به ظاهر به نیت 
عقد موقت و در باطن قضیه روابط نامشروع 
از طرف قانون محکوم نمی شوند و آزادانه 
به اعمال خالف منافی عفت شان در خفا 

با افراد و سوژه های دیگر ادامه می دهند؟
 مگر دریای خزر تنها متعلق به ایران است  •

که استفاده از آب آن خشکی به بار بیاورد. 
اگر ما استفاده نکنیم فردا دیگران استفاده 

خواهند کرد.
 من از سریال ستایش این درس مهم رو  •

گرفتم که هیچ وقت نباید درباره دیگران زود 
قضاوت کرد بلکه باید توام با تحقیقات باشد 

و برای شخص یقین شود.
 به هموطنی که گفته بودند چند همسری  •

ــدارد بفرمایید آیــا شوهر خواهر  مشکلی ن
خــودشــان هــم چند همسر داشــتــه باشند 

مشکلی ندارند؟
 متاسفانه مدیریت شهری ضعیف باعث  •

شده که سرعت گیرهای داخل معابر بدون 
هیچ عالیمی به جای هشدار درباره کاهش 
سرعت، حالت غافلگیری و صدمه به خودرو 

و سرنشین  وارد کند.
ــوان از  • ــروزه نسل جـ ــ  چــرا متأسفانه ام

ترانه های چرت وپرت و مزخرف و خزعبل 
خوانی استقبال می کنند؟

حقوق  • بــه  بفرمایید  مسئوالن  بــه  لطفا   
استادان حق التدریس دانشگاه ها رسیدگی 
کنند، مبلغش خیلی کم است و همونم دیر 

واریز می کنند.
چرا برخی مسوالن متأسفانه برای مخفی  •

ــای مختلف فساد در  ــه ه نگه داشــتــن الی
ظاهر کارهای شان نام اســالم و دین را با 
خواندن برخی آیات پر کاربرد قرآنی یدک 

می کشند؟
 انــواع خــودروی صفر کیلومتر موجود در  •

نمایندگی های شهر با مدل های 96و97 
و سال های گذشته با شرایط نقد و اقساط 
و فوری و به تعداد محدود متأسفانه بدترین 
وجه و نمونه ای از احتکارو گران فروشی و 
فساد بین جامعه ظاهرا اسالمی ایران است.

ــدول خوبی است  • ــدول صفحه 1۰ ج ج
اما بسیار ریز است و با ذره بین باید خوانده 
شود. لطفا رسیدگی کنید و واضح تر چاپ 

کنید.
خراسان به نظر شما عجیب نیست مردم  •

ازیک روزنامه تظلم خواهی کنند؟ مدت سه 
ماه است کل خانواده ام به وسیله دامادمان 
مکرر تهدید به مرگ می شویم اما مراجع 
رسیدگی کننده می گویند به صرف تهدید 

نمی شود کاری انجام داد.

  محمدرضازائری 
info@khorasannews.com

یادداشت 

از اربعین تا جمعه ظهور

ــدود 14 قــرن از واقــعــه کربال مــی گــذرد،  ح
دشمنان دیــن خــدا و آل ا... چه امویان چه 
عباسیان در قــرون گذشته و چه وهابیون و 
دیگران در عصر حاضر هر آن چه می توانستند 
در دشمنی با اسالم ناب محمدی و سنت نبوی 
و سیره اهل بیت علیهم السالم انجام دادند تا 
شاید نور هدایت الهی را خاموش کنند و کشتی 
نجات را به ِگل بنشانند اما به مشیت حضرت 
آفریدگار و قول سدید حضرت مصطفی)ص(، 
چـــراغ هــدایــت و کشتی نــجــات حسین بن 
علی)ع( همچنان در اقیانوس مواج هستی 
نور می افشاند و در حرکت است و مردمان نه 
تنها از امت اسالم بلکه پیروان سایر ادیان نیز 
خصوصا در این زمان فوج فوج مهیای سوار 
شدن بر این کشتی می شوند، حضور عاشقانه 
بیش از 2۰ میلیون نفر در راهپیمایی بی مثل 
و مانند اربعین برای زیارت حضرت سیدالشهدا 

گواهی بس روشن بر این ادعاست.
آیا این حرکت عظیم، این سفر عشق، این پای 
در میدان گذاشتن هــای عارفانه، نشان از 
میثاق حق بــاوران حق طلب و آزادگــان عزت 

طلب با ا... و ثارا... ندارد؟!
آیا هیچ حاکمیتی هر چند قدرتمند با در اختیار 
داشتن دستگاه های تبلیغاتی موثر و فراوان و 
حتی محبوب در دنیا توان راه اندازی و تجمیع 

چنین جمعیتی را دارد؟!
آیا این حضور چند میلیونی انسان های خداباور 
دلداده راه حسین)ع( دلیلی آشکار بر همچنان 
تابندگی نور حق از قرآن و عترت و زنده بودن 
قیام ساالر شهیدان و در حرکت بودن کشتی 

نجات حسین)ع( نیست؟!
آیا راهپیمایی میلیونی اربعین با حضور حق 
طلبانی از کشورهای مختلف جهان با نژادها، 
ملیت ها، فرهنگ و آداب و رســوم و مذاهب 
گوناگون آن هم از پس 14۰۰ سال پرفراز و 

نشیب، نشانی هویدا بر محدود نبودن قیام 
حضرت سیدالشهدا در یک روز خاص به نام 

»عاشورا« و سرزمینی به نام »کربال« نیست؟ 
آیا در این روزها و سال ها فهم »کل یوم عاشورا 
و کل ارض کربال« آسان تر و باورپذیرتر نشده 
اســـت؟! آیــا ایــن شــور و شــوق زیـــارت حضرت 
اباعبدا... و تجدید پیمان با سرور آزادگان جهان 
و عرض ارادت به اسوه بندگی و عبودیت، ایثار و 
شجاعت، عزت طلبی و آزادگی و ظلم ستیزی 
آن هم با این هجمه ناجوانمردانه و شبهه های 
گوناگون و بزک کرده در فضای مجازی و برخی 
رسانه ها خود حکایتی از مانایی و جاودانگی 
حقیقت و فروزندگی روزافزون راه حق و جوشش 
خون حجت خدا حضرت ثارا... در قلب و جان 

زمین و زمان و مجموعه هستی نیست؟!
آیا این همبستگی و وحدت و برادری و مهربانی 
خصوصا بین مسلمانان و به ویژه بین دو ملت 
بزرگ ایران وعراق که تجلی اتم آن در مراسم 
اربعین رخ می نماید بنابر فرمایش امید بخش 
رهبر عزیزمان »نشانه اراده الهی بر نصرت 
امت اسالمی« نیست؟! آن هم عراق که همین 
چند سال پیش صدام جنایتکار با چراغ سبز 
اربابانش جنگی هشت ساله را بر کشورمان 
تحمیل کرد ولی امــروز مــردم و دولــت عراق 
به برکت امام حسین )ع( و اربعین، برادری و 
اکرام زوار حسین )ع( را با اتکا بر ایمان و باوری 
راسخ بر خود فرض و افتخار می دانند و آیا هر 
چه می گذرد عقیده حق طلبان و دین مداران 
بر این واقعیت راسخ تر نمی شود که وجود و 
حرکت سرنوشت ساز قیام حسین بن علی 
علیهم السالم خود »سّر« بلکه »سراالسراری« 
است که هنوز و تا قیام مهدی موعود منجی عالم 
وجود باید توسط حق مداران حق طلب عارف 
رمزگشایی شود تا مسیر بندگی و اطاعت خدا و 
بیزاری از فرعون ها و طاغوت ها و مبارزه با ظلم 
و فساد و بی عدالتی و رسیدن انسان به کمال و 
سعادت و نجات در پرتو ادامه راه سرور آزادگان 
جهان هموار شود و بی گمان معرفت و عمل به 
قرآن و اطاعت از پیامبر و اهل بیت و چنگ زدن 
به دامان امامت و والیت و زنده نگاه داشتن راه 
و مــرام حسین بن علی)ع( و اخــالص و عمل 
مومنانه فاصله این اربعین های باشکوه را با 

»جمعه ظهور« هر آن کمتر می کند.

نفس گیری بورس پس از آوارسه شنبه 
ــزار واحـــدی در روز  ــزش 1۰ هـ ــس از ریـ پ
سه شنبه، شاخص بورس در جریان معامالت 
ــازار سرمایه 66۸ واحــد رشــد کرد  ــروز ب دی
و به 3۰9 هزار و 646 واحد رسید. دیروز 
نمادهای پاالیشی بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص ثبت کردند. به طوری که پاالیش 
واحــد،   297 با  بندرعباس)شبندر(  نفت 
پاالیش نفت اصفهان)شپنا( با 249 واحد، 
گل گهر)کگل( با 1۸2 واحد، سرمایه گذاری 

امید )وامید( با 16۸ واحــد، فوالد مبارکه 
اصفهان)فوالد( با 166 واحــد، ارتباطات 
سیار ایران)همراه( با 1۵۵ واحد و پاالیش 
نفت تبریز)شبریز( با 1۵4 واحد بیشترین 
داشتند.  کــل  شــاخــص  بــر  را  مثبت  تاثیر 
)چافست(  افست  شرکت  نماد  مقابل  در 
ــازی دکتر  ــد، البــراتــوار داروسـ با 131 واح
عبید)دعبید( با 94 واحــد و بانک اقتصاد 
نوین)ونوین( با 69 واحد بیشترین تاثیر منفی 

ــازار تحمیل کردند. را بر دماسنج اصلی ب
دیروز همچنین شاخص کل هم وزن با افت 
2127 واحدی مواجه شد که نشان می دهد  
ریزش دسته جمعی در نمادهای کوچک نیز 
به وقــوع پیوسته اســت. به گــزارش سایت با 
اقتصاد، شاخص کل بورس از ابتدای سال 
ــود، بــازدهــی ۸3  تــا 13 مهر و در سقف خ
درصــدی  و طی روزهــای گذشته بیش از ۵ 

درصد اصالح را تجربه کرده است. 

نتایج نظرسنجی جدید دانشگاه مریلند نشان 
می دهد 1۵ ماه بعد از خروج آمریکا از توافق 
مقابله  خواستار  ایرانی ها  بیشتر  هسته ای، 
ــران از ایــن توافق  ــروج متقابل ای به مثل و خ
ــارس، در گزارشی که  ــزارش ف هستند. به گ
دانشگاه مریلند از این نظرسنجی منتشر کرده، 
ــدود ۵9 درصــد از ایرانی ها  آمــده اســت: »ح
ــران نیز باید از ایــن توافق خارج  معتقدند ای
شود. حدود سه چهارم )74 درصد( از مردم 
ایران از سیاست جدید این کشور مبنی بر عبور 
تهدید  و  برجام  محدودیت های  از  تدریجی 
دیگر امضاکنندگان توافق به خروج در صورت 
حاصل نشدن عایدی از این توافق، حمایت 
می کنند. همچنین حدود 7۵درصد معتقدند 
که حتی اگر آمریکا قول دهد که تحریم ها را 
تسهیل می کند، باز هم ایران نباید غنی سازی 
هسته ای را متوقف کند«. بر این اساس، در ماه 
می میالدی امسال )اردیبهشت ماه( ۵3درصد 
مردم از سیاست قبلی حمایت می کردند؛ که 
21 درصــد پایین تر از میزان حمایت کنونی 
است.دانشگاه مریلند توضیح می دهد که برای 
اولین بار، حمایت ایرانی ها از برجام به کمتر 
از نصف جامعه یعنی حدود 42درصد رسیده 
است. همچنین برای اولین بار، اکثریت قابل 
توجهی از مردم یعنی حدود 69درصد به این 
که دیگر کشورهای باقی مانده در برجام به 
تعهدات خود عمل کنند، اعتمادی ندارند که 
این رقم نسبت به نظرسنجی ژانویه 2۰1۸ به 
میزان 33 درصد افزایش یافته است. براساس 
از  24درصـــد  ــن نظرسنجی، فقط  ای نتایج 
ایرانی ها نگاه مثبتی به تالش های اروپا برای 
ایجاد کانال های تجاری با ایران دارند. بیشتر 
مردم ایران که ۵۸درصــد هستند، با افزایش 
مدت زمان محدودیت های پذیرفته شده در 
قالب برجام نیز مخالف اند. همچنین حدود 
ــد از مــردم ایــران گمان می کنند که  63درص
آمریکا تا آن جا که توانسته است، ایران را تحت 
فشار قرارداده و این کشور را تحریم کرده است 
و »حتی اگر بخواهد نیز نمی تواند به اوضاع 

اقتصادی ایران فشار بیشتری وارد کند«.در 
ادامه گزارش این دانشگاه آمریکایی آمده است: 
»نگرش منفی ایرانی ها درباره ایاالت متحده به 
۸6درصد رسیده و این رقم، بیشترین میزان 
ثبت شده توسط این موسسه تاکنون است. در 
سال 2۰۰۵ تحقیقات موسسه زاگبی نشان 
داد که 37 درصد از مردم ایران معتقد بودند 
که »آمریکا به خاطر ارزش هـــا و آزادی هـــای 
خود، کشوری نمونه است«.  هم اکنون، تنها 
12 درصد از مردم چنین دیدگاهی دارند«.
همچنین، اکثریت رو به رشــدی از ایرانیان 
)۵۸درصــد( با پذیرش هرگونه محدودیت در 
برنامه موشکی ایران مخالف اند و کمتر از 1۰ 
درصد بر این باورند که ایران باید برنامه موشکی 
خود را برای اطمینان بخشی درباره ماهیت این 

برنامه متوقف کند.

افزایش محبوبیت رئیسی     
ــاره محبوب ترین  دانشگاه مریلند سپس درب
چهره های برجسته ایرانی توضیح داد: »سردار 
ــد محبوبیت، باالترین  ۸2درص سلیمانی با 
میزان محبوبیت را در میان شخصیت های مورد 
بررسی دارد.دانشگاه مریلند در گزارش خود 
دومین شخص محبوب را محمدجواد ظریف 
معرفی کرده که براساس نظرسنجی اخیر مورد 
رضایت دوسوم)66درصد( مردم قرار گرفته 
است. همچنین، برای اولین بار هم کمی کمتر 
از نیمی از ایرانی ها رئیس جمهور روحانی را 
مطلوب توصیف کردند.  محبوبیت سیدابراهیم 
رئیسی، از دی 97 تاکنون 1۰ درصــد رشد 

داشته و هم اکنون به 64 درصد رسیده است. 

یادداشت  روز

  کورش شجاعی 
shojaee@khorasannews.com

نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان داد 

کمترین میزان حمایت مردم  از برجام
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حکم تاریخ برای امپراتوری آمریکا 

 اگر حمله به عراق در سال 2003 »گارد امپراتوری« 
را بر تخت فرمانروایی سیاست خارجی آمریکا نشاند، 
خروج از سوریه در سال 2019 طلیعه دار ظهور به 
اصطالح »حافظان مام میهن« به سردمداری ترامپ 
در آمریکا به شمار می آید؛ نیروی اجتماعی نوظهور 
اما قدرتمندی که بعد از 70 سال، قدرت را در جریان 
انتخابات 2016 از نیروی فرسوده و از نفس افتاده 
ــارد امپراتوری« ربــود و به میدان دار اصلی در  »گ
واشنگتن بدل شد. »حافظان مام میهن«  برخالف 
»گارد امپراتوری«، پیچیده و باب میل نخبگان سخن 
نمی گویند؛ آن ها فقط بر یک نکته تاکید دارند بر »اول 
آمریکا«. این که حفظ میهن اولویت دارد و اگر فرصت 
بود، اگر پول بود و اگر امکانات بود، سپس امپراتوری 
فراسوی مرزها در اولویت قرار می گیرد. بنابراین اگر 
»گارد امپراتوری« برای مردم آمریکا جنگ های بی 
پایان با صرف حداقل هفت تریلیون دالر هزینه طی 
دو دهه به ارمغان آورده است، »حافظان مام میهن« 
عقب نشینی از خاورمیانه را فریاد می زنند. برای آنان 
معیشت شهروندان یا به قول دونالد ترامپ، سردمدار 
»حافظان مام میهن«، امنیت مرز جنوبی با مکزیک از 
سرنوشت چند ده هزار ُکرد در مواجهه با ارتش ترکیه 
اهمیت بیشتری دارد. »حافظان مام میهن« امیدوارند 
بعد از هفت دهه، ایــاالت متحده به نقش پاسبانی 
جهانی پایان دهد و به نجات میهن رنجور بپردازد. 
اما کنارگذاشتن هرگونه اعتیاد از جمله اعتیاد به 
جنگ های فرامرزی و رفتارهای میلیتاریستی که با 
گردش مالی سرسام آوری نیزهمراه است، دشواری 
هایی دارد. تا جایی که در بحبوحه جنگ سیاسی بر 
سر ماجرای استیضاح دونالد ترامپ، نیروهای »گارد 
امپراتوری« در هر دو حزب دموکرات و جمهوری 
خواه با یکدیگر متحد می شوند تا مانع تحقق خواست 
»حافظان مام میهن« شوند؛ این که سربازان آمریکایی 
همچنان در مناقشات خاورمیانه باقی بمانند، جان 
دهند و ادامه حیات امپراتوری را ممکن سازند. در 
این جاست که میچ مک کانل جمهوری خواه –رهبر 
اکثریت سنا – با نانسی پلوسی دموکرات – رئیس 
مجلس نمایندگان – هم پیمان می شود تا جلوی مهم 
ترین برنامه سیاست خارجی رئیس جمهوری هم 
حزبی، یعنی دونالد ترامپ که »حافظان مام میهن« 
را نمایندگی می کند، بگیرد.با این حال، حتی اگر در 
اواخر دهه دوم قرن بیست و یک، »گارد امپراتوری« بر 
»حافظان مام میهن« چیره شوند، آینده از آن کسانی 
خواهد بــود که حفظ وطــن را بر حفظ امپراتوری 
ارجح می انگارند. این حکم تاریخ است برای تمامی 
امپراتوری ها در تاریخ؛ از جمله یکی از  بزرگ ترین 

امپراتوری های تاریخ یعنی ایاالت متحده آمریکا.

تحلیل روز

کارتون روز 

توئیت روز 

هنگ کنگ

قاب بین الملل 

کراواتی به رنگ و نقش پرچم ترکیه که ترامپ با 
بستن آن مرگ خود را رقم زده اســت. کارتونی 
متعلق به »تایم« که نشان می دهد ترامپ چگونه با 
دستور خروج نیروهای آمریکایی از مناطق درگیر 
در سوریه و  چراغ سبز به ترکیه مرگ سیاسی خود و 
آمریکا را رقم زده است. این تصوری است که بسیاری 
از آمریکایی ها و هم پیمانان اروپایی شان از تصمیم 
ترامپ دارند. حتی هفته نامه بریتانیایی اکونومیست 
در مطلبی نوشت »در مواجهه با بحرانی که ساخته 
دست خودش )ترامپ( است، یک ابرقدرت ناتوان، 
به تحریم های اقتصادی روی آورده تا وانمود کند که 
هنوز هم اهمیت دارد.« اشاره ای به تحریم سه مقام 

ترک توسط وزارت خزانه داری آمریکا. 

استفان والت در توئیتی نوشت: این یک حرکت 
کالسیک از سوی ترامپ است: یک مشکل ایجاد 
کنید و سپس وانمود می کند که آن را حل کرده 
است. او ابتدا به تهاجم ترکیه چراغ سبز نشان داد. 
سپس پنس و پمپئو را برای مذاکره درباره آتش بس 
به ترکیه فرستاد. بدون شک او در گام شوم خواستار 

دریافت جایزه صلح نوبل برای اقدامات خود است.

نمایندگان پارلمان هنگ کنگ مانع از 
سخنرانی »لم« شدند 

سر و صــدای اعتراض آمیز تعدادی از نمایندگان 
پارلمان هنگ کنگ مانع از سخنرانی کــری لم، 
رئیس اجــرایــی ایــن سرزمین شــد. سخنرانی لم 
حــاوی برنامه دولــت محلی بــرای ســال آینده بود 
اما نمایندگان آن را به دلیل نادیده گرفتن اوضاع 
متشنج کنونی و بی توجهی به تمامی خواست های 
معترضان »بــی مــورد« توصیف کردند. با افزایش 
اعتراضات در صحن پارلمان، خانم لم جلسه را 
ترک کرد و سخنرانی او از طریق ارتباط ویدئویی از 
شبکه های تلویزیونی پخش شد. جلسه دیروز پارلمان 
هنگ کنگ به منظور شنیدن و مذاکره درباره برنامه 
دولت تشکیل شده بود و انتظار می رفت که بحران 
سیاسی ناشی از تظاهرات اعتراضی چند ماه اخیر 
و واکنش به نگرانی معترضان از تضعیف دموکراسی 
موضوع اصلی آن را تشکیل دهــد. لم انگیزه این 
اعتراضات را صرفا مشکالت اقتصادی توصیف کرد و 
به تشریح سیاست دولت در این زمینه پرداخت. حال 
آن که تظاهرات چهار ماه پیش به دلیل آغاز فرایند 
تصویب الیحه استرداد محکومان هنگ کنگی به 

پکن آغاز شده بود. 

رهبر کره شمالی برای نمایش قدرت از پوتین 
الگوبرداری کرد 

اون سوار بر اسب سفید 

تصاویر اســب ســواری کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی در کوهستان های برفی »پکتو« که زادگاه 
ــت، توسط خبرگزاری رسمی این کشور  پدر اوس
منتشر شد. به دلیل همین تولد، در تبلیغات رسمی  
کره ای ها، این منطقه کوهستانی که در نزدیکی مرز 
با چین واقع شده، منطقه ای مقدس معرفی می شود. 
برخی رسانه های بین المللی گفته اند انتشار این 
تصاویر نشانه ای از احتمال تصمیم گیری مهمی از 
سوی کیم جونگ اون است، زیرا رهبر کره شمالی 
هنگامی که بخواهد دربــاره مسائل مهمی تصمیم 
بگیرد، به این منطقه سفر می کند. از طرفی ژست 
کیم جونگ اون، خرس ســواری ها و اسب سواری 
های والدیمیر پوتین را که با هدف نمایش قدرت او 
بود برای بینندگان تداعی می کند. بر اساس گزارش 
ها، اسب سفید در خاندان حاکم بر کره شمالی یک 
نماد است و گفته می شود »کیم ایل سونگ« پدر 
بزرگ رهبر فعلی کره شمالی و بنیان گذار حکومت 
کمونیستی کره شمالی هم به هنگام مبارزه با استعمار 
ژاپن سوار بر اسب سفید می شد. شاید برای همین بود 
که خبرگزاری رسمی کره شمالی )کی سی ان ای( 
در گزارشی حماسی نوشت: »او ســوار بر اسب در 
ارتفاعات کوهستان پکتو، با احساسات عمیق غرق 
ــواری است که برای  ــاره راه مبارزات دش تفکر درب
رسیدن به هدف بزرگ ساختن قدرتمندترین کشور 
با وجود ایمان و اراده محکم، به قدرتمندی کوهستان 
پکتو، باید پیمود.« رهبر کره شمالی به رغم سه دیدار 
با ترامپ )در سنگاپور، ویتنام و دیدار مرزی(، طی سال 
میالدی جاری یازده آزمایش  موشکی انجام داده که 
مربوط به موشک های کوتاه برد  یا موشک اندازهای 
چندگانه و بالستیک مــی شــود. آخرین و چالش 
موشکی  شلیک  به  مربوط  آزمایش  برانگیزترین 
بالستیک از زیر دریایی بود که در دهم مهر انجام شد. 

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

شریفی- هشت روز پس از آن که 
ارتــش مهاجم ترکیه با چــراغ سبز 
آمریکا به خاک سوریه تجاوز کرد و 
باعث کشته شدن کردهای سوریه 
و آوارگی  27۵هزار نفر شد، مایک 
و  اول رئیس جمهور  پنس معاون 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا 
برای دیدار با اردوغــان وارد آنکارا 
شدند. مایک پمپئو، وزیــر خارجه 
آمریکا در آستانه سفر به ترکیه، با 
چشم پوشی از نقش کشورش در بی 
ثباتی منطقه، اعالم کرد اردوغان 
عامل بی ثباتی در خاورمیانه است. 
ــام شــده  ــج ایـــن ســفــر در حــالــی ان
ــان، رئیس  ــ کــه رجــب طیب اردوغ
به دلیل تحریم سه  جمهور ترکیه 
وزیر ترک اعالم کرده بود دیداری با 
فرستادگان ترامپ نخواهد داشت. 
امــا ساعتی پس از آن، فخرالدین 
آلتون، رئیس مرکز ارتباطات نهاد 
ریاست جمهوری ترکیه با انتشار 
نــوشــت: »رجــب  توئیتر  پیامی در 
طیب اردوغــان، 17 اکتبر )امروز( 
با مایک پنس، معاون رئیس جمهور 
آمریکا دیدار خواهد کرد.« گفت و 
گو بر سر سوریه در حالی است که 

رجب طیب اردوغان دعوت تلفنی 
پوتین را برای سفر به روسیه و گفت 
و گو درباره سوریه را پذیرفته هرچند 

زمان سفر اعالم نشده است.

گروکشی اردوغان با سالح های 	 
آمریکایی

اکنون در حالی که گفت و گوها با 
ــاره حمله  رئیس جمهور ترکیه درب
ــت، روزنامه  اش به سوریه داغ اس
آمریکایی نیویورک تایمز از »گروگان 
گیری ۵0 بمب اتمی« ایاالت متحده 
موجود در پایگاه هوایی اینجیرلیک 
توسط دولت ترکیه خبر داده است. 
ــه بــه نقل از مقام های  ــام ــن روزن ای
رسمی دولت آمریکا مدعی شده که 
همزمان با آغاز عملیات نظامی ترکیه 
در شمال سوریه، ایاالت متحده در 
حال تــدارک برنامه ای برای تخلیه 
این بمب ها از ترکیه است. روزنامه 
گاردین اعــالم کــرده که بمب های 
ــود در پــایــگــاه هــوایــی  ــوج اتــمــی م
مشترک ترکیه و آمریکایی در جنوب 
ترکیه از نوع بی61 و مربوط به دوران 
جنگ سرد است. بنا بر گزارش این 
استقرار  محل  بریتانیایی  روزنامه 

آن ها در 160 تا ۴00 کیلومتری 
خاک سوریه است. مذاکرات میان 
دولــت هــای ترکیه و آمریکا دربــاره 
سرنوشت ایــن بمب ها از یک دهه 
پیش آغاز شده ولی به گفته یک مقام 
سابق دولت آمریکا، دیپلمات های 
ترکیه در آخرین مواجهه با پیشنهاد 
انتقال این بمب ها اعالم کرده اند که 
دولت این کشور مترصد انجام برنامه 
تحقیق و توسعه هسته ای با استفاده 

این بمب هاست.

ــه و 	  ورود ارتـــش ســوریــه بــه رق
کوبانی پس از 5 سال

طی روزهای گذشته، در کنار اظهار 
نظرها و اعالم مواضع سیاسی و عقب 
گرد کردها به سوی دولت دمشق، 
ارتش سوریه توانسته پس از مدت ها 
سرزمین های تحت کنترل کردها 
را پس بگیرد و بر آن ها مسلط شود. 
از  نقل  به  اینترفاکس  خبرگزاری 
وزارت دفــاع روسیه گفته است که 
ــای اخیر، بیش از هزار  طی روزهـ
کیلومتر مربع از اراضی اطراف منبج 
به تصرف نیروهای ارتش سوریه در 
آمــده اســت. از طرفی، خبرگزاری 

تلویزیونی  رویترز به نقل از شبکه 
المیادین لبنان نوشت که گروه هایی 
از سربازان ارتش سوریه در نیمروز 
چهارشنبه وارد شهر »رقه« شدند. 
رقه در زمان اوج گسترش قلمرو ی 
داعــش در سوریه و عــراق به نوعی 

به عنوان پایتخت این 
گروه شناخته می شد 
 201۴ ــال  ــ س از  و 
تاکنون این نخستین 
ــش  ــه ارت بــار اســت ک
سوریه وارد این شهر 
ــود. شهر رقه  ــی ش م
واقع در شمال سوریه 
پس از شکست داعش 
ــه دســـت نیروهای  ب
ــا این  ــاد و ت ــت کـــرد اف
ــت این  زمـــان در دس

نیروها مانده بود. همچنین، دیده بان 
حقوق بشر سوریه شامگاه چهارشنبه 
اعالم کرد نیروهای دولتی سوریه 
وارد »کوبانی« در شمال این کشور 
شده اند. پیش از این نیروهای ارتش 
ــرات در  روسیه نیز با گــذر از رود ف
حدود ۴ تا ۵ کیلومتری شهر کوبانی 

مستقر شده بودند.

اسد برنده نهایی تصمیم ترامپ 	 
است

مـــایـــکـــل بــــورلــــی، نــویــســنــده، 
ــار و تــاریــخ نــگــار اهــل  ــگ ــه ن ــام روزن
انگلیس که برای مجله استند پوینت 
و روزنامه های تایمز، دیلی میل و 
دیلی تلگراف گــزارش می نویسد، 
ــرای دیــلــی میل نــوشــت: برنده  بـ
اصلی تصمیم دونالد ترامپ برای 
خارج کردن نیروهای آمریکایی از 
سوریه بشار اسد است. بشار اسد، 
رئیس جمهوری سوریه »بزرگ ترین 
ذی نفع« است، تردیدی نیست که 
او برنده این جنگ داخلی است. با 
این حال، »تا همین اواخــر کنترل 
اختیار  در  سوریه  شمالی  نواحی 
کــردهــا قـــرار داشـــت و بــشــار اسد 
کنترلی روی آن ها نداشت اما دیگر 
ــد، بــار دیگر  ایــن گونه نیست و اس
حاکم بالمنازع سوریه شده است.« 

خروج غیر قابل توصیف نیروهای 
ــه دســتــور  ــه ب ــوری آمــریــکــایــی از س
دونالد ترامپ اوضاع را کامال تغییر 
داد. این اقــدام گرچه بــزرگ ترین 
اشتباه استراتژیک بود که به اعتبار 
آمریکا لطمه می زند، دستاوردها 
علیه داعــش را از بین 
می برد، ائتالف سازی 
را  ــه  ــانـ ــیـ ــاورمـ خـ در 
ســخــت تــر مــی کــنــد و 
ایــران  تقویت  موجب 
ــود،  ــی ش و روســـیـــه م
اما اسد را به پیروزی 
ــر نـــزدیـــک  ــ ــزرگ ت ــ ــ ب
می کند. پس از حمله 
ــای  ــردهـ تـــرکـــیـــه، کـ
ــرای  ــه ب شــمــال ســوری
کمک گرفتن به سمت 
ــرای کــردهــا به  ــن ب ــد رفتند. ای اس
معنای پایان رویــای یک سرزمین 
سوری است و ارتش سوریه اکنون 
کنترل شهرها و روستاهای کلیدی 
کردنشین را در دست دارد. برای 
ــدن پــرچــم  ــه شـ ــت ــراش ــراف ــد، ب ــ اس
سال ها  که  مناطقی  در  کشورش 
در آن جا حضوری نداشت، بیانگر 
پیروزی نهایی اســت. اســد بزرگ 

ترین بازمانده است.

پوتین در حال فتح خاورمیانه	 
ــا تشکل  ــه بـــرای جــنــگ ب تــرکــیــه ک
های کــردی به سوریه حمله کرده، 
ناخواسته می تواند به رئیس جمهور 
روســیــه والدیــمــیــر پوتین پــیــروزی 
استراتژیک در خاورمیانه را اهدا کند. 
آیهام کامل، مدیر خاورمیانه و شمال 
آفریقا در گروه اوراسیا، خاطرنشان 
می کند که پوتین باعث شد متحدین 
و رقبا خــود اعــتــراف کنند که او در 
واقع اساس تعادل سیاسی و نظامی 
در منازعه سوریه شد. النا سوپونینا 
کارشناس مسکو در خاورمیانه، نیز 
معتقد است که حمله ترکیه و تصمیم 
آمریکا بــرای خــارج کــردن نیروها از 
شمال سوریه، به روسیه اجازه داد تا به 
اهداف خود در سوریه برسد و کنترل 

منطقه نفت خیز را به دست آورد.

چهارمین مناظره تلویزیونی دموکرات ها با به چالش کشیدن نامزد صدرنشین برگزار شد 

حمله رقبا به وارن و تقالی بایدن برای تثبیت جایگاهش 
نامزدهای  تلویزیونی  مناظرات  از  دور  چهارمین 
دموکرات انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 2020 
آمریکا در ایالت اوهایو برگزار شد. در جریان مناظره 
زنــده تلویزیونی میان دوازده نفری که بــرای کسب 
نامزدی حزب دموکرات در انتخابات می کوشند، 
سناتور الیزابت وارن که در نظرسنجی ها پیشتاز شده 
هدف حمالت شدید رقبایش قرار گرفته است. رقبا 
سناتور وارن را به طفره رفتن از پاسخ گویی به سواالت 
در این باره که آیا مالیات ها را افزایش خواهد داد، 
متهم کردند. در این مناظره همچنین عملکرد جو 
بایدن، معاون سابق ریاست جمهوری که هدف حمالت 
شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار دارد 
و سناتور برنی سندرز که درحال بهبودی پس از یک 
حمله قلبی است، در این مناظره مورد توجه بود. این 
اولین مناظره از زمان شروع تحقیقات استیضاح درباره 
تالش های ترامپ برای فشار بر اوکراین برای تحقیق 
درباره جو بایدن و پسرش )هانتر( بود. اولین سوال این 
شب به همین تحقیقات مربوط بود و کلیه نامزدها از 
آن حمایت کردند. آن ها همچنین به »رفتار مجرمانه« 
و »فساد« ترامپ تاختند. در این مناظره، بایدن که 
زمانی در نظرسنجی ها پیشتاز بود و حاال شاهد متزلزل 
شدن موقعیت خود در افکار عمومی است، برای تثبیت 
مبارزاتش تالش می کرد. در مقابل الیزابت وارن که 

طی دو ماه گذشته و به خصوص پس از رسوایی اوکراین 
گیت توانسته بود صدرنشین نظرسنجی ها باشد، به 
سیبل انتقادات دموکرات ها تبدیل شد. وارن متهم 
شد که از پاسخ به سیاست های مالیاتی و بیمه سالمت 
شانه خالی می کند. هم سندرز و هم خانم وارن از ایجاد 
یک سیستم رایگان مراقبت های بهداشتی )مانند 
ان اچ اس در بریتانیا( حمایت می کنند. اما برخالف 
سندرز، وارن مکرر از بیان صریح این موضوع که آیا 
برنامه او برای ایجاد چنین سیستمی، شامل افزایش 
مالیات طبقه کارمند و کارگر خواهد بود یا نه، طفره 
رفته است. او در مناظره از سوی مجریان مناظره تحت 
فشار قرار گرفت و پاسخ داد که او هیچ طرحی را که 
هزینه طبقه متوسط را افزایش دهد امضا نخواهد 
کرد. اما دیگران از این پاسخ انتقاد کردند. از جمله 
سناتور سندرز گفت که »فکر می کنم مناسب است 
اذعان کنیم که مالیات ها باال خواهد رفت.« پس از 
برگزاری این مناظره، ایلهان عمر، عضو دموکرات 
مجلس نمایندگان، از برنی سندرز در انتخابات 2020 
حمایت کرد. قرار است الکساندریا اوکازیو کورتس هم 
چنین تصمیمی را اعالم کند. بدین ترتیب، چپ گرایان 
حزب دموکرات که  ترامپ از آنان به عنوان »جوخه« یاد 
می کند، پشت تنها نامزد سوسیال دموکرات انتخابات 

جمع می شوند.

مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کاخ سفید برای رای گیری استیضاح ترامپ را رد کرد 

استیضاح، ابزار روز مبادا 
درخواست کاخ سفید از رئیس مجلس نمایندگان 
برای برگزاری رای گیری در خصوص تحقیقات 
مربوط به استیضاح دونالد ترامپ رد شد. به نوشته 
هیل، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا پس از رد این درخواست در جمع خبرنگاران 
گفت: نیازی نیست که رای  گیری برای استیضاح 
دونالد ترامپ داشته باشیم و در شرایط فعلی این 
رای  گیری را برگزار نخواهیم کرد. این تصمیم پس 
از رایزنی پلوسی با نمایندگان دموکرات اعالم 
شد؛ اما مشاوران حزب دموکرات می گویند که این 
تصمیم قطعی نیست و ممکن است پلوسی نظرش 
را تغییر بدهد.  این تصمیم در حالی اعالم شده 

که دونالد ترامپ و هم پیمانان جمهوری خواهش 
فشارهایشان را بر پلوسی به منظور برگزاری 
رای گیری رسمی بر سر آغــاز رسمی تحقیقات 
استیضاح افزایش می دهند.  پیش از این نانسی 
پلوسی تا چندین ماه حتی در مقابل آغاز تحقیقات 
مقدماتی بر سر استیضاح دونالد ترامپ نیز مقاومت 
می کرد و نگران خسارات سیاسی بالقوه این 
فرایند برای حزب دموکرات بود. با این حال ماه 

گذشته میالدی بعد از باالگرفتن مناقشه مربوط 
به شکایت یک عضو افشاگر جامعه اطالعاتی آمریکا 
از دونالد ترامپ از بابت گفت وگوی تلفنی او در ماه 
ژوئیه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 
این مقاومت پلوسی کمتر شد و تاکنون ده ها تن 
از دموکرات ها از پیشبرد فرایند استیضاح ترامپ 
به نحوی حمایت کرده اند. اما فرضیه هایی برای 
اقدام مجلس نمایندگان وجود دارد. یکی از فرضیه 

ها این است که هنوز یک سال تا انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا در سال 2020 باقی مانده و 
دموکرات ها تصمیم ندارند این کارت خود را به این 
زودی بسوزانند. اما فرضیه دیگر ترس دموکرات 
ها از شکست احتمالی است و ممکن است تا زمان 
رای گیری تصمیم داشته باشند آرای جمهوری 
خواهان منتقد یا مخالف دولت  در مجلس سنا 
را بسنجند. مجلسی با اکثریت جمهوی خواه که 
 مایک پنس معاون رئیس جمهوری  آمریکا، با حفظ 
سمت رئیس آن است و اعالم کرده با تحقیقات 
ــاره تحقیقات مربوط به  مجلس نمایندگان درب

استیضاح  ترامپ همکاری نمی کند. 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

پمپئو و پنس به آنکارا رفتند؛ اردوغان به مسکو می رود 

نیویورک تایمز: ترکیه ۵۰ بمب اتمی آمریکا را 
گروگان گرفته است 

فرا خبر

اوهایوی سرنوشت ساز
شاید جالب باشد درباره ایالتی که میزبان چهارمین دور مناظرات تلویزیونی بود بیشتر 
بدانید. از اوهایو به عنوان دماسنج انتخاباتی آمریکا نام برده می شود. ترکیب جمعیتی 
خاص این ایالت باعث افزایش اهمیت این ایالت شده. از سال 19۴8-به جز در سال 
1960- نامزد پیروز در این ایالت، درنهایت برنده انتخابات ریاست جمهوری بوده 
است. عالوه بر این، تا به حال هیچ نامزد جمهوری خواهی بدون پیروزی در اوهایو راهی 
کاخ سفید نشده است. ترامپ در 2016 توانست آرای الکترال این ایالت را به دست آورد 
و کلینتون را شکست دهد. به گفته جامعه شناسان ترکیب جمعیتی این ایالت به گونه 
ای است که جمعیت آن به پنج گروه شاخص تقسیم شود و آن را به تابلوی مینیاتوری 
از جامعه آمریکا تبدیل کرده است. در شمال شرقی این ایالت، در مناطقی مانند شهر 
کلیولند، اعضای اتحادیه های کارگری و جمعیت قابل توجهی از آفریقایی تبارها حضور 
دارند که به طور سنتی طرفدار دموکرات ها هستند. در جنوب شرقی اوهایو، جایی که 
معادن زغال سنگ قرار دارند، بیشتر جمعیت را سفید پوستان و افراد روستایی تشکیل 
می دهند و عمده این افراد طرفدار جمهوری خواهان هستند. بخش های شمال غربی 
و جنوب غربی اوهایو بیشتر شبیه به دیگر مناطق غرب میانه آمریکا هستند. بیشتر مردم 
در شهرهایی مانند تولیدو و دیتون دموکرات هستند و در روستاهای اطراف طرفدار 
جمهوری خواهان. در بخش مرکزی اوهایو مانند شهر کلمبوس بیشتر رای دهندگان 
در خط میانه حرکت می کنند. این توضیحات برای این بود که ایالت اوهایو رسما آغازگر 

انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ماه فوریه سال آینده میالدی خواهد بود. 

تا همین اواخر کنترل 
نواحی شمالی سوریه در 
اختیار کردها قرار داشت 
و بشار اسد کنترلی روی 

آن ها نداشت اما دیگر 
این گونه نیست و اسد، 

بار دیگر حاکم بالمنازع 
سوریه شده است 



رئیس جمهور با بیان این که این سوال که ریشه 
همه دعــواهــای سیاسی در کشور چیست؟ 
اظهار کرد: ممکن است یک عده موضوعی را 
خوب و عده ای آن را بد معرفی کنند یا عده ای 
بــرجــام را موفق و عـــده ای ناموفق توصیف 
کنند، اما دعوا سر برجام نیست بلکه درباره 
موضوع بــزرگ تری اســت. به گــزارش ایرنا و 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت 
االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز 
گذشته در آیین آغــاز رسمی سال تحصیلی 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور 
که در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار 
شد، همچنین با طرح این سوال که پیشرفت و 
آینده کشور در سایه تقابل با دنیاست یا تعامل؟ 
گفت: این مسئله راهبردی اساسی است. ۴۱ 
سال است به جواب این سوال نرسیده ایم. 
یک عده می گویند تعامل سازنده یک عده 
می گویند تقابل. یک عده می گویند دشمن 
ما خبیث است و این جا دوئل است و باید آن را 
بشکنیم. عده ای هم می گویند اکثر مشکالت 
را با تعامل می شود حل کرد.وی اضافه کرد: 
یک عده معتقدند که مشکالت موجود جز با 
قدرت نمایی و شکستن دشمن میسر نیست 
و یک عده نیز معتقدند می توان بسیاری از 
مشکالت را بــا گفت وگــو حــل و فصل کــرد. 
بنابراین مسئله اصلی این است که راهبرد ما 
باید تعامل سازنده یا تقابل مستمر باشد و حل و 
فصل این موضوع با تنش و جر و بحث به نتیجه 
مطلوب نمی رسد و راه آن این است که همه 
همدیگر را بــرای رسیدن به راهبرد مناسب 

قانع کنیم.

ما همان موشک 	  تعامل سازنده  گاهی  
است

وی اظهار کــرد: ممکن است بنابر استثنا در 
جایی جنگ هم الزم باشد که البته استثناست، 
در جایی دشمن به ما حمله می کند و نمی توانیم 
بایستیم و بگوییم ما می خواهیم تعامل سازنده 
انجام دهیم، وقتی پهپاد آن ها وارد فضای 
کشور می شود و به او اخطار می دهیم و توجه 
نمی کند، ناچاریم موشک خود را شلیک کنیم. 

راه حل  ما و تعامل سازنده ما در این جا همان 
موشک ماست. رئیس جمهور اضافه کرد: وقتی 
با شش قــدرت بــزرگ جهانی بحث و مذاکره 
می کردیم یک عده می گفتند این مذاکرات 
خاصیت و فایده ای ندارد و باید ایستادگی کنیم 
و یک عده هم بر مذاکره تأکید داشتند و دولت 
مذاکره کرد و با سختی توانستیم به توافقی 
برسیم و این توافق برای عده ای به مثابه کوهی 

بود که بر سرشان ریخت.

اگــردرمــســائــل اســتــراتــژیــک بــه نتیجه 	 
نرسیدیم، باید به همه پرسی از مردم رجوع 

کنیم
رئیس جمهور با بیان این که ده ها مورد وجود 
دارد که دانشگاه ها باید به آن به عنوان مسائل 
استراتژیک وارد شوند، ابراز کرد: حتی اگر در 
این مسائل استراتژیک، سال ها بحث کردیم اما 
به نتیجه نرسیدیم، باید به همه پرسی از مردم 
رجوع کنیم. ما راه دیگری نداریم. نمی شود 
فقط با یکدیگر دعوا کنیم. ما ۴۰ سال است که با 
یکدیگر بحث می کنیم. راه را باید انتخاب کنیم.

پس از برجام رشد اقتصادی ایران به رتبه 	 
نخست جهان رسید

روحانی  با اشاره به برجام گفت: پس از برجام 
در سال ۹۴ ، رشد اقتصادی ایــران در سال 

۹۵ به رتبه نخست جهان رسید که هیچ زمانی 
اتفاق نیفتاده بود. در ابتدای دولت یازدهم 
تورم را کاهش دادیم برخی از اقتصاددانان 
می گفتند این اقدام اشتباه است دولت باید 
ابتدا کشور را از رکود خارج می کرد و از رکود 
باید شــروع می کرد و آن را می شکست. وی 
اظهارکرد: رژیــم صهیونیستی، عربستان و 
تندروهای آمریکا با فشارهای خود دولت جدید 

آمریکا را وادار کردند که از برجام خارج شود و 
کسانی که در کارآمدی برجام تردید دارند، 
می توانند زمانی را که برجام منعقد شد با امروز 

که صدمه دیده است، مقایسه کنند.

بهترین راه برای شکستن افراط گرایی و 	 
اصالح جامعه صندوق رأی است

رئیس جمهور همچنین با تأکید بر این که باید 
خودمان را برای انتخابات آماده کنیم، اظهار 
کرد: سرنوشت آینده کشور را انتخابات تعیین 
و تأیید می کند و با همه نقص ها و اشکاالتی که 
گفته می شود، باز هم بهترین راه برای شکستن 
افراط گرایی، اصالح جامعه ، شایسته ساالری 
و حاکم شــدن افکار به حق مــردم ، صندوق 
رأی است و هیچ راه دیگری نداریم. روحانی 
امسال  مهم  مسائل  از  یکی  کـــرد:  تصریح 
مــوضــوع انــتــخــابــات اســت و اگــر انتخابات 
باشکوه، پررونق و با حضور اکثریت مردم را 
در سراسر کشور شاهد باشیم، ایــن حضور 
قدرت سیاسی کشورمان را در دنیا باال می برد 
و دشمنان می هراسند و متوجه می شوند که 
فشار و تحریم های آنان اثرگذار نیست و مردم 

همچنان به آینده کشور خود امیدوار هستند.
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چهره ها و گفته ها 

ائتالف اصالحات و اعتدال

محمد هاشمی، فعال سیاسی: جناح اصالح 
طلب و اعتدالیون مشترکات بیشتری دارند و به 
هم نزدیک ترند و در دو سه انتخابات گذشته که با 
هم به میدان آمدند، پیروزی چشمگیری نصیب 

شان شد. این دوره هم 
جز این نیست و اصالح 
اعتدالیون  و  طلبان 

بـــــا ائـــتـــالف 
می آیند./

شفقنا

جدیدترین وضعیت انتخاباتی 
اصالح طلبان

عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای 
ایرانیان: شورای عالی سیاست گذاری تاکنون 
وارد هیچ یک از مصادیق انتخاباتی نشده است، 
ــورای عالی اقداماتی مانند تشکیل ارکــان  ش

خود را انجام داده است اما 
هیچ کــدام جــزو مصادیق 
ــات مــحــســوب  ــابـ ــخـ ــتـ انـ

نمی شوند. /باشگاه 
خبرنگاران

خبر

اخبار

پاسخ مدیرعامل سابق خبرگزاری 
فارس به سخنان ظریف 

سید نظام الدین مــوســوی، مدیر عامل سابق 
ــارس، بــه سخنان دو روز پیش  خــبــرگــزاری فـ
ظریف، وزیر خارجه مبنی بر تحریف سخنانش 
ــش نــشــان داد و  ــن ــارس،واک در خــبــرگــزاری ف
توضیحاتی را ارائه کرد و نوشت: جناب عالی آن 
حرف نادرست را در دانشکده فنی زده بودید و 
تحریفی صورت نگرفته بود...بنده و همکارانم در 
خبرگزاری فارس )در زمان تصدی مسئولیت این 
رسانه( با جناب عالی و دولت، خصومت شخصی 
ــزود: »قطعًا آقــای جعفری در  نداشتیم. وی اف
خصوص این که چرا در شرایط استیصال شما 
در آن جمع، به کمک تان شتافتند و اجازه ندادند 
محاجه بنده با شما ادامه یابد دالیل خودشان را 
داشتند؛ همچنان که پس از رفتن شما از جلسه، 
جمع بندی ایشان روشن ساخت که به چه دالیلی 
تالش کردند تا نگاه مثبتی بر جلسه حاکم باشد. 
دالیلی که در آن شرایط، من حیث المجموع از 
منظر فرمانده کل سپاه، موجه می نمود. اما آن 
چه واضح است، مطالبی که بنده به نقل از جناب 
عالی در جلسه نقل کردم، اصاًل خبر منتشر شده 
از سوی خبرگزاری فارس نبود که بحثی بر سر 
تحریف پیش بیاید و دربگیرد بلکه همان گونه که 
بیان شد، بنده مطلب را از روی خبر خبرگزاری 
ایسنا نقل کردم. مضافًا این که فیلم اظهارات شما 
در همه رسانه ها موجود است و همگان می توانند 
در این باره قضاوت کنند.« ظریف دو روز پیش 
درباره اظهاراتی که سال ۹2 از وی درباره توان 
نظامی ایران منتشر شده، گفته بود: 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 
و آقای جعفری به موسوی گفت این که حرف ما را 

می زند چرا شما یک تکه را پخش کردید؟

درهمین حال برخی خبرگزاری ها از اعتراض برخی دانشجویان به روحانی و نیز ترک سالن 
جلسه خبردادند. در این باره خبرگزاری »آنا« وابسته به دانشگاه آزاد نوشت که روحانی 
درحالی به تاالر عالمه امینی رفت که »یکی از نکات مهم در این مراسم، صندلی های خالی 
سالن بود که دانشجویی در آن حضور نداشت. برخی تشکل های دانشجویی هم در چند روز 
گذشته به برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در نزدیکی ایام اربعین اعتراض کرده بودند. 
آن ها اعتقاد دارند که سخنرانی رئیس جمهور به این دلیل در نزدیکی روزهای اربعین برنامه 
ریزی شده تا دانشجویان در آن حضور نداشته باشند. زیرا اکثر دانشجویان برای پیاده روی 
اربعین به عتبات عالیات رفته اند.« آنا همچنین نوشت:  همزمان با حضور روحانی در دانشگاه 
تهران هم جمعی از دانشجویان به یک طرفه و گزینشی بودن این جلسه اعتراض  و جلسه را 
ترک کردند. نسیم آنالین هم نوشت: جمعی از دانشجویان و اعضای تشکل های دانشگاهی 
دانشگاه تهران صبح دیروز همزمان با سخنرانی رئیس جمهور در این دانشگاه تجمع و با در 
دست داشتن دست نوشته هایی به عملکرد روحانی در دوران ریاست جمهوری اش انتقاد 
کردند. فارس هم گزارش داد: برخی از دانشجویان تجمع کننده اعتراض خود به انتقادپذیر 
نبودن دولت و همچنین اختصاص ندادن تریبون به تشکل های دانشجویی در مراسم را با 

زدن چسب بر دهان خود نشان دادند.

حواشی حضور روحانی در دانشگاه تهران

روحانی: دعوا سر برجام نیست بلکه درباره موضوع بزرگ تری است 
روایت رسانه پاکستانی از موفقیت بهترین راه برای شکستن افراط گرایی و اصالح جامعه صندوق رأی است 

گام اول میانجیگری عمران خان 

نخست وزیر پاکستان که به منظور میانجیگری در 
روابط تهران و ریاض در هفته جاری به کشورمان 
آمده بود، سه شنبه به ریاض رفت و آن گونه که رسانه 
های منطقه ای گزارش دادنــد، توانست موافقت 
مقامات سعودی را برای طرح برقراری صلح در 
منطقه جلب کند. براساس گــزارش ایرنا، رادیو 
پاکستان اعالم کرد، اسالم آباد و ریاض با تعامل 
و رایزنی تنگاتنگ به منظور پیشبرد طرح عمران 
خان  برای تضمین برقراری صلح و امنیت در منطقه 
موافقت کردند. طبق اعالم رادیو پاکستان، این 
توافق در نشست های جداگانه عمران خان ونخست 
وزیر پاکستان با پادشاه و ولیعهد عربستان حاصل 
شد. رادیو پاکستان افزود: خان در دیدار با سران 
سعودی از تمایل پاکستان برای کمک به تالش 
های مربوط به تنش زدایی بین عربستان و ایران 
سخن گفت و بر اهمیت پرهیز از درگیری نظامی و 
ضرورت تعامل سازنده با همه طرف ها تاکید کرد. 
هنوز جزئیاتی از طرح عمران خان برای کاهش 
تنش در منطقه اعالم نشده اما مقامات کشورمان 
در دیدارهای اخیر عمران خان تأکید کرده بودند 
که برقراری آتش بس در یمن و توقف تجاوز نیروهای 
سعودی به مردم این کشور می تواند نقطه آغازی 
برای گفت و گوهای منطقه ای باشد. از سوی دیگر 
»آنتونیو گوترش«، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از 
ابتکار عمران خان برای از بین بردن تنش ها میان 

ایران و عربستان سعودی استقبال کرده است.

 ظریف: صبر راهبردی ایران
 در قبال اروپا به پایان رسید 

وزیرخارجه در چهاردهمین نشست کمیسیون 
مشترک ایران و آفریقای جنوبی با تشریح  پایبندی 
ایران به تعهدات خود وفق برجام تا یک سال پس از 
خروج آمریکا از برجام و فرصت دادن ایران به اروپا 
برای عمل به تعهدات خود برای جبران این خروج، 
تاکید کرد: متاسفانه شاهد اقدام موثری نبودیم و 
اروپا نشان داد  در اجرای تعهداتش ناتوان است. 
ظریف افزود: از این رو صبر راهبردی ایران به پایان 
رسید و دقیقا بر اساس مفاد برجام و با استناد به 
بند 26 و 36 آن، اجرای بخشی از تعهدات خود 
را در سه گام به صورت کامال قانونی متوقف کرد  و 
در صورت عدم بازگشت توازن به اجرای تعهدات 
از سوی طرف ها، دیگر اقدامات الزم در گام های 

بعدی نیزمحقق خواهد شد.

هادی محمدی- معاون حقوقی رئیس جمهور 
ــت« راجــع به الیحه  دربــاره »نظر حقوقی دول
پالرمو، گفت: رئیس قوه مجریه می تواند الیحه 
پالرمو را بــرای بررسی های بیشتر به هیئت 
عالی حل اختالف قوا ارجاع دهد. به گزارش 
خراسان، لعیا جنیدی روز گذشته در حاشیه 
نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت: »من 
مبنای حقوقی این موضوع را به رئیس جمهوری 
ارائه دادم نه االن، بلکه یک ماه پیش این موضوع 

در دولت مطرح شد و من خدمت ایشان مبنای 
حقوقی اش را فرستادم. در یک چهارچوب دو 
بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش به عنوان 
نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم 
ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع«. 
وی تصریح کــرد: »برخالف CFT که این طور 
نبوده و دقیقا نظرات شــورای نگهبان تامین 
نشده در این باره نظر شــورای نگهبان تامین 
ــورت جداگانه عین نامه مجمع  شــده و به ص

برای مجلس فرستاده شده است.« وی در ادامه 
پاسخ به این پرسش پانا که آیا رئیس جمهوری 
قصد دارد موضوع مذکور را به هیئت عالی حل 
اختالف میان قوا ارجــاع کند یا خیر؟ گفت: 
»رئیس جمهوری باید کل فرایند و روند را ببیند 
و تصمیم بگیرد اما همان طور که گفتم مبنای 

حقوقی وجود دارد.«
 

احتمال ارجاع الیحه پالرمو به هیئت عالی حل اختالف قوا 



اگرچه خبرها از شکستن رکورد حاضران و 
شرکت کنندگان در آیین آسمانی پیاده روی 
اربعین حکایت دارد امــا قصه ، قصه ده ها 
میلیون دل در حسرت مانده زیارت کربالی 
حسین)ع( است که از سراسر عالم به سمت 
و سوی بین الحرمین کربال پرواز کرده است. 
این جا، این سوی عالم، آن جا آن دورها، آن 
دوردست های آفریقا ، آمریکا و اروپا  بسیارند 
ــارت حــرم سید و  دل هــای در آرزو مانده زی
آقای کربال حضرت اباعبدا... الحسین علیه 
السالم. همه دل هایشان را روانه طریق نجف 
به کربال کرده اند. هرلحظه که به روز اربعین 

نزدیک ترو نزدیک تر می شویم، انگار دل هم 
برای پرواز به آن آستان سرخ  در شور و اشتیاق 
بیشتری است.خوشا آنان که پس از چند روز 
پیاده روی، در اولین نگاه شان به گنبد و بارگاه 
حضرت اباعبدا...، اشک شوق گونه هایشان 
را خیس می کند و گویی اولین نگاه به آن گنبد 
مطهر تمام خستگی های مانده در تن و جان را 
از میان بر می دارد.نگاهی که سرتاسر عشق 
و ارادت و پاکی است؛ نگاهی که هر بیننده ای 
آرزو دارد هیچ گــاه تمام نشود و زمزمه ای 
ــان عالم اســت؛ ــر لــب کــه زیباترین واژگـ  زی

السالم علیک یا اباعبدا... الحسین..
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جامعه

رئیس جمهور:

 دانشگاه ها باید
 پژوهش فروشی کنند

ــوع که  ــوض ــر ایـــن م ــا تاکید ب رئــیــس جمهور ب
دانــشــگــاه هــا بــایــد از علم فــروشــی بپرهیزند، 
گفت: دانشگاه ها باید پژوهش فروشی کنند و 
به فضایی دست یابند که برای این پژوهش ها 
بخش های دولتی، خصوصی و همه نهادهای 
داخلی و خارجی سر و دست بشکنند.به گزارش 
مهر، حجت االسالم حسن روحانی صبح دیروز در 
آیین بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
کشور که در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: 
امروز صحبت هایی درباره بودجه دانشگاه ها و 
اداره آن مطرح شد و موافقم که این موضوعات 
باید توسط دانشگاه ها مدیریت شود. دانشگاه ها 
در این زمینه باید بتوانند روی پای خود بایستند 
و بودجه خــود را تامین کنند.وی با اشــاره به 
وجود دانشگاه هایی در دنیا که از کمک دولتی 
بی نیاز هستند یا مبلغ بسیار کمی از این کمک ها 
استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: دانشگاه ها 
باید پژوهش فروشی کنند و به فضایی دست 
یابند که برای این پژوهش ها بخش های دولتی، 
خارجی  و  داخلی  نهادهای  همه  و  خصوصی 
سر و دست بشکنند.رئیس جمهور با تاکید بر 
این موضوع که دانشگاه ها باید از علم فروشی 
بپرهیزند، افزود: کلید خودکفایی دانشگاه ها 
ارتباط آن ها با بخش خصوصی و بخش تولید و 
صنعت است. هرچند این کار شروع شده ولی 
باید تسریع شود.وی با بیان این که دانشگاه ها 
این ظرفیت را دارند که با کمک بخش خصوصی 
به خودکفایی برسند و بودجه خود را فارغ از کمک 
دولتی تامین کنند، افزود: دولت محدودیت هایی 
دارد  که باعث مشکالتی برای دانشگاه ها شده 
است ولی این موضوع با اتصال دانشگاه و بخش 
خصوصی رفع خواهد شد.روحانی اظهار کرد: 
کــار خصوصی با کــار دولتی فــرق می کند. در 
این زمینه باید دانشگاه ها را به مراکز تولیدی و 
برنامه ریز جامعه متصل کنیم و با وضعیت جدید 

تطبیق دهیم و خودمان را آماده کنیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
از کار تعلیق شد

یک منبع آگــاه از تعلیق از کــار رئیس سازمان 
ــاه مرتبط با  هواپیمایی کشوری با حکم دادگ
سانحه سقوط هواپیمای مسافری در یاسوج خبر 
داد.بــه گــزارش مهر، دیــروز چهارشنبه در یکی 
از روزنامه های همسو با دولت، به نقل از یکی از 
ممیزان سازمان هواپیمایی کشوری از صدور 
حکم تعلیق  برای ریاست سازمان هواپیمایی 
کشوری از ســوی دادگـــاه رسیدگی کننده به 
پرونده سانحه سقوط هواپیمای یاسوج، انتقاد 

شده بود.
 پـــرواز شــمــاره ۳۷۰۴ هواپیمایی آســمــان در 
تاریخ ۲۹ بهمن ۹۶ با شش نفر خدمه پروازی 
)خلبان، کمک خلبان، دو مهماندار و دو نیروی 
امنیت پرواز( و ۶۰ مسافر)۵۹ بزرگ سال و یک 
کودک( برابر برنامه پروازی از فرودگاه مهرآباد 
تهران در ساعت ۸:۰۵  به پرواز درآمد و پس از 
گذشت حــدود یک ساعت و ۲۵ دقیقه از آغاز 
پرواز، مکالمه بین خلبان هواپیما و برج مراقبت 
فرودگاه یاسوج قطع و هواپیما در حوالی ۹ مایلی 

شمال فرودگاه یاسوج دچار سانحه شد.
براین اساس شنیده شده که دادگاه بدوی، حکم 
تعلیق از کار برای علی عابدزاده رئیس سازمان 

هواپیمایی کشوری صادر کرده است.
یک منبع آگاه در گفت وگو با مهر با تأیید صدور 
حکم تعلیق برای معاون وزیر راه و شهرسازی 
ــدوی رسیدگی به سانحه سقوط  در دادگـــاه ب
در زمستان سال  تــهــران-یــاســوج  هواپیمای 
۹۶، علت آن را تشخیص مقصر بودن سازمان 
هواپیمایی کشوری در صدور مجوز پرواز برای 

این هواپیما دانسته است.
در گزارشی که سه کارشناس رسمی دادگستری 
در حوزه هوانوردی تهیه کرده اند، مجموع سهم 
و  کشوری  هواپیمایی  سازمان  که  تقصیراتی 
ــان از ایـــن سانحه  ــم شــرکــت هــواپــیــمــایــی آس
داشته اند، ۸۰ درصد و سهم کروی پــروازی ۵ 

درصد تعیین شده است.
ایــن در حالی اســت که در گزارشی که اسفند 
سال ۹۶ از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در 
خصوص سانحه سقوط پرواز تهران-یاسوج تهیه 
شده بود، علت اصلی سانحه اشتباه خلبان و عامل 

انسانی اعالم شده بود. 

 وزیر آموزش و پرورش 
درواکنش به اقدام نمایندگان

تصمیم درباره حذف زبان 
انگلیسی از مدارس فقط در 

صالحیت آموزش و پرورش است

هادی محمدی – یکی از پرحاشیه های حوزه 
آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت طرحی 
بود که برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن 
بودند تا تدریس انحصاری زبان انگلیسی را در 
مدارس متوقف کنند هرچند این طرح در ابتدایی 
ترین مراحل بوده و هنوز جزئیات زیــادی از آن 
منتشر نشده اما واکنش های زیادی را در افکار 

عمومی در پی داشت.
 روز گذشته محسن حاجی صادقی وزیر آموزش و 
پرورش در حاشیه نشست دولت آب پاکی را روی 
دست همه ریخت و تصمیم گیری در این باره را 
در صالحیت شــورای عالی آمــوزش و پــرورش و 
نه مجلس شــورای اسالمی دانست .وی گفت: 
مناسب تر ایــن بــود که ایــن پیشنهاد در مرجع 
تخصصی خود بررسی می شد تا اگر یک درس 
ضرورت دارد، تدریس شود و اگر ضرورت ندارد 
حذف شود البته مرجع این کار شــورای عالی 

آموزش و پرورش است.

ــرای خرید         ــ ــر بــه والـــدیـــن ب ــ  تــوصــیــه وزی
کتاب های درسی 

وزیر آمــوزش و پــرورش همچنین دربــاره کمبود 
کتاب های درسی نیز با بیان این که 1۴۲ میلیون 
جلد کتاب برای سال تحصیلی جدید چاپ شده 
و مشکلی در این زمینه نداریم، افــزود: والدین 
باید در سامانه ثبت نام کنند و کتاب هایشان را 
در مدرسه تحویل بگیرند و از بازار آزاد خریداری 
نکنند، البته ضعفی در برخی مناطق داریــم. 
همچنین برخی والدین هم منازل شان جابه جا 
شده که تأکید کرده ایم هر چه سریع تر مشکالت 
ــرای دریــافــت کتاب رفــع شود. در ایــن زمینه ب
ــر دربـــاره برخی مــدارس که  خبرنگاری از وزی
دانش آموزان را در سال آخر به سمت موسسات 
کنکور سوق می دهند پرسید که وی در پاسخ 
تصریح کرد: به همه مدارس توصیه کردیم که این 

کار را انجام ندهند.

چند قدم مانده تا کربالی حسین)ع(اخبار

رنجبر- جـــواد  محمد 
طی چند روز اخیر خبری 
ــدور دســتــور  ــ ــر ص مــبــنــی ب
فیلتر پلی استور گوگل در 
فضای مجازی منتشر شد 
که دیــروز دو تن از اعضای 
کــارگــروه تعیین مصادیق 
ــالم کــردنــد  ــ مــجــرمــانــه اع
فیلتر  دربـــاره  ای  مصوبه 
گوگل پلی نداشته ایم.به 

گزارش خراسان، از ۲1 مهرماه امسال نامه ای منتسب 
در  دادستانی  مجازی  فضای  معاونت  سرپرست  به 
شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن 
از اپراتورهای اینترنتی خواسته شده پلی استور گوگل 
را در اسرع وقت مسدود کنند. اما هیچ منبع رسمی 
این نامه را تایید نکرده است، در همین حال گفته می 
شد منابعی در شرکت های ارائه دهنده اینترنت مدعی 
شده اند که نامه ای با این مضمون دریافت کرده اند.با 
این حال، دیروز دو تن از اعضای کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه در گفت و گو با جماران تأکید کردند: تاکنون 
در جلسات این کارگروه موضوع فیلتر کردن پلی استور 

گوگل و رفع فیلتر توئیتر مطرح نشده است.
رمضانعلی سبحانی فر نماینده مجلس و عضو کارگروه 
مذکور با ابراز بی اطالعی از وجود چنین نامه ای، اظهار 
کرد: از سال ۹۶ که رفع فیلتر توئیتر را مطرح کردیم، 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برگزار نشده بود ولی 
طی یکی دو ماه گذشته سه جلسه برگزار شده است. در 

این جلسات هم نه بحث 
مطرح  پلی  گوگل  فیلتر 
شده و نه تصمیمی در این 
ــاره گرفته شــده اســت. ب

وی در پاسخ به این سؤال 
که »آیا سرپرست معاونت 
فضای مجازی دادستانی 
کل کشور می تواند بدون 
ــن مــوضــوع در  ــن کــه ای ای
کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه مطرح و تأیید شود، در این گونه موارد اقدام 
کند؟« گفت: معموال مصوبات کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه توسط ایــن مقامات اعــالم می شــود. امــا در 
جلسات کارگروه هم تاکنون این موضوع مطرح نشده 
است.وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره رفع فیلتر 
توئیتر گفت: در جلساتی از کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه که حضور داشته ام، تاکنون این موضوع در 
ــاره آن تصمیمی گرفته  دستور کار قــرار نگرفته و درب
نشده است.محمد کاظمی، دیگر عضو کارگروه تعیین 
مصادیق مجرمانه نیز با ابراز بی اطالعی از چنین نامه 
ای، گفت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره فیلتر 

پلی استور گوگل جلسه ای نداشته است.
و  قضایی  دستگاه  مسئوالن  از  کــدام  هیچ  تاکنون 
دادستانی کل کشور صدور چنین نامه ای را تأیید یا 
تکذیب نکرده اند. بنابر این باید منتظر باشیم و ببینیم 
که در روزهای آینده چه سرنوشتی در انتظار فیلتر شدن 

یا نشدن پلی استور گوگل است.

 واکنش وزیر نیرو درباره حواشی 
جدید انتقال آب خزر به سمنان 

تصمیم جدیدی نگرفته ایم
هادی محمدی – انتشار نامه منتسب به  رئیس سازمان محیط زیست 
درباره موافقت با  انتقال آب از دریای خزر به کویر مرکزی در روزهای 
قبل مجدد چالش میان مخالفان و موافقان را به اوج رساند به طوری 
که نمایندگان شمال کشور مجلس نیز در یکی از جلسات این هفته 
اعتراض شدید خود را اعالم کردند.روز گذشته اردکانیان وزیر نیرو 
که یک طرف این مناقشه به شمار می رود،  در جمع خبرنگاران دولت 
هرگونه تصمیم جدید یا قطعی برای انتقال آب خزر را رد کرد .وی 
ادامه داد: مجوز اولیه در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فالت 
مرکزی مربوط به سال 1۳۹1 است و بعد از آن سازمان محیط زیست 
بررسی هایش را انجام می دهد که مجوز زیست محیطی صادر شود 
یا صادر نشود یا مشروط صادر شود. تا سال ۹۶ هیچ عالمتی از این 
لحاظ وجود ندارد و در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده شده اما چون 
شرطش عملیاتی نبوده در سال ۹۷ یک مجوز مشروط دیگر داده شده 
که آن هم عملیاتی نبوده و آن چه در این روزها رخ داده، نه موافقت 
با طرح است، نه مخالفت با طرح ، همچنین نه موافقت مشروط و  نه 
بررسی مجدد طرح است.اردکانیان گفت: در یک جلسه با حضور 
معاونان محیط زیست، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران و 
سمنان و یک مدیرکل از وزارت نیرو، سلسله اطالعاتی را خواستند تا 
مطالعات جدید انجام شود و آن را بررسی کنند. این همه ماجراست و 

کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش از این بوده است.

انتقال آب خزر  وزادگاه رئیس جمهور        
اما استان سمنان که مقصد اصلی این انتقال آب اســت، زادگــاه 
رئیس جمهور هم به شمار می رود . بر این اساس خبرنگاری از وزیر 
نیرو پرسید: آیا دلیل اصلی انتقال آب دریای خزر به سمنان، وجود 
زادگــاه رئیس جمهور در آن استان است که وی در پاسخ ضمن رد 
این فرض گفت :دولــت و همه 
وزیران بر اساس قانون، همه 
مــالحــظــات فــنــی، زیست 
محیطی و اجــرایــی را در 
نظر می گیرند و غیر از این 

هم نخواهد بود.

2 عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه:

مصوبه ای درباره فیلتر »گوگل پلی« نداشته ایم

یک چهارم »زنان« ایرانی روستا نشین هستند
ــال ۹۵ مــرکــز آمــار  ــای س ــاره ــاس آم ــراس ب
از زنــان  1۰۰ نفر  1۰ میلیون و  ــران،  ــ ای
با  که  زنانی  هستند؛  روستانشین  ایرانی 
ــود فــعــالــیــت هــای ســخــت در  زمینه  ــ وج
کشاورزی، قالی بافی، دام پــروری، سبک 
زندگی متفاوت و با ارتقا و پیشرفت امکانات 
بهداشتی در دوران پس از انقالب، به نظر 
می رسد هنوز به امکانات بهداشتی و درمانی 

دسترسی مطلوبی ندارند.
ــور جــمــعــیــت شــنــاس و  ــی پ ــم ــاظ ــال ک ــه ش
جامعه شناس بــا اشـــاره بــه آمــارهــای سال 
ــران به ایسنا گفت: طبق  ۹۵ مرکز آمــار ای
ــران در  آمارها بیش از نیمی از جمعیت ای
اوایل انقالب روستانشین بودند یعنی ۴۷ 
درصد شهرنشین و ۵۳ درصد روستانشین 
بودند اما به مرور زمان ضریب شهرنشینی 
در کشور افــزایــش و ضریب روستانشینی 
کاهش یافت، به طوری که در سال 1۳۹۵ 
کشور  جمعیت  از  نفر  میلیون   ۲۰ ــدود  ح
می دادند یعنی  روستانشینان تشکیل  را 
معادل ۷۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین 
و ۲۵ درصد روستانشین بودند.وی با بیان 
این که کاهش ضریب روستانشینی در کشور 

به سه علت بستگی دارد، اظهار کــرد: در 
دوران انقالب جمعیت ایران به دلیل افزایش 
باروری با رشد شدیدی همراه بود، اما باتوجه 
به این که اقتصاد روستانشینان مبتنی بر 
ــذب جمعیت  ــاورزی اســت، کــشــش ج ــش ک
اقتصاد کشاورزی اشباع شد و درنهایت با 
نوعی سرریز جمعیتی در روستاها مواجه 
شدیم، یعنی جمعیت رشد کرد اما اقتصاد 
توانایی جذب جمعیت روستانشین را نداشت 
شهرها  سمت  به  روستانشینان  نتیجه  در 
مهاجرت کردند و این  موضوع باعث افزایش 

جمعیت شهرها شد.
 از سوی دیگر نیز افزایش جمعیت روستاها 
ــی از  ــرخ ــد ب ــث ش ــاع ــالب ب ــق در دوران ان
روستاهای پرجمعیت به شهر تبدیل شوند.
کاهش  دیگر  عامل  بــه  جامعه شناس  ایــن 
ــاره و  ضــریــب روستانشینی در کــشــور اشـ
تصریح کرد: در دورانی که شهرها به دلیل 
افزایش جمعیت و مهاجرت گسترش یافتند، 
برخی از روســتــاهــای اطـــراف بــه مجموعه 
شهری پیوستند و این نیز عامل دیگری در 
کاهش ضریب روستانشینی بود تا ضریب 
شهرنشینی در سال ۹۵ به ۷۵ درصد برسد.

یک منبع آگاه: نامه فیلترینگ »گوگل پلی« صحت دارد

یک منبع آگاه از صحت نامه ارسالی با محتوای فیلترینگ »گوگل پلی« خبر داد.این منبع آگاه در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، صحت نامه ارسالی با محتوای درخواست فیلترینگ »گوگل پلی« )Google play( را تایید کرد.
وی گفت: نامه ای درباره درخواست فیلترینگ گوگل پلی یا همان پلی استور )Play store( تهیه شده است.پیش 
از این در فضای مجازی نامه ای منتسب به جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور 

منتشر شده بود که در آن به مسدودسازی پلی استور گوگل در »حداقل زمان ممکن« اشاره شده است.
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چهره ها و خبر ها

ــا فـــروتـــن کـــه در  ــدرض ــم ــح م
سال های اخیر حضور موفقی 
نداشته  سینما  و  گیشه  در 
است، به زودی با فیلم کمدی 
»آقای سانسور« به کارگردانی 

علی جبارزاده، روی پرده سینما حضور خواهد 
داشت.

نسرین مقانلو در سریال نمایش 
خانگی »دل« بازی کرده و اکنون 
در حال بازی در فیلم »خون شد« 
ــر مسعود کیمیایی اســت. او  اث
همچنین قــرار اســت در سریال 

»کامیون« هم بازی کند.

امین زندگانی اواسط آبان  برای 
ــازی در سریال امنیتی »خانه  ب
امـــن« کـــاری از احمد معظمی 
جلوی دوربین می رود. قرار است 
تصویربرداری بخش هایی از این 

سریال خارج از کشور انجام شود.

نگار عابدی اکنون در حال ایفای 
نقش در مجموعه »بیگانه ای با من 
است« به کارگردانی احمد امینی و 
در این مجموعه با بازیگرانی مانند 
پژمان بازغی و شبنم قلی خانی 

همبازی شده است.

امیر جعفری این روزهــا مشغول 
بازی در فیلم کمدی »سگ بند« به 
کارگردانی مهران احمدی است. 
او به زودی با فیلم کمدی »زیرنظر« 
ساخته مجید صالحی، روی پرده 

سینماها دیده خواهد شد.

ــورد پــس از پایان  ــرق ن هومن ب
ــاه صفر بــا فیلم »زنــدانــی هــا«  م
اثر مسعود ده نمکی به نمایش 
خانگی می آید. این فیلم که نوروز 
98 اکران شد، حضور موفقی در 

گیشه نداشت و تقریبا چهار و نیم میلیارد فروخت.

دستاورد  جایزه  معادی  پیمان 
هنری جشنواره فیلم استکهلم را 
دریافت خواهد کرد. این جایزه به 
پاس نقش آفرینی های قدرتمند 
این بازیگر به او اهــدا می شود و 

سال گذشته به اصغر فرهادی اعطا شده بود.

پنج شنبه 25 مهر 1398
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 آیین نامه پوشش بازیگران
 ابالغ می شود

عضو کمیسیون فرهنگی: شورای 

سلبریتی ها در وزارت ارشاد تشکیل شد

ــاره پوشش بــازیــگــران و تهیه  مسعود نجفی دربـ
دستورالعملی برای حضور آن ها با پوشش مناسب در 
مراسم هنری و سینمایی و تلویزیونی توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود نجفی 
مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی در پاسخ به 
این سؤال که آیا سازمان سینمایی تا به امروز برنامه 
ای برای سامان دهی پوشش بازیگران داشته است؟ 
گفت: »طبیعی است که هر حرکت خالف عرف 
پذیرفته نیست حاال چه مورد اخیری که بازیگران 
مطرح در تلویزیون بودند یا سینما، فرقی نمی کند.« 
ــرار اســت با همکاری دستگاه های  وی افــزود: »ق
ذی ربط و خانه سینما دستورالعملی تهیه کنیم تا 
چهره های هنر ی و سینمایی و تلویزیونی یا ورزشکار 
پیدا  حضور  مختلف  برنامه های  و  مراسم   در  که 
می کنند اصول  و چارچوب ها را رعایت کنند تا از 
خودشان صیانت شود.« او درباره این که آیا تا به حال  
در وزارت ارشاد یا حوزه سینما این دستورالعمل 
را داشته ایم یا خیر، گفت: »تاکنون دستورالعملی 
نداشتیم اما به سرعت در حال آماده شدن است و 

فکر می کنم تا هفته آینده آماده و قاعدتا ابالغ شود.«
نجفی در خصوص ایــن که ممکن اســت به سمت 
استفاده از لباس هایی واحد برویم تا در مراسم  و 
برنامه ها از آن ها استفاده شود، گفت: »خیلی خوب 
است که به این سمت برویم. خود ما در چند سال 
اخیر و در جشنواره فجر درخواست کردیم که مانند 
خیلی از رویداد های معتبری که در جا های دیگر 
اتفاق می افتد و برگزار می شود عوامل با لباس رسمی 
حضور پیدا کنند تا شان مراسم و افراد حفظ شود. 
اگر این اتفاق بیفتد و به این سمت برویم، فکر می کنم 

اتفاق مبارکی خواهد بود.«

تشکیل شورای سلبریتی ها	 
از سوی دیگر، خبر رسیده که وزارت ارشاد شورای 
سلبریتی ها و چهره های هنری را تشکیل داده است.

ــالم ســیــدصــادق  ــت االس ــج ــزارش ایــلــنــا، ح ــ ــه گ ب
طباطبایی نژاد نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس در برنامه »سالم صبح به خیر« گفت: »اخیرا 
شورای چهره ها یا همان سلبریتی ها در وزارت ارشاد 
تشکیل شده که ریاست و دبیری آن برعهده معاون 
وزیر ارشاد است. این شورا روز گذشته جلسه ای را 
برگزار کرد و قرار شد برای این موارد قوانینی وضع 
کنند.« وی ادامه داد: »البته این شورا حدود چهار 
ماه است که تشکیل شده و در حال برنامه ریزی و 
آماده سازی قواعدی برای این مسئله است. البته 
وزیر ارشاد نیز قرار است در مجلس حضور پیدا کند 
و درباره این مسئله توضیح بدهد اما هنوز زمان آن 

معلوم نیست.«

وزیر ارشاد: فضای غیررسمی بوده است	 
به گزارش ایسنا،  سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز دیروز در حاشیه جلسه هیئت 
دولت، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره  تصمیم 
برخی از نمایندگان مجلس برای پرسش از او درباره  
وضعیت پوشش تعدادی از بازیگران سینما در آغاز 
اکران یکی از فیلم های سینمایی گفت: »این افراد 
از کسانی هستند که در برنامه های تلویزیونی نیز 
حضور دارند. همچنین فضای آن جا فضای رسمی 
نبوده که این بازیگران بخواهند از وزارت ارشاد برای 

حضور اجازه بگیرند.«

ماجرای شوخی مجری 
 »سالم صبح بخیر« 

با علی دایی چه بود؟

شوخــی 
پرحاشیه 
با شهریار

و تلویزیون - حسین کلهر  گــروه سینما 
مجری برنامه »ســالم صبح بخیر« که مدتی 
ــوی باشگاه  ــوگ ــا ل ــه عــلــت شــوخــی ب پــیــش ب
استقالل، از سوی هواداران این تیم و بسیاری 
از مخاطبان مورد انتقاد قرار گرفته بود، این 
بار به دلیل شوخی که با علی دایی انجام داده، 
هدف انتقاد عالقه مندان فوتبال قرار گرفته و 
در یکی دو روز گذشته، موج سنگین واکنش ها 

را علیه خود دیده است.

شوخی یا هتاکی؟	 
مجری  حسینی  حسین  صبح،  دو شنبه  روز 
»سالم صبح بخیر« خبری اعالم کرد درباره 
ایــن کــه کریستین رونــالــدو تــعــداد گل های 
ملی اش به رکورد علی دایی آقای گل جهان 
نزدیک شده، بنابراین فعاالن ورزشی پیشنهاد 
دادند علی دایی را برای بازی های دوستانه به 
تیم ملی دعوت کنند تا رکوردش حفظ شود. 
حسین کلهر ضمن یـــادآوری بــازی تاریخی 
ایران - مالدیو، دنباله خبری را که حسینی 
اعالم کرد، گرفت و گفت: »لطفی که مالدیو به 
آقای دایی و این رکورد کرد، هیچ کس نکرد« 

این در حالی است که دایــی در اولین بازی 
ایران و مالدیو که با 17 گل به نفع ایران تمام 
شد، فقط دو گل زده بــود. کلهر شوخی اش 
را این طور ادامه داد: »دوستانی هستند که 
پنج میلیون می گیرند یک سال از سن شما 
در شناسنامه کم می کنند. آقــای دایــی هم 
که کاسب منصفی هستند و عقل اقتصادی 
ــد، جیب شان هم خــوب پر است  خوبی دارن
می توانیم صحبت کنیم تا صغر سن برایشان 
درست کنیم. از تیم نوجوانان هم می توانند 
شروع کنند.« البته کلهر بعد از این شوخی، از 
علی دایی به عنوان اسطوره طرفداران فوتبال 
در آسیا یاد و از او تمجید کرد، اما روز سه شنبه 
بریده این بخش از برنامه در فضای مجازی به 
عنوان تمسخر رکورد ملی علی دایی یا توهین 
مجری شبکه سه، منتشر شد و واکنش های 

منفی فراوانی را برانگیخت.

انتقاد تند علی دایی از صداوسیما	 
سه شنبه عصر علی دایی در گفت وگو با ایسنا 
به این اتفاق واکنش نشان داد و از صداوسیما 
و مجریان »سالم صبح بخیر« به شدت انتقاد 

کرد. او گفت: »برای صداوسیما متأسفم که 
آدم هایی که معلوم نیست از کجا آمده اند به 
این مجموعه راه می دهد و به آن ها میکروفن 
می دهد تا صحبت کنند. به نظر من قوه قضاییه 
باید به این مسئله ورود کند و مجری را که گفته 
با ۵ میلیون تومان سن شناسنامه ای دایی را 
کوچک می کنم بازخواست کند تا ببیند چه 
کسانی با او در ارتباط هستند که این کارها 
را می کنند؟« او در ادامه صحبت هایش، این 
شوخی را آموزش رواج فساد در صداوسیما 
دانست و گفت که هدف تلویزیون کوبیدن و 
تحقیر اوســت. علی دایی پیش از این، زمان 
پخش برنامه »خنده بــازار« هم که در یکی از 
آیتم های آن با او شوخی شده بود، از تلویزیون 
انتقاد کــرده و گفته بود در این برنامه مورد 

تمسخر قرار گرفته است.

»سالم صبح بخیر« متاثر از اعتراض ها	 
صفحه رسمی برنامه »سالم صبح بخیر« در 
پستی  انتقادات،  و  اعتراض ها  به  واکنش 
در اینستاگرام منتشر کرد و ضمن تحسین 
شهریار نوشت که این برنامه فقط پیشنهادی 

را که بــرای حفظ رکــوردهــای دایــی مطرح 
شده، نقل قول کرده. در پایان این پست نیز 
از او و طرفدارانش عذرخواهی کرد. اما ماجرا 
و  نشد  ختم  مجازی  عذرخواهی  همین  به 
چهارشنبه صبح، این برنامه در بخش »سه 
کنج« ابتدا دقایقی به افتخارات علی دایی 
در طول تاریخ پرداخت تا شاید آبی روی آتش 
انتقادات و دلخوری ها باشد. البته به  رغم این 
که در کانال تلگرامی برنامه اعالم شده بود، 
این بخش به بهانه شیطنت رسانه ای و تقطیع 
اظهارات مجری »سالم صبح بخیر« درباره 
علی دایی پخش می شود اما در برنامه هیچ 
ــاره ای به این موضوع نشد. نکته دیگر،  اش
چهارشنبه  برنامه  در  کلهر  حسین  غیبت 
صبح بود. دفعه قبل هم وقتی این مجری با 
لوگوی استقالل شوخی کرده بود، فردای 
آن روز در برنامه حضور نداشت. کلهر بارها 
در این برنامه با شوخی های تندی که داشته 
زده  مسئوالن  بعضی  بــه  کــه  کنایه هایی  و 
است، باعث شده بریده ویدئوهای این برنامه 
دست به دست بچرخد و نام برنامه سر زبان ها 

بیفتد.

جیرانی سکته مغزی کرده بود

فرزند فریدون جیرانی تأکید کرد که حال پدرش 
خوب است.

یاشار جیرانی در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان 
این مطلب افزود: »برخالف برخی خبرها حال 
پدر خوب است. بله ایشان سکته مغزی کردند 
که خوشبختانه به خیر گذشته و رد شده است.« 
او ادامه داد: »پدر امروز )چهارشنبه 24 مهر( 
به بخش منتقل شدند و ظرف چند روز آینده از 

بیمارستان مرخص می شوند.«
فــریــدون جیرانی کـــارگـــردان، تهیه کننده و 
بیمارستان  در  مهر   22 قدیمی  روزنامه نگار 

بستری شد.

 مجریان برتر تلویزیون 
در تابستان معرفی شدند

مشاور عالی معاون سیما در نامه ای خطاب به 
مدیران شبکه ها، مجریان برتر را در بازه زمانی 

تابستان معرفی کرد. 
ــزارش پایگاه اطالع رسانی سیما،  مرکز  به گ
نظارت و ارزیابی سازمان صداوسیما عالوه بر 
حوزه پاسداشت زبان و ادب فارسی، عملکرد 
مجریان سیما بر حسب مؤلفه ها و شاخص هایی 
ــرا«، »رعایت  چون »رعایت اصــول حرفه ای اج
ــرا«،  ــی«، »تسلط در اجـ ــن ــدود شــرعــی و دی حـ
»درست گویی«، »تعامل مثبت و موثر با مهمان و 
کارشناس« و »توانمندی در اداره بحث«؛ را در بازه 
زمانی تابستان امسال بررسی کرده است. رضا 
پورحسین مشاور عالی معاون سیما در بخشی 
دیگر از نامه خود با اعالم اسامی مجریانی که 
بیشترین امتیاز را در این حوزه نیز کسب کردند، 
از مدیران شبکه ها خواست از آنــان قدردانی 

شایسته شود.
شبکه یک: مجید یراق بافان، هادی صلح جو، 
شبکه دو: شاهین شرافتی، شبکه سه: وحید 
یامین پور، رسالت بوذری، نجم الدین شریعتی، 
شاهین جمشیدی، شبکه چهار: مالک شجاعی و 
محمدرضا مقدسیان، شبکه پنج: محمد دالوری 
و قاسم بی نیاز، شبکه نسیم: پژمان بازغی، شبکه 
افق: محمدمهدی شیخ صراف، زینب ابوطالبی، 
شبکه قرآن: سیدوحید مرتضوی، مهدی رضوی 

و شبکه ورزش: شهاب قاسمی.

پناه آخر
شبکه یک

سریال »پناه آخر« از روز شنبه هفته آینده روی 
آنتن شبکه یک خواهد رفــت و موضوع آن، 
ارتباطی مستقیم با اربعین سیدالشهدا)ع( 
دارد. داستان سریال از روز اربعین در یک 
تکیه آغاز می شود و چالش هایی را میان دو 
برادر به تصویر می کشد. پس از مهاجرت برادر 
بزرگ تر به خارج از کشور، فرزند او بازمی گردد 
و با عمویش دچار چالش می شود. داریوش 
یاری که سال گذشته سریال محرمی »هاتف« 
را ساخته بود، امسال »پناه آخر« را کارگردانی 
کرده است. هرچند »هاتف« مجموعه موفقی 
نبود، اما در کارنامه داریــوش یــاری، مستند 
جــذاب »کربال جغرافیای یک تاریخ« دیده 
مــی شــود. صــادق خوشحال نویسنده این 
ــاری چــون »در جستجوی  سریال، پیشتر آث
آرامش«، »آرماندو« و »گشت ویژه« را نوشته که 

هیچ کدام پرمخاطب نشدند.
ــاوه  ــی، ک ــان ــدگ بــیــژن امــکــانــیــان، امــیــن زن
خداشناس، عباس غزالی، حدیث میرامینی و 
سیما خضرآبادی بازیگران اصلی این مجموعه 
را تشکیل می دهند. »پناه آخر« در 10 قسمت 
ساخته شده است و تا پایان ماه صفر روی آنتن 
شبکه یک خواهد بود. سریال بعدی شبکه یک 
که از ابتدای ماه ربیع االول روی آنتن خواهد 
رفت، هنوز معرفی نشده، اما »پس از آزادی« 
به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر یکی از 

گزینه های پخش خواهد بود.

از سرنوشت
شبکه دو

مجموعه »از سرنوشت« یکی از سریال های 
ــت.  ــرای ســـال 98 اس پــرامــیــد شبکه دو بـ

روایتی سه فصلی از قصه دو کــودک، ابتدا 
باالتر  سنی  مقاطع  در  بعد  و  پرورشگاه  در 
ــت« مــجــمــوعــه ای ۵0  ــوش ــرن اســـت. »از س
ــوم آن را  ــت کــه فصل اول و س قسمتی اس
سیدمحمدرضا خردمندان کارگردانی کرده 
بذرافشان  علیرضا  دستپخت  دوم،  فصل  و 
است. خردمندان یک فیلم سینمایی با عنوان 
»بیست ویک روز بعد« را در کارنامه دارد که از 
قضا، اثر موفقی بوده. بذرافشان نیز »گسل«، 
»هفت سنگ« و »نابرده رنج« را در کارنامه دارد 
که این آخری، مجموعه ای موفق و خاطره انگیز 
است. »از سرنوشت« سریالی نسبتًا پربازیگر 
است و چهره هایی چون کامران تفتی، لیال 
بلوکات، فریبا نــادری، پوریا پورسرخ، مائده 
طهماسبی، علیرضا آرا، حسین پاکدل و مجید 
واشقانی در مقاطع مختلفی بازیگر این سریال 
هستند. بازیگران دو نقش اصلی در سنین 
نوجوانی، دارا حیایی و کیسان دیباج هستند. 
»از سرنوشت« از 11 آبــان و با پایان سریال 

تکراری »نوار زرد«، رنگ آنتن را خواهد دید.

گیله وا
شبکه سه

مجموعه پرحاشیه »گــیــلــه وا« کــه پخش آن 
چندین بــار به تعویق افــتــاده، سریال بعدی 
شبکه سه سیماست که پس از پایان »ستایش« 
به کارگردانی  آنتن مــی رســد. »گیله وا«  به 
اردالن عاشوری، محصول سازمان هنری-

رسانه ای اوج است و زندگی اجتماعی مردم 
در اوایل جنبش جنگل را در گیالن به تصویر 
می کشد. ایــن مجموعه، اولین اثــر اردالن 
عاشوری اســت و شایعاتی مبنی بر کیفیت 

نه چندان باالی آن به گوش می رسد.
ستاره اسکندری نقش اصلی مینی سریال 
شش قسمتی »گیله وا« را ایفا کرده و چهره های 
امیرحسین  پگاه،  حمیدرضا  چــون  دیگری 
صدیق، مهدی زمین پرداز، مهران رجبی و 

امیرحسین هاشمی نیز در آن حضور دارند. 
یکی از اتفاقات جالب »گیله وا«، بازی بهروز 
شعیبی در نقش »میرزا کوچک خان جنگلی« 
است. این مجموعه احتمااًل در روزهای آخر 

صفر از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فوق لیسانسه ها
شبکه سه

برگ برنده شبکه سه اما، فصل سوم مجموعه 
موفق »لیسانسه ها« اســت که قــرار اســت از 
ابتدای مــاه ربــیــع االول، پخش شــود. »فوق 
لیسانسه ها« که احتمااًل پایان بخش داستان 

سریال خواهد بود، این بار هم توسط سروش 
صحت و ایمان صفایی زوج نویسنده دو سری 
ــروش صحت  قبل، نوشته شــده و توسط س
کارگردانی شده است. طبق آن چه از داستان 
سریال منتشر شده، ظاهرًا »حبیب«، »مسعود« 
و »مازیار« شخصیت های دو فصل قبل، این بار 

در مسیر ادامه تحصیل هستند.
گروه بازیگران این فصل را هم همان ترکیب 
هوتن  شامل  می دهد،  تشکیل  قبل  آشنای 
شکیبا، امیرحسین رستمی، امیر کاظمی، 
متین ستوده، کاظم سیاحی، بهنام تشکر، 
»فــوق  میرعلمی.  ــا  روی و  بنفشه خواه  بیژن 
لیسانسه ها« کمی از دو فصل قبلی طوالنی تر 

است و در 40 قسمت ساخته شده است.

موج تازه سریال ها روی آنتن
سه سریال »ترور خاموش«، »نوار زرد« و »ستایش« روی آنتن سه شبکه اصلی، به پایان راه 
رسیده اند و به تدریج جای خود را به مجموعه های دیگر می دهند. در روند جایگزینی 
سریال های شبانه شــبکه های اصلی تلویزیون که از شــنبه هفته آینده آغاز می شود، 
فضای سریال ها هم عوض شــده و مجموعه های کمدی کم کم رخ می نمایند. با معرفی 

سریال های جدید سیما همراه ما باشید.

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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مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها دیروز با حضور 
رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد

دانشجویان:  رئیس جمهور باید این جوری باشه 
که رکورد دیر رفتن سر کالس رو بشکنه!

وزیر بهداشت: نباید دانشگاه را محل درآمد تصور کنیم

 دارکوب: منظورشون اینه که تصور نکنین،
 به عنوان واقعیت بپذیرین!

نوروزی، نمایده موافق حذف آموزش انگلیسی: اکثر 
جاسوسان انگلیسی زبان هستند، نه ژاپن، چین و روسیه

دارکوب: یعنی به زبون دیگه حرف بزنیم کسی 
نمی تونه ازمون جاسوسی کنه؟ چقدر خوب!

علی دایی در پی توهین به او در تلویزیون: بگذارید خوشحال 
باشند که رکورد من شکسته می شود

مجری تلویزیون: آخ جون جمله جدید برای 
تقلید صدا گیر آوردیم!

2 تن از اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: مصوبه ای 
در خصوص فیلتر گوگل پلی نداشته ایم

مردم: اتفاقا ما فیلترینگ بدون مصوبه خیلی 
دوست داریم!

چند روزی بود که عیال فکری بود برم دنبال خانه بگردم که از 
باالی خانه ُخسرم رفع زحمت کِنم. درسته سخُتم بود ولی بری که 
عیال و خانواده اش فکر نکنن چترمه وا کرُدم، قبول کرُدم و نشسِتم 
ببیِنم چی به چیه. آگهی های روزنامه و برنامه دیواره آورُدم. اول 
رفِتم سراغ سوژه های خرید. یعنی هرکدوم ره زنگ مزدم بهشان، 
آن چنان قیمت هایی مگفتن که برق سه فاز از کله مان ِمپرید. 
قیمت ها ره جوری مگفتن که انگار مخواستن تقاص همه جد و 
آبادشانه بگیرن و هرچی از جیب شان رفته، از حلقوم ما بکشن 
بیرون. رفِتم سراغ رهن کامل . چند مورد مقبول یافِتم. بماند که 
عکس هاشان چیز مالی نبود ولی به هرحال قیمت هاشان جوری 

بود که اقال عددشه ِمتنسِتم بخواِنم.
گفُتم خب، حاال بیا ببیِنم چقدر پول دِرم. پس انداز م در حدی 
ــروژه ای به تور شرکت مان نخورد، دوتایی  بود که اگه َیگ ماه پ
از گشنگی نمیِرم! عیال هم حساب کرد پس اندازش به اندازه 
خرید َیگ گوشی بود که اگه زبونم الل بالیی سر گوشی یکی مان 
می آمد، بتِنم بِرم َیگ دست دومشه بخِرم! ایم از ای. یادمان آمد 
که عیال َیگ مقداری طال دره، چندتا هم از سکه های سر عقدمان 
مانده. در حد بیست، سی تومن مشد. وام هم که شکر خدا هم َیگ 
آبدارچی تو َیگ بانک نداشِتم که بتنه سفارش مانه به رئیس بکنه 
که فقط بهمان وقت بده برم پیشش، چی برسه به پارتی و ضامن ای 
حرفا. قرض و قوله هم که خدا ره شکر دور و بری هامان از خودمان 
صاف و پاک تر بودن و همی که چیزی ازمان نمخواستن باید خدا 

ره شکر مکردم!
 َیگ ساعتی وقت گذروندم و بعدش ورخاسُتم رفُتم از سر کوچه دو 

کیلو نارنجک خریُدم و رفِتم پایین خانه خسُرم بری دست بوسی!

آقکمالبهدستبوسیمیرود!

تیتر روز

آق کمال|  همه کاره و هیچ کاره
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سخنگوی دولت: برچیده شدن 
بخاری نفتی از مدارس تا 1400
تا هزار و چارصد فرزند من طاقت بیار
با لباس آهنی و یک سپر بنشین کنار

تا معلم عطسه ای کرد و سپس سرفه نمود
بپر از جایت به سمت در که بعدش الفرار!

***
 معاون اول رئیس جمهور:

 ایران سرافرازانه از مشکالت
 عبور می کند

گفت با لبخند و خوشحالی و در اوج غرور
کل مشکل ها شده از مردم ما دور دور

آه آری ای جهانگیری ولی این گونه بود:
کرده مشکل چون تراکتور از تن ماها عبور!

***
پرداخت وام ازدواج 20 میلیونی به 

فرزندان بازنشستگان
می شود با بیست میلیون رینگ و انگشتر خرید
در کنارش فرش و یخچال و دوتا دفتر خرید

بعد از آن با وام معمولی همسر می شود
در فالن آباد سفلی النه کفتر خرید!

سحر بهجو  

شعر روز

تلخی بی چکمه

از شما که پنهون نیست از خدا چه پنهون، ما 
دستمون توی ساخت و سازه. االن دوساله 
که داریم خونه می سازیم و به مستاجرنشینی 
روی آوردیم. سخته بعد مدت ها صاحبخونه 
بودن مستاجر بشی ولی سخت ترین بخشش 
این نیست. سخت ترین همینه که نمی دونی 
کی باید پا شی، یا حاال حاالها بشینی. االن 
چند ماهه که ما به حالت نیم خیز قرار داریم، 
معطل این که بگن بفرما بیا خونه نو. در میان 
حجمی از کارتن و وسایل بسته شده داریم 
زندگی می کنیم. حتی یه تعداد از وسایل 
ضروری رو هم جابه جا کردیم، مثل ماشین 
ظرف شویی. )شاید بگین چقدر نازنازی، 
ماشین ظرف شویی کجاش ضروریه؟ شما 
یه هفته بیا خونه ما، حجم مهمون روزمره 
رو ببین. بعد میگی اوه ماشین ظرف شویی 
صنعتی نخریدی؟( )آقای مسئول صفحه، 
نگین قدیمیا پس چی کار می کردن؟ قدیمیا 
شاید سواد هم نداشتن، روزنامه رو بذارین 
کنار فکر کنین چیکار می کردن!( خالصه 
به دالیلی که هیچ کس نمی دونه، االن توی 
برقش  نیست،  آب  نیستیم.  جدید  خونه 
نیست!  اینترنتش  همه  از  مهم تر  نیست، 
نمی دونیم چه خبره اما چیزی که می دونیم 
اینه که معلوم نیست کی خونه مون حاضر 

میشه.
تا قبل محرم و صفر کلی عید و مناسبت بود 
که بریم خونه نو. حتی یه بار هم آینه و قرآن 
بردیم، که نشد. فقط این دو ماه رو مطمئن 
بودیم نمیریم خونه جدید که اونم به محض 
اتمام صفر دوباره هر عید استرس این که این 
هفته اثاث کشی می کنیم وجود داره. حرف 
من اینه که یه بار برای همیشه بیان بگن نه! 
فعال خونه  جدید نمی ریم. یه پایان تلخ بهتر 
از یه تلخی بی پایان و یه جفت چکمه  است 
که نمی دونم توی کدوم کارتن گذاشتمش!

کارتون روز

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

دستگیری 8 سارق تابلوها، تلویزیون ها، المان های شهری و دیواره های صداگیر بزرگراه های تهران در روزهای اخیر )ایرنا(
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 شما تا صبح سال دیگه 
هم دستت رو بکنی تو این 

جیب، خونه که هیچی، 
قوطی کبریت هم از توش 

درنمیاد!

ب مردم
 جی

 جهانگیری

رئیس جمهور: ما فردا صبح یم توانیم از جیب 
ابنک مرکزی پول برداریم ات مسکن بسازیم اما 
چه بالیی بر رس مردم یم آید؟ چون این یعین 
دست کردن در جیب مردم 
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توحش سربازان سلطان و شگرد جاعل اکانت  !
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اعتراض به تنبیه فیزیکی 

ویدئویی از یک دانش آموز کالس یازدهم مدرسه ای در 
منطقه یک تهران در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب 
زیادی داشت. این دانش آموز چند روز است در اعتراض 
به برخورد و تنبیه فیزیکی در مدرسه  با کاغذ نوشته ای 
کنار خیابان ولیعصر نشسته است تا صدای خود را به گوش 
دیگران برساند. او از تنبیه فیزیکی معلم شیمی اش می 
گوید و البته از مدیر مدرسه هم به دلیل راه ندادنش 
به کالس بعد از شکایت از معلم ناراضی است. کاربران 
زیادی از خاطرات دوران مدرسه شان که کتک خورده 
بودند نوشتند و برخی هم از قدرت فضای مجازی که حتی 
صدای یک دانش آموز را هم به گوش همه می رساند، 
گفتند. کاربری نوشت: »چقدر خوبه که نسل جدید حقوق 
خودش رو می شناسه و برای به دست آوردنش تالش می 
کنه.«کاربری البته نوشت :»این جوری از فردا هر دانش 
آموزی یک پالکارد بر می داره میره تحصن می کنه و سنگ 

روسنگ بند نمی شه «
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توحش سربازان سلطان

فیلمی از توحش و وحشی گری سربازان ترکیه در فضای 
مجازی منتشر شد که با واکنش های زیادی همراه بود. در 
این فیلم سرباز ترک در حالی که همرزمانش او را نگاه 
می کنند با چاقو جلوی دوربین سر یکی  از کشته های 
کرد سوریه را جدا می کند. این حجم از وحشی گری باعث 
واکنش بسیاری از  کاربران فضای مجازی شد. آن ها  این 
حرکت را محکوم کردند و استفاده از عبارت  چشمه صلح  
را فریب دادن مردم دانستند. کاربری نوشت: »با این 
که این فیلم ها روح عده ای رو جریحه دار می کنه ولی 
اتفاقاً خوبه که پخش بشه خود این ها سند جنایت علیه 
بشریت خواهد شد.« کاربر دیگری نوشت: »کاش عده 
ای که از حمله ترک ها حمایت کردن این تصاویر رو ببینن 

و برن توبه کنن.« 
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در جلد جناب خان!

تصویری از یک نابینا در فضای مجازی منتشر شد که 
هنوز برخی از اعضای عروسک جناب خان روی تنش مانده 
بود. آن طور که یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی ادعا 
کرده این تصویر مربوط به  روح ا... شهریارنسب، کارمند 
ــراردادی اداره زندان های کرمان است. این کاربر  ق
نوشته است: حقوق 1.5 میلیونی این شهروند نابینا  کفاف 
زندگی اش را نمی دهد به همین خاطر مجبور است روزی 
چندساعت در جلد جناب خان و پاندا جلو رستوران ها نقش 
بازی کند. کاربران هم با این شهروند کرمانی احساس 
همدردی و از گرانی هایی که باعث شده سفره خانواده ها 
کوچک شود گالیه کردند. کاربری نوشت: »همین که با همه 
سختی و مشقت غیرتمندانه کار می کنه تا دستش جلوی 

این و اون دراز نباشه دست مریزاد داره.«
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شایعه از گوشت گربه تا تاج خروس!

همین چند سال پیش بود که انتشار گــزارش اداره 
استاندارد تهران دربــاره کشف تخلفات گسترده در 
صنعت سوسیس و کالباس جنجال زیادی را به پا کرد و 
بسیاری از تولیدکنندگان فعال در این صنعت در مظان 
اتهام قرار گرفتند. از آن به بعد شایعات درباره استفاده 
از گوشت گربه در این محصوالت رایج بود. به تازگی هم 
شایعه استفاده از تاج خروس به دلیل هم رنگ بودنش 
با گوشت در سوسیس و کالباس مطرح شد و به برنامه 
تلویزیونی کشید که بازتاب زیادی در فضای مجازی به 
همراه  داشت. کارشناس تغذیه برنامه اما  این شایعات 
را بی اساس خواند و گفت: »اگر این گونه تقلب ها هم 
باشد موردی است چون منطقی نیست. متقلب حرفه ای 
آن قدر راحت با ترکیب مواد شیمیایی رنگ قرمز شبیه به 
گوشت درست می کند که کسی هم متوجه نمی شود!چرا 
به خودش زحمت بدهد و تاج خروس تهیه کند. « کاربری 
نوشت: »بعد از این اگه فهمیدین که توی سوسیس 
کالباسا گوشت گربه و تاج خروسه خدارو شکر کنین که 

مواد شیمیایی نیست!«
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کودکان میلیاردر در اقتصاد ایران!

یکی از پست هایی که با بازنشر زیادی همراه بود و واکنش 
های زیادی را به همراه داشت مربوط به پستی بود که در 
آن ادعا شده بود بانک مرکزی 1۲ کودک زیر 1۰ سال را 
شناسایی کرده است که گردش مالی حدود ۳5۰۰ میلیارد 
تومانی داشته اند! کاربری نوشت: »معموال کسی که برای 
کودک حساب باز می کنه یا برای پس اندازه آینده است یا 
پول شویی و دور ماندن از چشم قانون و مالیات و ... . این 
رقم به حساب پس انداز نمی خوره مگر برای هدف دوم 
باشه.« کاربر دیگری نوشت: »کاش اگه حقیقت داشته 
باشه بانک مرکزی اسم و فامیل این بچه ها رو هم اعالم 

کنه و قوه قضاییه هم پیگیر بشه.«
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صید فالوئر با جعل اکانت 

پس از انتشار خبر اولین پرواز دو خلبان زن در پرواز 
تهران- مشهد، اعالم شد نام یکی از این خلبانان »نشاط 
جهانداری« است که آقای رضا رشیدپور، مجری تلویزیون 
هم در توئیتی این موضوع را نوشت و با تگ کردن این 
خانم، به او تبریک گفت. هنوز ساعتی از این توئیت 
نگذشته بود که کاربران با مراجعه به صفحه اعالم شده 
متوجه شدند این اکانت قبال متعلق به شخصیت دیگری 
بوده که با جعل هویت افراد عضو گیری می کرده است 
و به اصطالح اکانت ناامن نامیده می شود. پس از گذشت 
1۲ ساعت از این توئیت رشیدپور و کامنت های اعتراضی 
کاربران، وی در توئیت دیگری اعالم کرد که ممکن است 
این اکانت جعلی باشد. کاربری نوشت: »این اکانت هر 
روز اسمش رو عوض می کنه و با یه هویت جدید شروع 
به صید فالوئر می کنه« کاربر دیگری هم پاسخ داد: »با 
دنبال کردن این اکانت می تونیم از جدیدترین اخبار 

چهره ها باخبر بشیم.«

تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

آرزوهایی پشت حصار!

به نظر می رسه 

ربیعی داره 

خاطرات بازی 

ایران کامبوج رو 

برای خانمی که 

موفق نشده بره 

ورزشگاه تعریف 

می کنه!

تبعیض جایگاهی!
از واضح ترین 
موارد تبعیض 

که خیلی جاها 
دیده میشه، این 

محل های پارک 
ویژه مدیران و 
مدیران کل یا 

غذاخوری های 
ویژه مدیرانه!

سخنگوی دولت در پایان جلسه هیئت دولت

دیروز یه بنده 

خدایی توی 

مطب دکترا می 

چرخید و این 

جوری آدامس 

می فروخت،آدم 

واقعا نمی دونه 

اعتماد کنه یا 
نه...

پاکبان ها  
وقتی نتونستن 

محتویات سطل 
زباله مکانیزه 

رو خالی کنن، 
مقداری از 

آشغال ها رو برای 
راننده یادگاری 

گذاشتن...

سایه  فقر 

که بر سرت 

خراب شود 

همه آرزوهای 

کودکی ات 

پشت حصارها 

می ماند

خالصه بازی ایران- کامبوج: در این بازی که روز 
پنج شنبه 7/18 برگزار شد نتیجه پر گل 14 بر صفر 

به نفع تیم ملی کشورمان رقم خورد.
محمد محبی: بازیکنی که تا چند ماه پیش در لیگ 
یک توپ می زد و از ابتدای فصل در تیم سپاهان بازی 
می کرد و  بعد از مصدومیت اشکان دژاگه  به تیم ملی 

دعوت شد و دو گل هم به تیم ملی کامبوج زد.
امام جمعه اسالم: بخشی از گفت وگوی امام جمعه 
اسالم که در انتقاد از وضعیت حجاب مطرح کرده بود: 
»در خیابان های کشورمان هر روز از این جشنواره ها 
تیلور  تــا  صــد  می بینیم،  جنیفر  تــا  صــد  می بینیم. 
سوئیفت می بینیم، صد تا نیکی میناژ می بینیم.« 

باعث شد که از پرجست وجوهای این هفته باشد.
سریال ستایش 3: طبق روال چند هفته اخیر این 

سریال در پرجست وجوهای گوگل قرار دارد.
نیکی میناژ: خواننده،ترانه سرا و بازیگر آمریکایی 
بعد از صحبت های امام جمعه اسالم مورد 
توجه قرار گرفت و بسیاری که او را نمی 
شناختند نامش را جست و جو کردند.
ــراق: ایــن هفته به  قیمت دینار ع
دلیل نزدیک شدن به ایام اربعین و 
زیاد شدن سفرها به عراق مردم برای 
دانستن قیمت دینار عــراق به سراغ 

گوگل رفتند.
مـــحـــســـن لـــرســـتـــانـــی: 
محسن  ــری  ــی ــگ ــت دس
ه  نند ا نی خو ستا لر
ــاپ به  ــ ــروف پ ــعـ مـ
ــام افـــســـاد  ــ ــه ــ ات
فـــــــــــی االرض 
ــد  ــث ش ــ ــاعـ ــ بـ
نامش در این 
قرار  فهرست 

بگیرد.

@roznamekhorasan
@khorasan_farsiP S O= ä á â É ë20189

سریال ستایش: حضور مداوم نام این سریال از زمان 
پخش تلویزیونی آن در فهرست مقاله های پربازدید 
ــن ســریــال اســت.  نشان از اقــبــال عمومی مــردم بــه ای
سعدی: به نظر می رسد صحبت هایی دربــاره ساخت 
سریال »الف ویژه« توسط کمال تبریزی که به سعدی هم 

می پردازد علت پربازدید شدن این مقاله باشد.
کامبوج: بعد از حضور تیم ملی کامبوج در ایران مردم 
برای به دست آوردن اطالعات بیشتر از این کشور آن را در 

ویکی پدیا دنبال کردند.
کردستان سوریه: این مقاله هم بعد از حمله ترکیه به 

کردستان سوریه پربازدید شده است.
نحوه پوشش متین ستوده در  متین ستوده: 

ــران خصوصی فیلم » مسخره بــاز «  مراسم اک
جنجال زیادی به پا کرد و باعث شد پای ستوده 
به 20:30 باز شود. البته ستوده خیلی زود بابت 

نوع پوشش عذرخواهی کرد.
کیهان کلهر: کلهر نوازنده برجسته کمانچه در 

کنسرت خود در لندن ضمن اعالم لغو کنسرت 
استانبول اش به دلیل حمله ترکیه به 

کردستان سوریه، الالیــی گیرا و 
اثرگذاری به زبان کردی خواند 

و آن را به کودکان کرد سوریه 
تقدیم کرد.

این  پربازدیدهای  بین  در 
هفته یک مقاله غیر اخالقی 
داریــم که به معرفی یکی 
ــران فیلم هــای  ــگ ــازی از ب

مستهجن می پردازد.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل7

در پایان این هفته هم هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد در فضای مجازی را باهم مرور می کنیم.

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی هستند؟

سبک جدید تکدی گری!

جلوی سطل زباله پارک نکنیم

 متین ستـــــــــوده 
 و نییک میناژ 

در هفتـــــه زم ذلیـــــــل!

1. انفجار در نفتکش ایرانی در دریای سرخ
3.95 میلیون بازدید در  1۴۲۴ کانال، تاریخ انتشار: 7/19

2. یارانه مهرماه پنج شنبه واریز می شود
۲.6۴ میلیون بازدید در 1۲۸1 کانال، تاریخ انتشار: 7/۲۲

3. دستگیری روح ا... زم سر شبکه سایت آمدنیوز
۲.5۲ میلیون بازدید در 5۸7 کانال، تاریخ انتشار: 7/۲۲

4. سیم کارت های اضافی را حتما مسدود کنید
۲.۴۲ میلیون بازدید در  103۲ کانال، تاریخ انتشار: 7/۲0

5. تعرفه های رومینگ در دوران اربعین
۲.3۸ میلیون بازدید در ۲۸6 کانال، تاریخ انتشار: 7/17

ــر پست  ــهـــرداری کـــرج در زیـ ــر شـ ــارگ 6. کــامــنــت ک
اینستاگرامی شهردار  این شهر  که از اعزام  100 پاکبان 
به عالوه 150 دستگاه اتوبوس و اختصاص  مبلغ 250 
میلیون تومان برای خدمات دهی به زائران اربعین خبر داد.

۲.37 میلیون بازدید در 7۸5 کانال، تاریخ انتشار: 7/۲1

7. وام 30 میلیونی برای سربازان با مهارت شغلی
۲.۲0 میلیون بازدید در  9۸3 کانال، تاریخ انتشار: 7/۲1

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

این هفته تا دو روز گذشته فقط هشتگ های اربعینی 
از داغ های هفته بود اما ناگهان و با دستگیری روح 
ا... زم چند هشتگ دیگر هم به داغ های هفته اضافه 

شد.
#شــکــار_زم، #بازهم_سپاه و #روح_ا..._زم و 
#زم_ذلیل از هشتگ هایی بودند که بعد از اعالم 
خبر دستگیری مدیر کانال و سایت آمد نیوز توسط 

غیورمردان سپاه به سرعت در توئیتر داغ شدند.
#حب_الحسین_یجمعنا، #اربعین_مقدمه_ظهور 
و #اربعین هم از هشتگ هایی است که با نزدیک 
شدن به روز اربعین داغ شدنشان قابل پیش بینی بود.

هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه7
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معما

تازه دامادی  قبل از برگزاری مراسم ازدواج، همسرش را به 
قتل رساند.

 خانواده عروس خانم از قصاص او گذشت کردند و قاتل  دیروز 
از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد. 

این مرد  به خاطر ابتال به بیماری خونی از قضات دادگاه 
خواست تا زودتر حکم آزادی اش  را صادر کنند.

خرداد سال 95، بهنام 32ساله، همسرش به نام مهشید  را 
در خانه شان )خانه پدری اش( در خیابان بنی هاشم با ضربه 

آجر به سرش کشت و همان جا تسلیم پلیس شد.
وی پــای میز محاکمه ایستاد و به درخــواســت پــدر و مادر 

همسرش به قصاص محکوم شد. 
حکم صادر شده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار 
گرفته بود که وی توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم 

را جلب کند و از قصاص رهایی یابد.
در دادگاه	 

 وی دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به 
ریاست قاضی زالی و با حضور یک قاضی مستشار از جنبه 

عمومی جرم  پای میز محاکمه ایستاد .
در ابتدای جلسه بهنام  در حالی که رنگ پریده بود و حال 
مناسبی نداشت، در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: مهشید دختر 
همسایه مان بود  که به او عالقه مند شدم و  به همراه خانواده 
به خواستگاری اش رفتم و عقد کردیم. صحبت کرده بودیم 
اما هنوز جشن عروسی را برگزار نکرده و در تدارک مقدمات 
جشن ازدواج بودیم. من به او عالقه مند بودم اما حرف هایی 
که بعضی از اقوام پشت سر او می زدند باعث شد به مهشید 
مشکوک شوم. آن ها پشت سر همسرم حرف می زدند و می 

گفتند او دختر خوبی نیست.
وی ادامه داد:  آخرین بار وقتی یکی از بستگانم گفت مدتی 

قبل مهشید را در خیابان  همراه یک مرد غریبه دیده است، 
اعصابم به هم ریخت، به همین دلیل مدام همسرم را تعقیب 
و در محل درباره گذشته او پرس و جو  می کردم .من و مهشید 

چند بار  سر این موضوع با هم درگیر شده بودیم.
وی در تشریح جنایت گفت:  آخرین بار در خانه پدری ام بودیم 
که بار دیگر درباره گذشته مهشید از او سوال کردم اما او که 
عصبانی شده بود گفت این ماجرا ربطی به من ندارد. در آن 

لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم و با تکه آجری که جلوی 
در اتاق گذاشته بودیم تا در را باز نگه دارد چند ضربه به سر او 
زدم. وقتی همسرم غرق خون روی زمین افتاد، پدر و مادرم 

را خبر کردم و تسلیم پلیس شدم.
وی ادامه داد: من از سال ها قبل  به بیماری خونی مبتال بودم 
و دارو مصرف می کردم اما در مدت سه سال و چهار ماهی که 
در زندان هستم به خاطر شرایط زندان نتوانستم داروهایم را 
به صورت مرتب مصرف کنم، به همین دلیل بیماری من بدتر 
شد و ناچار بودم هر دو ماه یک بار از زندان به بیمارستان اعزام 
شوم و خون تزریق کنم. اما حاال بیماری من پیشرفت کرده 

و تبدیل به سرطان شده است و من حال و روز خوبی ندارم.
وی  که حــاال35 سال دارد، گفت: من با سختی زیــاد  و با 
پرداخت دیه توانستم رضایت اولیای دم را جلب کنم. حاال 
از قضات می خواهم به خاطر شرایط بدم در مجازاتم تخفیف 
قائل شوند  تا بتوانم در بیرون از زندان مراحل مداوا را طی 

کنم .
این متهم  در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: من 
بالفاصله بعد از قتل همسرم از کاری که کرده بودم پشیمان 
شــدم. با این اشتباه زندگی خــودم، خانواده ام و زندگی 
خانواده مهشید را سیاه کردم. آن زمان صاحب یک کارگاه 
بودم و ۱5 کارگر داشتم و می توانستم زندگی خوبی برای 
خودم و مهشید مهیا کنم اما با اشتباهی که مرتکب شدم  همه 
چیز را خراب کردم. حاال  گرفتار بیماری هستم و  به همین 

دلیل از قضات تقاضای کمک دارم.
 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به شرایط 
بیماری این متهم وی را به سه سال و چهار ماه زنــدان با 
احتساب روزهای بازداشت محکوم کردند و بدین ترتیب وی 

به زودی آزاد می شود.

پسر بدنساز که در ماجرای شکار شیطانی دختر دانشجو 
تحت تعقیب قضایی قرار دارد، دوباره محاکمه می شود.

حکم شالق و تبعید این بدنساز شکسته شد و او باز باید از 
خود دفاع کند.  رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل به 
دنبال شکایت یک دختر دانشجو به نام سارا آغاز شد. وی 
که به پلیس آگاهی تهران رفته بود، از پسر 30 ساله ای به 

نام بهنام شکایت کرد و گفت: مدتی پیش در 
مطب یک پزشک با بهنام آشنا شدم. او 

هم  مثل من به عنوان بیمار  به مطب 
دکتر آمده بود. او سر صحبت را باز 

کرد و درباره سابقه پزشک از من 
پرسید، شماره تلفن مرا گرفت 
واین شروع آشنایی ما با یکدیگر 
بود. دختر جوان ادامه داد: او پس 

از مدتی با من تماس گرفت و به من 
ابراز عالقه کرد. چند ماه از آشنایی ما 

گذشت.  بهنام مقابل دانشگاه به دیدنم 
می آمد تا این که پیشنهاد ازدواج داد و مرا به  

خانه اش دعوت کرد. او می گفت می خواهد درباره ازدواج 
با من صحبت کند. من که خام حرف هایش شده بودم، به 
خانه اش رفتم اما او در خانه مجردی اش مرا آزار داد.  به 
دنبال این شکایت، دختر دانشجو به پزشکی قانونی معرفی 
شد و کارشناسان اعالم کردند وی تحت آزار قرار گرفته 

است. بدین ترتیب، پسر بدنساز بازداشت شد و در شعبه نهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.  
وی گفت: سارا می دانست خانه مجردی دارم. به همین 
دلیل خودش چندین بار به خانه من آمد و من با میل خودش 
با او رابطه برقرار کردم .اما حاال که فهمیده قصد ندارم با او 
ازدواج کنم از من شکایت کرده است .  سارا که اشک می 
ریخت به قضات گفت: این پسر دروغ می گوید. 
او با وعده ازدواج مرا به خانه اش کشاند 
ــدون توجه به التماس هایم مرا  و ب
آزار داد.  در پایان جلسه، قضات 
بهنام را به دو ســال تبعید و 99 
ضربه شالق محکوم کردند اما این 
حکم در دیوان عالی کشور تایید 
نشد. قضات دیــوان عالی کشور 
خواستند تا دربــاره سابقه دختر 
جوان و روابــط او با دیگر دوستانش 
تحقیق شــود. با تکمیل پرونده، بهنام 
دیروز در حالی که با قرار وثیقه آزاد بود برای 
دومین بار در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
پشت درهای بسته و غیرعلنی از خود دفاع کرد. وی حرف 
های قبلی اش را تکرار کرد و گفت: به زور دختر جوان را آزار 
نداده است. بنابه این گزارش، در پایان جلسه، قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

2 خواهر
امید آرمین

پنجره  پــای  زیــر  دقیقًا  مهندس  عریان  نیمه  جسد 
خانه اش داخل جوی آب افتاده بود، بدنش کاماًل 
ــود و آثــار جــراحــات بــا چاقو روی همه  ــود ب ــون آل خ
اندام های بدنش دیده می شد.  شکستگی شاخه های 
درختی که در پیاده رو بود نشان می داد شاهرخ بعد 
از این که به قتل رسیده، از پنجره به پایین پرتاب شده 
است.  ساعت 8 صبح بود که بازپرس پژوهش از یک 
قتل مطلع شد و به آن جا رفت.  مهندس جوان با پشت 
سر به صورت طاقباز داخل جوی سیمانی و خالی 
از آب افتاده بود. وجود خون داخل جوی آب نشان 
می داد که به خاطر ارتفاع زیاد محل سقوط شاهرخ 
او با افتادن در آن جا دچــار شکستگی و له شدگی 
در جمجمه سر شده و خون در آن جا پاشیده شده 
است.  دکتر افروز به بازپرس گفت که مقتول با 20 
ضربه سطحی و عمقی چاقو در حالت مرگ از پنجره 
بیرون افتاده است.  پزشک جنایی گفت که با توجه به 
لختگی خون  و بند آمدن آن در محل چنگ هایی که 
به نظر می رسید با ناخن زنانه ای برای شکنجه دادن، 
کشیده شــده، قتل نیمه های شب رخ داده است.  
ماموران تشخیص هویت نیز با بررسی جسد گفتند که 
آثار ریسمان روی مچ پاها و دستان شاهرخ، دیده شده 
است.  بازپرس در خانه شاهرخ دید همه اثاثیه خانه به 
هم ریخته است. روی میز پذیرایی زیر سیگاری بود که 
داخل آن پر از فتیله های سیگار با رژ لب قهوه ای رنگ 
دیده می شد و مشخص می کرد مهندس می توانست 
شب جنایت مهمان زن داشته باشد.  روی مبل راحتی 
سبزرنگی آثار پاشیدگی خون دیده می شد و قطرات 
خــون روی فــرش و سرامیک سفید رنــگ تا جلوی 
پنجره به چشم می خورد. لبه پنجره از کف اتاق یک 
متر بیشتر فاصله نداشت و در این قسمت روی همه 
دیوارها و سکوی پنجره آثاری از مالیدگی خون دیده 
می شد.  بازپرس که هنگام ترک خانه شنید چند 
پسرجوان، دو دختر مهمان خانه مهندس را دیده اند، 
بالفاصله به خانه بازگشت و تلفن همراه شاهرخ را 
که روی میز تلویزیون بود، روشن کرد و به دستکاری 
شاسی هایش پرداخت. از ساعتی که جوانان همسایه  
ادعا کرده بودند دو دختر را در برابر خانه شاهرخ ، در 
حال گفت و گوی تلفنی دیده اند و مقتول نیز با در 
دست داشتن گوشی از پنجره بیرون را نگاه کرده و در 
را به روی دو مهمانش باز کرده است تا ساعت ۱۱ شب 
هیچ تماسی با این گوشی گرفته نشده بود.  به راحتی 
شماره تلفن دو دختر جوان به دست آمد.  هنوز ساعت 
۱6 نشده بود که دختری با سر و وضعی آشفته و آرایش 
غلیظ رو به روی میز بازجویی نشسته بود. او وقتی 
شنید باید دوست اش را هم خبر کند تا به دادسرا 
بیاید شروع به دروغ گویی کرد اما باشنیدن این که او و 
دختر دیگری را دیده و آن ها کامال شناسایی شده اند، 
گفت: من همسر صیغه ای شاهرخ هستم. او خودش 
قاطی کرد، من با خواهرم به خانه اش رفتیم، البته 
او نسیم را نمی شناخت و برای نخستین بار خواهرم 
را دید.  او وقتی قرص اکس خورد و بعد پشت سر هم 
مشروب سر کشید دیگر یک مرد قابل کنترل نبود. 
صدای نوار را زیاد کرد و به من گفت می خواهد با 
خون خود اشعار عاشقانه بنویسد. خواستم مانع شوم 
اما نشد. چاقویی را برداشت، ابتدا یک زخم سطحی 
کشید، سعی کردم با او گالویز شوم و چاقو را بگیرم، 
وقتی ناخن هایم به بدنش خورد بیشتر می خندید.  او 
ناگهان من را هل داد و شروع به زدن ضربات وحشیانه 
به بدنش کرد، سپس در حالی که رمق از دست می داد 
خود را به پنجره رساند باالی سکو رفت و به سمت 
من برگشت، دستی تکان داد و سقوط کرد.  وقتی از 
پنجره بیرون افتاد تصمیم گرفتیم فرار کنیم و با نسیم 
آن جا را ترک کردیم. بازپرس با چهار دلیل ثابت کرد 
ساغر دروغ می گوید. او قتل را گردن گرفت. بازپرس 
این بار یک دلیل آورد که در قتل تنها نبوده است . 
این دو خواهر پذیرفتند که قتل را با هم انجام داده 
اند و مشخص شد که ساغر و نسیم وقتی پی برده اند 
مهندس آنان را فریب داده است، تصمیم به انجام این 

جنایت گرفته اند. 

پاسخ معما	 
دلیل یکم: روی مچ  دست و پای مقتول آثار بسته شدن 

ریسمان بود اما ساغر هیچ اشاره ای به آن نکرد. 
دلیل دوم: در صحنه قتل، بازپرس دید که جز مبل 
راحتی سبز رنگ هیچ کجا خون آلود یا اثر پاشیدگی 
خون نیست و فقط قطرات خون تا پای پنجره دیده 
می شد در حالی که ساغر می  گفت او دیوانه وار به 
خودش ضربه می زد و در اتاق می دوید، اگر این گونه 
بود باید در همه بخش های خانه خون شاهرخ می 
پاشید، پس او را روی مبل بسته، کشته و سپس سمت 

پنجره کشانده بودند. 
دلیل سوم:  آثار مالیده شدن خون روی سکو و دیوار 
پــای پنجره نشان مـــی داد کــه بــر خــالف ادعــاهــای 
ساغر، مقتول روی سکو نرفته است بلکه سعی شده 
او را کشان کشان به پنجره  برسانند و پیکر سنگین و 
خون آلود او را در حالی که خون به  دیوار و سکو مالیده 

می شد باال بکشند. 
دلیل چهارم: جسد شاهرخ، در جوی آب سیمانی 
افتاده بود و فاصله بین ساختمان با جوی آب یک پیاده 
روی سه متری بود که آثاری از خون نیز روی آن دیده 
نمی شد پس شاهرخ نمی توانست با لیز خوردن در 
جوی آب بیفتد و اگر این داستان واقعیت داشت جسد 

باید پای دیوار و در پیاده رو پیدا می شد. 
دلیل پنجم:فاصله سه متری جوی آب با لبه پنجره 
نشان می دهد یک زن تنها نمی توانست جسد را پرتاب 

کند پس نسیم، همدست او بود.

تحلیل کارشناس	 

دهن بینی
مهدی یعقوبی جامعه شناس

دهن بینی یک بیماری روانــی نهفته در انسان 
هاست که اگر کنترل نشود، عواقب بسیار تلخی 
دارد چرا که همین دهن بینی باعث ضد اجتماعی 
شدن فرد دهن بین می شود و او را به دره بدبینی 
هل می دهد و بدون این که اطرافیان بفهمند مرد 
یا زن دهن بین به یک آشنای خطرناک تبدیل می 
شود که هر لحظه می تواند برای هر کسی خطر 
آفرینی کند. بهترین کسی که می تواند شخص 
دهن بین را نجات بدهد خود آن فرد است چرا که 
دهن بینی یک خصیصه پنهان است البته آموزش 
های همگانی در رسانه ها و به ویژه در صدا و سیما 
می تواند فرد را از بیماری خاموش خود آگاه کند 
و او را به سمت درمــان این بیماری با مراجعه به 
مشاوره های کارشناس سوق دهد. اهالی خانواده و 
دوستان افراد دهن بین هم نباید در صورت مواجه 
شدن با چنین خصیصه ای بی اعتنا باشند بلکه 
بهترین راه نجات فرد دهن بین از عواقب خطرناک 
این بیماری اش توجه بیش  از اندازه به رفتارهای او و 
آگاه سازی اش است. در سوی دیگر ماجرا کسانی 
را می بینیم که مرتب با شایعه سازی باعث اتفاقات 
ناخوشایند می شوند و بدون توجه به دهن بینی 
افراد آن ها را در شرایطی قرار می دهند که دست 
به اقدامات غیر قابل جبرانی می زنند. مردم باید 
توجه داشته باشند در سرنوشت های تلخ افراد 
دهن بین گناهی بر دوش آن هاست و باید مراقبت 
کنند تا روزی از حرفی که نادرست یا حتی درست 

زده اند، پشیمان نشوند.

قتل نوعروس در یک قدمی روز جشن

پسر جوان وقتی شنید دخترعمه اش از سوی شوهرش عذاب 
می کشد دست به جنایت زد. روز ۱8 مهر امسال زن جوانی به 
نام فریبا با امدادگران اورژانس تماس گرفت و برای نجات جان 
شوهرجوانش از آن ها کمک خواست. خیلی زود تیم پزشکی 
در محل حاضر و با جسد مرد 42 ساله ای به نام جمال روبه رو 
شدند. در ادامه تیمی از ماموران کالنتری ۱03 گاندی برای 
بررسی های ابتدایی به خانه زوج جوان رفتند. بدین ترتیب، 
با اعالم خبر مرگ مرموز مرد جوان تیمی از ماموران اداره ۱0 
پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس ویژه قتل پا در صحنه جرم 
گذاشتند و تجسس های پلیسی همراه با تیم تشخیص هویت 
کلید زده شد. تیم تشخیص هویت در صحنه جرم با توجه به آثار 
کبودی روی صورت و گردن اعالم کردند که جمال به خاطر 
خفگی به کام مرگ فرو رفته است که در ادامه جسد برای بررسی 

های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
تحقیقات پلیسی	 

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات، همسر قربانی جنایت 
مرموز را بازجویی کردند.  با توجه به ضد و نقیض هایی که این زن 
در اظهاراتش داشت به عنوان نخستین مظنون پرونده دستگیر 
و در اختیار ماموران تیم جنایی تهران قرار گرفت. فریبا اصرار بر 
بی گناهی داشت و سکوت کرد اما در دومین روز دیگر نتوانست 
تحمل کند و دست به افشاگری زد. سال گذشته دختردایی ام 
فوت کرد و برای دلداری  دادن پسردایی ام با رحیم ۱9 ساله 
تماس گرفتم. پس از چندبار تماس تلفنی و حضوری، آرام آرام 
پسردایی ام در جریان مشکالت خانوادگی من قرار گرفت و 

همین باعث شد به فکر راه حلی برای نجات من از مشکالتم 
بیفتد. وی افزود: رحیم ابتدا اصرار داشت که از شوهرم طالق 
بگیرم اما متوجه شد که همسرم قصد جدایی ندارد تا این که یک 
روز در حالی که با او دردل می کردم، رحیم گفت که جمال را به 
قتل می رساند. شوکه شده بودم و از او خواستم از این تصمیم 
صرف نظر کند.   رحیم تاکید داشــت که من یکی از اعضای 
خانواده  اش هستم و نمی تواند شاهد درد و رنج من و فرزندانم 

در زندگی باشد.
شب جنایت چه شد	 

زن جوان در اعترافاتش گفت: شب حادثه با توجه به این که 
شوهرم سرایدار بود و نمی توانست از خانه خارج شود، من 
بدون این که از تصمیم رحیم خبر داشته باشم به خانه مادرم 
در جنوب تهران رفتم و وقتی صبح به خانه بازگشتم با جسد بی 
جان همسرم روبه رو شدم. همین کافی بود تا با اعترافات زن 
جوان ماموران به سراغ رحیم بروند و در یک عملیات غافلگیرانه 
پسر ۱9 ساله را دستگیر کنند. رحیم ابتدا خود را بی گناه می 
دانست اما وقتی فهمید فریبا دست به افشاگری زده است به 
ناچار لب به سخن باز کرد و در اعترافاتش گفت: با توجه به 
احساس مسئولیت و دلسوزی زیادی که نسبت به زندگی فریبا 
پیدا کرده بودم تصمیم به قتل همسرش گرفتم و در شب ۱7 
مهرماه با اطالع از مراجعه فریبا به خانه مادرش، با یک جعبه 
شیرینی به دیدن جمال رفتم. بعد از ورود به خانه بدون مقدمه 
با جمال درگیر شدم و در حالی که او اصال علت این رفتار را نمی 

دانست با روسری که کنار مبل افتاده بود، او را خفه کردم.

جنایت به خاطر یک زن دسیسه شیطانی پسر بدنساز برای دختر دانشجو

مرد مصالح فروش در دسیسه ای مرد طال فروش را به محل 
کارش کشاند و به طرز فجیعی او را کشت.  این مرد که با 
برداشتن کلید گاوصندوق به مغازه طالفروشی وی دستبرد 
زده بود، پای میز محاکمه ایستاد و قضات دادگاه وی را به 
ــدان، شالق و دیه محکوم کردند.  اوایــل پاییز  قصاص ،زن
سال 97 همسر یک مرد طالفروش به پلیس آگاهی رفت و 
از ناپدید شدن همسر 37 ساله اش به نام نیما خبر داد.وی 
گفت :همسرم صاحب یک مغازه طالفروشی در خیابان ابوذر  
است. او دیروز به محل کارش رفت اما هرچه با او  تماس گرفتم 
پاسخ نداد.شب من و خانواده همسرم که نگران او شده بودیم 
به طالفروشی همسرم  رفتیم و متوجه شدیم دوربین های  
طالفروشی تخریب و به آن جا دستبرد زده شده است. حاال 
هیچ خبری از همسرم نداریم و نگران او هستیم.  به دنبال 
ــوان، پلیس به طالفروشی مدنظر رفت و  اظهارات زن ج
دریافت دزد  یا دزدان  پس از تخریب  دوربین های مداربسته 
طالفروشی، 2.5 کیلوگرم طال و چندین میلیون تومان از 
کارت صندوق سرقت کرده اند.بررسی ها نشان می داد، 
عامالن سرقت  کلید مغازه را داشته اند.  تالش برای افشای 
راز ناپدید شدن مرد طالفروش ادامه داشت  تا این که دو روز 
بعد خــودروی وی در یکی از خیابان های  همان محل پیدا 
شد. با این سرنخ، پلیس به بررسی دوربین های مدار بسته 
همان خیابان پرداخت و دریافت یک مرد ناشناس خودروی 
مرد طالفروش را در حاشیه خیابان پارک کرده است. وقتی 
تصویر این مرد به خانواده نیما نشان داده شد ، آن ها گفتند 
مرد جوان را می شناسند. او مرتضی نام دارد و صاحب مغازه 
مصالح فروشی در همان محله است.  به این ترتیب، پلیس  
رهسپار مصالح فروشی این مرد شد و وی را بازداشت کرد. 
مرتضی مدعی بود مرد طالفروش را نمی شناسد اما بررسی 
دوربین های مداربسته مغازه وی  دست اش را رو کرد.فیلم 
دوربین های مدار بسته نشان می داد مرتضی مرد طالفروش 
را به مغازه اش کشانده و او را کشته است.دوربین مداربسته 
تمام جزئیات جنایت را ضبط کرده بود.  با به دست آمدن این 
فیلم ،مرتضی  لب به اعتراف گشود و به قتل با انگیزه سرقت 
اعتراف کرد و گفت جسد را مثله کرده و در بیابان های حاشیه 
تهران انداخته است.با اعتراف های تکان دهنده وی،این 
مرد در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد.در ابتدای جلسه اولیای دم برای  مرتضی 
حکم قصاص خواستند.  وی  وقتی در جایگاه ویژه ایستاد 

گفت: مرد طالفروش را می شناختم. مدتی بود به شیشه 
معتاد شده بودم  و وضع مالی من خراب شده بود به همین 
دلیل به دنبال پول بودم. با طمع یک شبه پولدار شدن تصمیم 
گرفتم از مرد طالفروش سرقت کنم.من عمدی و در تصادفی 
صوری  به ماشین نیما کوبیدم.او از ماشین پیاده شد و از من 
خسارت خواست. به  دروغ به او گفتم مدارک ماشین را همراه 
ندارم. از او خواستم به مغازه ام بیاید تا مدارک ماشین را به او 
بدهم و خسارتش را بگیرد. وقتی نیما به مغازه آمد دست و 
پاو دهانش را با چسب بستم.سپس کلید مغازه طالفروشی 
و گاوصندوق را به زور  از او گرفتم.او تقال می کرد تا فرار کند 
به همین دلیل او را خفه کردم. سپس به مغازه طالفروشی 
رفتم. وی در تشریح جزئیات سرقت گفت: من دوربین های 
مداربسته طالفروشی را از کار انداختم. سپس هر چه پول در 
گاوصندوق داشت به همراه 2.5 کیلوگرم طال از گاوصندوق  
برداشتم و خارج شدم. من  ماشین نیما را چند خیابان آن 
طرف تر پارک کردم. این متهم ادامه داد:  من همان شب به 
مغازه خودم برگشتم. می خواستم جنازه را بیرون ببرم اما 
نشد، به همین دلیل جسد را  مثله کردم، پاهایش را بریدم،  آن 
را در گونی گذاشتم  و در بیابان های حاشیه تهران رها کردم.
فراموش کرده بودم دوربین های مداربسته مغازه  خودم را 
از کار بیندازم به همین دلیل هم ماجرا خیلی زود  لو رفت. 
در پایان دفاعیات متهم ، قضات  وارد شور شدند و با توجه به 
درخواست اولیای دم، ،مرتضی را به قصاص و برای سرقت و 
تخریب مغازه قربانی به ۱3 سال زندان و 74 ضربه شالق و به 

خاطر جنایت بر میت به پرداخت دیه محکوم کردند.

عروس خانم در ماجرای مرگ مرموز مادرشوهر پیرش تحت 
بازجویی های جنایی قرار گرفت. روز 25 خرداد امسال زن 
جوانی که مــادرش پاسخ گوی تماس های تلفنی اش نبود 
برای سرکشی و پرسیدن احوال مادرش به خانه او در منطقه 
چهاردانگه تهران رفت. وقتی زنگ خانه را به صدا در آورد 
کسی پاسخ گو نبود. دختر خانواده که هر لحظه نگران تر می 
شد و دلشوره عجیبی در دل داشت و دستانش از استرس می 
لرزید، دسته کلید را از کیفش بیرون کشید و وارد خانه شد. زن 
جوان وقتی در خانه را باز کرد با صدای بلند مادرش را صدا زد، 
سکوت همه جا را فرا گرفته بود و هیچ جوابی نشنید تا این که 
وارد اتاق شد و با مادرش که به آرامی روی تخت خوابیده بود، 
روبه رو شد. مادر 70 ساله دیگر نفس نمی کشید. دختر جوان 
با تماس با اورژانس برای نجات مادرش درخواست کمک کرد 
که خیلی زود تیم پزشکی وارد خانه شد و از مرگ مادر تنها خبر 
داد. بدین ترتیب جسد مادر پیر به پزشکی قانونی رفت و در 
نظریه ابتدایی مرگ این زن ایست قلبی اعالم و پس از آن مراسم 

خاک سپاری برگزار شد.
شکایت از برادر	 

چهار ماه از مراسم خاک سپاری مادر پیر خانواده گذشت تا این 
که دختر وی با حضور در دادسرای امور جنایی تهران از برادر و 
عروس شان در ماجرای مرگ مادرش شکایت کرد. زن جوان 
پیش روی بازپرس پرونده گفت: برادرم که اعتیاد به متادون 
دارد با همسر سومش باعث مرگ مادر پیرم شده و بعد از آن سکه 
های طالی داخل خانه را به سرقت برده اند. این ادعا در حالی 
بود که پزشکی قانونی در نظریه کارشناسی و تکمیلی، مرگ 
زن 70 ساله را فوت مشکوک اعالم کرده و همین کافی بود تا 

تیمی از ماموران اداره ۱0 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات 
پلیسی وارد عمل شوند.

بازداشت زوج جوان	 
تیم پلیسی با توجه به اظهارات دختر خانواده، در گام نخست 
تحقیقات به سراغ پسر  و عروس خانواده رفتند و این در حالی 
بود که محسن اصرار داشت در ماجرای مرگ مادرش بی گناه 
است. عروس خانواده در تحقیقات پلیسی گفت: ۱5 سال قبل به 
خاطر اختالفاتی که با شوهرم داشتم با سه فرزند طالق گرفتم و 
در این سال ها به سختی و به تنهایی بچه هایم را بزرگ کردم. وی 
افزود: دو سال قبل برای خرید داروی گیاهی به یک مغازه زیر پله 
ای در محل زندگی مان رفتم که در آن جا با محسن و مادرش آشنا 
شدم و خیلی زود مادر محسن از من خواستگاری کرد. با توجه به 
شرایطی که داشتم پذیرفتم با هم ازدواج کنیم. زن جوان ادامه 
داد: همسر اول محسن فوت شده و وی بعد از آن دوباره ازدواج 
کرده بود ولی به خاطر مشکالتی که با هم داشتند از هم طالق 
گرفته بودند. من به عنوان سومین همسر با او ازدواج کردم و در 
این مدت اختالفی با هم نداشتیم و زندگی آرامی داشتیم. این 
زن گفت: در این مدت هر روز به خانه مادرمحسن سرکشی و 
برایش غذا درست می کردیم و داروهایش را می دادیم، حتی 
روز قبل از فوت مادرشوهرم در آن جا بودیم و همه چیز خوب بود 
تا این که صبح فردا خواهرشوهرم با ما تماس گرفت و از مرگ 
مــادرش خبر داد. وی در پایان گفت: ما هیچ نقشی در مرگ 
مادرشوهرم نداشتیم و نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است. بنا به 
این گزارش، زوج جوان برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران 
پلیس آگاهی تهران قرار دارند و تجسس ها برای بررسی علت 
مرگ مادر پیر در دستور کار تیم پزشکی قانونی قرار گرفته است.

ردپای عروس در مرگ مرموز مادرشوهرش

مجازات سنگین تاوان قتل فجیع مرد طالفروش
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به چهار شکل داده شده محاسبه کنید 
شکل دهم چند دایره دارد؟

حل جداول ومعماها
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بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

معمای شطرنج

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

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

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن
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هوش تحلیلی

با توجه به شکل های داده شده، گزینه متفاوت با 
دیگر گزینه ها را پیدا کنید.
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چی شده؟

آی خونه دار و بچه دار!
ســالم. ایــن بــار بــرای مسابقه یک عکس  از طرفدار 
کامبوج را در بازی ایران و کامبوج انتخاب کرده ایم 
که اگه یادتون باشه 14 بر صفر بردیمشون. تو اون 
بازی کامبوجی ها یک طرفدار داشتن که یکه و تنها 
حسابی تیمش رو تشویق می کــرد. شما باید برای 
عکس این طرفدار، یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ 
بامزه بنویسید و تا ساعت 24 روز دوشنبه وقت دارید  
برای ما به پیامک 2000999 ارسال کنید. حتما 
کلمه »چی شــده؟« و نام و نام خانوادگی تون رو هم 
بنویسید. بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها که اسم 
نویسنده دارن، روز چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها 

چاپ می شه. همیشه خوش باشید.
نمونه:

* وقتی حراجی زدی و دنبال مشتری می گردی!
* وقتی میوه فروش سر کوچه گوجه رو هزار تومن 
ارزون تر میده و می خوای همسایه ها رو خبردار 

کنی برای رب درست کردن!
7 صبح جمعه، تو کوچه پرنده   *وقتی ساعت 

پرنمی زنه ولی ضایعاتی میاد آلومینیم کهنه بخره!
*وقتی بابات اخبار تلویزیون می بینه و صدای 

تو رو که ازش پول توجیبی می خوای نمی شنوه!

معما

رمز گاوصندوق

ناصر رمز 5 رقمی گاوصندوق خود را فراموش کرده 
است. با این حال، اطالعاتی درباره اعداد رمز خود 

دارد:
- جمع رقم های پنجم و سوم رمز برابر با چهارده است.

- رقم اول، یک واحد از دوبرابر رقم  دوم کمتر است.
- رقم چهارم، یک واحد از رقم دوم بیشتر است.

- جمع رقم های دوم و سوم برابر با 10 است.
- حاصل جمع رقم های رمز گاوصندوق برابر با 30 

است.
 با توجه به این اطالعات، رمز گاوصندوق ناصر را 

تعیین کنید.

945167823
126853479
378294516
637528941
891346257
254971638
412639785
789415362
563782194

739261485
184953726
562487931
921834567
456729318
873615249
615372894
298546173
347198652

معمای  شطرنج: 

Nh6++!        Kh8
Qg8+!          R×g8
Nf7+#

خفن استریپ:

میزبانی

گردآمدن

هوش تحلیلی:

گزینه یک

تست هوش:

گزینه 2

برای این که تعداد دایره شکل 
دهــم را به دســت بیاوریم باید 
شماره شکل را ضربدر همان 
شــمــاره بــه عـــالوه یــک کنیم و 
حاصل را تقسیم بر 2 کنیم. پس 
در نتیجه شکل دهم 55 دایره 

خواهد داشت.

معمای رمز گاوصندوق: 

 بر اساس اطالعات مسئله، پین کد 
قابل محاسبه اســت. پاسخ معما 

برابر با 74658 است.



 یک شنبه، روز خداحافظی 
با مرد بزرگ موسیقی

مراسم تشییع پیکر حسین دهلوی صبح یک شنبه، 
۲۸ مهر ماه از مقابل تاالر وحدت برگزار خواهد 
شد. به گــزارش ایسنا، سوسن اصالنی، همسر 
مرحوم حسین دهلوی، دربــاره جزئیات مراسم 
تشییع این هنرمند گفت: تدارکات برگزاری مراسم 
تشییع پیکر همسرم، از طرف خانه موسیقی و 
موسسه هنرمندان پیش کسوت انجام می شود اما 
از آن جا که برای برگزاری این مراسم به تعطیالت 
برخورد کردیم و تا آخر هفته نیز زمان کمی باقی 
مانده است، به همین دلیل مراسم، یک شنبه هفته 
آینده ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از مقابل تاالر وحدت 
برگزار خواهد شد. او اضافه کرد، مقابل ساختمان 
ــدت به علت کــارهــای تعمیراتی بسته  ــاالر وح ت
است و احتماال این مراسم از خیابان حافظ انجام 
می شود. حسین دهلوی از بزرگان عرصه موسیقی 
کشورمان، صبح روز سه شنبه )۲۳ مهر ماه( در ۹۲ 

سالگی، دار فانی را وداع گفت.

سینا سرلک اذان گفت

سینا سرلک خواننده موسیقی ایرانی به تازگی 
در قالب یک قطعه صوتی که به مومنان جهان 
تقدیم شده است، به قرائت نوای آسمانی اذان 
پرداخت. به گزارش مهر، این خواننده موسیقی 
ایرانی که در ماه های اخیر فعالیت های مختلفی 
را در عرصه موسیقی، به ویژه موسیقی پاپ انجام 
داده است، چندی قبل تیتراژ فیلم سینمایی 
»پیلوت« را در دسترس مخاطبان قرار داده بود. 
پیش از این، خواننده های دیگری مانند مهدی 
یراحی نیز قطعه هایی تحت عنوان »اذان« منتشر 

کرده بودند.

 بازگشایی خانه موزه
 شاعر لب دوخته در یزد

خانه موزه  فرخی یزدی، شاعر آزادی خواه معاصر 
با حضور مسئوالن کشوری و استانی در یزد 
افتتاح شد. به گزارش ایبنا، در هشتادمین سال 
درگذشت »محمد فرخی یزدی« روزنامه نگار، 
شاعر و نویسنده آزادانــدیــش یزد که حاکمان 
وقت دهانش را دوختند، خانه  تاریخی وی پس 
از بازسازی، به موزه ای تبدیل و مراسم بازگشایی 
آن با حضور مدیرکل موزه های کشور، امام جمعه 
موقت یــزد، استاندار، رئیس شــورای اسالمی 
و جمعی از مسئوالن و نویسندگان و شاعران  

برگزار شد.

 افتتاح نمایشگاه فرانکفورت
 و آغاز فعالیت غرفه ایران

هفتاد و یکمین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت با 
حضور جمهوری اسالمی ایران طی آیینی افتتاح 
شد. به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران، غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران 
از طریق موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایــران و 
با مشارکت تشکل های صنفی نشر و ناشران، در 
فضایی به مساحت ۱۹۰ مترمربع برپا شده است. 
رونمایی از ترجمه دیوان حافظ با ترجمه آنشال ورنر، 
رونمایی از کتاب های »اسالم به آلمان تعلق دارد« 
و »انسان ۲۵۰ ساله «شامل منتخب بیانات مقام 
معظم رهبری دربــاره امامان شیعه)ع(، رونمایی 
از نسخه صوتی ۵۰ غزل حافظ به زبان فارسی و 
مجاری، رونمایی از کتاب »خردنامه فارسی«، اجرای 
برنامه روز ادبیات کودک، نشست تصویرسازی کتاب 
کودک در اروپا، نشست کتابخانه های کودکان آلمان 
و جوایز کوله پشتی و کالغ سفید، ویژه برنامه روز 
حافظ و گوته به مناسبت دویستمین سالگرد انتشار 
»دیــوان غربی و شرقی« گوته، از جمله برنامه های 

غرفه ایران در این نمایشگاه است.

 هشدار سعید بیابانکی
 درباره یک فاجعه

کاروان نخستین 
جــشــنــواره ملی 
شعر دانشجویی 
به دانشگاه عالمه 
طباطبایی رسید 
و در نشستی که 
به همین منظور 
با حضور جمعی 
از دانشجویان و استادان دانشگاه برگزار شد، سعید 
بیابانکی، شاعر، در پاسخ به ایــن که مسئولیت 
اجتماعی شاعران در برابر انحراف ها چیست؟ گفت: 
»یکی از ویژگی های شبکه های مجازی، کوتاه نویسی 
است. دیگر تک بیت سرودن، اوج هنرنمایی شاعران 
شده است. فضای مجازی می تواند فضای آزمون 
و خطا باشد اما وقتی این خطاها وارد جهان واقعی 
می شود، یک فاجعه رخ می دهد؛ مثاًل در رسانه ملی 
شعر غلط می خوانند و بر اساس این شعر غلط، یک 
تیتراژ هم ساخته می شود. حتی درباره خانم و آقای 
شاعر که شعر غلط می نویسند، پایان نامه می نویسند. 

این ها را کجای دلمان بگذاریم«؟!
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پیک خبر ادبی

الهه آرانیان - شاید غم انگیزترین سرنوشت  
ــران متعلق به محمد فرخی  شاعرانه در ای
یزدی باشد؛ شاعری که در عمر ۵۰ ساله اش 
انواع رنج ها را به جان خرید و سرود: »زندگی 
کردن من مردِن تدریجی بود/ آن چه جان 
ــردم«. او در سال  َکند تنم عمر حسابش ک
۱۲۹7 قمری به خاطر شعری که در اعتراض 
به حاکم یزد سرود، زندانی و دهانش دوخته 
شد. فرخی یزدی، شاعر آزادی خواه ایرانی 
سرانجام جانش را بر سر واژه آزادی داد و در 
زندان قصر به وسیله آمپول هوایی که پزشک 
احمدی، با دستور رضاشاه به او تزریق کرد، 
۲۵ مهر، سالروز  کشته شــد. به مناسبت 
درگذشت فرخی یزدی با دکتر محمدرضا 
راشد محصل، استاد ادبیات فارسی دانشگاه 

فردوسی گفت وگو کرده ایم.
ویژگی اصلی شعر فرخی یزدی 
ــراض اســـت؛ دیگر  ــت ــی و اع ــواهـ آزادی خـ

ویژگی های شعر او چیست؟
فرخی یزدی از شاعران غزل سرای معاصر 
ــان مشروطه خواهان  است که آن چه را آرم
بوده، به صورت های مختلف در غزل منعکس 
کرده و طبیعی است که عمده ترین این آرمان ها 
اعتراض، آزادی خواهی و دادگری برای جامعه 
باشد. در غزل فرخی هم، این ها همه پیداست ، 

به خصوص غزل سیاسی که در حقیقت 
با فرخی آغاز شده و شاید با او به پایان 

رسیده است.
مانند  شاعرانی  یعنی 
ــزل سیاسی  ــارف قــزویــنــی غـ ــ ع

نسروده اند؟
عارف قزوینی شاعر است و انواع شعر دارد 
ولی فرخی یزدی غزل سراست و در بیشتر 
غزل های او رنگ آزادی خواهی و اعتراض 
دیده می شود. نتیجه این اعتراض ها هم 
بــرای فرخی بسیار سنگین بــوده است؛ 
یعنی بارها به زندان افتاده و روزنامه اش 
توقیف شده است. به عالوه یک بار دهانش 
را دوخته اند که باید گفت در میان شاعران 

معاصر و کالسیک غیر منتظره است.

نحوه مرگش هم همین طور.
بله. مانند امیر مختار کریم پور شیرازی و 
مــیــرزاده عشقی؛ یعنی شــاعــران حساس 
مشروطه که مرگشان به دســت مخالفان 
بوده و آن ها را به شکل های مختلف شکنجه 

داده  و کشته اند.
شعر سیاسی و اعتراضی فرخی 
را تا چه اندازه می توانیم واجد ارزش ادبی و 

مالک های زیبایی شناسی بدانیم؟
شــعــر فــرخــی یـــزدی خــالــی از مــالک هــای 
زیبایی شناسی نیست. غــزل سیاسی او از 
لطافت های معنایی و مفاهیم واال و آراستگی 
و پیراستگی ظاهری برخوردار است. او هم 
به جنبه های هنری و هم معنایی توجه بسیار 
داشته که جنبه های معنایی بیشتر متوجه 
آرمان هایی است که در صدر مشروطه مورد 

توجه شاعران و نویسندگان بوده است.
تأثیر شاعران کالسیک فارسی 
مانند مسعود سعد سلمان و سعدی را که 
عده ای گفته اند در شعر فرخی یزدی دیده 

می شود، تا چه حد می دانید؟
البته ما نمی توانیم بگوییم متأثر از دیگران 
نیست  ولی هر زمانی اقتضای خودش را دارد. 
زمان فرخی یزدی با زمان مسعود سعد متفاوت 
است؛ در زمان فرخی تا حدی فضا باز 

می شود. در حالی که در زمان 
مسعود سعد یا مانندگاِن 

حاکمانی  بیشتر  او 
چه  آن  کــه  هستند 

دلشان بخواهد انجام 
می دهند؛ به هر حال 

باید بپذیریم هر شاعری از گذشتگان بهره 
گرفته  و تحت تأثیر آن ها بوده است ولی زماِن 

هر شاعری اقتضای خودش را دارد.
مــی شــود بـــرای اشــعــار سیاسی 
فرخی یزدی تاریخ مصرف قائل شد؟ چرا 
شعر بیشتِر شاعران مشروطه به اندازه شعر 

ملک الشعرا بهار پررنگ نشد؟
شعر بهار همه جانبه است؛ او هم در متون تبحر 
فراوان داشته و هم خوب از آن ها استفاده کرده 
اســت. در حالی که فرخی یــزدی و دیگران 
چندان به آن عمق نرسیده اند ولی باید بگوییم 
بعضی از غزل های فرخی تاریخ مصرف ندارد. 
یعنی در حقیقت، هم از جنبه زیبایی های 
لفظی و هم از جهت مفاهیم معنوی، می شود 
رویشان حساب کرد؛ مثل غزلی با این مطلع: 
»شب چو در بستم و مست از می نابش کردم/ 
ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم« که در 
حقیقت صرف نظر از جنبه های بیان اعتراضِی 
زمـــان، یــک موجودیت و 
موقعیت خاص اجتماعی 

را هم بیان می کند.

گفت و گوی خراسان با دکتر راشد محصل، استاد ادب فارسی  در سالروز قتل »فرخی یزدی «به دستور رضاشاه

آمپول هوا؛ تاوان سرودن ازآزادی!
 نحوه آشنایی استاد شفیعی کدکنی

 با فرخی یزدی

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در مصاحبه ای که در 
بهار سال ۱۳6۹ در فرانکفورت آلمان انجام داد و بعدها 
در مقدمه گزینه اشعار ایشان)نشر مروارید( منتشر شد، 
درباره آشنایی اش با فرخی یزدی خاطره جالبی تعریف 
می کند: »اولین شاعر معاصری که در حقیقت تمام 
دیوانش را خواندم و خیلی خوشم آمد و تا حدی هم بر 
روحیه ام اثر گذاشت، فرخی یزدی بود. یادم است یک 
همبازی دبیرستانی داشتم که یک بار کتابش خانه  ما 
جا ماند. در آن از قدما شعرهایی بود و یک ترکیب بند 
از فرخی سیستانی. در عالم بچگی شعرش مرا تحت 
تأثیر قرار داد. به فکر افتادم بروم و این فرخی سیستانی 
را کشف کنم. مختصر پولی جمع کردم و راه افتادم توی 
کتاب فروشی های مشهد. همین جور رفتم تا خیابانی 
که کتاب فروشی باستان توش هست. گمان می کنم 
سال ۳۱ بود. شاگرد کتاب فروشی دید یک بچه  مثاًل 
ده- دوازده ساله ای آمده دیوان فرخی سیستانی را 
می خواهد. گفت: فرخی سیستانی یک شاعری بوده 
است که همه اش در مدح پادشاه ها و آدم های قلدر شعر 
گفته و قیمتش هم گران است. من یک فرخِی دیگری 
به تو می دهم که هم برای مردم و آزادی شعر گفته و 
هم قیمتش سه تومن است. ما هم سه تومن از این پول 
را دادیم و یک دیوان فرخی یزدی به جای سیستانی 
به ما داد. کتاب را با شوق باز کردم و تا خانه که رسیدم 
مقدمه و مقدار زیادی از شعرهایش را خوانده بودم. آن 
مقدمه خیلی مرا تحت تأثیر قرار داد. آن قضیه  با آمپول 
هوا کشتنش و شعرهایی که علیه ضیغم الدوله  شیرازی 
گفته بود و آن شعرش برای آزادی که لبش را دوخته 
بودند و... . فرخی یک شاعر قدرتمند و در نوع خودش، 

در غزل سیاسی یک سرآغاز است«.

دکتر راشد محصل: 
نتیجه اعتراض ها برای 

فرخی بسیار سنگین 
بوده است؛ یعنی بارها به 

زندان افتاده و روزنامه اش 
توقیف شده است. به 

عالوه یک بار دهانش را 
دوخته اند

خالق »قصه های مجید« نامزد یک جایزه جهانی
مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، »هوشنگ مرادی 

چهره ها

نویسنده
کرمانی« را به عنوان نامزد دریــافــت جایزه »آسترید 
لیندگرن« سال ۲۰۲۰ اعالم کرد. به گزارش ایسنا، در 
اطالعیه موسسه تاریخ ادبیات کودکان آمده است: هوشنگ مرادی کرمانی 

در داستان هایش زندگی کودکانی را روایت می کند که در جامعه دیده نمی شوند یا صدای بی صدای 
جامعه هستند. داستان های هوشنگ مرادی کرمانی برآمده از آزمون های زندگی اوست و این 

ویژگی، جایگاه این نویسنده را در میان نویسندگان واقع گرای کودک و نوجوان برجسته می کند.

دزدی 30 ثانیه ای نقاشی سالوادور دالی!
 یک طراحی از » سالوادور دالی«، هنرمند نامدار اسپانیایی، 

چهره ها

نقاش
از یکی از گالری های هنری »سان فرانسیسکو« ربوده شد. 
به گزارش ایسنا،   فردی وارد یکی از گالری های هنری 
واقع در » سان فرانسیسکو« شد و یک طراحی  ۲۰ هزار دالری اثر » سالوادور 

دالی« را از سه  پایه جدا کرد و ظرف مدت ۳۰ ثانیه از گالری خارج شد. این گالری هنرهای زیبا، 
نمایشگاهی از حدود ۳۰ اثر »دالی« برگزار کرده بود و اثری که سارق ربود، طراحی »زرافه در حال 

سوختن« است که »دالی« در سال  ۱۹67 خلق کرده بود. 
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 نگاهی مردم شناسانه 
به »روایت پیاده روی اربعین«

ــت پــیــاده روی اربعین«، دستاوردی  کتاب »روای
پژوهشی است که زیر نظر محمدرضا جوادی یگانه 
ــوش، تحقیق و تدوین شده است.  و محمد روزخ
به گزارش ایبنا، این کتاب مشتمل بر ۱۷ روایت 
پیاده روی  از  جامعه شناختی  و  مردم شناختی 
اربعین، در سال ۱۳۹۶ است که با هدف شناخت 
حیات دینی و اجتماعی کنونی ایرانیان، مردم 
خاورمیانه و نیز دیگر شیعیان، به زیور طبع آراسته 
شد. ناظران این پژوهش، در مقدمه این اثر، چنین 
آورده اند: »رویداد پیاده روی اربعین، نظر بسیاری 
از تحلیل گران را در داخل کشور، منطقه و جهان 
به سوی خود جلب کرده؛ اما این رویداد در داخل 
و خارج از کشور، دستمایه  تفسیرهای متنوع و 
متفاوتی قرار گرفته است که با مالحظه سویه های 
متنوع و متعدد این آیین و نیز مناقشات سیاسی و 
فکری جاری، چندان جای تعجب ندارد.« ناظران 
گروه های   و  »سیاستمداران  می کنند:  تأکید 
سیاسی و جریان های فکری، در چارچوب عالیق 
و منافع خویش، این رویــداد را تفسیر می کنند و 
می کوشند معناهای مدنظرشان را به این آیین 
تحمیل کنند و حتی االمکان به آن رنــگ و بوی 
عالیق خودشان را بدهند.« محققان این طرح، در 
تدوین گزارش نهایی، به طور عمده الگوی گزارش 
روایی و گزارش  توصیفی متعارف و درمــواردی، 
ژانر سفرنامه را برای ارائه مطلب برگزیده اند. ۱۷ 
گزارش  منتشرشده در این کتاب، در چهار فصل 
تدوین شــده اســت: »روایــت تطبیقی«، »تحلیل 
اجتماعی«، »روایت فرهنگی« و »روایت توصیفی«. 
ویژگی بــارز مجموعه حاضر که در ۹۷۱ صفحه 
تدوین شده، آن است که محققانی با گرایش های 
مختلف در تهیه اثر فعالیت کرده اند و تا آن جا که 
در توان شان بوده است، مشاهد ه ها و تجربیاتشان 
را با زبانی شفاف و بدون پیرایه، ارائه کرده اند. 
کتاب »روایت پیاده روی اربعین«، در ۹۷۱ صفحه 
و با بهای ۱۰۰ هزار تومان، از سوی پژوهشگاه 
و  و مرکز مطالعات  ارتــبــاطــات  و  فرهنگ، هنر 
برنامه ریزی شهر تهران، روانه بازار نشر شده است. 

 جواد نوائیان رودســری - اربعین، نه فقط 
بـــرای شیعیان کــه بـــرای همه مسلمانان و 
آزادگــان عالم، یک نقطه عطف است؛ میثاق 
ــرور آزادگــــان جهان.  ــا سـ عــاشــقــان آزاده ب
دوستی و عالقه به امام حسین)ع( و نهضت 
جاودانه  او، جمع کننده دلدادگان به آزادگی 
و شیفتگان بندگی پروردگار است که »حب 
الحسین)ع(، یجمعنا«. در این واقعه بزرگ 
و بی مانند، میلیون ها نفر به سوی میعادگاه 
کربال روان می شوند تا با موالی تشنه لبشان، 
تجدید عهد کنند؛ عهدی آسمانی که آن ها را به 
عدالت خواهی و نپذیرفتن ستم ستم پیشگان 
فرا می خواند و پشت مستکبران و ظالمان 
عالم را مــی لــرزانــد. روایــت اربعین، روایــت 
پایداری است؛ روایت بازگو کردن پیام قیام 
سرخ عاشوراست. در این نوشتار، برآنیم تا به 
وقایع تاریخی پس از شهادت امام حسین)ع( 
تــا روز اربــعــیــن، از دریــچــه اســنــاد تاریخی و 

یادداشت های اهل فن، بپردازیم.

عاشورا و اهتزاز جاودانه پرچم قیام	 
»احمد بن اسحاق یعقوبی«، در کتاب »تاریخ 
یعقوبی«، نامه ای را از »عبدا...بن عباس«، 
خطاب به یزید بن معاویه نقل کــرده است. 
در این نامه که ظاهرًا مدتی پس از شهادت 
ســیــدالــشــهــدا)ع( و پــس از اعـــالم خالفت 
»عبدا... بن زبیر« در مکه، نوشته شده است، 
»ابــن عباس« می نویسد:»ای یزید! ایــن تو 
بودی که به پسر مرجانه نامه نوشتی و به او 
دستور دادی تا راه را بر حسین)ع( ببندد 
و دستور دادی که در کار او شتاب کند و بر 
حسین)ع( سخت بگیرد و بــرای کشتن او 
ــردا نکند.« اسناد تاریخی نشان  ــروز و ف ام
می دهند که عبیدا... بن زیاد، به فرمان یزید 
امام حسین)ع( را به شهادت رساند و خاندان 
ــارت گرفت. بنابراین،  آن حضرت را به اس
سبب اصلی وقوع واقعه عاشورا، شخص یزید 
و فرمان او بود. با این حال، شرایطی که پس 
ــاروان اسیران به دمشق به وجود  از ورود ک
ــّرای حضرت زینب)س(  آمد و نیز، خطبه َغ
شرایط را به گونه ای رقم زد که یزید ناچار 
به متهم کــردن عبیدا... در واقعه عاشورا و 
بن  »محمد  شــد.  سیدالشهدا)ع(  شهادت 
جریر طبری« در جلد پنجم کتاب »تاریخ االمم 
و الملوک«، به دستپاچگی یزید در این زمینه 
اشاره کرده است و می نویسد:»هند، دختر 
عبدا...بن عامربن کریز که زن یزیدبن معاویه 
بود، سخنان آن ها را شنید و چهره به جامه 
گفت:ای  و  شــد  بــرون  و  بپوشانید  خویش 
امیرمؤمنان! سر حسین پسر فاطمه دختر 
پیامبر خداست؟ گفت:آری! بر پسر دختر 
پیامبر و نخبه قریش، فغان کن و سیاه بپوش. 
خدا ابن زیاد را بکشد که در کار حسین شتاب 
کــرد!« یزید در حالی این سخنان را بر زبان 
جاری  کرد که لحظاتی قبل، با خواندن اشعار 
»ابن زبعری«، به جنایتی که دستور انجام آن 
را داده بود، افتخار می کرد.با این حال، آن 
چه بیش از همه بر طبل رسوایی یزید کوفت، 
ــام ســجــاد)ع( در مسجد  افشاگری هــای ام

جامع دمشق بود.

افشاگری های زیباترین روح پرستنده	 
ــن«، در کتاب  ــی ــوم عــالمــه »محسن ام ــرح م
»لــواعــج االشــجــان فــی مقتل الحسین)ع(« 
می نویسد:»یزید فرمان داد خطیبی بر منبر 
برود و درباره امام حسین)ع( و پدر بزرگوارش 
بدگویی کند. خطیب بر فراز منبر نشست و از 
امیرمؤمنان)ع( و سیدالشهدا)ع( بد گفت و 
معاویه و یزید را تحسین و ستایش کرد ... در 
این هنگام، امام علی بن حسین)ع( فریاد زد: 
ای خطیب! وای بر تو که خشم آفریننده را به 
خشنودی آفریدگان خریدی! جای خود را در 
آتش آماده بدان! آن گاه امام)ع( رو به یزید کرد 
و فرمود: اجازه می دهی تا بر فراز این چوب ها 
روم و سخنی بگویم؟ یزید نپذیرفت. مردم اصرار 
کردند که بگذارد امــام)ع( سخن بگوید. یزید 
گفت: اگر او بر منبر رود، من و آل ابوسفیان را 
رسوا خواهدکرد. مردم گفتند: از این جوان چه 
ساخته است؟ یزید گفت: او از خاندانی است 
که در کودکی کامشان را با علم و دانش برمی 
ــرار کردند و یزید،  ــد. شامیان باز هم اص دارن
ناچار، اجازه داد.« به این ترتیب، امام سجاد)ع( 
بر فراز منبر ایستاد و خطبه ای خواند که هنوز 
هم غریو پرشورش در گوش تاریخ بشریت طنین 
انداز است:»ای مردم! من پسر مکه و منایم؛ من 
پسر زمزم و صفایم؛ ... من پسر مردی هستم که 
خداوند به او وحی فرستاد؛ من فرزند محمد 
مصطفایم؛ من پسر علی مرتضایم ... من پسر 
فاطمه زهرا، سرور زنان عالم هستم؛ من پسر 
خدیجه کبرایم ... من فرزند کسی هستم که 
او را به ستم کشتند؛ من فرزند کسی هستم که 
سِر او را از قفا بریدند ... من پسر کسی هستم 
که فرشتگان آسمان بر او گریستند ... من پسر 
کسی هستم که َسِر او را بر نیزه زدند و زنان و 
کودکان او را از عراق تا شام به اسارت آوردند...« 
مورخان آورده اند که چون سخنان امام)ع( به 
این جا رسید، یزید فرمان داد تا اذان بگویند. 
عالمه »محسن امین« می نویسد:»چون مؤذن 
به این فراز اذان رسید که اشهد ان محمدًا رسول 
ا...، امام سجاد)ع( رو به یزید کرد و باصدای بلند 
فرمود : ای یزید، این محمد که رسول خداست، 
جد من است یا جد تو؟ اگر بگویی جد توست، 

دروغ گفته ای و اگر جد من است، پس چگونه 
ــول خـــدا)ص( را ُکشتی؟« این  فــرزنــدان رس
سخنان پرشور و آتشین، همچون پتکی بر پیکر 

پوشالی حکومت اموی فرود آمد.

بازگشت کاروان آزادگی و دیدار با جابر	 
کــاروان اهل بیت)ع( مدتی در دمشق توقف 
ــاووس« در کتاب »اقبال  ــرد. »سید بن طـ ک
العمال«، این مدت را یک ماه می دانــد. طی 
این مدت نیز، افشاگری های امام سجاد)ع( 
علیه یزید و امویان ادامه داشت. یزید پس از 
مشورت با مــروان بن حکم، تصمیم گرفت، 
برای جلوگیری از افشاگری های بیشتر امام 
ــه مدینه کند. او،  ــاروان را روان ســجــاد)ع(، ک
نعمان بن بشیر را مسئول رساندن کــاروان 
اهل بیت)ع( به مدینه کرد. درباره زمان خروج 
کــاروان از دمشق و ورود آن به مدینه، اقوال 
مختلفی وجود دارد. »شیخ توسی« در کتاب 
بیستم  می نویسد:»روز  المتهجد«  »مصباح 
ماه صفر، حرم امام حسین)ع( از شام به مدینه 
بازگشت.« »شیخ توسی« معتقد است که در 
همین روز، جابر بن عبدا... انصاری به کربال 
رسید و مرقد مطهر امام حسین)ع( را زیارت 
کرد؛ همان روزی که در فرهنگ شیعه، به نام 
اربعین شهرت یافته است. با این حال، شهید 
»قاضی طباطبایی«، در کتاب »تحقیق درباره 
اول اربعین سیدالشهدا)ع(«، با استفاده از 
اسناد و مدارک روایی، معتقد است که کاروان 
اهل بیت)ع(، پس از خروج از شام، ابتدا به 
کربال رفتند و پس از آن راهی مدینه شدند. 
»سید بن طــاووس« در کتاب شریف »لهوف« 
نیز، به عبور کاروان از کربال، در راه بازگشت به 
مدینه، اشاره کرده است. او می نویسد:»راوی 
می گوید: هنگامی که خاندان حسین)ع( از 
شام بازمی گشتند، به راهنما گفتند: ما را از 
راه کربال ببر. راهنما آن ها را آورد و به محل 
شهادت امام)ع( و یارانش رساند. دیدند جابر 
بن عبدا... انصاری و جماعتی از بنی هاشم نیز 
به زیارت مرقد مطهر سیدالشهدا)ع( آمده اند. 
پس، همگی به عزاداری پرداختند، به طوری 
که نوحه هایشان قلب ها را جریحه دار می کرد. 

ــزاداران  تعدادی از زنــان آن منطقه نیز به ع
پیوستند و عزاداری، مدتی ادامه یافت.«

زیارت جابر به روایت عطیه عوفی	 
»عمادالدین طبری آملی«، در کتاب »بشارة 
الــمــصــطــفــی)ص( لشیعة الــمــرتــضــی)ع(« 
ــام حسین)ع(  روایــت زیــارت مرقد مطهر ام
توسط جابر بن عبدا...انصاری را در اربعین، 
ــرده اســت و  بــه نقل از »عطیه عــوفــی« نقل ک
می نویسد:»من)عطیه عوفی( با جابربن عبدا...
انصاری، به قصد زیــارت مرقد مطهر حسین 
بن علی)ع( بیرون آمدیم. زمانی که به کربال 
رسیدیم، جابر نزدیک ساحل فرات رفت؛ غسل 
کرد و ]همانند افرادی که احرام می بندند،[ یک 
ردا و یک ازار پوشید. سپس کیسه ای را باز کرد 
که در آن سعد)نوعی عطر( بود و آن را به بدن 
خود زد و خود را با آن خوشبو کرد. هر قدم که 
بر می داشت، ذکر خدای متعال را می گفت؛ تا 
این که به قبر مطهر حضرت نزدیک شد؛ وقتی 
رسید، گفت: دست مرا روی قبر بگذار. من این 
کار را انجام دادم؛ او خود را روی قبر انداخت و 
از هوش رفت. من روی او آب ریختم؛ به هوش 
آمد. سه مرتبه صدا زد: »یا حسین« و گفت: آیا 
دوست جواب دوست را نمی دهد؟! و خودش 
پاسخ داد: چگونه جواب دهی، در حالی که رگ 
های خونین تو در باالی شانه ات نمایان شده و 
بین بدن و سر مقدس تو جدایی افتاده است؛ 
شهادت می دهم که تو فرزند خاتم پیامبران و 
فرزند آقای مؤمنان و سالله هدایت، خامس 
اصحاب کسا، پسر ســرور پاکیزگان و فرزند 
سرور زنان هستی ... سپس نگاهی به اطراف 
قبر مطهر حضرت سیدالشهدا)ع( کرد و گفت: 
سالم بر شما، ای ارواحی که در راه حسین)ع( 
فدا شدید و شهادت می دهم که شما، نماز 
را به پا داشتید و زکــات را پرداختید، امــر به 
معروف و نهی از منکر کردید، با ملحدان به جهاد 
برخاستید و خدا را آن قدر عبادت کردید تا به 
مرحله یقین رسیدید. قسم به کسی که حضرت 
محمد)ص( را به نبّوت مبعوث کرد، ما در آن چه 
شما وارد شدید و عمل کردید، شریک هستیم. 
عطیه می گوید: به جابر گفتم ما چگونه در ثواب 
آن ها شریک هستیم، در حالی که ما نه کاری 
کردیم و نه شمشیری زدیــم؟ ولی این گروه، 
میان سر و بدن هایشان جدایی افتاده است و 
فرزندانشان یتیم و همسرانشان بیوه شده اند. 
جابر گفت: ای عطیه! از حبیب خود رسول 
خدا)ص( شنیدم که فرمود: اگر کسی گروهی 
ــروه محشور  ــت داشته باشد، با آن گ را دوس
خواهد شد و کسی که کار گروهی را دوست 
ــدارد، با آنــان در کارشان شریک می شود.  ب
قسم به آن کس که محمد)ص( را به پیامبری 
مبعوث کرد، نّیت من بر آن چیزی است که امام 
حسین)ع( و اصحاب او بر آن گذشته و رفته اند 
... جابر در بین راه گفت: ای عطیه!  با محّب 
آل محمد)ص( مدارا و نرمی کن؛ زیرا اگر قدم 
آن ها به سبب زیادی گناه بلغزد، قدم دیگر آن 
ها به سبب محّبتشان ثابت و استوار خواهد 
ماند. همانا دوستداران آنان به سوی بهشت 
بازمی گردند و دشمنان آن ها به طرف آتش 

خواهند رفت.«

روایتی مستند از واقعه ای که اربعین هر سال،عاشقان  را به کربال فرا می خواند

 آسمان و زمین زنند صال
»حب الحسین)ع(یجمعنا« 

دیدگاه

معرفی کتاب

معتقد  انتشارات  مدیر  یک 
ــده نشر  ــنـ ــت آن چــــه آیـ ــ اس
می کند،  تهدید  را  کاغذی 
عواملی مانند گرانی کتاب و انتشار غیرقانونی 
وگرنه  کتاب هاست  الکترونیک  نسخه های 
کتاب های کاغذی همچنان مشتری دارند. به 
گزارش ایبنا، هامون سبطی، مدیر انتشارات 
»دریافت«، با بیان این که کتاب در طول تاریخ، 
جایگاه اجتماعی خود را حفظ کرده است، 
افزود: زمانی بیشتر کارشناسان بر این باور 
بودند که با توسعه فضای دیجیتال در آینده 
ــرار نیست کتابی به شکل  نــزدیــک، دیگر ق
فیزیکی منتشر شــود، اما این نگاه، حاصل 
بی توجهی به پارامترهای روان شناختی در 

وجود انسان بود. 
وی ادامه داد: در بسیاری از کتاب ها، محتوا 
به شکلی است که در قالب دیجیتال نمی توان 
از آن استفاده کرد، زمانی که دربــاره کتاب 
داستان صحبت می کنیم، امکان دیجیتال 
یا صوتی شدن خیلی راحت تر است تا وقتی 
ــاره کتاب های آمــوزشــی و دانشگاهی  دربـ
این  بــر  تأکید  بــا  سبطی  می کنیم.  صحبت 

نشر  نمی تواند  دیجیتالی  نشر  که  موضوع 
کاغذی را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: آن چه 
صنعت نشر کتاب کاغذی را تهدید می کند، 
کتاب هاست  غیرقانونی  فایل های  انتشار 
کــه در بسیاری از سایت ها و کــانــال هــا، در 
فضای مجازی، وجود دارد و مردم به سراغ 
آن می روند، نه خود نشر دیجیتال. وی افزود: 
در بیشتر موارد، این طور نیست که فرد شکل 
پی.دی.اف کتاب ها را به نسخه کاغذی شان 
ترجیح بدهد؛ بلکه به دلیل این که هزینه ای 
ــراغ ایــن نسخه ها  پــرداخــت نمی کند، به س
می رود و همین موضوع، تهدیدی جدی برای 

صنعت نشر کشور به شمار می آید.

نشانه ای از اقبال عمومی به نشر کاغذی	 
مدیر انتشارات »دریافت«، با اشــاره به روند 
تولید کتاب قاچاق و آسیب  های آن نیز گفت: 
در کنار این موضوع، شاهد هستیم که تولید 
کتاب های قاچاق نیز، آفتی جدی برای این 
صنعت به شمار می آید و البته، نکته های زیادی 
در دل خود دارد و کارشناسان و مسئوالن باید 
به آن توجه کنند. وی ادامه داد: سال گذشته، 

بیش از ۵۰۰ هزار جلد کتاب قاچاق کشف 
و ضبط شد که بسیار قابل توجه بود؛ زیرا این 
تعداد نشان می دهد که از کتاب های کاغذی 
استقبال می شود و هنوز کسانی هستند که به 
این کار مخاطره آمیز دست می زنند و تبعات 
می شوند.  متحمل  را  آن  قانونی  و  حقوقی 
سبطی با طــرح ایــن موضوع که کتاب های 
کتاب های  درصـــد  پنج  تنها  شـــده،  کشف 
قاچاقی را که در کشور تولید و توزیع می شود، 

در بر می گیرد، گفت: نتیجه این روند، آن است 
که سرانه خرید و مطالعه کتاب کاغذی بیشتر 
از آمــاری است که ارائــه می شود؛ زیرا بخش 
عمده کتاب های کاغذی، اکنون به صورت 
قاچاق تولید می شود و این کتاب ها، نشانه ای 
عملی است که می گوید اقبال و عالقه به کتاب 
ــاد است؛  کاغذی در جامعه ما همچنان زی
به طوری که برخی قانون و ناشر را دور می زنند 

تا کسب درآمد کنند. 

 کودکان را با رشوه دادن
 کتاب خوان نکنید!

دکتر جف مک کیالن، استاد دانشگاه و محقق 
مرکز توسعه آموزشی دانشگاه لس آنجلس، در 
مطلبی که برای روزنامه لس آنجلس تایمز ارسال 
کرده است، به والدین توصیه می کند که با دادن 
رشوه و جایزه، فرزندانشان را تشویق به مطالعه 
نکنند. به گزارش ایبنا، طبق بررسی دانشمندان، 
بسیاری از کودکان دوره دبستان، در صورتی که 
به مطالعه عالقه مند نشوند، در سنین و مقاطع 
باالتر تحصیلی نیز، گرایش چندانی به مطالعه 
پیدا نخواهند کرد و به همین دلیل، بیشتر والدین 
این نگرانی را دارند که چگونه می شود کودکان را 
از همان سنین پایین، به مطالعه کتاب عالقه مند 
کــرد؟ دکتر جف مک کیالن، اعتقاد دارد که 
دربسیاری از کودکان در صورتی که در سنین 
پایین به کتاب عالقه مند شوند، در سنین باالتر 
نیز، این عالقه مندی ادامه می یابد. او به والدین 
توصیه می کند: وقتی کودکان در سنین پایین 
هستند، در خانه، به جای روشن کردن تلویزیون 
یا هر وسیله صوتی و تصویری دیگر، از کتاب 
خواندن برای پر کردن اوقات فراغت استفاده 
ــوزادان، از همان  ــ کنید. مطمئن باشید کــه ن
سنین پایین، کتاب خواندن را درک می کنند. 
وقتی کودکان در سنین باالتر یاد گرفتند کتاب 
بخوانند، روش قبلی را برای آن ها ادامه دهید. 
همراه کودکان، کتاب های مناسب سن آن ها را 
بخوانید و حتی به کتاب خواندن کودکان گوش 
دهید. وی می افزاید: از این مسئله نترسید که 
کودکان نتوانند کتاب مناسب سن خود را پیدا 
کنند. بعضی از والدین، خودشان با سلیقه و فکر 
خود، برای کودکان کتاب می خرند؛ ولی اجازه 
دهید خودشان انتخاب کنند. روان شناسان به 
والدین توصیه می کنند که برای انجام کار خوب، 
به کودکان رشوه ندهید! در مورد کتاب خواندن 
نیز سعی نکنید به کودکان رشوه دهید و با جوایز 
رنگارنگ، آن ها را مجبور به کتاب خواندن کنید. 
باید زمینه و زماِن الزم فراهم شود تا کودکان به 

درستی با کتاب  مانوس شوند.

فقط5درصدکتابهایقاچاقکشفمیشود
یک مدیرانتشارات: کتاب های کاغذی همچنان طرفداردارد، مشکل جای دیگری است

جهان کتاب

مشاوره حقوقی

صفحــه  در  محتــرم!  خواننــدگان 

12 روزنامــه خراســان، پاســخ گوی 

پرســش های حقوقی شــما هستیم. 

شــما می توانید پرسش های خود را 

در تمام زمینه های حقوقی، از طریق 

پیامک به شماره 2000999 ارسال 

کنید. لطفــًا در ابتــدای متن پیامک 

حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

پـــرســـش: 18 ســـال اســـت در یـــک شــرکــت 
ــرارداد کتبی امضا  پیمانکاری کار می کنم. ق
نکرده ایم و هر ماه هم، حقوقم به کارت بانکی 
ــز شــده اســت. طی ایــن مــدت، حق  خــودم واری
سنوات به من پرداخت نشد. حال اگر روزی 
بخواهند مرا از شرکت بیرون کنند، آیا می توانم، 
با توجه به نداشتن قرارداد، سنوات و طلب های 

دیگرم را به صورت قانونی مطالبه کنم؟
پاسخ: دریافت حقوق ماهانه یکی از دالیل اثبات 
رابطه کار است. پس از اثبات رابطه کار، کارفرما 
باید حقوق قانونی شما را بپردازد یا اثبات کند که 
آن ها را پرداخته است. مراجع حل اختالف کار 
اختالف(  حل  هیئت  و  تشخیص  هیئت   )یعنی 
ــی کــار )مصوب ۱۳۹۱ و  با رعایت آیین دادرس
اصالحی ۱۳۹۷( به اختالفات کارگر و کارفرما 
رسیدگی می کنند. فصل هشتم آیین دادرسی کار، 
دالیل اثبات دعوای کار را برشمرده است: اقرار، 
اسناد و َامــارات؛ »ادله اثبات دعوا در مراجع حل 
اختالف کار، به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات 
رعایت  با  می تواند  گواهان  گواهی  می باشند. 
شرایط اماره محسوب شود.« اثبات وجود رابطه کار 
بین طرفین، مزد و مزایای باالتر از حداقل قانونی 
و میزان سابقه کار، با ارائه دلیل، بر عهده کارگر 
است. از سوی دیگر، اثبات پرداخت حقوق قانونی 
کارگر یا عدم شمول قانون کار بر رابطه طرفین، با 
ارائه دلیل، بر عهده کارفرماست. )ماده 8۷ قانون 
کار( شهادت یا گواهی در مراجع حل اختالف کار، 
صرفًا به عنوان اماره پذیرفته می شود. اماره، اوضاع 
و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع 
رسیدگی کننده، دلیل بر امری شناخته شود؛ مثل 
گواهی گواهان، تحقیق محلی و کارشناسی. )ماده 
88 آیین دادرسی کار( همچنین »مرجع رسیدگی 
کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست 
هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر 
نماید.« )ماده 8۹ آیین دادرســی کار( بنابراین، 
قــرارداد کار، اقرار کارفرما، بیمه کارگر از سوی 
کارفرما، پرداخت حقوق ماهانه، گزارش بازرس 
اداره کار، گواهی گواهان، کارت ورود و خروج 
کارگر به کارگاه، نامه های درخواست مرخصی و 
توافق کارفرما، نامه های نمایندگی کارگر از طرف 
شرکت و مواردی از این قبیل، می تواند به عنوان 
دلیل یا اماره برای اثبات رابطه کار به مراجع حل 

اختالف ارائه شود.
پرسش: همسایه ما در خانه اش از مرغ و خروس 
نگهداری می کند و سر و صدای آن ها، امانم را 
بریده است؛ هر چه به او تذکر می دهم فایده ای 
نــدارد و حتی فحاشی می کند. آیا می توانم 
بابت این موضوع و همچنین، فحاشی و ناسزا 

گفتنش، به دادگاه شکایت کنم؟
پاسخ: تا حد امکان با همسایه خود مدارا کنید. 
اگر برای شما مقدور است، می توانید راه های ورود 
صداهای مزاحم را به منزلتان بگیرید یا از عایق 
صدا و پنجره دوجــداره استفاده کنید. از بزرگان 
محل، مسجد یا شورای حل اختالف، درخواست 
کنید که برای حل اختالف بین شما و همسایه، 
میانجی گری کنند. اگر مسئله حل نشد، ابتدا با 
ارسال اظهارنامه، به شکلی رسمی و محترمانه، 
به همسایه خود اعالم کنید که با نگهداری مرغ 
و خروس در خانه اش برای شما ایجاد مزاحمت 
کرده است. از ایشان درخواست کنید که از ادامه 
مزاحمت برای شما خودداری کند. در نهایت، در 
صورت بی توجهی همسایه به اظهارنامه، می توانید 
علیه او در دادگاه حقوقی محل زندگی تان دعوای 
رفــع »مزاحمت از حــق« طــرح کنید. همچنین، 
به  مزاحمت  اتهام  به  همسایه تان  از  می توانید 
دادسرای محل شکایت کنید. نگهداری از حیوانات 
در خانه، به خودی خود جرم نیست و منع قانونی 
ندارد؛ مگر آن که به هر شکلی، موجب مزاحمت 
بــرای دیگران باشد. اصل چهلم قانون اساسی 
بیان می کند: »هیچ کس نمی تواند ِاعمال حق 
خویش را وسیله اضــرار به غیر یا تجاوز به منافع 
عمومی قرار دهد.« همچنین، قانون مدنی در ماده 
۱۳2 درباره لزوم رعایت حقوق همسایگان مقرر 
می کند: »کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی 
کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی 
که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از 
خود باشد.« حدود تصرف مجاز در ملک را قانون و 
عرف تعیین می کند. به عبارت دیگر، اگر شخصی 
در ملک خود تصرفاتی کند که موجب مزاحمت 
همسایه بوده و این تصرفات خارج از حدود قانونی 
یا حدود معمول و متعارف یا به قصد ضرر رساندن به 
همسایه باشد، همسایه متضرر و ناراضی می تواند 
با تقدیم دادخواست از دادگاه حقوقی درخواست 

»الزام به رفع مزاحمت« کند.
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در امتداد تاریکی

ترفند طالق صوری!

نقشه همسرم کامال بی نقص بود، او به گونه ای 
برنامه های خود را پیش برد که با یک تیر دو نشان 
بزند اما من که از همه جا بی خبر بودم و او را زنی 
ساده می پنداشتم به راحتی فریب خوردم و بدین 

ترتیب روزگار سیاهم آغاز شد و ...
مرد 50 ساله که با چهره ای مغموم و مضطرب 
وارد دایره مددکاری اجتماعی کالنتری شفای 
مشهد شده بــود، در حالی که بیان می کرد اگر 
سال ها قبل برای حل مشکالتم با مشاوران و روان 
شناسان مشورت می کردم امروز روزگار تلخی را 
نمی گذراندم درباره سرگذشت خود به کارشناس 
اجتماعی کالنتری گفت: 26 ساله بودم که به 
طور سنتی ازدواج کردم. مادرم دختر زیبایی را 
برایم خواستگاری کرد که به قول خودش از هر 
انگشتش هزار هنر می بارید. از این که »شایسته« 
به خواستگاری ام پاسخ مثبت داده بود خیلی 
خوشحال بودم و روزهای شیرینی را در کنار او تصور 
می کردم چرا که »شایسته« نه تنها از ظاهری زیبا و 
جذاب برخوردار بود بلکه وقار و اخالق نیکویش 

بیشتر مرا تحت تاثیر قرار می داد.
خالصه با آغاز زندگی مشترک هنرهای همسرم 
یکی پس از دیگری آشکار می شد. او زنی کدبانو و 
به معنای واقعی کلمه هنرمند بود تا جایی که وقتی 
خسته از سر کار وارد منزل می شدم از تمیزی و مرتب 
بودن خانه لذت می بردم، بوی خوش غذاهایش 
فضای منزل را معطر می کرد، همیشه لباس هایم 
اتو کرده و کفش هایم واکس زده بود و من از این 
که همسرم به همه امور زندگی توجه داشت خیلی 
خوشحال بودم اما سردی او در روابط عاطفی زندگی 
زناشویی تنها موضوعی بود که مرا آزار می داد. ابتدا 
حساسیت زیــادی به این روابــط سرد نداشتم چرا 
که احتمال می دادم با گذشت زمان و محبت های 
بیشتر من در نهایت رفتارهای سرد همسرم تغییر 
خواهد کرد اما متاسفانه با گذشت چند سال و به 
دنیا آمدن دخترم نیز هیچ تغییری در روابط عاطفی 
من و شایسته ایجاد نشد و زندگی من در بی راهه 
قرار گرفت. آن زمان به خاطر ترس یا خجالت یا حتی 
آشنا نبودن با امور روان پزشکی، هیچ گاه برای حل 
مشکلم به متخصصان و کارشناسان روان شناسی یا 

روان پزشکی مراجعه نکردم. آن روزها با یک تصمیم 
احمقانه و اشتباه درگیر روابط نامتعارف   با زنان 
غریبه شدم. به گونه ای که هر روز بیشتر از همسرم 
دور می شدم. وقتی آرام آرام ماجرای روابط خیانت 
آمیز من فاش شد، ابتدا مورد اعتراض همسرم قرار 
گرفتم ولی باز هم به این ارتباط های زشت ادامه می 
دادم به طوری که دیگر شایسته هم به خیانت های 
من بی تفاوت شد و اهمیتی به آن نمی داد. مدتی بعد 
و در حالی که دخترم وارد سن جوانی شده بود پدر 
همسرم فوت کرد، در این شرایط شایسته پیشنهاد 
داد برای دریافت حقوق بازنشستگی پدرش، به طور 
صوری از یکدیگر طالق بگیریم تا او بتواند حقوق 
پدرش را از بیمه دریافت کند. من هم که از نقشه 
زیرکانه او اطالع نداشتم پیشنهادش را پذیرفتم اما 
بعد از طالق تازه متوجه شدم که شایسته با این ترفند 
از من طالق گرفته و با حقوق پدرش زندگی مستقلی 
تشکیل داده است. از سوی دیگر من هم که در برابر 
یک عمل انجام شده قرار گرفته بودم بی گدار به آب 
زدم و یکی از زنانی را که با او ارتباط داشتم به عقد 
خودم درآوردم ولی بعد از ازدواج تازه فهمیدم که آن 
زن نه تنها چندین بار ازدواج کرده و مشکالت حادی 
را برای همسرانش به وجود آورده است بلکه اخالق 
و رفتار تند و زننده ای دارد. خالصه خوشبختی از 
زندگی ام رفت و من وارد روزگار سیاهی شدم که 
خودم آن را به وجود آورده بــودم. در این وضعیت 
دخترم نیز حاضر نشد با من زندگی کند و اکنون 
متوجه شدم که با جنس مخالف وارد ارتباط شده 
است و با پوشش بسیار نامناسب و زننده در بیرون 
از منزل تردد می کند اگرچه او قصد لجبازی با مرا 
دارد اما می ترسم این لجبازی آینده اش را به نابودی 
بکشاند. حاال که به گذشته می اندیشم دلم برای 
نوازش کردن موهای دختر یکی یک دانه ام تنگ 
می شود. کاش همان زمان به مراکز مشاوره یا روان 
پزشکی مراجعه می کردم تا امروز این گونه درمانده 

نشوم و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ نوروزی )رئیس 
کالنتری شفا( مشاوره های تخصصی برای حل 
مشکالت این مرد در دایره مددکاری اجتماعی 

کالنتری آغاز شد.

رئیس پلیس مشهد با اشاره به دستگیری اعضای باند سرقت پراید تشریح کرد:

ازمیان خبرها

خط زرد

هشدار های پیشگیرانه هنگام 
خرید گوشی همراه

  در صورت مفقود شدن یا سرقت سیم کارت 
ــردن سیم کارت  خــود به سرعت به مسدود ک
ــدام کنید تا از سوءاستفاده های احتمالی  اق

جلوگیری شود.
  در صورت مفقود شدن یا سرقت گوشی همراه 
خود بالفاصله از طریق مراجع انتظامی و قضایی 

اقدام کنید.
  برای امحای پیامک های ارسالی از بانک ها که 
در خصوص موجودی ، شماره حساب و رمز کارت 

عابر بانک و ... بوده ، اقدام کنید.
  در ساعات و مکان های خلوت به ویژه اواخر شب 
از در دست گرفتن گوشی همراه گران قیمت یا 
صحبت کردن با آن خودداری کنید تا مورد طعمه 

سارقان قرار نگیرید.
  در زمان تردد در معابر و صحبت کردن با گوشی 

مواظب اطراف خود به ویژه موتور سواران باشید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

رمالی که خود طعمه کالهبرداران 
در یزد شد!

رئیس حفاظت اطالعات اداره کل دادگستری 
استان یزد گفت: رمالی که با ادعای غیب گویی ، 
سحر و جادو از مردم کالهبرداری می کرد، این بار 

خود طعمه کالهبرداران حرفه ای شد.
ــزود: با  به گــزارش ایرنا ،مجید فرهمندزاده اف
وصول گزارشی مبنی بر کالهبرداری از فردی 
که پرونده قضایی و محکومیت داشت، موضوع 
ــرار گرفت و پیگیری ها برای  در دستور کــار ق

دستگیری متهمان آغاز شد.
وی اظهار کرد: فردی که به اتهام رمالی به چهار سال 
زندان محکوم شده بود، به جای تن دادن به قانون، 
به شخصی اعتماد می کند که مدعی بوده با اعمال 
نفوذ در دستگاه قضایی او را نجات می دهد.به 
گزارش  روابط عمومی دادگستری یزد، فرهمندزاده 
گفت: این دو نفر در یکی از گاوداری های اطراف یزد 
توافق می کنند به واسطه آشنایی که فرد  مذکور در 
دادگستری دارد با  پرداخت ۱00 میلیون تومان، 

حکم زندان را لغو کند.

 رمــال می پذیرد و 60 میلیون تومان به عنوان 
قسط اول پرداخت می کند و در انتظار اجرانشدن 
محکومیت خود می ماند.فرهمندزاده یادآور شد: 
پس از گذشت چند روز کالهبردار با رمال تماس 
می گیرد و تقاضای 60 میلیون تومان دیگر می کند 
و در نهایت به دلیل به نتیجه نرسیدن پرونده، 
محکوم  دادگستری را در جریان موضوع قرار 
می دهد.وی تصریح کرد: رمال با کالهبرداران در 
گاوداری خود برای پرداخت 60 میلیون دیگر قرار 
می گذارد و مأموران این دو کارچاق کن را قبل از 

دریافت وجه دوم دستگیر می کنند.

هتک حیثیت  دختر جوان  برای  سرگرمی
ــوان   در  توکلی-عامل هتک حیثیت  دختر ج
فضای مجازی  شناسایی و دستگیر شد.رئیس 
پلیس فتای  استان کرمان گفت: دختر جوانی با 
مراجعه به پلیس فتای  کرمان  مدعی شد فردی 
با انتشار تصاویر خصوصی اش  در فضای مجازی 
ــدام به هتک حیثیت و ایجاد مزاحمت برای  اق
وی کرده است.  به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ 
یادگار نژاد افزود:پس از ثبت اظهارات شاکی، 
با توجه به حساسیت موضوع ، پرونده به صورت 
ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت. وی  بیان 
کرد :کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات 

گسترده و اقدامات فنی و مهندسی  موفق شدند 
ضمن شناسایی متهم ، پس از هماهنگی با مقام 
قضایی این فرد را دستگیر کنند .  این مسئول 
انتظامی  با بیان این که متهم در ابتدا منکر هر گونه  
جرم  ارتکابی بود و سعی می کرد با اظهارات ضد و 
نقیض، خود را بی گناه جلوه  دهد و مسیر تحقیقات 
ماموران را به انحراف بکشاند،خاطرنشان  کرد: 
متهم   در  مواجهه با مستندات و مدارک  موجود  نزد  
کارشناسان  پلیس، در بازجویی های انجام شده به 
جرم خود اعتراف و هدفش را از انجام این کار تفریح 

و سرگرمی بیان کرد .

سجادپور- اعضای یک باند شش نفره که 
خودروهای سرقتی را در خانه ای که لقب 
کشتارگاه پراید به خود گرفته بود، اوراق می 
کردند و قطعات آن را به فروش می رساندند یا 
با شیوه »سند نمره« خودروهای دیگری را در 
معرض فروش قرار می دادند با تالش پلیس 
مشهد دستگیر شدند و این گونه »سالخ های 

خودرو« به چنگ قانون افتادند.
رئیس پلیس مشهد روز گذشته در حاشیه 
ــار وانـــت قطعات یدکی  کشف حـــدود دو ب
اوراقی از اعضای این باند و در گفت وگویی 
اختصاصی به خراسان گفت: در راستای آغاز 
مرحله جدیدی از مبارزه با سرقت و جرایم 
خاص در مشهد، گروه های تخصصی کالنتری 
ها و گشت های انتظامی با تاکید و تدابیر 
سردار محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
استان خراسان رضــوی( تقویت شدند و به 

طور شبانه روزی فعالیت 
های گسترده ای را برای 
مبارزه با جرم ادامه دادند.
صارمی  عباس  سرهنگ 
ساداتی افــزود: در همین 
ــای  ــت ه ــی ــال ــع ــه ف ــن ــی زم
اطالعاتی نیز برای کشف 
جرم در مشهد وارد مرحله 
نیروهای  و  شد  جدیدی 
اطــالعــاتــی کــالنــتــری ها 
را  موجود  امکانات  همه 
برای رصدهای اطالعاتی 
ــد تا ایــن که  افزایش دادن
نیروهای  قبل  روز  چند 
ــات منطقه  ــالع ــره اط دایـ

ــی به  ــردم ثــامــن مشهد از طــریــق مــنــابــع م
سرنخ هایی دست یافتند که بررسی آن ها 
نشان می داد فردی به نام »مجید« در بولوار 
ــروش خـــودرو و  رسالت در زمینه خرید و ف

دوچرخه های سرقتی فعالیت می کند.
مقام ارشــد انتظامی مشهد اضافه کــرد: در 
پی دریافت این اطالعات، بالفاصله گروه 
تخصصی از نیروهای زبده با هدایت سرهنگ 
کرمانی )فرمانده منطقه ثامن)ع(( به تکمیل 
اطالعات دریافتی پرداختند و پس از چند روز 
تحقیقات غیرمحسوس و شناسایی مخفیگاه 
»مجید«، این اطالعات را روی میز کارشناسی 
و عملیاتی قرار دادند. از سوی دیگر مقرر شد 
گروه مشترکی از نیروهای تجسس کالنتری 
امام رضا)ع( نیز همزمان وارد عملیات شوند 
تا همه ابعاد این پرونده در عملیات مشترک 

زیر ذره بین پلیس قرار گیرد.
سرهنگ صارمی با اشاره به هماهنگی و صدور 
دستورات ویژه ای از سوی قاضی با تجربه این 
پرونده خاطرنشان کــرد: دستورات خاص 
قضایی، موجب شد گروه مشترک عملیاتی 

پلیس، در اقدامی ضربتی، مخفیگاه »مجید« 
را به محاصره درآورنــد و آن را مورد بازرسی 
قرار دهند. فرمانده انتظامی مشهد تصریح 
کرد: در حالی که »مجید« در مخفیگاه حضور 
نداشت، یکی از عوامل مرتبط با ایــن باند 
دستگیر و دو دستگاه دوچرخه سرقتی، به 
همراه فاکتورهای فروش دوچرخه، کارت 
های شناسایی افراد مختلف و هشت دستگاه 
تلفن همراه مربوط به مال باختگان کشف و 

ضبط شد.
که  داد  نشان  تحقیقات  ادامـــه  گفت:  وی 
»مجید« با یکی دیگر از اعضای باند سرقت به 
نام »حسن« در روستای »درآبد« ارتباط دارد 
که خــودروهــای سرقتی را به او می فروشد 
بنابراین گروه عملیاتی با کسب مجوزهای 
قضایی، این النه بزرگ محل اوراق خودرو را در 
حالی مورد بازرسی قرار داد که تعداد زیادی 

قطعات اوراق شده پراید و دو دستگاه پراید در 
نوبت اوراق نیز کشف شد. فرمانده انتظامی 
مشهد با اشاره به دستگیری »حسن« )یکی 
دیگر از اعضای باند معروف به سالخ های 
خودرو( در محل مذکور افزود: »مجید« )متهم 
فراری( نیز در یک قرار صوری توسط نیروهای 
مقر  بــه  متهمان  و  شــد  دستگیر  انتظامی 

انتظامی انتقال یافتند.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی همچنین با 
اشاره به تصاویر ترافیکی ضبط شده هنگام 
سرقت یکی از خودروها از مقابل بیمارستان 
ــه این  فــارابــی مشهد اضــافــه کــرد: در ادامـ
عملیات و در حالی که دو بار وانت از قطعات 
یدکی اوراقی پراید به کالنتری امام رضا)ع( 
ــده بــود، در نتیجه بــررســی های  منتقل ش
تخصصی فرد دیگری به نام »رضا« شناسایی 
شد که متهمان مدعی بودند خــودروهــای 
سرقتی را از ایــن فــرد خــریــداری می کنند. 
رئیس پلیس مشهد ادامه داد: »مجید« یکی از 
متهمان در این پرونده مدعی شد دو دستگاه 
پراید سرقتی را از فردی که تصویر او هنگام 

ســـرقـــت ضــبــط 
شــــده )رضــــا( 
خـــــریـــــداری 
کـــرده و بــرای 
خـــودرو مبلغ 

و  میلیون  ــک  ی
700 هزار تومان 

پول نقد داده است.
این مقام انتظامی از دستگیری رضا و یکی 
دیگر از اعضای باند سالخ های خــودرو در 
منطقه سیدی مشهد نیز خبر داد و گفت: 
نیروهای مشترک کالنتری امام رضــا)ع( و 
منطقه ثامن، در یک عملیات هماهنگ به 
تعقیب و ردزنی »رضا« پرداختند و او را درون 
یک دستگاه پژو 405 زرشکی رنگ در حالی 
دستگیر کردند که عضو دیگر باند هم مشغول 
مصرف مواد مخدر در صندوق عقب خودرو 

بود!
ــی  ــ ــارم ــ ــگ ص ــ ــن ــ ــره ــ س
به  ــاره  ــ اشـ بـــا  همچنین 
قطعات  ــدادی  ــع ت کشف 
ــودرو و قطعات  ــی خ اوراق
از  ــی  ــازرس ب در  صنعتی 
405 تصریح کــرد:  ــژو  پ
ــا دســتــگــیــری دو متهم  ب
دیگر، این پرونده سرقت 
وارد مرحله جدیدی شد 
در  انتظامی  نیروهای  و 
بــازرســی از منزل »رضــا« 
نیز که با دســتــورات ویژه 
گرفت،  صـــورت  قضایی 
تــعــداد زیــــادی قطعات 
ــودرو کشف کــردنــد. وی  ــوازم داخلی خ و ل
ــرد: بررسی هــای تخصصی  خاطرنشان ک
پلیس بنا به اعترافات متهمان بیانگر آن بود 
که اعضای این باند قصد داشتند تعدادی از 
قطعات اوراقی را به یکی از شهرهای مرزی 

انتقال دهند.
ــزود: همچنین  ــ ــس پــلــیــس مــشــهــد افـ ــی رئ
تحقیقات نشان مــی دهــد کــه »مجید« در 
زمینه »سند نمره« خــودروهــای سرقتی با 
خرید خــودروهــای تصادفی نیز نقش دارد 
که بررسی های بیشتر در این باره آغاز شده 
است.سرهنگ عباس صارمی ساداتی در 
پایان ضمن قدردانی از کلیه عوامل انتظامی و 
مقام قضایی در متالشی کردن باند معروف به 
سالخ های خودرو تصریح کرد: اگرچه پلیس 
همه توان خود را برای کشف جرم و مبارزه 
با سرقت به کار می گیرد اما رعایت نکات 
ایمنی و امنیتی توسط رانندگان و شهروندان 
نیز نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارد 
و امیدواریم شهروندان بیشتر از گذشته به 

توصیه های ایمنی توجه کنند.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

شکار سالخ ها در کشتارگاه خودرو!
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

  تصاویر متهمان بعد از دستگیری  عکس اختصاصی از خراسان
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 سالی طالیی برای اکتشاف
 نفت  و گاز ایران

ایسنا - ضریب موفقیت چاه های اکتشافی که در 
دنیا به  طور میانگین ۳۰ درصد است، در ایران حدود 
۶۰ درصد اعالم شده و در ۲۰ سال گذشته، در حوزه 
گاز، به ازای استخراج هر ۱۰۰ واحد، ۱۸۰ واحد 
جایگزین شده است. در این مدت شاهد جایگزینی 

۷۰ درصد نفت تولیدی نیز بوده ایم.

مشکل حساب بانکی 7300 نفر 
یارانه بگیر حل شد

فارس - معاون یارانه سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها گفت: مشکل حساب بانکی ۷۳۰۰ نفر 
یارانه بگیر حل شد و طبق فهرست ارائه شده از 

سوی وزارت رفاه یارانه پرداخت می کنیم.

 
شاخص

صنایع رویایی بورس! 

مقایسه عملکرد بازارهای سهام، ارز و سکه 
طی امسال بیانگر این است که بازار سهام در 
این مدت با ۸۲/5 درصد رشد، بیشترین سود 
را نصیب سرمایه گذاران خود کرده است. به 
گزارش ایبنا، بر این اساس نگاهی به معامالت 
ــازار سهام از ابتدای امسال نشان می دهد  ب
صنعت زراعت با ۳۹۷ درصد بازدهی بیشترین 
سود را در بازار سرمایه نصیب سرمایه گذاران 
خود در این مدت کــرده اســت. این در حالی 
است که بازدهی سایر صنایع نیز از این قرار 
است: وسایل ارتباطی ۳۶۷ درصد، محصوالت 
کاغذی ۳5۴ درصد، محصوالت چرمی ۳5۲ 

درصد، انتشار و چاپ ۳۴۶ درصد.

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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پاسخ وزیر صمت به پرسش خراسان 
درباره 70 خان پیش روی تولید

 رحمانی: 87 مجوز شروع کسب 
و کار را به ۴6 مجوز رساندیم

زاهدی – حدود دو ماه قبل بود که رهبر انقالب در 
سخنانی از مسئوالن خواست تا هفت خان یا هفتاد 
خان پیش روی تولید کنندگان را کاهش دهند. 
حاال رضا رحمانی  وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
گفت و گو با خراسان در خصوص اقدامات صورت 
گرفته برای این مطالبه می گوید: امسال هفت محور 
را به عنوان محور برنامه های سال اعالم کردیم که 
یکی از اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار است. 
در این راستا یک وظیفه کارهای داخل وزارتخانه 
است که شامل مجوزها و سامانه هاست که در چند 
ماه اخیر موفق شدیم از ۸۷ مجوز به ۴۶ مجوز کاهش 
دهیم که این مجوزها حذف یا ادغام شدند تا مردم با 

سهولت بیشتری کسب و کار را شروع کنند.

دژپسند : نوسانات فعلی بازار 
بورس قابل قبول است 

در روزهــای گذشته بعد از اوج گرفتن بــازار سهام 
شاهد افت شدیدی در این بازار بودیم. این موضوع 
را خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولــت با 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مطرح کردند. وی در این 
خصوص اظهار کرد: در بازار بورس نوسانات در حد 
فعلی به نظرم باید قابل قبول باشد؛ چرا که می دانید 
آن زمانی که بورس داشت رشد پیدا می کرد برخی 
از صاحب نظران دلسوز با من تماس می گرفتند و 
نگرانی خود را اعالم می کردند که این رشد خیلی 
سریع و مستمر دارد رخ می دهد که البته آن هم واقعا 
حباب نبود؛ سعی کردیم با عرضه سهام عمق بازار 
سرمایه را افزایش دهیم که این روند پس از مدت 

کوتاهی به ثبات خواهد رسید.

هادی محمدی - وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حوزه دولت در 
پاسخ به پرسشی درباره برنامه های این وزارتخانه در خصوص از رده خارج کردن 
برخی خودروهای قدیمی و پرمصرف خاطرنشان کرد: قطعا این خودروها از رده 
خارج خواهند شد و خودروهای پرتیراژ در خانواده های پژو و پراید جایگزین آن ها 
می شود. رضا رحمانی درباره تعهدات پیش فروش خودروهایی که قرار است از رده 
خارج شود، گفت: این برنامه قطعی است و هم در خانواده پراید و هم پژو خروجی 
خواهیم داشت و مواردی مانند برخی مدل های پراید که تعهد ندارند تا پایان سال 
از چرخه تولید خارج می شوند. خود خودروسازها پیگیر این موضوع هستند البته 
خودروی جایگزین باید از نظر قیمت و قدرت خرید متناسب باشد. رحمانی در 
گفت وگو با فارس به نام این خودرو اشاره کرده و گفته است   قطعا یکی از مدل های 

قدیمی پراید تا چند روز دیگر از رده تولید خارج می شود.

دغدغه یارانه ای اتاق بازرگانی 
برای صنعت 

رئیس اتاق ایران همزمان با باال گرفتن بحث ها 
ــرژی و دور  ــاره افزایش قیمت حامل هــای ان درب
جدید هدفمند کردن یارانه ها، خواستار این شد 
که تجربه دور نخست اجــرای این قانون دربــاره 
سهم بخش صنعت از منابع یارانه ها تکرار نشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غالمحسین 
شافعی در نخستین جلسه کمیسیون انرژی اتاق 
مشهد، با اشاره به طرح بحث های جدید درباره 
یارانه های پنهان انرژی و هدفمندسازی یارانه ها 
اعالم کرد: درخصوص مسئله یارانه های پنهان 
نیز اصل حرف درست است اما بستر حتما باید 
ابتدا آماده شود و سپس به این قضیه ورود کنیم 
تا اگر اصالحی در این حوزه رقم خورد و منابعی 
حاصل آمد، نحوه تخصیص آن به بخش های موثر، 
مشخص باشد و به انحراف نــرود.وی یــادآور شد: 
تجربه تخصیص درآمدهای حاصل از هدفمندی 
یارانه ها به بخش صنعت، به رغم تاکید نص قانون 
بر آن، به میزان ۲ درصد بوده و عمال در این حوزه، 
قانون زیر پا گذاشته شده است. آیا باز هم قرار است 

همان اتفاق تکرار شود؟

مهر تایید وزیر صمت به خبر توقف تولید برخی خودروها 

 برخی مدل های پراید و پژو
 از رده خارج می شوند  

نتایج نظرسنجی  از 80 صاحب نظر اقتصادی مشخص کرد: 
کاهش قدرت خرید مهم ترین چالش اقتصادی سال 98 

زنگ خطر صندوق بین المللی پول 
برای اقتصاد جهانی

صندوق بین المللی پول هشدار داد جنگ تجاری چین 
و آمریکا رشد اقتصاد جهان را در ۲۰۱۹ به پایین ترین 
حد از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ می رساند. 
به گزارش تسنیم و اتاق بازرگانی، صندوق بین المللی 
پول هشدار داد جنگ تجاری چین و آمریکا رشد اقتصاد 
جهان را در ۲۰۱۹ به پایین ترین حد از زمان بحران مالی 
۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ می رساند و اگر درگیری های تجاری 
حل نشوند، هزینه های مستقیم، آشفتگی بازار، کاهش 
سرمایه گذاری و افت بهره وری منجر به این خواهد شد 
که دورنمای اقتصاد جهان به طرز قابل توجهی تیره شود. 
این صندوق اعالم کرده که طبق آخرین پیش بینی ها از 
دورنمای اقتصاد جهانی رشد تولید ناخالص داخلی دنیا 
در سال ۲۰۱۹، ۳ درصد خواهد بود که ۰.۲ درصد کمتر 
از پیش بینی ۳.۲ درصدی در ماه جوالی )تیر-مرداد( 

است.

پیش بینی رشد منفی اقتصاد ایران در 20۱9	 
به مــوازات آمارهای جهانی، صندوق بین المللی پول، 
ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد ایــران در سال جاری 
میالدی را نیز اصــالح کــرده و کاهش داده اســت. این 

صندوق با اشاره به تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران 
پیش بینی کرد که رشد اقتصادی کشور ما در سال جاری 
میالدی به منفی ۹.5 درصد برسد. این رقم ۳.5 درصد 
بیشتر از گزارش قبلی این نهاد بین المللی است. این رقم 
از پیش بینی منفی ۸.۷ درصدی بانک جهانی برای رشد 
اقتصادی ایران در سال جاری نیز کمتر است. در بخش 
دیگر گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی 
ایران در سال  ۲۰۲۰ صفر درصد پیش بینی شده است که 
در مقایسه با پیش بینی اعالم شده در گزارش قبلی ۰.۲ 

واحد درصد کاهش یافته است. 

20۱720۱8کشور
پیش بینی

20۱9 

پیش بینی

2020 

2.۴2.92.۴2.۱آمریکا

6.86.66.۱5.8چین

۱.90.80.90.5ژاپن

2.5۱.50.5۱.2آلمان

۱.۴۱.6۱.۱۱.6انگلیس

2.3۱.7۱.2۱.3فرانسه

7.26.86.۱7هند

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با نظرسنجی از ۸۰ فعال و صاحب نظر اقتصادی، شش 
چالش مهم اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کرد. به عقیده این کارشناسان، اهم 
مشکالت اقتصادی کشور طی امسال، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی، کاهش 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، افزایش کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت ها، 
نقش )منفی( نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاهداری و فعالیت های اقتصادی و تاثیرپذیری 
تولیدات داخلی از قاچاق است. البته با وجود این چالش ها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه 
سازمان های بین المللی و صاحب نظران داخلی، این است که پیش بینی می شود اثر تحریم های 
آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده کاهش یابد و همزمان با ثبات اقتصادی، امکان خروج از رکود 
اقتصادی فراهم شود. این گزارش ضمن اشاره به راهکارهای مقابله با این چالش ها آورده است: از آن 
جایی که مجموعه چالش های گفته شده، به کاهش تقاضای بخش خصوصی منجر شده، باید برای 
 تقویت طرف تقاضا، اصالحاتی در سقف و مدت بازپرداخت اقساط تسهیالت پرداختی صورت گیرد

و تسهیالت لیزینگ و کارت های اعتباری خرید کاالهای بادوام داخلی طراحی شود. 

رئیس کل بیمه مرکزی به نمایندگان مجلس هشدار داد: 

مرگ بیمه های زندگی در صورت تصویب مالیات بر ارزش افزوده 

حسین بردبار- رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره 
به این که االن زمزمه هایی در مجلس وجود دارد 
که دریافت مالیات بر ارزش افزوده برای بیمه های 
زندگی عملیاتی شــود، گفت: بنده خطاب به 
نمایندگان مجلس گفتم که اگر چنین کاری کنید 

به معنای مرگ بیمه های زندگی است.
به گــزارش خراسان، غالمرضا سلیمانی دیروز 
در همایش بیمه های عمر و تامین آتیه با بیان این 
که زمزمه هایی در مجلس وجود دارد که به دلیل 
شرایط تحریم و کاهش درآمدهای بودجه ای 
باید مالیات بر ارزش افزوده در بیمه های زندگی 
مجدد به راه بیفتد و دریافت شود، گفت: در صورت 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه ای،  
افراد به جای بیمه، پول خود را ترجیح می دهند 
در بانک سرمایه گذاری  کنند.مدیرعامل بانک 

پاسارگاد نیز در این همایش با بیان این که کلید 
حل مشکالت اقتصادی کشور را در توسعه منطبق 
با اصول علمی باید دید، گفت: االن ما یک سرمایه 
در گردش پرداخت می کنیم معلوم نیست از کجا 
می شود بنز ۶۰۰ برای خانم آن سرمایه گذار یا 
ویالی نیس در فرانسه خرید  و هیچ کنترل و قدرت 
نظارتی هم نداریم. مجید قاسمی افزود: در اروپا 
اگر کسی یک میلیارد یورو تسهیالت می خواهد، 
بانک بدون نظارت یک یورو هم پرداخت نمی کند. 
به سرمایه گذار می گوید که ابتدا در قالب یک طرح 
سرمایه گذاری کوچک تر مثال 5۰ میلیون یورویی 
این کار را انجام دهد و بقیه ۹5۰ میلیون یورو را 
بانک به شرطی در قالب تسهیالت می دهد که سه 
نفر از پنج عضو هیئت مدیره شرکت متولی این 

طرح از بانک باشند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

شرق- این روزنامه در گزارشی با اشاره به حادثه  •
سقوط هواپیمای ATR- 72 مسیر تهران- یاسوج 
در 29 بهمن 1396 از تشکیل دادگـــاه بدوی 
رسیدگی به این حادثه و نیز صدور قرارهای تأمین 
و قرار نظارت قضایی بدوی برای حدود 15 نفر از 
مدیران و کارشناسان ارشد سازمان هواپیمایی 
کــشــوری، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خبرداد.
جوان- این روزنامه تیتر یک خود را به تحوالت  •

شمال سوریه اختصاص داد و در گزارشی با تیتر 
»کیش اســد به آمریکا« نوشت: در رخــدادی نادر 
نیروهای آمریکایی هنگام خروج از »منبج« در جاده 
ای باریک از کنار نیروهای سوریه که به سوی این شهر 
در حرکت بودند عبور کردند. پنتاگون رسما خروج 
نیروهای آمریکایی از شمال سوریه را اعالم کرده است 
و گفته می شود احتماال انگلیس و فرانسه هم مجبورند 

با ورود ارتش سوریه از این کشور خارج شوند.
ایــران- این روزنامه در تیتر یک خود با عنوان  •

»دروغ 18 میلیارد دالری« نوشت: روایت منتقدان 
دولت این است که در سال گذشته 18 میلیارد دالر 
ارز کشور به باد رفته است، این در حالی است که 
بخشی از میزان ارزتخصیصی برای تأمین کاالهایی 
که با معیشت مردم رابطه مستقیمی دارد، اختصاص 
یافت. درزمانی که دولت نرخ 4200 تومان را برای 
ارز تعیین کرد، فاصله قیمتی آن با بازار ناچیز بود و 

التهابات ارزی در مهر ماه به اوج خود رسید.
 اعتماد- این روزنامه در گزارشی با اشاره به تیتر  •

»آیا شورای عالی انقالب فرهنگی از پس امپراتوری 
کسب  و کار کنکور برمی آید« به گــردش مالی 4 
هــزار و 500 میلیارد تومانی موسسات آمادگی 
کنکور در تهران اشاره کرد و به نقل از حجت االسالم 
»سیدسعیدرضا عاملی رنانی« دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی نوشت: امپراتوری کسب وکار 
کنکور مانع حذف کنکور است...هم اکنون مشغول 
رایزنی و زمینه سازی برای برداشتن کنکور و رفتن 
ــای منطقی تر بــرای سطح بندی  به سمت روش ه

متناسب متقاضیان رشته های مختلف هستیم.«

یک نشریه فرانسوی مطرح کرد 

ادعاهای تازه درباره عملیات 
شکار »زم« 

یک روزنامه فرانسوی ضمن ادعای دستگیری 
سرشبکه رسانه معاند آمدنیوز در کشور عراق، 
مدعی شد که او برای دیدار با آیت ا... سیستانی 
به این کشور سفر کرده بود. ادعایی که با تکذیب 
ــود. براساس  ب تقلید همراه  ایــن مرجع  دفتر 
گــزارش انصاف نیوز، خبرنگار ارشــد روزنامه 
فیگارو در مطلبی درخصوص بازداشت زم مدعی 
شده که احتمااًل فردی به پاریس فرستاده شده 
تا زم را قانع کند به دیدار آیت ا... سیستانی در 
عراق برود و زم پذیرفته و احتمااًل در شهر نجف 
دستگیر و به ایران منتقل شده است. براساس 
این گزارش، وزارت کشور فرانسه در گفت و گو 
با فیگارو تایید کرده که زم در فرانسه پناهنده 
سیاسی و تحت محافظت پلیس این کشور بوده 
اســت. خبرنگار ارشــد فیگارو نوشته است که 
فرانسه با جلوگیری نکردن از سفر او به عراق 
بازداشت روح ا... زم را تسهیل کرده است. یک 
خبرنگار صــدای آمریکا  هم مدعی شده است 
که فردی به نام شیرین نجفی که همکار  زم و 
ادمین دوم کانال آمد نیوز  بوده  با فریب دادن زم 
و تشویق او برای سفر به عراق به منظور دیدار با 
آیت ا... سیستانی  او را به عراق کشانده  و در شهر 
نجف توسط نیروی قدس سپاه بازداشت شده 
است . همچنین یک رسانه معاند هم در گفت و گو 
با شخصی به نام مهسا رازانی که همسر روح ا... 
زم معرفی شده، ادعاهایی را درباره دستگیری 
او مطرح کرد. رازانــی در این گفت و گو مدعی 
شده که همسرش عصر جمعه 19مهر با پرواز 
»رویال جوردنین« از پاریس به امان پرواز کرده 
و با توقف کوتاهی در امان بامداد شنبه 20مهر 

وارد پایتخت عراق شده است.

 دفتر آیت ا.. سیستانی: حضور زم در دفتر	 
 آیت ا... سیستانی کاماًل دروغ است

با طرح شایعه برنامه دیدار زم با آیت ا... سیستانی، 
یک مقام مسئول در دفتر این مرجع در نجف به 
شفقنا گفت: ادعای منتشر شده در بعضی از رسانه 
ها مبنی بر حضور روح ا... زم در دفتر حضرت آیت 
ا... سیستانی و دیدار معظم له با وی کاماًل دروغ 
و بی اساس است.  در همین حال پایگاه خبری 
بصیرت هم به نقل از منابع آگــاه مدعی شد که 
روح ا... زم و چند نفر از همکارانش، از جمله ادمین 
کانال »آمدنیوز« به یکی از کشورهای همسایه 
ایران کشانده شده و دستگیر شده اند. بنابر گفته 
این منابع، همه شبکه های ارتباطاتی و جمع آوری 
خبر زم و تیم آمدنیوز در داخل و خارج از کشور احصا 
شده و به زودی شاهد اتفاقات مهمی خواهیم بود. 
از سوی دیگر شبکه المیادین لبنان به نقل از 
منابع عراقی و کردی آگاه مدعی شد که سرشبکه 
سایت معاند و ضدانقالب آمدنیوز در شهر اربیل 
عراق بازداشت شده است. این شبکه شامگاه 
چهارشنبه گزارش داد، سرشبکه سایت معاند 
و ضدانقالب آمدنیوز شنبه این هفته )20 مهر( 
وارد عراق شده است و به سفارت فرانسه در شهر 
بغداد رفته و در آن جا بعد از دیــدار و نشست با 
نیروهای امنیتی فرانسه، بغداد را به مقصد اربیل 

ترک کرده است. 

ربیعی: دستگیری زم نباید زمینه اتهام زنی های 	 
جدیدی را فراهم کند

از ســوی دیگر بــه گـــزارش خــراســان علی ربیعی 
سخنگوی دولــت نیز در جمع خبرنگاران دربــاره  
دستگیری زم اظهار کرد:  موضوع دستگیری این فرد 
نباید زمینه اتهام زنی جدیدی را فراهم کند که البته 
در چند روز گذشته برای چند نفر این اقدام رخ داد. 
ما باید از قضاوت های تند پرهیز کنیم و اجازه دهیم 
اطالعات سپاه که من از اقدام آن ها سپاس گزاری 
می کنم،  خودشان با همان صداقتی که کار را دنبال 

کردند،  موضوع را دنبال کنند. 

ــد : روســــای یــکــی از  • عصرخبر مــدعــی ش
فدراسیون های ورزشی در رشته های پایه که 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 سنگینی شده 
که این موضوع حاشیه های جدیدی را برای این 
فدراسیون ایجاد کرده است.بر اساس اطالعات 
موثق ظاهرا سازمان بازرسی کل کشور پس از 
بررسی اسناد و مـــدارک مالی ایــن فدراسیون 
متوجه تخلفات مالی سنگینی در این فدراسیون 
ــرای بررسی به  ــزارش ایــن تخلفات را ب شــده و گ
مراجع قضایی ارسال کرده و هم اکنون موضوع در 

دادسرای مربوط در حال رسیدگی است.
عصرایران نوشت : فارغ از آن چه در زمین رخ  •

ــواداران بحرین هنگام پخش سرود  داد، رفتار ه
ملی ایران بود که سخت دل ها را آزرد. آن ها  سوت 
زدند و بازیکنان را هو کردند تا فضای ورزش را با 
رفتاری بسیار زشت آلوده کنند. در هفته گذشته 
این سومین رفتار غیر ورزشی در حاشیه مسابقات 
فوتبال است.بازیکنان تیم  ملی ترکیه در دو مسابقه 
با سالم نظامی به سربازان اردوغــان که با ُکردها 
می جنگند ادای احترام و همراهی کردند. سه شب 
پیش نیز در دیدار بلغارستان و انگلیس، هواداران 
بلغار با صدای میمون به استقبال رحیم استرلینگ، 
بازیکن سیاه پوست انگلستان رفتند و بعد با سالم 

هیتلری، نژادپرستی را به حد اعلی رساندند.
جهان نیوز نوشت : ایوانکا ترامپ دختر رئیس  •

جمهور آمریکا با انتشار پستی با مضمون تبریک به 
نخست وزیر اتیوپی برای دریافت جایزه صلح نوبل 
گاف عجیبی داد که مورد تمسخر کاربران واقع شد. 
او در متن تبریک پستش، کلمه Nobel را به اشتباه 
Noble نوشت که به معنای »نجیب« است و ارتباطی 

به جایزه نوبل ندارد.
عصرایران نوشت : کیمیا علیزاده از نگاه شبکه  •

جهانی بی بی سی تنها مدال آور بانوی تاریخ کاروان 
ورزشی ایران در بین 100 زن تاثیرگذار جهان در 
سال 2019 قرار گرفت. این تکواندوکار به خاطر 
الهام بخشی زنان و دختران ایرانی برای عبور از 

محدودیت در این فهرست قرار گرفته است.
تابناک نوشت :واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور   •

دربــاره این که چرا این روزها هجمه به رئیس دفتر 
رئیس جمهور بسیار اســت، گفت: طبیعی است، 
باالخره جایگاه ما جایگاهی است که چنین مطالبی 
درباره اش گفته می شود. هنگامی که برای موضوعی 
افرادی پیشنهاد شوند، گروه تحقیقی داریم که این 
افراد را ارزیابی می کنند که در نهایت از میان آن ها 
یک نفر با توجه به صالحیتی که دارد و به حق انتخاب 
ــرادی که انتخاب نشده اند، تصور  می شود. آن اف
می کنند که ما با آن ها دشمن هستیم و مطالبی بیان 

می شود.

هــادی محمدی –رئیس جمهور در نشست 
خبری اخیر خود با رسانه های داخلی و خارجی 
از یک اقدام بسیار مهم در چارچوب گام سوم 
کاهش تعهدات برجامی ایران پرده برداشت و 
گفت به زودی از دو سانتریفیوژ پیشرفته ایرانی 
موسوم به IR-9  و IR-7 رونمایی خواهد شد 
. حاال یک منبع آگــاه در سازمان انــرژی اتمی 
کشورمان جزئیات بیشتری از این دو ماشین 
مهم ایرانی در اختیار خراسان گذاشته است و 
می گوید IR-9 ایرانی حدود 50 سو ظرفیت 
غنی سازی خواهد داشت یعنی 50 برابر دستگاه 
های فعلی IR1 که در نطنز استفاده می شود . 
براساس اطالعاتی که خراسان کسب کرده توان 
غنی سازی این سانتریفیوژ فوق پیشرفته ایرانی، 
دو برابر جدیدترین نسل سانتریفیوژهای ساخت 

کشورمان یعنی IR-8 است.

افزایش 50 درصدی توان غنی سازی ایران	 
به گزارش خراسان، از 18 اردیبهشت امسال که 
کشورمان اعالم کرد در پی انجام نشدن تعهدات 
برجامی توسط اروپا ، ما نیز تعهدات هسته ای 
خود را کاهش خواهیم داد، تاکنون بیش از پنج 
ماه گذشته و جمهوری اسالمی سه گام مهم در 
این زمینه برداشته است. در گام اول با عبور از 
مرز 300تن ذخیره اورانیوم و پایبندنبودن به 
سقف ذخایر 130 تن آب سنگین آغاز شد و با 
عبور از درصد غنی سازی 3.67 درصد در گام 
دوم ادامه یافت و هم اکنون با اجرای گام سوم، 
ایران هیچ گونه تعهدی در حوزه تحقیق و توسعه 
در چارچوب برجام ندارد. گام سوم که به گفته 
رئیس جمهور مهم ترین اقــدام ایــران به شمار 
می رود تاکنون دستاوردهای مهمی داشته که 
روزنامه خراسان در گزارش های فنی گذشته 
خود به جزئیات آن ها اشاره کرده بود از جمله 
این که با اجرای این گام که هم اکنون در نیمه 
دوم فرصت 60روزه آن به اروپایی ها هستیم، 

همچون ایــرانــی  پیشرفته   سانتریفیوژهای 
 IR-2M، IR-4، IR-5و  IR-6در زنجیره های 
تحقیقاتی خود نه تنها فعال شده اند بلکه بر 
اساس گام سوم می توانیم توسط این ماشین 
ها اورانیوم و مواد غنی شده خود را نیز  ذخیره 
کنیم. برآورد ما این است که با این اقدام بیش 
از 2500 سو که تقریبا 50 درصد ظرفیت غنی 
سازی کشورمان پیش از آغاز گام های کاهش 
تعهدات برجامی اســت بر غنی ســازی ایــران 
افزوده می شود ضمن این که با این کار تست های 
بیشتر و حساس تر ماشین های پیشرفته ایرانی 
به راحتی انجام خواهد شد، اما  در گزارش روز 
یک شنبه گذشته خود نیز ضمن بیان جزئیاتی 
جدید از سه اقدام در شرف انجام در حوزه صنعت 
هسته ای که دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی کشورمان به تازگی اعــالم کــرده شامل 
 ،IR-6 رونمایی از زنجیره 30 تایی سانتریفیوژ«
راه انــدازی قسمت ثانویه راکتور اراک و نصب 
ماشین جا به جایی سوخت راکتور اراک«، اعالم 
کــرده بودیم  که  براساس شنیده های موثق، 
جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد در کمتر از 
یک ماه آینده و قبل از پایان مهلت سوم 60 روزه، 
موجی از اقدامات هسته ای را رونمایی کند 
یا به بهره برداری برساند. در همین زمینه روز 
دوشنبه  رئیس جمهور در نشست خبری خود با 

رسانه ها اولین سلسله از این خبرها را اعالم کرد 
و از رونمایی دو سانتریفیوژ پیشرفته ایرانی به  نام 

های IR-9 و IR-7  در آینده نزدیک خبرداد.

ماشین هــای جدید ایــران 50 و 20 سو 	 
ظرفیت غنی سازی دارند

در این زمینه یک منبع آگاه در سازمان انرژی 
اتمی در گفت و گو با خــراســان در خصوص 
خبر مهم رئیس جمهور مبنی بر رونمایی از 
دو سانتریفیوژ جدید ایــرانــی با بیان ایــن که 
امــروز ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته برای 
متخصصان ایرانی کار سخت و پیچیده ای نیست 
 )prototype( از ساخت اولین نمونه یا پروتوتایپ
سانتریفیوژ فوق پیشرفته ایرانی به نام IR-9 خبر 
داد و اظهار کرد: ظرفیت این ماشین بر اساس 
برآوردهای ما بین 40 تا 50 سو خواهد بود که 
عمال دو برابر ماشین IR-8 ظرفیت غنی سازی 
خواهد داشت.این منبع آگاه که مایل بود نامش 
ذکر نشود، همچنین ضمن مهم دانستن ماشین 
IR-7 که بر اساس روشی متفاوت از دیگر نسل 
های ماشین های ایرانی ساخته و به کار گیری 
خواهد شد ، ظرفیت این سانتریفیوژ جدید را نیز 
بین 18 تا 20سو دانست و افزود: با این حساب 
پس از ماشین های IR-9 و IR-8 ، سانتریفیوژ 
IR-7 باالترین ظرفیت غنی سازی را در میان 

،IR-1، IR-2M( ماشین های ایرانی شامل 
 )IR-9 و IR-4، IR-5، IR-6، IR-7، IR-8 
ــن  ــح کــــرد: ای ــری ــص خـــواهـــد داشـــــت. وی ت
سانتریفیوژها تا چهار هفته آینده رونمایی می 
شوند اما برای رسیدن به تولید انبوه قطعا چندین 
سال زمان نیاز است و هم اکنون بهترین ماشین 
های ما برای تولید انبوه IR-2M و IR-4 و با 

فاصله نه چندان زیادی IR-6 هستند. 
این منبع آگاه در پایان تاکید کرد : فرق امروز ما 
با گذشته این است که دیگر از مرحله مهندسی 
معکوس برای ساخت سانتریفیوژ گذشته ایم 
و  متخصصان ایرانی قادر هستند انواع طراحی 
های اولیه و مفهومی و ساخت پروتوتایپ یک 

سانتریفیوژ را انجام دهند.

امید 	  از  هایی  نشانه  شاهد   : کمالوندی 
درخصوص مدرن سازی راکتور اراک هستیم

همچنین روز دوشنبه در تحولی جدید مربوط 
به بازطراحی راکتور اراک ، نشست هماهنگی 
ایران و روسای مشترک کارگروه »مدرن سازی 
راکتور تحقیقاتی خنداب« با حضور هیئتی از 
سازمان انرژی اتمی ایران به ریاست »بهروز 
کمالوندی« معاون بین الملل سازمان و هیئت 
هایی از چین به ریاست »کینگ مینگ« از 
کمیسیون  بین المللی  همکاری های  بخش 
با  انگلیس  )CAEA(و  چین  اتــمــی  ــرژی  انـ
مسئولیت »راب مک ایــر« سفیر انگلیس در 
تهران برگزار شد. در این نشست کمالوندی 
تاکید کــرد: درخصوص پــروژه مــدرن سازی 
اراک اگرچه به تازگی شاهد نشانه هایی از 
ــد همکاری ها  امید با هــدف تسهیل در رون
هستیم اما امیدواریم شاهد گام های مثبت 
بیشتری در این زمینه باشیم. وی همچنین در 
گفت وگو با ایسنا از برگزاری مراسم رسمی 
بتن ریزی واحــد 2 نیروگاه اتمی بوشهر در 

اوایل آبان خبر داد.

گزارش خراسان از سانتریفیوژ فوق پیشرفته ایرانی IR-9 که 4 هفته دیگر رونمایی خواهد شد  

خط و نشان50 سویی ایران

یک نماینده مجلس افشا کرد: 

 ردپای مثلث سعودی، صهیونیستی 
و آمریکایی در حمله به نفتکش ایرانی 

درحالی که سخنگوی دولت تأکید کرد که نتایج 
نهایی بررسی حمله به نفتکش ایرانی به موقع 
اعالم خواهدشد، یک عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی ضمن اشاره به مدارک به 
دست آمده از دست داشتن رژیم صهیونیستی، 
آمریکا و عربستان در ایــن حادثه خبر داد. 
براساس گــزارش خراسان، روز گذشته علی 
ربیعی سخنگوی دولت درباره نتیجه بررسی 
ها دربــاره حمله به نفتکش ایرانی سابیتی در 
دریای سرخ گفت: ما در حال بررسی هستیم 
حدس قوی می زنیم که این حمله توسط 2 دولت 
)یک رژیم و یک کشور( برنامه ریزی و انجام شده 
است، ما باید اطمینان حاصل کنیم. وی افزود: 
این شلیک ها از روی شناورها هم می تواند انجام 
شده باشد اما قطعا حمله تروریستی فردی و 
گروهی نیست حتما دولتی پشت این ماجراست 
و با دقت در حال بررسی هستیم؛ منتظر هستیم 
که کشتی برگردد. اکنون فقط تصاویر از قطعات 
را داریم باید خود قطعات دست ما برسد و پس 
از آن کارشناسان نظامی ما بررسی کنند تا نظر 
قطعی بدهیم. ربیعی تاکید کرد: مهاجم قطعا 
پاسخ خود را دریافت خواهد کرد. علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم در 
بخشی از دیدار روز گذشته خود با فرستاده ویژه 
پوتین ناامنی در آبراه های بین المللی را به عنوان 
یکی از عوامل خطرناک ایجاد بحران در منطقه 

نام برد و تصریح کرد: پاسخ پشیمان کننده ای به 
عوامل حمله به کشتی ایرانی در دریای سرخ که 
در صدد ایجاد موج جدیدی از تشنج آفرینی در 

منطقه هستند خواهیم داد.

حسن بیگی: اسناد حمله به سابیتی به 	 
زودی به سازمان ملل ارائه خواهد شد

درهمین حال ابوالفضل حسن بیگی عضو 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
ــاره به بررسی برخی از اسناد  مجلس با اش
ــدارک دربـــاره حمله به نفتکش ایرانی،  و م
گفت: فیلمی که دوربین های  نصب شده روی 
نفتکش گرفته اند، نشان می دهد که این حمله 
از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود 
انجام شده است. وی تصریح کرد که عربستان 
سعودی و آمریکا  تالش دارند تا این حمله را  
به گردن داعش یا طالبان بیندازند اما اسناد و 
مدارک موجود از حمله نفتکش ایرانی نشان 
می دهد که امکان سازمان دهی این حمله 
از سوی  داعش و گروه های تروریستی وجود 
ندارد زیرا این گروه ها در منطقه دریای سرخ 
حضور ندارند. حسن بیگی تأکید کرد که اسناد 
و مدارک جمهوری اسالمی ایران درباره حمله 
به نفتکش ایرانی آماده است و ان شــاءا... به 
زودی به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان 

ملل ارائه خواهد شد. 

حسین فریدون برادر رئیس جمهور که سال 
ها مشاور او بود، برای اجرای حکم پنج سال 
حبسش خود را به زنــدان اوین معرفی کرد. 
حسین فریدون در کنار محمدرضا رحیمی 
معاون اول دولت احمدی نژاد، مهدی هاشمی 
فرزند مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی، 
سعید مرتضی دادستان اسبق تهران ... از 
جمله چهره های سرشناس و صاحب نفوذی 
بــا اقتدار  اســت کــه توسط دستگاه قضایی 
مجازات و حکم آن ها نیز فارغ از جایگاه های 
سببی و منصبی اجرا می شود. حسین سرتیپی 
وکیل فریدون در گفت و گو با ایسنا در این 
باره اظهار کرد: متعاقب تماس تلفنی دفتر 
دادستان محترم، صبح  روز چهارشنبه موکلم 
به همراه این جانب در دادسرای مجری حکم 
حاضر شدیم و بعد از انجام تشریفات قانونی 
ایشان به زندان اوین مراجعه کرد و در آن جا 
پذیرش شد.در همین حال و به گزارش ایسنا 
حسین فریدون در نامه ای سرگشاده خواستار 
انتشار علنی اسناد ادعایی دریافت رشوه شد و 
نوشت: »اجرای حکم این جانب نشان داد که 
»برادر رئیس جمهور بودن«  نه تنها هیچ مزیتی 
برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام 
باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام 
برای انقالب و نظامی که آن را دوست داشته  و 

تالش کرده ام قربانی می شوم«. 
وی همچنین در بخش دیگری از ایــن نامه 
مدعی شده است: در این پرونده یک ریال از 
بیت المال حیف و میل نشده است  در واقع کل 
پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی 
یک نفر  است  که به فرد دیگری قرض داده شده  
و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده ام و من فقط بر 
این قرض شاهد و ضامن بوده ام و یک ریال آن 

به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است 
... که اگر خالفش بود اعالم کنید. فریدون 
همچنین  مدعی است: تمام پرونده  تشکیل 
شده مستند به شنود غیر قانونی  از جمله شنود  
از دفتر رئیس جمهور است که هم غیرقانونی، 
هم غیرشرعی و هم غیراخالقی است  و باید 
از سوی دولت و قوه قضاییه پیگیری شود...
همچنین از افراد دیگری در این دادنامه نام 
برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی 
به آن ها نــداده اند و اگر عدالت حاکم است 
باید بر همه حاکم باشد. وی تاکید کرد: بر این 
اساس من آماده ام متن کامل حکم، دادنامه، 
کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی 
برای اطالع مردم منتشر شود تا سیه روی شود 

هر که در او غش باشد. 
ــاس گـــزارش خبرآنالین غالمحسین  بــر اس
اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، 9 مهرماه 
درباره پرونده حسین فریدون گفته بود: »درباره 
آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم 
گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در 
دادگــاه تجدید نظر دربــاره سه نفر از متهمان 
ایــن پــرونــده ارفــاق هــایــی لحاظ شــده است. 
درباره خود آقای »حسین فریدون«، هفت سال 
حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 
پنج سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات های 
وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان 
ــرده ای( را  رشوه مطرح بود )31 میلیارد وخ
باید بپردازد. درباره یک نفر از متهمان، دادگاه 
رای برائت صادر کرده و درباره یکی از بانوان 
که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق 
کرده بود و باید یک سوم اجرا می شد، دادگاه 
تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق 

کرده است.«

برای اجرای حکم 5 سال حبس 

 حسین فریدون 
به زندان اوین رفت
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بعد از 1675 روز اســارت د رسومالی 
ــده ایـــرانـــی یعنی ــ ــج دیـ ــ  صــیــاد رن
» محمدشریف پناهنده « حــدود 20 
روز است آزاد شده است.  فروردین 
93 پرماجراترین سفر زندگی این صیاد آغاز شد. سفری 
که نزدیک به پنج ســال طــول کشید و او هولناک ترین 
اتفاقات ممکن را به چشم دید و با تمام وجود تجربه کرد. 
»محمدشریف« که در جست وجوی رزق و روزی  و به عشق 
خانواده و فرزندانش دل به دریا زده بود، در مخیله اش هم 
نمی گنجید که فرزند یک سال و نیمه اش را تا زمانی که به 
مدرسه برود، نخواهد دید. نقش اول روایت امروز، حاضر 
بود مانند پیرمرد داستان همینگوی با چندین کوسه وحشی 
مبارزه  کند بدون این که ذره ای ترس از باخت داشته باشد 
اما در نبردی نابرابر و یک طرفه در چنگ دزدان دریایی 
سومالی اسیر نشود. دزدانی که نه رحم و مروت داشتند و نه 
بویی از انسانیت برده بودند و تنها کاری که آموخته بودند، 
آزار دادن اسیران دست بسته  بود. آزاری که هم روحی بود 
و هم جسمی و حدود 1700 روز بدون وقفه ادامه داشت تا 
این که روزنه هایی از امید در دل »محمدشریف« روشن شد. 
در پرونده امروز زندگی سالم، داستان مردی را می خوانید 
که مصائبی سخت را متحمل شد و تا پای مرگ رفت اما اهل 
تسلیم شدن نبود. زمان گذشت، البته با تحمل درد و رنج های 
بسیار و روزی رسید که این صیاد، آزاد شد و از چندین و چند 
کشور گذشت تا به وطن برسد. حاال او در گفت و گویی با 
»زندگی سالم« راوی داستان تلخی شده و از کسانی می گوید 

که هنوز در سومالی اسیر دست دزدان دریایی هستند.

پرونده

چند ماه قبلقبل از اسارت

چند روز بعد از آزادی

صیاد کنارکی در گفت وگو با ما از روح پریشان و جسم خسته اش می گوید که سوغات روزهای اسارت در سومالی است   
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عاشق دریا هستم و از آن 
درس می گیرم

برای  گفت وگو  ابتدای  در  پناهنده«  »شریف 
معرفی خود چنین می گوید: »40 سال دارم و 
در شهرستان کنارک در نزدیکی چابهار متولد 
شدم. متاهل و دارای سه فرزند پسر هستم که 
کوچک ترین آن ها مهرماه امسال به کالس اول 
رفته است. از کودکی عالقه شدیدی به دریا و 
صیادی داشتم. کالس پنجم دبستان را که به 
اتمام رساندم، سوار قایق و لنج شدم و به دریا 
 رفتم تا از دریــا درس بگیرم و سی سال است 
در حال آموختن از این شگفتی بزرگ خلقت 
هستم، جایی که روزی امثال من در آن نهفته 

است.«

 تیراندازی با »آرپی جی« 
و تسلیم شدن مان!

ــادآوری لحظات  محمدشریف با صدایی که از ی
ــار هیجان  ابتدایی حمله دزدان دریــایــی دچ
شده و گاهی می لرزد، ماجرا را این گونه روایت 
می کند: »فروردین 93 طبق معمول و همراه با 
دیگر ملوانان و صیادان که جمعا 21 نفر بودیم 
ــا شدیم. از آن جــا که لنج ما بــزرگ و  راهــی دری
دارای سیستم برودتی و سردخانه بود به ما مجوز 
صیادی در آب های دور را داده بودند و ما هم راهی 
اقیانوس هند شدیم. روزها می گذشت و در حال 
انجام کارهای مان بودیم ، یک روز حدود ساعت 3 
یا 4 صبح که خدمه در حال جمع کردن تورهای 
ماهیگیری بودند، چند قایق به ما حمله و شروع 
به تیراندازی کردند. یکی از دوستانم متوجه شد 
که تیراندازی آن ها برای ترساندن نیست و به 
سمت هر فردی که در تیررس آن ها قرار بگیرد، 
تیراندازی می کنند تا کشته شود. بنابراین تا جایی 
که توانستیم تورها را جمع و بقیه را پاره کردیم و با 
نهایت سرعتی که لنج قادر به حرکت با آن بود، 
شــروع به فــرار از دست دزدان دریایی کردیم و 
حدود یک ساعت در حرکت بودیم و آن ها به دنبال 
ما و همچنان در حال تیراندازی بودند. ابتدا با 
کالشینکف تیراندازی می کردند که آسیبی به 
بدنه لنج نمی زد و بعد از آن با اسلحه سنگین تر 
شروع به تیراندازی کردند که آسیب های جدی 
به بدنه لنج وارد کرد. با این حال، ما به راه مان 
ادامه می دادیم تا این که با »آرپی جی« تیراندازی 
کردند که البته به لنج برخورد نکرد اما این پیام را 
داشت که باید تسلیم شویم وگرنه جان خود را از 

دست می  دهیم.«

داغ دیدن دوباره برادرم بر دلم پدرم ماند
برادر محمدشریف از حال و احوال خانواده شان در روزهای اسارت برادرش می گوید

»اسماعیل« برادر »محمدشریف پناهنده«، صاحب لنج ماهیگیری است که به 
دست دزدان دریایی افتاد و در نهایت اوراق شد. در ادامه، گفت و گوی ما با او درباره 
حال و هوای خود و خانواده اش در زمان اسارت برادر و احساس مسئولیتی که به 

تمام گروگان ها داشته، خواهید خواند.
  شما ماه ها از برادر خود بی خبر بودید. تا قبل از اولین تماس دزدان 

دریایی، اطالع داشتید گروگان گرفته  شده اند؟
بله، از گروگا ن گیری مطلع بودیم و لنج های اطراف به ما اطالع دادند 

که لنج ما توسط گروگان گیرها ربوده شده است اما ارتباط و تماسی 
نداشتیم.

  به عنوان صاحب لنج چه احساسی درباره این اتفاق داشتید؟
ــودم. خانواده دیگر ملوان ها هم به من مراجعه  بسیار متاسف ب

می کردند و از من اطالعات می خواستند و درخواست می کردند پول 
تهیه کنم و برای دزدان دریایی بفرستم تا اسرا را آزاد کنند اما مبالغ 

درخواستی گروگان گیرها بسیار باال بود و در توان من نبود ولی از 
طریق دولت و وزارت امورخارجه و هرجایی که در توانم 

بود و امکانش را داشتم برای آزادی تمام گروگان ها 
تالش کردم.

  در این مدت شرایط خانواده تان به چه شکل بود؟
سوال همیشگی فرزندان برادرم از من این بود که پدر ما کجاست؟ این برای من 
خیلی سخت بود. فرزند سوم برادرم که در زمان گروگان گرفته شدن پدرش نوزاد 
بود، امسال به مدرسه رفت و تمام این سال ها از حضور پدرش محروم بود. در 
این مدت پدرم از دنیا رفت و داغ دیدن دوباره پسرش بر دلش ماند. جدای از این 
مشکالت، تماس های گروگان گیرها بود که گاهی می گفتند گروگان ها 
را کشته اند و گاهی گوشی را به برادرم و بقیه می دادند تا با التماس از 
شرایط بدشان بگویند. واقعا شرایط دشواری بود. البته چندباری هم 
مبالغی در حد هزار دالر به منظور خرید نیازهای ضروری برادرمان 
برای گروگان ها ارسال کردیم که نه این پول برای برادرم و دیگران 

خرج شد و نه ما توان داشتیم که بیشتر از این میزان بفرستیم.
  در این حادثه به عنوان مالک ضرر مالی زیادی را متحمل 

شدید. اکنون به کاری مشغول هستید؟
لنج من که به دست دزدان دریایی افتاد، اکنون حدود هفت 
میلیارد تومان ارزش دارد که تمام سرمایه ام بود. با 
این حال، بیکار ننشسته ام و با قایق به دریا می روم 

و ماهیگیری می کنم.

قایق های اطراف  به جای کمک، فرار می کردند
او درباره درخواست هایی که برای کمک در همین مدت کوتاه تا قبل از تسلیم شدن ارسال کرده اند، 
می گوید: »بعد از این که با آرپی جی شلیک کردند و همچنان هم با سالح های نیمه سنگین به 
تیراندازی ادامه می دادند، در یک تصمیم مشترک به این جمع بندی رسیدیم که لنج را متوقف کنیم 
و تسلیم دزدان دریایی شویم. در تمام مدت فرار، بارها به تمام لنج ها و قایق های اطراف درخواست 
کمک ارسال کردم اما همه آن ها از ترس این که خودشان هم گیر بیفتند، فرار می کردند و هیچ کدام 
به کمک ما نیامدند تا این که تسلیم شدیم. پس از آن و در چشم بر هم زدنی بیش از 20 نفر وارد لنج 
شدند و دست و پای ما را بستند. دقایقی بعد هم لنج را به محل استقرار خودشان که حدود 70 مایل 
فاصله داشت، هدایت کردند تا روزهای عذاب آور و مرگبار گروه ما آغاز شود. هرچند در آن لحظات 

پر استرس، اصال تصور اتفاقاتی را که االن برایم افتاده است، نمی کردم.«

4 ماه اسارت روی لنج!
اسارت آن ها با رسیدن به محل استقرار دزدان دریایی شروع می شود. 
پناهنده روزهای اول اسارت را چنین توصیف می کند: »چهار ماه ابتدایی 
اسارت روی لنجی بودیم که در ساحل آرام گرفته بود و فقط شکنجه 
روحی و جسمی می شدیم. البته بعدها که لنج را ترک کردیم، فهمیدیم 
شرایط مان روی آب خیلی هم بد نبوده و از آن بدتر هم وجود دارد! در 
مدتی که روی لنج بودیم، اجازه برقراری هیچ تماسی را نداشتیم و دست 
و پایمان زنجیر شده بود و روزی یک وعده غذای ناچیز داشتیم که اغلب 
از ماهی هایی بود که خودمان صید کرده بودیم. دزدها جرئت استفاده 
از لنج ما را نداشتند و از آن برای ماهیگیری یا آمدوشد هم استفاده 
نمی کردند زیرا به شدت واهمه داشتند که در آب هــای بین المللی 

دستگیر شوند. حتی به آن ها پیشنهاد کردیم یکی دو نفر از ما لنج را به ایران ببرند و بفروشند و مبلغ آن 
را برای دزدان بفرستند که باز هم قبول نکردند. حرف شان هم این بود که نمی توانیم به شما اعتماد 

کنیم. آن ها فقط دنبال پول بودند اما اهل خطر برای به دست آوردنش نبودند.«

نیروهای ناتو گول یک پیرمرد را خوردند!
در ماه های اولی که محمدشریف و دوستانش در چنگ دزدان دریایی بودند، امید زیادی به آزادی و 
رسیدن کمک از سمت گشت ها و پلیس های دریایی داشتند، در این بین، محمدشریف ماجرای جالبی 
از انفعال نیروهای ناتو برای مان تعریف می کند: »نیروهای ناتو بارها تا نزدیکی ما آمدند. هم با کشتی و 
هم با بالگرد. ما را می دیدند و به ما نگاه می کردند و با این که دزدان دریایی به شدت از آن ها می ترسیدند 
اما هیچ کاری برای آزادی ما نمی کردند. در ابتدا تصور ما بر این بود که آن ها در حال آماده سازی خود 
برای حمله به دزدان و نجات ما هستند اما ناتویی ها فقط از شرایط اسارت ما فیلم برداری می کردند و 
بعدش هم از ما دور می شدند! با این که ما با نشان دادن نوشته هایی از آن ها تقاضای کمک می کردیم، 
هیچ حرکتی برای آزادی ما نکردند. یک بار هم که ناو و نیروهای اسپانیایی به ما نزدیک شدند، 
کدخدای همان منطقه که همدست دزدها بود به سمت شان رفت و به آن ها گفت ما از این گروگان ها 
طلبکاریم و به این دلیل آن  هارا گرفته ایم و به همین سادگی نیروهای ناتو با آن که می دانستند آن ها دزد 

هستند، حرف آن پیرمرد را قبول و بدون توجه به وضعیت سخت ما، منطقه را ترک کردند.«

درخواست 2 میلیون دالری دزدها از خانواده هایمان!
محمدشریف درباره اولین تماس هایی که از سمت دزدان دریایی با ایران گرفته شد، می گوید: »بعد 
از مدتی به دلیل توفان های سهمگین آن منطقه، ما را از لنج خارج کردند و به محلی جنگلی بردند. 
لنج را هم تا جایی که توانستند اوراق کردند و لوازم آن را فروختند و بقیه لنج را در دریا غرق کردند. 
از لنج که خارج شدیم، شرایط به مراتب سخت تر شد. به گروه های چهار نفره تقسیم مان کردند و 
هر دونفر را با زنجیر به هم بستند، هفت هشت نفر هم با اسلحه نگهبان ما بودند. حدودا بعد از شش 
ماه اولین تماس ما با خانواده برقرار شد و دزدها دو میلیون دالر برای آزادی ما از خانواده های مان 
درخواست کردند که ما می دانستیم چنین مبلغی اصال در توان آن ها نیست و قطعا نمی توانند این 
پول را جور کنند. همین نکته را هم به آن ها گفتیم که البته ناامید نشدند. آن روزها نمی دانستیم 
چه فکری در سرشان است. چند روزی گذشت که گره کار را کشف کردیم. دزدان دریایی بعد از 
دیدن مارک کارخانه سازنده لنج روی بدنه آن، گمان کرده بودند ما هم مانند شرکت های بزرگ 
نفتی هستیم و اصرار داشتند به شرکت خود اعالم کنیم پول آزادی ما را فراهم کنند، در صورتی که 
لنج ما شخصی بود و بعد از آن که متوجه این قضیه شدند، مبلغ را به یک میلیون دالر کاهش دادند! 
هر روز هم با تلفن به سراغ مان می آمدند که باید با خانواده خودتان، دولت ایران، سازمان ملل یا 

هرجایی که می دانید تماس بگیرید و درخواست پول کنید.«

از 90 به 48 کیلوگرم رسیدم
موقعی که اسیر شده 90 کیلوگرم بوده و حاال 4۸ 
کیلوگرم است. یادآوری روزهای تلخ اسارت برای 
پناهنده بسیار سخت است و ضعیف شدن صدایش 
در لحظاتی خاص، خود گواه این موضوع است اما 
او با حوصله به سواالت ما پاسخ می دهد و با مکثی 
ــارت می گوید:  کوتاه دربـــاره شرایط شان در اس
ــار ما هــرروز بدتر می شد. ابتدا در کلبه ای  »روزگ
روستایی بودیم اما بعد از آن ما را به منطقه جنگل 
مانندی بردند که خشک شده بــود. زیر درختان 
می نشستیم و به این علت که به همدیگر زنجیر شده 
بودیم، بسیار زجر می کشیدیم. روزانه مقدار کمی 
برنج به ما می دادند که آن را در آب می جوشاندیم 
و مصرف می کردیم. در این بین، آن قــدر خوراک 
من کم شده بود که هر 15 روز یک بار اجابت مزاج 
داشتم و چون به فرد دیگری زنجیر شده بودم، کمی 
آن طرف تر چاله ای می کندم و ... . در تمام این 
مدت یک لباس به تن داشتم و گاهی که به شدت 
عرق می کردم، آن را از تن در می آوردم و خشک که 
می شد مجدد می پوشیدم. بسته شدن به یک فرد 
دیگر، باعث شده بود اصال خواب راحتی نداشته 
باشم و تمام این مسائل به شدت بیمارم کرده بود. 
عالوه بر اوضاع روانی، اصال حال جسمانی خوبی 

هم نداشتم و مرگ را جلوی چشمانم می دیدم.«

فکر فرار نه، التماس مرگ داشتیم!
در همان روزهایی که هر ثانیه اوضاع بدتر می شده است، بیماری محمدشریف هم عود می کند 
و طبیعتا هیچ پیگیری درمانی هم اتفاق نمی افتد. او از سخت  و سخت تر شدن بیماری اش و 
تقاضایی که برای مرگ خود داشته به این صورت می گوید: »برای این که بیش از پیش اذیت 
شویم، هم با قنداق تفنگ ما را کتک می زدند و هم در اطراف ما با فاصله خیلی نزدیک شلیک 
می کردند و آن قدر این اتفاق هولناک بود که از هوش می رفتم. این آزارها و بیماری ام باعث شده 
بود بارها از آن ها خواهش کنم تیر خالص را بزنند و راحتم کنند اما قبول نمی کردند. تماس هایی 
با سازمان ملل برقرار و عکس هایی از من برای آن ها ارسال می شد. آن ها هم از گروگان گیرها 
خواستند تا من را آزاد کنند که با مخالفت سخت دزدان سومالیایی  روبه رو شد اما وقتی شرایط 
من وخیم شد سازمان ملل به آن ها گفت اگر اسیر شما فوت کند، دیگر اعتمادی به شما وجود 
ندارد تا به شما پولی پرداخت شود و همین نکته باعث شد آن ها با آزادی من و چند نفر دیگر 

موافقت کنند.«

هنوز باور نمی کنم که آزاد شدم
محمدشریف پناهنده که این روزها را در کنار خانواده خود سپری می کند، همچنان نگران 
دوستان خود در سومالی است و حاضر است برای آزادی آن ها هر کمکی انجام دهد. او بعد از 
52 ماه یا به عبارتی 1675 روز اسارت در باره آزادی می گوید: »آن قدر درخواست سومالیایی ها 
برای دریافت پول بی پاسخ ماند که راضی به آزادی ام شدند و مرا تحویل سازمان ملل دادند و به 
شهر گالکایو منتقل شدم و بعد از این که دو روز تحت مداوا قرار گرفتم، به سفارت ایران در پایتخت 

اتیوپی شهر آدیس  بابا منتقل شدم. بعد از این که 
دوستان سفارت، محبت بسیاری به من داشتند 
به کشور ترکیه منتقل شدم و سپس به سمت 
تهران پرواز کردیم. این روزها بسیار نگران آن 
سه نفری هستم که در سومالی اسیر هستند. به 
منطقه ای که در آن اسیر هستند، اشراف دارم و 
چهره گروگان گیرها را هم در ذهن دارم و حاضر 
به هرکمکی هستم که منجر به آزادی گروگان ها 
شود. از تمام کسانی که می توانند در این زمینه 
اقدام کنند، تقاضا دارم به یاری آن ها بشتابند 
که شرایط شان بسیار دشــوار است. آن ها هم 
مثل بسیاری از ما خانواده هایی دارند که بعد از 
گذشت این همه روز، همچنان چشم انتظارشان 

هستند.«
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 بیایید روراست باشیم
 اگر چه انسان ها سلیقه های مختلفی دارند و استاندارد خاصی برای زیبایی وجود ندارد 
که همه نژادها و فرهنگ ها با آن موافق باشند، ولی تحقیقات نشان می دهد افرادی که 
»چهره متوســط« دارند جذاب تر شمرده می شــوند و صورت های جذاب معمواًل دارای 
تقارن اند. حقیقت این است که ژنتیک، مهم ترین شاخص در زیبایی است و چیزی نیست 
که بتوانید آن را کنترل کنید. به همین علت نخستین کاری که می توانید انجام دهید این 

است که ظاهرتان را بپذیرید.
 پرتوقع نباشید

 زمانی که مشغول انجام کاری هستید، تالش کنید و مطمئن باشید هر کاری از دست تان 
برمی آمده اســت، انجام داده اید. در صورت لزوم، باورهای تان را تغییر دهید فهرستی 
از موارد و موضوعاتی که پذیرش شان برایتان سخت است و نمی توانید آن ها را بپذیرید، 
تهیه کنید. باورهای تان را مرور کنید؛ شاید الزم باشد آن ها را تغییر دهید تا بتوانید بهتر 

مسائل را بپذیرید و به آرامش برسید.
 لبخند بزنید

چه باور کنید یا نه، این لبخند زدن یا نزدن اشــخاص است که بخش اعظمی از جذابیت 
آن ها را تشکیل می دهد. مردم چنان چه حتی قیافه شما را به یاد نداشته باشند، همیشه 

آن لبخند زیبا و خنده از ته دلتان را به یاد خواهند آورد.
 به خودتان برسید

 یعنی شلواری خوش قواره و پیراهنی اتوکشیده تن کنید و موهایتان را هم تا حد ممکن 
به زیباترین حالت خود درست کنید. شاید ابتدا این کار به نظرتان وقت هدر دادن باشد 
ولی آن هایی که متقاعد شده اند زشت هستند معمواًل تالش می کنند که خود را در منزل 
پنهان کنند. هنگامی که عادت کنید تمام روز خوب به نظر برسید، به طور خودکار تصور 
خواهید کرد که شــخص خوش ظاهری هســتید و به دیگران هم با همین تفکر واکنش 

نشان خواهید داد.
 به این دالیل امکان دارد خودتان را زشت ببینید

افســردگی: تحقیقات نشــان می دهد زمانی که مردم حــس افســردگی دارند میزان 
ناخشنودی از ظاهرشان به بیشترین حد می رسد. در این مواقع زنان اندام خود را بزرگ 

تر از مواقع دیگر می بینند و احساس می کنند زشت تر شده اند.
خوردن ناهار: افرادی که دچار BDD هستند حتی با خوردن ناهار هم امکان دارد دچار 
بیماری افسردگی شوند و اندام شان را در آینه بزرگ و زشت ببینند. به همین علت درصد 
زیادی از اشخاص مبتال به این بیماری دچار ناهنجاری های تغذیه ای می شوند و حتی 

به بی اشتهایی عصبی مبتال می شوند. 
اشــتباه مغز: حتی الغرترین زنان هم امکان دارد در برابر آینه خــود را چاق ببینند که 
علت آن هم اشتباه مغز در تخمین اندازه بدن است. تحقیقات نشان می دهد مغز انسان 
می تواند اندازه بــدن را تا دو ســوم بزرگ تر و پهن تر از میــزان واقعی و قد را تا یک ســوم 

کوتاه تر از آن چه است، نشان دهد.

 زنی آمریکایی بعد از مرگ دوستش ایده جالبی به ذهنش رسید 
و یکی از فراگیرترین چالش های جهان را طراحی کرد

این دیوار ما را از هم دور نمی کند؛ نزدیک می کند

 بچه های مردم نصف شمان، ولی بازم 
دو برابرتونن!

شهاب صفاری 

 ما دو تا برادر هستیم که در یک خانه با بچه  مردم زندگی می کنیم. بچه  مردم 
خودش خانه و زندگی دارد، اما همیشه حضور غیر فیزیکی اش در خانه، ما را 
اذیت می کنــد. حتی وقتی بــرادر بزرگ ترمــان زن گرفته و رفتــه بود خانه 
خودش، گاهی پدرم دست بچه مردم را می گرفت و می برد آن جا تا کمی حال 

برادرم را بگیرد.
من بعــد از کلــی تحقیقات دربــاره بچه مــردم، بــه نتایج قابــل توجهــی رســیدم. اول این که 
هرکســی که متولد می شــود یک بچــه  مردم هــم  پیرامــون خانه شــان، همزمان بــا او متولد 
 می شــود. ایــن بچــه  مــردم همیشــه بــا او همــراه اســت و در بزنگاه هــای زندگــی، ِخــر او را
 می چسبد. شاید به این نکات توجه نکرده باشید اما بچه  مردم همیشه نصف شما سن دارد ولی 
دوبرابر شما می فهمد. همیشه نصف شماست اما دوبرابر شما کار می کند و پول در می آورد. 
همیشه نصف شماست و نصِف نصف شما غذا می خورد و لباس می خرد و خرجی روی دست 

خانواده اش نمی گذارد.
راستی گفتم خرج، باید بگویم که بله! بچه مردم همیشه درسش خوب است و دانشگاه دولتی 

قبول می شود و مثل ما دانشگاه آزاد نمی رود.
گاهی اوقات هم بچه  مردم همسن شماست اما با وجود این از شما بزرگ تر است! این را خودم 
بعد از درنظر گرفتن کلی فرضیه درک کردم. یعنی مثاًل ما یک بچه  مردم در خانه مان داریم، اما 
در عین حال که همسن من است، همسن برادر بزرگ تر من هم هست! می دانم نمی شود، اما 
یک روز که پدرم از درس خواندن من ناراضی بود گفت: این بچه  عباس آقا مگه کیه؟ بچه  مردم، 
یکی همسن تو! سال آخر دبیرستانه تا حاال یه بار نشده درسی رو بیفته. بچه یه کم درس بخون، 

یه کم ازش یادبگیر.
همان روز بعدازظهر هم رو کرد به برادرم و گفت: این بچه  عباس آقا همسن توئه. شیش ماه نشده 

زنشو برده، االن بچه دار شده. چرا آن قدر سخت می گیری بچه جون؟
من هم مثل شما اول کلی شمردم و دیدم نمی شود هم همسن من باشد، هم همسن برادرم. 
ولی بعد با درنظر گرفتن احتمال جهشــی خواندن، بلوغ زودرس، یخ زدن همه ما و در زودپز 
بودن بچه  عباس آقا و همچنین فرضیه بچه شش ماهه به دنیا آمده توانستم این قضیه را حل کنم. 
شما هم خودتان را خسته نکنید، قبول کنید که بچه مردم است و هرکاری از دستش بر می آید.

این ها بخشی از تحقیقات من در این زمینه بود. البته ناگفته نماند که بعد از خوردن یک کتک 
مفصل از بچه عباس آقا، فهمیدم که من هم بچه مردمم. بله! ظاهرًا عباس آقا همیشه من را 
به عنوان یک بچه  مردم به سر پسرش می کوبیده و این موضوع به همه جای بچه فشار آورده 

است.
در پایان باید بگویم که آهای شمایی که دارید این متن را می خوانید، بله خود شما! شما هم 

یک بچه  مردم هستید. لطفًا این قدر خوب نباشید. شاید یکی نتوانست مثل شما باشد.

امان از این هکسره ها
برایم پیام فرستاد که »چه آفتابه درخشانی! « پرسیدم: »مگه آفتابه گرفتید؟ از این آفتابه 
مسی های دکوری؟« جواب داد: »خاک تو سره بی ذوقت کنن، آفتابه چیه!« برایش یک 
عدد زباِن دراز با چشمک فرســتادم و نوشــتم: »مجید، دلبندم، خودت به جای آفتاب 
درخشان نوشــتی آفتابه درخشــان. در ضمن، ســِر من هم تهش ه نداره.« جواب داد: 

»دسته بابات درد نکنه با این پسر بزرگ کردنش. اصاًل برو گم شو.«
خیلی دوست داشتم همان لحظه بروم گم شوم، ولی طاقت نیاوردم و باز برایش نوشتم: 
»مگر بابای من دسته دارد؟ « و چند تا چشم گرد و گشاد هم برایش فرستادم. جواب داد: 
»وای خدا، آخرش منم مثله خودت دیوونه می کنی! « فکر کردم دیگر وقتش است واقعًا 
بروم گم شوم، ولی مگر می شد همان طور که دارم می روم گم شوم، فکر نکنم به معنای 

ُمثله و این که مگر مثله با مثِل و مثه فرق ندارد؟ امان از این هکسره ها.
چند نوع تک واژ برای صدای e یا همان هکسره داریم:

۱   اضافه: دست شما، مثل من، کتاب خوب، فروغ فرخزاد  
من: جان من فدای خاک پاک میهنم

او: جانه من فدایه خاکه پاکه میهنم
۲   به جای »اســت« و برخی حــروف آخر کلمه ها در فارســی محــاوره: حالم خوبه،   

می خوره
۳    نشانه معرفه در فارسی محاوره: دختره، پسره، مغازه داره  

من: خونه مادربزرگه هزارتا قصه داره
او: خونه مادربزرِگ هزارتا قصه داره

۴     پسوند در انتهای اسم ها و صفت ها: دهنه، انگیزه، روزنه  
من: صد دانه یاقوت، دسته به دسته

او: صد داِن یاقوت، دسِت به دسِت
برگرفته از کتاب »مزخرفات زبان فارسی «

کندی چانگ هنرمند و فعال اجتماعی اســت. سال ۲009 میالدی بود 

که دوست بسیار نزدیک او به شکلی غیرمنتظره از دنیا رفت. در نتیجه 

این از دست دادن، درگیری ذهنی زیادی با موضوع مرگ پیدا کرده بود 

و احساس می کرد حاال که زنده است باید قدر زندگی اش را بیشتر از قبل 

بداند. کندی در نیواورلئان آمریکا زندگی می کرد و در آن روزها با دیدن خانه ای متروکه 

در نزدیکی محل زندگی اش، ایده ای به ذهنش رسید.او با کمک دوستانش دیوارهای خانه 

متروکه را به تخته سیاه تبدیل کرد و جمله ای ناتمام را روی آن نوشت؛ جمله ای که قرار بود 

رهگذران آن را تکمیل کنند. جمله این بود:

من پیش از مرگم می خواهم . . .در کنار این تخته سیاه، تعدادی گچ رنگی گذاشته شده بود. 

یک روز بعد تخته سیاه پر از نوشته های رهگذران و اهالی محل شده بود. اما آن ها چه نوشته 

بودند؟

- پیش از مرگم می خواهم برای میلیون ها نفر آواز بخوانم.

- می خواهم درخت بکارم.

- می خواهم یک بار دیگر مادرم  را در آغوش بگیرم.

- می خواهم خودم شوم.

این خانه متروکه در عرض چند روز تغییر ماهیت داد و از فضایی بدون استفاده به مکانی برای 

تفکر تبدیل شد؛ جایی برای به اشتراک گذاشتن آرزوها و امیدها.

این ایده که سال ۲0۱۱ برای اولین بار انجام  شــد تاکنون در 78 کشور اجرایی و در مجموع 

حدود پنج هزار دیوار ساخته شده است و هزاران نفر به ۳6 زبان مختلف روی این دیوارها از 

آرزوها، خواسته ها و امیدهایشان نوشــته و البته میلیون ها نفر این آرزوها را خوانده و به فکر 

فرو رفته اند. فکر این که آن ها پیش از مرگ چه کار انجام نشده ای را باید به سرانجام برسانند.

چند نمونه  از این دیوارها از گوشه  و کنار جهان را می بینید:

 عمود 910 
در 20 کیلومتری کربال

حامد عسکری | شاعر و نویسنده  

به چراغ های روشن نگاه نكنید. ســاعت دو و نیم صبح است در موكبی در عمود 
910 در 20 كیلومتری كربال...

 زیر همه ایــن پتوها آدم هایی خوابیده اند كه تا ســاعتی پیــش تاول پا پانســمان می كردند و راه كه 
می رفتند دهان شان از دور به حالت غنچه بود... سوت نمی زدند عرق سوز شده بودند... از كوفتگی 
بدنم هنگ كرده، خوابم نمی برد. سیم عراقی دارم نت نه... فایل پی دی اف یك رمان را وا كردم به 
خواندن چند صفحه خواندم. سردم شد، چای عراقی 

نوشیدم و برگشته ام توی موكب.
پرده ورودی موكب را كنار زدم سرو قامتش را می بینم. 
باالبلند است و چهارشانه با پوستی به رنگ شب ... من 
را یاد آن جان كافی شــخصیت دوست داشتنی فیلم 
گرین مایل می اندازد. همان سیاهی كه قرار بود اعدام 
شود و تام هنكس می خواســت كمكش كند و با گریه 
می گفت: خسته شدم رئیس بذار برم ...در هیاهوی 
خرو پف ها، نماز شب می خواند... شــاید از نوادگان 

بالل بود یا از نوادگان جْون ...
از نیجریه آمده بود... از ســرزمین شــیخ زكزاكی ... 
این طفلی ها خونشان كه ریخته می شود نیست سیاه 
اند دیده نمی  شود، به دلیل همین جهان نمی بیند. 
خفه می شــود. الل می شــود ... این طفلی هــا انگار 
خال هایی هســتند بــر چهره زمیــن كه آمــده بودند 
زیباترش كنند امــا انــگار زیبایی شناســی جهان به 
ســمتی رفت كه همه خال ها را جراحی می كننــد ... حذف می كنند... دور نشــوم... نشســتم به 

تماشای سجود و ركوعش ...
االن حدود 10 متری با او فاصله دارم. نماز وترش تمام شــده به ســجده افتاده اســت و توی سجده 
شانه هایش تكان می خورد... یك پارچه نور است ... چشم می بندم. فقط نفس می كشم... موكب 
بوی قهوه كلمبیا می دهد، بوی زعفران قائنات، بوی بهار نارنج شــیراز... بوی آویشن صبح چیده 
...بوی پسته كوهی، بوی تسبیح چوبی عرق كرده در مشت ... می توانستم یك موكب دیگر بروم یا 
برود ... چه مهربان خدایی دارم كه مقدر كرد یك نفر از نیجریه و یك نفر از بم در بیابانی در حاشــیه 

جاده نجف كربال به هم برسند یكی تماشاگر اوج بندگی و لذت عبادت یكی دیگر باشد... 

آیا احساس می کنید 
زشت هستید؟

زشت بودن تلقینی اســت که خود ما عامل ایجاد آن هستیم و 

درحقیقت شــاید هیچ وقت صحت نداشــته باشــد و این تنها 

تصور ماست که خود را زشــت می بینیم. چون شما می توانید 

انسان بهتری باشید و از طریق شــخصیت تان جذابیت کسب 

کنید. در این مطلب به شما خواهیم گفت راه حل هایی که کمک تان می کنند با 

زشــت بودن تان کنار بیایید چه هســتند. تحقیقات نشــان می دهد زمانی که 

مردم بیماری افسردگی دارند میزان ناخشنودی از ظاهرشان به بیشترین حد 

می رسد.

 جورجیای آمریکا – می خواهم با از خودگذشــتگی زندگی کنم / مادرم را به ایتالیا ببرم
تنها به خاطر خدا زندگی کنم

مالزی – کودکی را به فرزندی قبول کنم / شادی را پیدا کنم 

ایتالیا – دزد دریایی شوم

نیوزیلند – به مکه بروم / جلوی جنگ را بگیرم

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند
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و   Technology کلمــه  ســه  مخفــف   TED
Entertainment ، Design اســت )تکنولــوژی 
،  سرگرمی  و طراحی(؛  سخنرانی های انگیزشی 
که بر پایــه واقعیات و تحلیل ســازمان ها و افراد 
بسیار موفق و مطرح برگزار می شود و در زندگی 
روزمــره آدم هــای زیــادی در سراســر دنیا هم 
تاثیر گذار است. در یکی از جلسات »تد تاک«، 
»سایمون سینک« سخنران انگیزشی به تحلیل 
موفقیت شرکت اپل، مارتین لوترکینگ رهبر 
آزادی خواه سیاه پوستان آمریکا و برادران رایت 
پرداخته کــه چگونه اراده و باورشــان به هدف، 
بر مشــکالت پیش رو برتری یافتــه و آن ها را به 
انسان های موفقی در تاریخ تبدیل کرده است. 

سایمون سینک معتقد است:
چه توضیحــی می دهیــد وقتــی بقیه مــی توانند 
چیزهایــی را به دســت بیاورند که بــر خالف همه 

پیش بینی هاست؟

برای نمونه، چرا شــرکت اپل این قدر نوآور است؟ 
سال به سال   آن ها نوآورتر از همه رقبایشان هستند  
در حالی که آن ها فقط یک شرکت رایانه ای هستند 
درســت مثل بقیه، آن ها دسترسی مشابهی دارند 
به همان اســتعدادها، به همــان بنگاه ها، به همان 
مشــاوران، به همان رســانه، پس چگونه اســت که 
آن ها به نظر می رســد چیز متفاوتــی دارند؟ یا چرا 
مارتیــن لوترکینــگ رهبــر جنبش حقــوق مدنی 
شد؟ او تنها کســی نبود که در دوران قبل از حقوق 
مدنی آمریکا رنج برده بود و او قطعا تنها ســخنران 
بزرگ روزگارش نبود. چرا او؟ و چرا برادران رایت 
توانســتند هواپیمای موتوری تحت کنترل انسان 
بسازند وقتی که مطمئنا تیم های دیگری هم بودند 

که شایسته تر بودند با سرمایه بیشتر...
حدود سه ســال و نیم پیش من کشفی کردم }این 
سخنرانی مربوط به ســال 2009 است{ الگویی 
وجــود دارد، تمام رهبــران بزرگ و الهــام بخش و 

همه ســازمان ها در جهان، مارتیــن لوترکینگ یا 
برادران رایت یا شرکت اپل، همه آن ها درست در 
یک مســیر فکر می کنند، عمل می کنند و ارتباط 
برقرار می کنند و این کامال در جهت مخالف بقیه 
است، تنها کاری که کردم مدون کردن روش آن ها 
بود و این احتماال در دنیا ساده ترین نظریه است و 
من آن را »دایره طالیی« می نامم. »چرا؟ چگونه؟ 
چه چیز؟« این نظریه مختصرتوضیح می دهد چرا 
بعضی سازمان ها و رهبران می توانند الهام بخش 
باشند جایی که دیگران نمی توانند. تک تک افراد 
و ســازمان ها در این ســیاره می دانند کــه چه می 
کنند، صــد درصد. بعضی می داننــد چگونه آن را 
انجام می دهند، آن چه به آن ارزش آفرینی متفاوت 
می گوینــد. اما خیلــی خیلی کم هســتند افراد یا 
ســازمان هایی کــه می داننــد چــرا کاری را انجام 
می دهنــد و »چرا« منظورم »ســودآوری« نیســت. 
منظــورم از چــرا این اســت که هدفتان چیســت؟ 

انگیزه تان چیست؟ باورتان چیست؟ سازمان شما 
به چه دلیل وجــود دارد؟ چرا صبح از تخت خواب 
برخاســتید؟ روش تفکــر مــا، روش کار مــا، روش 
ارتبــاط برقرار کردن مــا از بیرون به درون اســت. 
بدیهی اســت مــا از روشــن ترین مســائل به طرف 
مبهم ترین می رویــم. اما رهبران و ســازمان های 
الهام بخش، صرف نظر از اندازه شــان، صرف نظر 
از صنعت شان، همه می اندیشند، عمل می کنند و 

ارتباط برقرار می کنند. از درون به بیرون.
برای نمونه همزمان با برادران رایت، سامول پیوپان 
لنگلی هــم روی پروژه پــرواز انســان کار می کرد و 
از دپارتمــان جنگ 50هــزار دالر بودجــه گرفته و 
بهترین ها را هم استخدام کرده بود اما ما هیچ گاه 
نام او را نشــنیدیم. تفــاوت او با بــرادران رایت این 
بود کــه او دنبال شــهرت و ثروت بود و کســانی هم 
که بــا او کار می کردند به چک حقوقشــان فکر می 
کردند، برادران رایت اما رویا و هدف خود را دنبال 
می کردند و کسانی را در کنار خود جمع کرده بودند 
که به هدف آن ها باور داشتند، در رویای آن ها سهیم 
بودنــد و بــرای آن می جنگیدند، آن هــا تعریف می 
کردند که هربار با بــرادران رایت بیرون می رفتند، 
پنج سری وسایل می بردند چون تا تاریکی هوا این 
تعداد دفعاتی بود که آن ها می توانســتند ســقوط 
کنند. برادران رایت تمام هزینه خود را از یک مغازه 
دوچرخه ســازی تامیــن مــی کردنــد و هیــچ کدام 

تحصیالت دانشگاهی هم نداشتند.
نیویورک تایمز و هیچ کدام از نشــریات دنبالشــان 
نبودند. اما آن ها به راه و هدفشان کامال باور داشتند 
و سرانجام در هفدهم دسامبر 1903 برادران رایت 
پرواز کردنــد و هیچ کس آن جا نبــود که حتی ببیند 
و مردم چنــد روز بعد متوجه این واقعه شــدند. گواه 
دیگــری که لنگلــی، انگیزه اشــتباهی داشــت این 
اســت که روزی که دید برادران رایت پرواز کردند او 
از کار دست کشید. او می توانست بگوید: »این یک 
دستاورد شگفت انگیز است دوستان. اما من بر پایه 
فناوری شما آن را پیشــرفته تر می کنم.« او »اولین« 
نفر نبود. »پولدار« نشــد. »معروف« نشــد و به آن چه 
می خواســت هم نرســید. اما برادران رایــت با تمام 
کمبود امکاناتی که داشتند به هرآن چه می خواستند 
رســیدند زیرا باور داشــتند به کاری که می کردند و 
افرادی هم که در کنارشــان بودند یک رویا را دنبال 
می کردند پس آن ها مانند تمام کســانی که با یقین 
به سمت رویای خود رفتند، موفق شدند. مخاطب و 
مشتری کاری را که کرده اید نمی خرند؛ مردم دلیل 
کارتان را می خرند. هدف تجــارت کردن با افرادی 

است که به آن چه شما باور دارید؛ باور دارند.

ببخشید شما؟
اولین قدم برای وارد شدن به دایره  دور هر 

آدم، دانستن اسم اوست

قدیمی ها می گفتند هر آدم دور خودش یک دایره 
دارد؛ دایــره ای نامرئی کــه او را از باقی آدم ها ســوا 
می کند. خلق و خو، شکل و شــمایل، رازها و باورها. 
می گفتند اولین قدم برای وارد شدن به دایره  دور هر 
آدم، دانستن اسم اوست، انگار که اسم یک کلید باشد. وقتی کسی 
را به اسمی می نامی، این کلید دروازه را باز می کند و تو را راه می دهد 
توی حریم رفاقت و دشمنی ها، ناآرامی و آسودگی هایش. قصه باشد 
یا واقعیت، اسم ها دنیای ما را بزرگ می کنند. شاید برای همین وقتی 
مشغول قد کشیدن هستیم، همه  آشنایی های کودکانه مان را با این 

سوال شروع می کنیم که »اسمت چیه؟«
ضاد

فائضه غفارحدادی

صــدا بــه صــدا نمی رســد. پشــت 
دارنــد  آرزو  نفــر  چنــد  ســرم 

زودتــر رســید بگیــرم و رفــع 
زحمــت کنــم تــا خودشــان 
فــرم تکمیل کرده شــان را از 
نیم دایره  خالی روی شیشــه  
مرزی بین ما و اپراتورها ســر 

بدهنــد داخل. اپراتور پشــت 
شیشه به جای رســید، فرمم را 

پس می دهد و با پوزخند می گوید: 
»خانوم، اســم تون رو غلط نوشتید.« 

می خواهم بگویم آخر کدام آدم بی سوادی 
بعــد از 27 ســال کــه از کالس اول ابتدایــی اش 

می گذرد هنوز اســم خــودش را هم غلط می نویســد؟ ولی فضا مســاعد 
نیســت. داد می زنم: »نه، فائضه  من این جوریه« و او هم داد می زند: »مگه 
می شه آخه؟ توی شناسنامه تونم این جوریه؟« با نگاهی به نگاه کالفه  پشت 
سری هایم می گویم: »خب توی شناسنامه ام این جوریه دیگه وگرنه که تو 
صدا زدن، »ز« با »ض« چه فرقی می کنه؟« مطلب آن قدر ســنگین اســت 
که نمی فهمد. ادامه می دهد: »آخه معنــی ا ش چیه؟« و من در پس زمینه  
صدای نچ نچ اطرافیانم توضیح می دهم که »ایــن فائضه از فیض میاد. به 
معنای فیض دهنده و اون یکی از فوز به معنای رستگار.« این توضیح را از 
هفت سالگی میانگین یک روز در میان به عالم و آدم داده ام. سوم ابتدایی 
به جز من که فائضه بودم یک فائزه هم در کالس مان بود. قانون کالس هم 
این بود که همدیگر را به فامیلی صدا نزنیم. اول ســال اسمم شد »فائضه 
با صاد ضاد« و اســم او شــد »فائزه با ر ز«. وسط ســال »صاد ضاد« بودم و او 
»ر ز« و آخر ســال دیگر همه مرا »ضاد« صدا می کردند و یادم نیســت به آن 
بینوایی که اسمش به خاطر من مضمحل شــده بود چه می گفتند. بارها 
توی کارت های مهم و فرم های سرنوشت ساز، اسمم را اشتباه نوشته اند. 
یعنی مثال خواسته اند درستش کنند. حاال دم آن هایی که فائضه را فائزه 
می کنند گرم. خیلی شده که فاطمه شده ام. مدت ها توی دفترچه بیمه ام 
فائقه بودم. گاهی هم شــده که نوشــته اند فائظه که این آخری دیگر اوج 
خالقیت است. روزی که بابای خوشحال من گواهی تولد اولین فرزندش 
را گذاشته روی پیشخان ثبت احوال و اسمش را گفته، مامور ثبت احوال 
گفته که خیلی وقت است چنین اسمی ننوشته و از امالیش مطمئن نیست. 
باید دفتر اســم ها را بیاورد. هرچه بابا گفته که ما این اســم را از توی قرآن 
انتخاب کرده ایم و آن جا با »ز« است تو کتش نرفته. یک دفتر ضخیم و بزرگ 
آورده و در برابر چشم های بهت زده  بابا نشانش داده که اصال فائزه نداریم 
و فائضه درست است. بابا هم بی آن که چاره  دیگری داشته باشد پذیرفته 
 که من تا آخر عمرم بابت اسمم توضیحات چندخطی قانع نکننده بدهم.
بارها دلم خواسته بروم اسم توی شناسنامه ام را عوض کنم اما هر بار تصور 
کرده ام که دوباره مامور ثبت احوال که دیگر البد سنی ازش گذشته دفتر 
ضخیم و بزرگش را می آورد و نشان می دهد که اصال فائزه نداریم و فائضه 
داریم. آن وقت شانه باال می اندازم و می گویم: »اصال چرا همه  فائزه ها نروند 

اسم شان را فائضه کنند؟«

مســابقه قایق ســواری بارکوالنا در 50 ســال گذشــته، هر ســال در ایتالیــا برگزار 
شده اســت. در بزرگ ترین گردهمایی قایق های جهان، امســال بیــش از 15هزار 

قایقران آماتور و حرفه ای از سراسر جهان شرکت  و صحنه هایی شگفت انگیز خلق 
منبع: فرارو کرده اند.   

می گوید: »وقتی کنکور قبول 
شــدم پدرم برام یــه پراید هاچ 
بــک 111 خرید. اونــو دوس 
 206 مــن  نداشــتم. 
می خواستم«. به او می گویم: »چرا انتظار داشتی 
پدرت به خاطــر قبولی برات یــه 206 بخره؟« با 
خونســردی پاســخ می دهد: »می دونــم که اون 

می تونست بخره، پولشو داشت«.
اواخر شهریور هرسال؛ نتایج نهایی کنکور منتشر 
می شــود. طبیعی اســت کــه فرزنــدان عده ای 
قبول می شــوند و فرزنــدان عــده ای دیگر خیر. 
ابراز خوشــحالی خانوادگی، مهمانی گرفتن و 
خرید هدیه ، از جمله اقداماتی اســت که معمواًل 

والدین برای قبولی فرزندشان در کنکور انجام 
می دهند. البته هستند والدین اندکی که هیچ 
واکنشــی از خود نشــان نمی دهند چون اساسًا 
نمی داننــد بــرای موفقیت های حتــی کوچِک 
فرزندشــان باید خوشحالی شــان را در مقابل او 
ابراز کنند تا او خوشحال شــود. دهه شصتی ها 
از این نوع واکنش ها خاطرات بســیاری دارند. 
ولی رویۀ غلطی که طی سال های اخیر از طرف 
برخی والدیِن خوشــحال روبه گســترش است، 
خرید جایزه های آن چنانی برای آن هاست مثل 
خرید ماشــین صفر، آپارتمان و در مــواردی هم 
می توان به خرید تجهیزات تفریحی و سرگرمی 
با مبالغ باال اشــاره کرد. نکتــه قابل تأمل این که 
چنین انتظاری به تدریج در برخی از نوجوانان هم 
ایجادشده است که در صورت قبولی در کنکور، 

والدیــن باید با خریــد جایزه هــای گران قیمت، 
آنان را »ســورپرایز« کنند. اما پرســش آن است: 
آیا فرزندان ما نباید توجیه شــوند کــه قبولی در 
کنکور یا هر موفقیت شخصی دیگری، چیدمان 
پازلی به نام آینده خودشان است که آنان با دست 
خودشــان در حال تکمیل آن هســتند؟ آیا آنان 
نباید قانع شوند که قبولی در کنکور، نه خدمت 
به والدین؛ بلکــه خدمت به خودشــان و نگارش 
دفتر آینده با دست خودشان است؟آن چه بیان 
شد نشانه ای از تغییر اجتماعی وسیع تری است 
که مدت هاســت در ایران شــروع شــده اســت. 
متأسفانه با نوع جدیدی از »والدین هلی کوپتری« 
مواجه هستیم که مدام باالی سر فرزندان شان 
پرواز می کنند و مراقب آنان هستند تا اگر احیانًا 
به چیزی نیاز داشــتند فوری در اختیار آنان قرار 

دهند تا مبادا اندکی دچار ســختی شــوند. این 
والدین تقریبًا هیچ مسئولیتی را به فرزندان شان 
نمی ســپارند. البته ناگفته نماند که بسیاری از 
این والدیــن، نوجوانی یا جوانی خــود را در دهه 
60  و شرایط تنگدســتی و احساس محرومیت 
عمیق گذرانده اند. بنابراین معتقدند که » دیگه 
من به اندازه کافی محرومیت کشیدم. نمی خوام 
بچه هام هم محرومیت بکشن«. نتیجه آن که این 
روزها با جوانانی مواجه هستیم که در مواجهه با 
هر مشــکل کوچک و بزرگی؛ در باالی سرشان 
به دنبال هلی کوپتر امدادی والدین می گردند. 
این روزهــا فرزندان ما اســتقالل، خوداتکایی و 

مسئولیت پذیری را به خوبی یاد نمی گیرند.
سایت مشهور »بیزینس اینسایدر« در سال 2017 
نام ثروتمندان و کارآفرینانی را منتشر کرد که از  

ثروت افسانه ای خود چیزی برای فرزندان شان 
در نظر نگرفته یا درصد بســیار ناچیــزی از آن را 
برای آن ها به ارث گذاشته اند. در بین این 12 نفر 
دو نام بسیار مشهور هم وجود دارد: بیل گیتس و 

مارک زاکربرگ. بیل گیتس در مصاحبه ای گفت 
که مطمئن است چنین کاری به نفع فرزندانش 
خواهد بود. آنان باید با نبوغ و استعداد خودشان 

ثروت اندوزی کنند. 

والدین هلی کوپتری و فرزندان پرتوقع
فرزندان ما باید قانع شوند قبولی در کنکور، نه خدمت به والدین؛ بلکه خدمت به خودشان است

عکس هفته

گردهمایی قایق ها

فردین علیخواه|جامعه شناس

فراخوان داســتان: شــما هم می توانید از »اســم «تان برای مان 
بگویید؛ چه کســی و چطور اســم شــما را انتخاب کرده است؟ 
دوستش دارید یا نه؟ تا حاال با هم به مشکل خورده اید؟ اسم تان 

را می گویم. 

چرا اپل یم تواند، بقیه منی توانند؟
همه آدم ها به لحاظ زمان، استعداد و امکانات شرایط نسبتاً یکسانی دارند اما نتیجه کارشان یکی نیست، رمز و 

راز موفقیت آدم ها و سازمان های الهام بخش چیست؟



اهــل چای هســتید یا هر نوشــیدنی دیگری به جز چــای را ترجیح می دهیــد؟ قهوه و 
دمنــوش و چای همگی نوشــیدنی هایی هســتند که پــای ثابت مهمانی ها به حســاب 

می آیند. شما چه در آینده بخواهید در یک جلسه کاری جدی شرکت کنید و چه بخواهید 
در مهمانی رودربایستی دار حاضر بشوید الزم است بدانید با همین فنجان کوچک چای 

چطور برخورد کنید. اگر چای در فنجان و نعلبکی باشد بهتر است که در جمع  های رسمی 
فنجان را با یک دست و نعلبکی را با دست دیگر بگیرید، وقتی نعلبکی آورده اند باید از آن هم 

استفاده کنید. اگر چای تان را شیرین کردید قاشق را به امان خدا هرجایی رها نکنید. قاشق 
جایش لبه نعلبکی نیســت، توی فنجان هم که نمی تواند باقی بماند چون هنگام نوشیدن چای 

توی چشم تان فرو می  رود، بهترین روش این است که آن را در کنار نعلبکی بگذارید. 
بعضی ها هم هســتند که صدای هم زدن چای شان از صدای جوشکاری و 

تراشکاری فلزات بیشتر است. طوری با تمام قدرت قاشق را توی فنجان 
می چرخانند که هر لحظه ممکن است فنجان ترک بردارد. هم زدن چای 

نباید صدا تولید کند. اگر چای یا قهوه را شیرین کردید، بسته شکر تک نفره 
یا قهوه ای را که درون آب جوش حل شده درون فنجان نیندازید آن جا سطل 

زباله نیســت. خیلی راحت می شود این بســته را در نعلبکی خودتان 
نگه دارید و هنگام جمع کردن لیوان هــا به صاحبخانه بدهید. برای 

نوشیدن چای یا قهوه داغ قرار نیست به کسی جایزه بدهند، پس الزم 
نیســت زمانی که بخار از آن بلند می شــود فنجان را در دست بگیرید 

و هــورت بکشــید، کمی صبــر کنید تا خنک شــود و بدون ســروصدا و 
ملچ وملوچ چای تان را بخورید. 
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زندگیسالم
  پنج شنبه
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جوانه)ویژهنوجوانان(
گالریاتیکت

هورت نکش رفیق! 

ما هم قربانی دیپ فیک خواهیم شد؟  
 هوش مصنوعی هر روز شگفتی تازه ای برای مان 
 )Deep Fake( دارد، اگر اســم فناوری دیپ فیک
را نشنیده اید مطمئن باشید توی جست وجوهای 
اینترنتی و شبکه های اجتماعی نمونه های زیادی 
از آن دیده اید. فناوری دیپ فیک، شــکل و حاالت 
نقاط مختلف چهره انســان را از طریق دوربین ها 
کشــف و به طــرز کامــا باورپذیری چهــره همان 
انســان را جعــل می کنــد و می توانــد او را درحال 
حرکت، ســخنرانی و هر حالتی که فکر کنید قرار 
دهد. این فناوری بــرای تولید یا تغییر محتواهای 
ویدئویی اســتفاده می شــود تا درنهایت ویدئویی 
ساخته شــود که اصًا اتفاق نیفتاده است. در این 
10 ســالی که از به اشتراک گذاشتن عکس  های 
آدم های مختلف روی اینترنت می گذرد، دیپ فیک 
هر روز قوی تر می شود چون هر کسی خیلی راحت 
به چهره آدم های مشــهور و حتی سیاســتمدارها 
دسترســی دارد و می توانــد عکس های شــان را با 
هوش مصنوعی تغییــر بدهد. بــرای جعل چهره 
به کمــک این فناوری بــه چندین و چنــد عکس از 
حاالت چهره شخص نیاز هست که برای آدم های 

معــروف، دسترســی بــه آن کار چند ثانیه اســت. 
همه چیز آن قدر واقعی به نظر می رسد که ممکن 
اســت اولش هول کنید و بترسید چون این روزها 
کمتر کســی اســت کــه عکس هایــش در فضای 
مجازی دست به دست نشــده باشد اما خیلی هم 
الزم نیست نگران شــوید چون با یکی دو تا عکس 
مشکلی برای شما پیش نخواهدآمد فقط بهتر است 
با آدم های ناشناس عکس های متعدد نگیرید و در 
به اشتراک گذاری عکس های تان توی شبکه های 

اجتماعی زیاده روی نکنید. 

 وقتی پویانمایی می بینید
 به یاد جوزف باشید  

همیــن دو روز پیــش بــود کــه گــوگل، لوگــوی 
خودش را به خاطر او تغییر داد. جوزف احتماال 
جزو اولین کســانی اســت کــه رویایــش درباره 
تصویرهای متحرک را توی اتاق کارش آزمایش 
می کرد. او دو صفحه گرد، یک دسته نگه دارنده 
 و یک میله رابط برای دو صفحه گرد جور کرده بود
 و طبــق نقشــه هایی کــه تــوی ذهنش داشــت 
می خواست با آن ها یک دستگاه خاص بسازد. دو 
صفحه را باید طوری روی هم نصب می کرد که به 
صورت  همزمان و خاف جهت همدیگر بچرخند 
اما ایــن کار چه فایــده ای داشــت؟ روی یکی از 
صفحه ها تصویرهای تکراری کشــیده شده بود 
که به سمت باال ادامه داشتند و روی صفحه دیگر 
شکاف های فاصله دار با فاصله های معینی تکرار 
شده بودند. جوزف با چرخاندن میله بین این دو 
صفحه می توانست تصاویر متحرکی درست کند 
که شاید آن وقت ها جالب و هیجان انگیز به نظر 
نمی آمد اما ایده اولیه کارتون هایی شــد که من 
و شــما در کودکی مان می دیدیم. ادغام تصاویر 

باعث می شد ذهن بیننده تصور کند چیزی که 
در دستگاه است دارد حرکت می کند. کافی بود 
برای آن داستانی هم درست می کرد تا تبدیل به 
یک کارتون یا فیلم بشود. او فیزیک خوانده بود 
و بین فرمول های نفس گیر دنبال راهی بود که 
بشود یک سرگرمی جالب بسازد، خودش زنده 
نماند تا سال ها بعد را ببیند که ایده اش صنعت 
فیلم سازی را به کلی متحول کرد و مردم را پای 
کارتون ها و فیلم های خاطره انگیزی  نشاند که 

او ایده پرداز آن بوده است.

وی

یک روز خوب؛ من و دوستم روح!  

بالتازار

پنج شنبه ها 

بخوانید

زمان بیهوشی چه اتفاقاتی برای بدن مان می افتد؟ 

 

مریم ملی | روزنامه نگار
 

173 ســال پیش در چنین روزی اولین بار از یک ماده شیمیایی برای بیهوش کردن بیماران در 
بیمارستان عمومی ماساچوست آمریکا استفاده شــد و از آن روز به بعد به خاطر فواید بیهوشی و 
کمکی که به درمان بیماری ها کرده است، این روز به نام روز جهانی بیهوشی در جهان ثبت شد. از 
یک تا 10 را برعکس می شمارید و کم کم به خواب می روید، به همین سادگی. مغز دیگر نمی داند 
در طول این مدت که بیهوش بوده  اید چه اتفاقاتی برای بدن شما رخ داده است. داروی بیهوشی 
مثل یک ماده خواب  آور، قشر مغز و قسمت هایی از ساقه مغز را که با بیهوشی مرتبط هستند آرام 
می  کند و تنفس هم آرام می  شود. وقتی به هوش می آیید فکر می کنید دقیقا همین چند ثانیه پیش 
بود که خواب تان برد و هیچ اتفاقی در این مدت نیفتاده است. در زمان بیهوشی نمی  توانید سرفه 
کنید و با این کار از ورود مواد داخل معده به ریه ها جلوگیری کنید برای همین است که پزشکان 
توصیه می  کنند قبل از عمل جراحی و بیهوشی حتما  محتویات معده تان خالی شود و دیگر هم 

چیزی نخورید. هرکسی بعد از بیهوشی 
دردسرهایی دارد که خواه ناخواه باید با 
آن ها کنار بیاید البته ممکن است فقط 
یکی دو روز طول بکشــد امــا به هرحال 
تهوع و سرگیجه از بیشترین مشکاتی 
است که برای خیلی ها به وجود می آید. 
بیهوشــی چند حالت در بــدن ما ایجاد 
می  کند؛ اول این که بــرای آن که درد را 
احساس نکنیم نوعی بی حسی در بدن 
به وجود مــی آورد. هوشــیاری را از بین 
می برد تا ما به اتفاقاتی که در طول عمل 
جراحی می افتد آگاه نباشیم چون قطعا 
باعث ترس و نگرانی و اســترس شدید می  شود. فراموشــی حافظه در زمان عمل کمک می کند 

نفهمیم چقدر طول کشیده که در اتاق عمل بوده ایم و گذشت زمان را احساس نکنیم. 

 متن و اجرا:چرا پدر و مادرها مخالف غذای بیرون هستن؟ 
صابری - مرادی

سیگنال

 
فاطمه قاسمی | مترجم

همه ژست گرفته اند، عکاس تا سه می شمارد و درست در لحظه ای که دکمه دوربین فشار 
داده می شود، یک نفر بامزه از پشت جمعیت بیرون می پرد و عکس را خراب می کند یا 
شکلک درمی آورد و برای بقیه شاخ می گذارد. این عکس خراب کن رواعصاب، بعضی 
وقت ها کمی ترسناک می شــود؛ چون هیچ کدام از افراد جلو و پشــت دوربین، نه او را 

به نظر شما، کبوترها چرا باید دور یک تکه ناِن سالخورده جمع شوند؟

رفقا سالم!
این روزها البه الی اخبار برنده های 

نوبل و فعالیت های علمی هیجان انگیزشون، 

یه خبر حاشیه ای باحال هم به گوشمون رسید؛ یکی 

از برنده های نوبل شیمی، »جان بی. گودنو« در 97سالگی 

موفق به دریافت این جایزه شده و حاال پیرترین برنده نوبل در تاریخ 

حساب میشه. آقای گودنو اگه نوبل هم نبرده بود، باز هم شایسته 

تحسین بود که در آستانه 100سالگی دست از فعالیت های
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 فضانورد در مزرعه

در سال 1۹۶۴، »جیم تمپلتون« وقتی با خانواده اش برای 
گردش به مزرعه ای رفته بود، از دخترش چندین عکس 

گرفت. پــس از ظاهر کردن عکس هــا، جیم تصویری 
شبیه یک فضانورد را پشت سر دخترش دید و همان طور 
که داشــت از ترس می مرد، بــه خودش یــادآوری کرد 

هنگام عکاسی غیر از همسرش، فرد دیگری در آن مزرعه 
حضور نداشته است. خوشبختانه کارشناسان به داد جیم 

رســیدند و باالخره برای یک عکس، توضیحی پیداکردند. آن ها 
می گویند این عکس »اُوراکسپوز« شده؛ یعنی نور زیادی به تصویر تابیده و در نتیجه همسر جیم که 
لباس آبی به تن داشته سفید و شبیه فضانوردان ثبت شده است. معلوم نیست همسر جیم، خودش 

چرا نگفته که توی عکس بوده و کارشناس ها را به زحمت انداخته است.

 دست اضافه

این عکس در قرن بیســتم از 1۵ دختر ثبت شده است که 
در یک آســیاب کار می کردنــد. همان طور که می بینید 

دخترها دست های شان را ضربدری روی سینه جمع 
کرده اند و باز همان طور که می بینید روی شــانه یکی 
از دخترها، دســتی اســت که بــدن نــدارد. بعضی ها 

می گویند قضیه را بیخود جنایی نکنید، این دست کسی 
اســت که در تصویر نمی بینیمش اما نگفته انــد خب چرا 

نمی بینیمش! کارشناس ها هم گفته اند در این عکس خبری 
از فتوشاپ نیست.

کمیک

روزهای فردنوجوان 

می شناسند و نه آمدن و رفتن اش را به چشم دیده اند. از این عکس های مرموز با حضور 
احتمالی روح ها در تاریخ، کم ثبت نشده است. برای بعضی های شان توضیح منطقی وجود 
دارد؛ تعدادی شان ساختگی و دستکاری شده اند و بعضی های شان به دلیل خطای دید، 
روح دار به نظر می رسند اما خب برای تعدادی از این عکس ها هیچ توضیحی وجود ندارد. 
در ادامه چند عکس عجیب را که چاپ و انتشارشان، سروصداهای زیادی به پا کرده است، 

با هم می بینیم.

پرونده های مجهول

    و یه رفیق دارن که ...    چون همه شون یه رفیق دارن که ...

حاال چون اصرار کردین 
اومدیم فست فود اما 

من یه رفیق تو کارخونه 
سوسیس و کالباس دارم 
که میگه این کالباس ها 

رو با گوشت...

نگید تو رو 
 خدا، حالم

 بد شد

همون رفیقم 
که تو کارخونه 

سوسیس و 
کالباس کار 

می کنه، یه مدت 
بازرس بود و 
می گفت... پس فکر کردین 

چطوری ژامبون 
90درصد رو 

میدن 6تومن؟

همون که 
بازرس هم 

بود؟

نگید جون 
 من. 

چرا این 
رفیق شما 

همه جا 
هست؟

همینو اگه تو 
خونه درست 

می کردیم 
100درصد 
سالم تر بود

وای جعفر آقا! 
این جا چی کار 

می کنین؟ بیاین 
بریم آشپزخونه 
رو بهتون نشون 

بدم

اون گوشت 
 رو بذار کنار .
نخوریش 

ها !

اون گوشت های فاسد رو 
بذار توی پیاز بوی بدش بره تا 

بتونیم بدیم دست مشتری
آفرین. خوب فضاسازی 
کردی. از غذای بیرون 

متنفر شدن

خمیرها آماده 
شد. حاال تشت 
حلیم بادمجون  

 رو بیارین
 لگد کنم

خواهش می کنم. 
زیاد هم سخت 

نبود

این همون دوستمه که تو 
کارخونه سوسیس و کالباسه

وای! یه دونه گوشت واقعی 
پیدا کردم

  عکس یادگاری با جنازه

ایــن تصویــر، گروهــی از افســران نیــروی هوایــی 
سلطنتی انگلیس را در سال 1۹1۹ نشان می دهد 

که نخســتین بار در ســال 1۹7۵، یکــی از افراد 
داخــل عکــس آن را منتشــر کــرد. در نــگاه اول، 
همه چیز طبیعی اســت تا وقتی که بدانید یکی از 

افســران حاضر در عکــس، دو روز قبــل از ثبت این 
لحظه کشته شده اســت. »فردی جکســون« مکانیک 

هواپیماهای جنگــی در روز برگــزاری تشــییع جنازه اش، 
خیلی خونســرد و عادی آمده کنار همکارانش و عکس یادگاری گرفته است. ظاهرا همه 
افراد حاضــر در عکس بــدون کوچک تریــن تردیدی تاییــد کردند که این شــخص همان 

جکسون مرحوم است.

پدربزرگ از گوربرگشته

»دنیس راســل« ایــن عکــس را در ســال 1۹۹7 از 
مادربزرگش کــه در آن زمان تنهــا زندگی می کرد، 

گرفت. بعد آن را بــه تعداد زیاد بــرای بقیه اعضای 
فامیل چاپ کرد و بــه آن ها هدیه داد. هنوز چیزی 
برای ترســیدن وجود ندارد، جز ایــن نکته کوچک 

که تا سال 2000 کسی متوجه تصویر مردی باالی 
سر مادربزرگ نشد و این نکته کوچک دیگر که بعضی 

از افراد خانــواده ادعا می کننــد که این مرد، کمی شــبیه 
پدربزرگ    در گذشته شان است.
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حذف زودهنگام شهرخودرو، 
ذوب آهن و سا�پا

شب شگفت� در جام شگفت� ها

فوتبال ایران و یک  مشکل قدیمى
اولين باخت و�لموتس ز�ر ذره بين خراسان ورزش�

محسن خليلی رفت، 
پيروانی آمد

ادامه مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى

استقالل-فجرسپاسی
 به یاد قدیم ها!

بازگشت د�اباته
 شا�د مقابل سا�پا

جلسه ٣ مل� پوش 
پرسپوليس با 7الدرون

محمدى: با من و بنا حاشیه ها به حداقل رسید محمدى: با من و بنا حاشیه ها به حداقل رسید 

حمایت عجيب 
پرسپوليسی هاپرسپوليسی ها از جونيور از جونيور

ميليچ: محروميتم 
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امــروز با برگــزار� ٢ باز� د�گر 
مرحلــه �� هشــتم نها�ــ� جام 
حذف� پيگير� خواهد شد تا با توجه به نتا�ج 
باز� ها� روز گذشته ت0لي/ ٥ تيم صعود+رده 
به مرحله �� چهارم نها�� رقابت ها مشخص 
شــود. در مهمتر�ــن بــاز� امروز اســتقالل از 
ســاعت ١٦:٥٠ در ورزشــگاه آزاد� ميزبــان 
فجرسپاس� شــيراز اســت؛ د�دار� +ه برا� 
بســيار� تداع� +ننــده تقابل هــا� ٢ تيم در 
ســطح اول فوتبــال ا�ران اســت. بــاز� امروز 
ســ� وهفتمين تقابــل ٢ تيــم خواهــد بــود. 
اســتقالل و فجرسپاســ� در مجمــوع ٣٦ بار 
در چارچــوب باز� ها� ليــگ آزادگان، ليگ 
برتــر و جــام حذف� به مصــاف هــم رفتند +ه 
حاصــل آن ١٨ بــرد بــرا� اســتقالل و ٥ برد 
برا� فجرسپاســ� و ١٣ تســاو� بوده است. 
هم اســتقالل و هم فجر از تيم هــا� پرافتخار 
جام حذف� محســوب م� شــوند. استقالل با 
٧ قهرمانــ� و ٤ نا�ب قهرمان� پرافتخارتر�ن 
تيــم جــام حذفــ� اســت و فجرسپاســ� هــم 
توانســته �� بار به عنوان قهرمان� و ٢ بار هم 
به عنــوان نا�ب قهرمان� ا�ن رقابت ها برســد 
+ــه هر ٣ بار آن با ســرمربيگر� غالمحســين 
پيروانــ� اتفاق افتاد. هرچنــد +ه باز� مقابل 
تيم دسته ��0 فجر قرعه خوب� برا� آب� ها� 
پا�تخــت بــوده امــا مســلما نم� تــوان انتظار 
باز� آســان� را برا� شاگردان استراماچون� 
داشــت. در بــاز� امــروز حضور در ورزشــگاه 
آزاد� و پخش مســتقيم باز� م� تواند انگيزه 

باز�0نــان جــوان و جو�ا� نام فجرسپاســ� را 
چندبرابر +ند. فجرسپاســ� ١٧ امتياز� در 
ليگ دســته اول هــم در جا�گاه ســوم جدول 
اســت و نتا�ج درخشــان� در ا�ــن ليگ گرفته 
و با صدر جدول فقــط �� امتياز فاصله دارد. 
استراماچون� قطعا م� داند +ه در جام حذف� 
اولين اشــتباه مم0ن است آخر�ن اشتباه �� 
تيم باشد. استقالل اگر مثل باز� با گل ر�حان 
البــرز منســجم و تهاجم� باز� +نــد پيروز� 
مقابل تماشــاگرانش دور از دسترس نخواهد 
بود. آخر�ن بار� +ه اســتقالل در ورزشگاه 
آزاد� پيروز شد در ليگ برتر مقابل گل گهر 
ســيرجان بــود +ــه ا�ن بــاز� بــدون حضور 
تماشــاگران برگــزار شــد و حاال آب� پوشــان 
م� خواهنــد �ــ� بــرد را بــه هوادارانشــان 
تقد�ــم +نند ول� عبــور از تيم فجرسپاســ� 
ســاده نخواهد بود. داود مهاباد�، سرمرب� 
فجر +ــه خودش زمانــ� در اســتقالل باز� 
م� +ــرده صراحتا گفته مقابل اســتقالل به 
جــز برد بــه چيز د�گــر� ف0ر نخواهــد +رد. 
اســتقالل در ا�ن مسابقه شــيخ د�اباته را به 
احتمــال فــراوان در تر+يــب خــود نخواهد 
داشــت. در د�گــر بــاز� امــروز شــهردار� 
ماهشهر به مصاف استقالل ماهشهر خواهد 
رفت. شهردار� ماهشهر با مهد� پاشازاده 
در ليگ دســته دوم اســت و حاال م� خواهد 
بــا صعــود به جمــع ٨ تيــم برتر جــام حذف� 
شگفت� ساز شود. البته او با�د در �� درب� 

جنوب� از سد استقالل ماهشهر عبور +ند.

ملــ�  تيــم  د�ــدار  جر�ــان  در 
+شــورمان بــا بحر�ــن از ســر� 
قطــر  جام جهانــ�  انتخابــ�  مســابقات 
ورزشــگاه  در  حاضــر  بحر�نــ�  تماشــاگران 
منامه هنگام نواختن ســرود مل� +شــورمان 
با ســوت ها� ممتد به مل� پوشــان +شورمان 
توهين +ردند و مانع شنيده شدن سرود مل� 
ا�ران شــدند. ا�ن رفتار زشــت و غيرورزشــ� 
بــا وا+نش هــا� ز�ــاد� مواجــه  بحر�ن� هــا 
شــد و در فضــا� مجــاز� و رســانه ا� ا�ران و 
+شــورها� مختل/ بازتاب ز�اد� داشت. در 
همين راستا فدراسيون فوتبال اعتراض خود 
را بابــت رفتار ســخي/ برخ� از تماشــاگران 
بحر�ن� به ا� اف ســ� و فيفا ارســال +رد. به 
نقل از سا�ت رســم� فدراسيون، اميرمهد� 
علو�، ســخنگو� فدراســيون فوتبال گفت: 
«در پ� رفتار ناشا�ست جمع� از تماشاگران 
بحر�ن� در آغاز باز� و در هنگام پخش سرود 
ا�ــران، ضمــن  مقــدس جمهــور� اســالم� 
ابراز تاســ/ عميــق از ا�ن موضــوع، اعتراض 
شد�دالحن فدراســيون فوتبال نسبت به ا�ن 
رفتار ســخي/ به ناظــر مســابقه و متعاقب آن 
جهــت بررســ� ها� بعــد� به +نفدراســيون 
فوتبــال آســيا و فيفــا ارســال شــد.» در ادامه 

مســعود ســلطان� فر، وز�ــر ورزش وجوانــان 
هــم به موضــوع ورود +ــرد و گفــت: «اهانت 
هــواداران و باز�0نــان تيــم ملــ� بحر�ــن به 
ســرود مل� +شــورمان نقض آشــ0ار قوانين 
و مقــررات فيفا و منشــور المپي� اســت و از 
طر�ــق نهادهــا� بين المللــ� آن را پيگير� 
خواهيــم +رد.» داســتان به ا�نجا ختم نشــد 
و +ميتــه ملــ� المپي� ا�ران هــم وارد عمل 
شــد و از بحر�ــن بــه IOC هم شــ0ا�ت +رد. 
ســيدرضا صالح� امير�، رئيس +ميته مل� 
المپيــ� ا�ران در پ� اتفاقــات د�دار فوتبال 
ا�ــران و بحر�ــن با ارســال نامه ا� بــه +ميته 

بين الملل� المپي� و فدراســيون بين الملل� 
فوتبــال خواســتار برخــورد جــد� ا�ــن نهاد 
بين الملل� با دستگاه ورزش +شور بحر�ن به 

عنوان ميزبان شد.
  

توهين آميــز  و  غيرورزشــ�  و  زشــت  حر+ــت 
بحر�ن� هــا درســت زمانــ� رخ داد +ــه چند 
روز پيش هم شــاهد حر+ات� از ا�ن دست در 
+شــورها� مختل/ حين برگزار� مسابقات 
فوتبــال بود�ــم و جهــان بــه خاطــر مباحــث 
نژادپرست� و سياست زدگ� فوتبال بهت زده 
بود و فيفــا و �وفا ا�ن گونه اقدامات را شــد�دا 
مح0ــوم +ردند. ســالم نظامــ� باز�0نان تيم 
ملــ� تر+يه و ســالم ناز� هــواداران تيم مل� 
انگليــس و  بــا  بــاز�  بلغارســتان در جر�ــان 
شــعار عليه رنگين پوستان ا�ن +شور مسائل� 
اســت +ه اروپا و فيفا را درگير +رده و شــنيده 
م� شــود جرا�م و تنبيهات ســخت� در انتظار 
تر+يــه و بلغارســتان اســت +ه حت� شــا�د به 
قيمــت از دســت رفتــن ميزبان� فينــال ليگ 
قهرمانان اروپا توســط تر+يه تمام شود. حاال 
بحــث ا�ــران و بحر�ن هــم به ا�ــن ماجراها� 
ضدفوتبال� و ضد اخالق� اضافه شده و شا�د 
فيفــا بحر�ن را هم نقــره داغ +ند. عبدالصمد 

ابراهيم�، +ارشــناس حقوق� درباره تبعات 
اقدام سخي/ بحر�ن� ها و تنبيهات احتمال� 
بــه  فيفــا عليــه فدراســيون فوتبــال بحر�ــن 
خراســان گفــت: «آنچه +ــه به هنــگام پخش 
ســرود ا�ران پيــش از آغاز باز� بــا بحر�ن در 
ورزشگاه منامه رخ داد مصداق واقع� توهين 
بــه �ــ� ملت اســت چرا+ــه احترام به ســرود 
مل� جزو اصول و شــرا�ط اوليه برگزار� �� 
مســابقه ورزش� است و فيفا و +ميته المپي� 
دارد.  ز�ــاد�  حساســيت  مســئله  ا�ــن  رو� 
پــس از بازنگــر� در قوانيــن فيفــا و آ�ين نامه 
رفتارهــا�  ا�ن گونــه  جرا�ــم  آن،  انضباطــ� 
غيرورزشــ� تشــد�د شــده و فيفــا م� تواند با 
اح0ام ســنگين مالــ� فدراســيون متخل/ را 
نقــره داغ +نــد.» ابراهيمــ� در ادامــه گفت: 
در  فوتبال(فيفــا)  بين المللــ�  «فدراســيون 
شصت وســومين كنگره خود در سال ٢٠١٣ 
قوانيــن ســختگيرانه ا� را بــرا� جلوگيــر� 
از رفتارها و شــعارها� نژادپرســتانه تصو�ب 
كــرد +ه جر�مه نقــد� �ا برگــزار� �ك د�دار 
بدون حضور تماشــاگران كاهش امتياز، كنار 
گذاشــته شدن از �ك رقابت �ا حت� سقوط به 
دســته پا�ين تــر از تنبيهات درجه ٢ آن اســت 
و حتــ� اقدامات شــد�دتر و درجــه �� چون 
محروميــت از دســت كم ٥ د�ــدار تا ٢ ســال 
تعليــق بــرا� تيم هــا �ا افــراد متخلــ/ را در 
نظــر گرفته اســت. اما موضــوع ب� احترام� 
به پرچم و ســرود مل� شــامل جرا�ــم +متر و 
خفي/ تر� است و بيشتر جنبه مال� دارد.» 

  
پا� مجلــس هم به ماجرا باز شــد و سيدحســين 
نقو� حسين�، سخنگو� +ميسيون امنيت مل� 
و سياست خارج� مجلس توهين به پخش سرود 
مل� ا�ران در باز� تيم مل� فوتبال ا�ران با بحر�ن 
را اقدام� ســازمان �افته و طراح� شده دانست و 

گفت +ه با�د دولت بحر�ن پاسخگو باشد.

فيفا  براى اجراى قانون رئيس AFC را نادیده می گيرد؟استقالل-فجرسپاسی به یاد قدیم ها!
وا7نش ها> تند و حقوق� ا�ران به رفتار توهين آميز بحر�ن� هاادامه مرحله �= هشتم نها�� جام حذف� با �= باز> جذاب استراماچونی: فجر می تواند خطرناک 

باشد، تمرین پنالتی کرده ایم! 
آندره آ اســتراماچون�، سرمرب� تيم فوتبال 
اســتقالل در نشســت خبر> پيش از د�دار 
با فجرسپاس� شــيراز گفت: «در ابتدا با�د 
بگو�م 7ســب مجوز باشــگاه استقالل برا> 
حضــور در ليگ قهرمانان آســيا خبر خيل� 
خوبــ� اســت و ا�ــن بــه آن معن� اســت 7ه 
باشــگاه را چــ= 7رده اند و تمام مســائل را 

ز�ر ذره بين قرار داده اند.» 
 با�د  در حد استقالل باز�Nن جذب 7نيم

 اســتراماچون� در پاســخ بــه ا�ــن ســوال +ه 
شــما موفــق نشــد�د باز�0نــ� مثــل هوپــر را 
جــذب +نيــد و آ�ــا قــرار اســت بــه جــا� و� 
باز�0ــن د�گــر� به جمــع آب� پوشــان اضافه 
شــود �ا خيــر گفــت: «قطعا همينطور اســت. 
همــه م� دانيــد مــن در خــط حملــه +مبــود 
باز�0ن دارم ول� واقعيت ا�ن اســت +ه وقت� 
پنجــره نقل وانتقــاالت بســته شــد +ار خيل� 
ســخت بود +ه بتوانيم باز�0ــن مدنظرمان را 
انتخاب +نيم. به نظرم اگر قرار اســت باز�0ن 
بگير�م با�د در ســطح اســتقالل باشــد و من 
نم�  خواهــم باز�0ن� بگيــرم +ه فقط �� نفر 
را به تيمم اضافه +رده باشم. ترجيح م� دهم 
پنجــره  تــا  +نيــم  صبــر  و  نگير�ــم  باز�0نــ� 
نقل وانتقاالت باز شــود و آن وقت �� باز�0ن 

در حد و اندازه استقالل جذب +نيم.» 
 فجرسپاس� من را سورپرا�ز 7رده 

از  شــناختش  خصــوص  در  همچنيــن  و� 
بگو�ــم  همــه  از  «اول  گفــت:  فجرسپاســ� 
فجرسپاســ� مــن را ســورپرا�ز +ــرده و ��0 
از هم0ارانــم را فرســتاده بودم +ــه باز� آخر 
ا�ــن تيــم را تماشــا +نــد. معتقــدم ا�ــن تيــم 
م� توانــد خطرنا� باشــد چون آن هــا تيم� 
هجوم� هســتند و فقط �� امتياز با تيم اول 
جدول شــان فاصلــه دارنــد. وقت� بــه داخل 
زميــن م� آ�ند مطمئنا چيز� برا� از دســت 
دادن ندارند و مثل باز� با فوالد م� آ�ند ما را 
ش0ســت دهند. من م� خواهم از نظر ذهن� 
به تيمم آمادگــ� بدهم چون ما در خانه باز� 

م� +نيم و با�د از ا�ن مرحله صعود +نيم.» 
 بــا هــر شــخص� 7ــه صــالح اســتقالل را 

نخواهد برخورد م� 7نم
«هر +ســ� بــرا� اســتقالل +ار م� +ند با�د 
صالح ا�ــن تيم را ترجيح بدهد و درخواســت 
شخص� نبا�د داشته باشد. من در ا�نجا فقط 
بــرا� اســتقالل +ار م� +نم و هــر چيز� +ه 
در +ارم تداخــل ا�جاد +ند را +نار زده و با آن 

مقابله م� +نم.» 

حذفــ�  جــام  شــگفت�  اوليــن 
مدعيــان  از  �0ــ�  حــذف  بــا 
فتح ا�ــن جام رقــم خــورد. تيم هــا� فوتبال 
نفــت مسجدســليمان د�ــروز  و  شــهرخودرو 
از مرحلــه �� هشــتم نها�ــ� جــام حذف� در 
ورزشــگاه امام رضا(ع) به مصــاف هم رفتند. 
ا�ن مســابقه درنها�ت با نتيجــه ��-صفر به 
ســود نفت به پا�ان رســيد تا شــاگردان تارتار 
راه� مرحله بعد� شوند. نيمه نخست احمد 
الجبور� در دقيقه ٦٠ با ســرعت باال� خود 
توانســت توپ را از رو� ســر مهــد� رحمت� 
ادامــه  در  +نــد.  شــهرخودرو  دروازه  وارد 
گل محمد� بــا اضافه +ــردن روح ا... باقر� 

ســع� +رد بر تــوان هجوم� تيمــش بيفزا�د 
اما ا�ن تعو�ض هم اثرگذار نبود و شهرخودرو 
نتوانســت موقعيــت آنچنــان خطرنا+� رو� 
دروازه حر�ــ/ خلــق +نــد تــا درنها�ــت ا�ــن 
تيــم خداحافظ� زودهنگام� بــا جام حذف� 
داشته باشد. اما در د�گر باز� روز گذشته نيز 
تيــم فوتبال مس +رمان با برتــر� 4-٢ برابر 
ذوب آهــن بــه مرحلــه �� چهــارم نها�� جام 
حذف� فوتبال ا�ران صعود +رد. در ســومين 
و آخر�ن باز� د�روز نيز شاهين بوشهر موفق 
شــد با پيروز� ٢-صفر مقابل سا�پا دست به 
+ار بزرگ� بزنــد و به جمع تيم ها� حاضر در 

مرحله �� چهارم نها�� صعود +ند.

شب شگفت� در جام شگفت� ها

نNتــه ا> 7ــه نبا�ــد فراموش 7رد پشــتوانه 
بــزرگ بحر�ن� هــا در تشــNيالت فوتبــال 
آســيا و جهان اســت. شيخ ســلمان، رئيس 
7نفدراســيون فوتبال آســيا �ــ= بحر�ن� 
اســت 7ه روابط بســيار خوب� هم با ســران 
فيفــا دارد و حتــ� بــرا> ر�اســت فيفا هم 
7اند�دا شــده بود. قطعا حضور چنين فرد 
بانفــوذ> در بحر�ــن مانع از اعمــال جرا�م 
سنگين عليه فدراسيون فوتبال بحر�ن به 

خاطر اتفاقات باز> با ا�ران خواهد شد. 

بـرش

�حيــ� گل محمــد�، ســرمرب� تيــم فوتبــال 
شهرخودرو در نشســت خبر� بعد از ش0ست 
��-صفــر تيمــش برابر نفت مسجدســليمان 
گفت: «نتيجه آن چيز� نبــود +ه انتظارش را 
داشــتيم. در هر صورت جــام حذف�، جام +م 
اشــتباه بودن اســت. �� اشــتباه وحشــتنا� 
داشــتيم و با گلــ� +ه خورد�م جر�مه شــد�م. 

حر�ــ/ بــا ١٠ دفــاع منظــم و فشــرده، +ار را 
ســخت +ــرد. در ا�ــن مســابقات با�ــد از تــ� 
موقعيت ها اســتفاده +نيد. در ادامه هم فشار 
ز�ــاد� آورد�ــم امــا نشــد +ه بــه گل برســيم. 
ف0ر م� +نــم باز�0نان تــالش فراوان� +ردند 
اما نشــد. بــرا� نفــت مسجدســليمان آرزو� 
موفقيت در ادامــه راه م� +نيم.» گل محمد� 

در خصــوص شــرا�ط تيمش گفــت: «در ليگ 
ا�ران هميشــه وقفه بوده، هست و خواهد بود. 
ا�ن شــرا�ط را هميشه فوتبال ما داشته، به هر 
صورت روزها� فيفاد� است و +ار� نم�  شد 
+رد. با تيم اميد باز� +رد�م تا ر�تم خوب مان 
را حفــظ +نيم. بعد از چنــد برد، وقت� وقفه به 

وجود م� آ�د، +ار سخت م� شود. 

گل محمدى: انتظار شکست  را نداشتيم

 AFC فيفا  براى اجراى قانون رئيس
را نادیده می گيرد؟

وا7نش ها> تند به رفتار توهين آميز بحر�ن� ها
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 مقدمات� �ورو
سوئيس ٢- ا�رلند صفر

رومان� ��- نروژ ��
سوئد ��- اسپانيا ��

�ونان ٢- بوسن� و هرزگوو�ن ��
ليختن اشتا�ن صفر- ا�تاليا ٥

جمعه
 لوشامپيونا

نيس- پار& سن ژرمن، ٢٢:١٥
 بوندس ليگا

ا�نتراخت- با�رلور(وزن،٢٢:٠٠
 الليگا

گرانادا- اوساسونا، ٢٢:٣٠

صحبت هاى کی روش 
تيم ملــ� (لمبيا تحــت هدا�ــت (ارلوس 
(� روش، در ٢ باز& دوســتانه اخير خود 
موفــق نبــود. پــس از تســاو& بــدون گل 
برابر شــيل�، تيــم ملــ� (لمبيا بــا نتيجه 
٣-صفــر برابــر الجزا�ــر ش@ســت خورد. 
(ارلوس (� روش، ســرمرب� پرتغال� تيم 
مل� (لمبيا پس از باخت ســنگين تيمش 
برابر قهرمان آفر�قا با انتشــار �� تو�يت، 
نوشــت: «در فرآ�ند بازساز& و تقو�ت تيم، 
�ا پيروز م� شــو�م و �ا درس م� گير�م. در 
د�دار& (ه نتيجه آن بســيار ناعادالنه بود 
و باز�@نانــم مــزد تالش شــان را نگرفتند، 
شخصيت فوق العاده باز�@نانم چيز& بود 

(ه مرا شگفت زده ن@رد.» 

خوشحالی آرنولد بابت 
رکوردشکنی

ترنــت ال@ســاندر آرنولــد فصــل پيش ١٢ 
پــاس گل بــه نام خــود در �ــ� فصل ثبت 
(رد تا بيشــتر�ن تعداد پاس گل به عنوان 
�� مدافع را به نام خود ثبت (ند. پيش از 
ا�ن ر(ورد پاس گل توســط �� مدافع در 
ليگ برتر توسط ليتون بينز، مدافع فعل� و 
اند& هينچليW، مدافع سابق اورتون بود. 
ا(نون ا�ن مدافع مل� پوش و ٢١ ساله در 
خصوص ا�ن مســئله بيان (ــرد: «ا�ن �� 
افتخار بزرگ اســت. هميشه م� خواستم 
بــا ا�جاد موقعيت و دادن پاس گل به تيمم 
(مــ� (نم. ا�ن به بقيه پســران بســتگ� 
دارد (ه توپ هــا را به گل تبد�ل (نند ز�را 
فوتبال �� باز& تيم� بوده و بدون گلزن� 
بقيه، ا�ن ر(ورد برا& من مم@ن نم� شد. 
ا(نون من و خانواده ام بسيار بابت ا�ن امر 
مفتخر�م و اميدوارم در سال ها& آ�نده نيز 

به ا�ن ش@ل به تيمم (م� (نم.»

اسکوربورد

برنامه

اخبار

قضاوت عجوالنه، (ار بسيار ناشا�ست� است. 
ا�ن (ه با اســتناد به �� گزاره گاه� معتبر و 
گاه� نامعتبر، موفقيت احتمال� �� مجموعه را ز�ر سوال 
ببر�م و �ا نا(ام� احتمال� آن را توجيه (نيم، مصداق بارز 
هميــن قضاوت عجوالنه اســت. ا�ن (ه مثال مدام بشــنو�م 
(ــه مهاجمــان، هيچ گاه مربيــان خوب� نم� شــوند، حت� 
اگر بهتر�ن عصر خود باشــند. با رد�W (ردن نام ها، (س� 
چيز& عا�دش نم� شود. ا�ن (ه پپ گوارد�وال، ز�ن الد�ن 
ز�ــدان، د�ه گــو ســيمئونه، مائور�تســيو پوچتينــو، آنتونيو 
(ونته، �ورگن (لوپ و... به عنوان موفق تر�ن مربيان عصر 
فعل� دنيا& فوتبال همگ� فوتباليست بوده اند ول� مهاجم 
نه، شا�د در نگاه اول ا�ن احساس را القا (ند (ه ا�ن ف@ت، 
هميشــگ� اســت و از مهاجمــان، مربــ� در نم� آ�ــد. (ما 
ا�ن (ه در گذشــته هــم مربيان موفق دنيــا& فوتبال امثال 
�وهــان (را�W، د�نــوزوف و زاگالو بوده اند (ه (ارشــان در 
زمان باز�گر&، ا(ثرا بيرون از محوطه جر�مه انجام م� شد. 
اما خب هميشــه هــم ا�ن گونه نيســت. از آنجا�� (ه مثال 
نقض برا& هر پد�ده ا& وجود دارد، فقط (افيســت به �� 
مثال مراجعه (نيد. اگر هم آن مثال جد�د بود (ه چه بهتر. 
مثال �� مثال (ه از موفقيت آن ٤٨ ســاعت هم نگذشــته 

باشد. دم دست تر�ن و بهتر�ن گز�نه؟ آندر& شوچن@و. 
 به �اد قد�م

در ميان فورواردها& نسل قد�م� تر فوتبال، برخ� بودند 
(ه گلزن� در خونشــان بــود. فرق� هم نداشــت رقيب چه 
تيم� بــود و اصال تــوپ (جاســت. آن ها به ثانيــه ا& زمان 
برا& تاثيرگذار& احتياج داشتند و  خالص. شوچن@و دقيقا 
چنين فرد& بود. برا�ش فرق� نم� (رد با د�نامو(يW ته� 
از ستاره برابر بارسلونا به ميدان م� رود، وارد زمين م� شد، 
نو(مپ را به آتش م� (شيد و تمام. فرق� نداشت (ه برابر 
جيجــ� بوفون نامدار قرار م� گيرد �ا اوليــور (ان آن زمان 
نامدارتر، هر(دام را به ز�باتر�ن شــ@ل مم@ن م� سوزاند. 

ر(ــورددار گلزن� در دربــ� دالمادونينا، البته هرچقدر (ه 
در زميــن قاتل ب� رحم  و دقيق� بود، خــارج از آن گاه� به 
سرش م� زد و تصميمات عجيب و غر�ب� م� گرفت. مانند 
رفتن به چلســ� آن هم زمان� (ه بهتر�ن مهاجم دنيا بود و 
در ميالن م� پرستيدنش. همان تصميم فوتبالش را نابود 
(رد. نتوانســت بــا فوتبال جز�ــره هماهنگ شــود و خوزه 
مور�نيــو از او  خوشــش نم� آمد. تجربه نشــان داده (ه ا�ن 
دومــ� از هر چيز& در دنيا& فوتبال بدتر اســت! به ميالن 
 Wبرگشــت اما ســا�ه ا& از آن شــوا هــم نبود. بــه د�نامو(ي
برگشــت اما اوضــاع بدتر شــد. بعــد از فوتبال قــرار بود به 
سياســت رو& بياورد امــا آدم ا�ن (ار نبــود. درواقع همان 
زمان (ه توپ طال& ٢٠٠٤ را به دســت آورد و او(را�ن در 
تب جنگ داخل� م� سوخت، تصميم گرفت (ه برا& نجات 
مردمش (ار& (ند اما روش غلط� را در پيش گرفت. مثل 
همه تصميمات ب� خردانه اش خارج از مستطيل سبز. او از 
اول هم آدم باز& بود. به همين دليل خيل� زود فهميد (ه 

با�د چه (ند، به زمين باز& برگشــت و  حاال بازهم قهرمان 
 مردم (شورش است. 

 جنتلمن، رو� نيم�ت
حــاال شــوا بــا آن موهــا& طال�� (ــه زمان بــاز& بلند 
بودنــد و حــاال مــدل موقرانــه ا& بــه خــود گرفته انــد، 
توانســته تيم مل� (شــورش را به �ورو ٢٠٢٠ برساند. 
درواقــع او(را�ــن ا(نون در (نار بزرگانــ� (ه زودتر از 
همــه تيم ها صعودشــان را نها�� (رده انــد قرار گرفته 
و توانســته در مرحلــه انتخاب�، پرتغــال، مدافع عنوان 
قهرمانــ� �ورو و قهرمــان ليگ ملت ها& اروپــا را (نار 
بزنــد. آن هم با اقتــدار& فوق العــاده. همه چيــز برا& 
موفقيت شوچن@و مهياست. شا�د در ميان سيل عظيم 
مربيان� (ه در ا�ن ســال ها هدا�ت ميالن را در اختيار 
داشــته اند و نا(ام بودند،  شوا م� تواند گز�نه مناسب� 
باشد. البته بعد از موفقيت با تيم مل�؛ چرا(ه قضاوت 

عجوالنه (ار درست� نيست!

حاشیه نگارى یک ستاره 
منتظر موفقيت شوادوست داشتنى

رئال مادر�د روز شــنبه در هفته نهم الليگا ميهمان ما�ور(ا خواهد بود. ز�دان در ا�ن باز& 
مشــ@الت عد�ده ا& بخصــوص در خط ميان� خواهد داشــت. در حال حاضــر غيبت لو(ا 
مودر�چ و لو(اس واســ@س در باز& پيش رو به دليل مصدوميت قطع� است. تون� (روس 
نيز مصدوم اســت و با ا�ن شرا�ط تنها (اسميرو و فدر�@و والورده در پست هافب� تدافع� 
باقــ� م� ماننــد. ٢ باز�@نــ� (ه بار د�گــر د�ر به تمر�نــات اضافه خواهند شــد و نخواهند 
توانست با آمادگ� (امل به ميدان بروند. در ا�ن بين اخيرا گفته شد (اسميرو ٤ (ارته است 
و در صورت در�افت اخطار مقابل ما�ور(ا، باز& حســاس هفته بعد (ه ال (السي@و خواهد 
بود را از دست م� دهد (ه صحت ندارد. (اسميرو البته تا(نون در ا�ن فصل ٤ (ارت گرفته 
اما دادگاه ح@ميت ورزش، اخطار او در باز& با و�ارئال را حذف (رد تا ا�ن هافب� برز�ل� 

ا(نون ٣ اخطاره باشد. بنابرا�ن او در باز& با ما�ور(ا الزم نيست دست به عصا (ار (ند. 

درحالــ� (ــه قرارداد لــو(اس بيگليــا در پا�ان فصل با ميــالن به اتمام م� رســد، ظاهرا 
روســونر& عالقه ا& برا& تمد�د قرارداد مل� پوش ســابق آرژانتين� خود ندارد. مد�ران 
ميالن از االن به ف@ر �� جانشين هستند و به ٢ گز�نه رسيده اند: ساندرو تونال� و ار�� 
دا�ر. در پنجره نقل و انتقاالت ژانو�ه، احتمال فروش فران� (ســيه وجود دارد و تاتنهام 
�@� از باشــگاه ها�� اســت (ه به او عالقه دارد. از همين رو، احتمــال معاوضه با دا�ر رد 
نم� شود. با ا�ن حال هدف اصل� ميالن، ساندرو تونال� از برشا  ست. ا�ن هافب� (ه به 
تيم ها& �وونتوس، ا�نتر و منچســتر�ونا�تد لين� شده ، م� تواند به خوب� جا& بيگليا را 
در پست هافب� دفاع� پر (ند. پيش از ا�ن تونال� اذعان (رده بود (ه از (ود(� طرفدار 
ميالن اســت و ســب� باز& خودش را آميخته از ســب� باز& آندره آ پيرلــو و گنارو گتوزو 

م� داند. البته برشا برا& فروش ستاره مل� پوش خود، ٣٥ ميليون �ورو م� خواهد. 

وضعيت مبهم خط هافب' رئال گز�نه ها� جانشين� بيگليا

جو اســپانيا ا�ن روزها (امال سياس� است و ا�ن مطابق 
انتظار بر ورزش ا�ن (شــور (ه در اغلب اوقات، تيم ها& 
(اتالونيا�� �@� از غول ها�ش هســتند هم سا�ه اف@نده 
اســت. (اتاالن هــا بــه دنبال صــدور ح@م ها& ســنگين 
زندان برا& رهبران اســتقالل طلب� ا�التشان، بار د�گر 
دســت بــه اعتراضــات خيابان� زده انــد و اوضــاع (امال 
متشنج اســت. از همين رو بارســا به (ل� برنامه سفرش 

بــه ا�بــار را عوض (ــرد چــون حتــ� نم� تــوان از انجام 
پرواز هــا& عــاد& نيــز اطمينان حاصــل (ــرد. مطمئنا 
مهم تر�ن رو�داد ورزشــ� اســپانيا ط� چنــد هفته آت�، 
ال (السي@و ست (ه قرار اســت ١٠ روز د�گر در نو(مپ 
برگــزار شــود. از آنجا (ه رئال مادر�د قطعا برا& ســفر به 

بارســلون با مشــ@الت� رو بــه رو خواهد شــد، الليگا از ٢ 
باشــگاه و فدراســيون فوتبال اسپانيا خواســته برنامه ٢ 
ال (الســي@و عوض شــود. بد�ن ترتيب (ه بــاز& رفت به 
جــا& نو(مــپ در برنابئو برگزار شــود. درخواســت� (ه 
گفتــه م� شــود مادر�د بــا آن مخالفت (ــرده و گفته اگر 
مشــ@ل امنيت� بــه وجود بيا�د، بــاز& به تعو�ــق بيفتد، 

بهتر از جابه جا�� تيم ميزبان است. 

ميزبان ال 5السي�و جا به جا م� شود؟
رکورد دست نيافتنی تابارز

در جر�ان باز&  پرو و اروگوئه (ه با تســاو& به پا�ان رسيد، اس@ار 
تابــارز ســرمرب� (هنه (ار اروگوئــه ا& به ٢٠٠ بــاز& مل� با تيم 
ملــ� (شــورش به عنــوان مرب� رســيد. ا�ــن درحال� اســت (ه 
تا(نــون هيچ مرب� ا& موفــق به ثبت چنين ر(ــورد& با �� تيم 
مل� نشــده اســت. عدد& (ه به نظر م� رسد پيرمرد ٧٢ ساله را 

بيش از پيش دست نيافتن� (رده است.

بدتریــن خبرى که منچســترى ها در این برهه می توانســتند 
بشــنوند، مصدوميت داوید دخيا در لباس تيم ملی اسپانيا بود. 
شماره یک الروخا در بازى با سوئد به دليل آسيب دیدگی تعویض 

شد و حاال بيم آن می رود که در بازى با ليورپول غایب باشد. 

ششمين کفش طالى تاریخ،  در دستان ليونل مسی. ستاره آرژانتينی 
که فصل گذشــته ٣۶ گل به ثمر رسانده بود،  این بار هم کفش طال را به 
دست آورد تا رکورد خارق العاده خود را بيش از پيش دست نيافتنی کند. 

کاپيتانــی مارکو وراتی بــراى تيم ملی ایتاليا بســيار خوش یمن بود. 
درحالــی که پيش از این صعود آتزورى به یورو نهایی شــده بود، آن ها 
۵ گل هم زدند تا اقتدارشان را نشان دهند و رکورد صد درصد پيروزى را 

حفظ کنند.
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 حــاال مخالفــان �ــ� روش با مشــاهده بــاز ا�ران بحر�ــن پ� به 
 مهارت او در مربيگر م� برند. باز ها روان آن زمان �جا و باز
ضعيــ1 با بحر�ن �جا! حت� در باز با �امبوج هم تيم ســردرگم و 

ب� برنامه بود!
 وقت� واليبال ما متول� نداشــته باشه نتيجه از ا�ن بهتر نم� شه؟ 
�وال�وو�چ چ� ف;ر �رده؟! او نم� داند �ه با انســان سر و�ار دارد، 
نه ماشــين؟ حت� اگر ماشــين هم بود، پس �@  سال تالش مستمر 

خراب م� شد. �@  سال در تمام باز ها فقط با ١٤ نفر؟
ا�ــن ســرمرب� داره به عمــد واليبال ا�ــران را نابــود م� �نه، حاال 

شد�م زنگ تفر�ح ژاپن و تيم ها د�گر!
 مــن �@ پرسپوليســيم اما اســتقالل را به عنــوان دومين انتخابم 
دوست دارم و آرزو دارم ا�ن ٢ تيم موفق باشند. در استقالل عاشق 
بزرگان� چون مرحوم حجاز و جواد زر�نچه هستم، حضرات مثال 

استقالل� خودزن� ن;نيد!

طالیی شدن رحمانی در قطر و تمجيد اللوویچ از او
پو�ا رحمان� نما�نده وزن ٩٠ +�يلوگرم �شــت� ســاحل� ا�ران 
 ٣ در فينال باز ها ساحل� جهان�- قطر توانست با پيروز
- صفر مقابل اوفو^ ا�لماز از تر�يه را ش;ســت دهد و به مدال 
طال برسد. طال رحمان�، نخستين مدال طال ا�ران در ا�ن 
باز ها ســت و ا�ــران پيش از ا�ــن تنها �@ نقره توســط فاطمه 
صادقــ� در �اراتــه بانــوان گرفته بود. ا�ــن مدال اما تحســين 
اللوو�ــچ رئيــس اتحاد�ه جهانــ� �شــت� را به دنبال داشــت و 
پس از مراســم توز�ع مدال توســط صالح� امير رئيس �ميته 
مل� المپي@ ا�ران، نناد اللوو�چ رئيس اتحاد�ه جهان� �شــت� 
 با حضــور در �نار رئيس �ميتــه مل� المپي@ ا�ران و ســجاد
سرپرســت �اروان تو�يو٢٠٢٠ به پو�ــا رحمان�  تبر�@ گفت و  

عمل;ردش را تحسين �رد. 

موحد عضو تاالر مشاهير UWW  درآمد
چنــد پيش هم زمان با ســفر عبــدا... موحد، دارنــده ٦ مدال 
طــال �شــت� آزاد جهــان و المپيــ@ بــه ا�ــران، او بــا دعــوت 
مســئوالن فدراسيون �شــت� به خانه �شــت� تهران آمد �ه در 
ا�ن د�دار قول عضو�ت موحد در تاالر مشــاهير اتحاد�ه جهان� 
 بــه ا�ن قهرمان نامدار داده شــد. در ا�ن راســتا بــا پيگير ها
فدراسيون �شت� و نامه نگار با اتحاد�ه جهان� �شت�، موحد 
به عضو�ت تاالر مشــاهير اتحاد�ه جهان� �شت� درآمد. ا�ن در 
حال� اســت �ه فدراســيون �شــت� با توجه به افتخارات حميد 
ســور�ان در حال پيگيــر و م;اتبه بــا اتحاد�ه جهان� �شــت� 
بــرا عضو�ت ســور�ان، دارنده ٧ مدال طال �شــت� فرنگ� 

جهان و المپي@ نيز در تاالر مشاهير اتحاد�ه جهان� است. 

زاویه نگاه شما دليل غيبتم در رقابت هاى قهرمانی کشور فقط و فقط به خاطر کسالت بود

فقط دیوانه اى مثل من ١٠ ماه پيش می توانست مسئوليت کشتی را قبول کند

غيبــت اخيــر ســرمربيان تيم هــا ملــ� 
 رقابت هــا در  فرنگــ�  و  آزاد  �شــت� 
قهرمان� �شــور درحال� حاشيه ســاز شد 
�ه دامنه ا�ن شــا�عات تا استعفا محمد 
 بنــا پيــش رفــت. بخصــوص ا�ن �ــه آقا
خــاص �شــت� فرنگــ� در جلســه اخيــر 
گوش ش;ســته ها با وز�ر ورزش هم حاضر 
نشــد تا شــائبه ها درخصوص استعفا او 
قوت بيشــتر به خــود بگيــرد. درنها�ت 
�ار بــه جا�� رســيد �ه بنا مجبور شــد در 
مصاحبــه بــا ســا�ت فدراســيون �شــت� 
همــه چيــز را ت;ذ�ــب �نــد و انتشــار ا�ن 
شــا�عه را محصــول گمانه زنــ� رســانه ها 
بخوانــد و بــس. او درحالــ� تا�يــد �ــرد 
�ــه با عشــق و قــدرت بــه �ار خــود ادامه 
م� دهــد �ــه برخ� مدعــ� شــدند علت 
دلســرد بنا و محمد �ار�ــردن بدون 
ح;م در فدراســيون عليرضا دبير اســت. 
اتفاقــ� �ه باالخــره د�ــروز رخ داد و دبير 
بــا صدور احــ;ام جداگانه ا محمــد بنا و 
غالمرضا محمد را به عنوان ســرمربيان 
تيم ها مل� �شت� فرنگ� و آزاد تا پا�ان 
باز هــا المپيــ@ ٢٠٢٠ تو�يــو ابقــا 
�ــرد. اما ا�ن �ه  بود و نبود ا�ن ح;م تا چه 
اندازه عمل;رد ســرمربيان ٢ تيم �شــت� 
آزاد و فرنگــ� را تحت تاثيــر قرار م� دهد، 
 موضوعــ� اســت �ــه غالمرضــا محمد
در پاســخ بــه آن بــه خراســان م� گو�ــد: 
 «ف;ــر م� �نم بــه لحــاظ سيســتم ادار
با�د ا�ن اح;ام صادر م� شــد. اما پيش از 
صدور ا�ن ح;م ها هــم اعتماد و اطمينان 
دوجانبــه بين ســرمربيان تيم هــا مل� و 
مسئوالن فدراسيون برقرار شده بود. دبير 
بارها هم از من و هم از بنا حما�ت و تا�يد 
�رده بود �ه ا�ن ٢ نفر با قدرت به �ارشان 
ادامــه خواهنــد داد. اما شــا�د موضوعات 
حاشــيه ا برا رســانه ها وجود داشت و 
آن ها ف;ر م� �ردند �ه شــا�د مشــ;ل� �ا 
بحث� وجود دارد ول� با ح;م� �ه صادر 
شــد، ف;ــر م� �نم حاشــيه ها بــه حداقل 

م� رســد و ما به عنوان ســرمرب� و دبير به 
عنــوان رئيس فدراســيون بــرا پيمودن 
راه اعتال �شت� �شــورمان در�نار هم 
قرار م� گير�م.» سرمرب� تيم مل� �شت� 
آزاد امــا در وا�نــش بــه شــا�عات مطــرح 
شــده درخصــوص غيبــت او و محمــد بنــا 
در رقابت ها قهرمان� �شــور م� گو�د: 
 «بعــد از اتفاقات� �ه در جر�ان رقابت ها
جهانــ� رخ داد، بخصوص ماجراها روز 
 آخر، فشــار ز�اد را تحمل �ردم. جدا
دچــار  مســابقات  آخــر  روز  در  مــن  آن  از 
سرماخوردگ� وحشتنا�� شــدم. بعد از 
اتمام مســابقه هم در مســير برگشت ٢٤ 
ساعت ب� خواب� را تحمل �رد�م و زمان� 
�ه به تهران رســيدم، ٦ ال� ٧ روز مر�ض 
بــودم و حتــ� از خانه هــم بيــرون نرفتم. 
�ســالت جســم� باعث شــد درنها�ت به 
مســابقات قهرمان� �شــور نروم و مش;ل 
خيل� هــا  امــا  نداشــت.  وجــود  خاصــ� 
گمانه زن� ها�ــ� �ردنــد و چيزها�ــ� در 
ذهن شــان بود. بخصــوص بعــد از ا�ن �ه 
محمد بنا هم به مسابقات �شور نرفت، 
موضــوع تا حــدود حســاس تر شــد. اما 
واقعيت ا�ن است �ه دليل غيبت من فقط 

و فقط به خاطر �سالتم بود.»
تمــام  پــس  از   �تنها�ــ بــه  دبيــر   

مش-الت فدراسيون برنم� آ�د
 محمد امــا تا�يــد م� �نــد برنامه ها

 تيم مل� �شــت� آزاد تا شروع رقابت ها
تدو�ــن  �امــل  صــورت  بــه  را  المپيــ@ 
�ــرده و بــه محســن �اوه به عنــوان مد�ر 
فنــ� تيم هــا مل� تحو�ــل داده اســت. 
�ــه  م� زنــد  را  حــرف  ا�ــن  درحالــ�  او 
 مشــخص نيســت بــه دليــل بده� هــا
ســنگين مالــ� فدراســيون �شــت� چند 
درصــد از ا�ــن برنامه ها قابل اجرا باشــد. 
خــودش م� گو�ــد: «دبيــر بــرا اجرا�� 
شدن برنامه ها �شــت� تمام تالشش را 
م� �نــد. اما شــرا�ط بد اقتصاد �شــور 
همه بخش ها از جمله فدراســيون �شت� 
را تحت الشــعاع قرار م� دهد. با ا�ن حال 
دبيــر در تــالش اســت تا فعــال موضوعات 
روزمــره و ضرور از جمله حقوق مربيان، 
 �ارمندان، ســفرها خارجــ�، برگزار
و   مــرز بــرون   تورنمنت هــا اردوهــا، 
مســابقات رسم� را به ســرانجام برساند. 
اما دبير هم به تنها�� نم� تواند مش;الت 
فدراســيون �شــت� را بــه صــورت �امــل 
مرتفع �ند. قطعا نياز است �ه سلطان� فر 
بــه عنــوان وز�ــر ورزش به �م;ــش بيا�د. 
البته مــا اخيرا جلســه ا با وز�ر داشــتيم 
و ســلطان� فر بســيار مثبت و مح;م اعالم 
آمادگ� �رد �ه تا المپي@ �شت� را مورد 
حما�ــت قــرار دهــد؛ بخصوص بــه لحاظ 
مال� . �ميته مل� المپي@ و وزارت ورزش 
قطعا در �نار �شت� هستند اما بسيار مهم 

است �ه حاميان مال� هم در �نار �شت� 
باشند.» 

 شــرا�ط به قــدر1 بد بــود 0ه ف-ر 
ششم� دنيا را هم نم� 0رد�م!

از محمد م� خواهيــم به قبل تر برگردد 
مســابقات  جر�ــان  در  �ــه  اتفاقاتــ�  از  و 
جهانــ� رخ داد و ســ;و�� �ــه از دســت 
رفــت و فشــارها�� �ه بــه او و تيمش وارد 
شــد، صحبت �نــد و او م� گو�د: «١٠ماه 
پيش �متر �ســ� پيدا م� شــد �ــه عنان 
�ــه  شــرا�ط�  بــا  را  �شــور  آزاد  �شــت� 
داشــت به دست بگيرد و شــا�د قبول ا�ن 
مســئوليت چنــدان عقالنــ� هــم نبود. 
باالخــره با�ــد �ــ@ آدم د�وانــه مثل من 
پيــدا م� شــد(م� خندد). شــرا�ط تيــم 
به قــدر بد بــود �ــه �متر �ســ� ف;ر 
م� �ــرد اصال د�گر بشــود تيم را جمع و 
جــور �ــرد و حتــ� در جمع ٦ تيــم برتر 
دنيا قرار داد. اما خدا را شــ;ر رفته رفته 
شــرا�ط مان بهتر شد و در قهرمان� آسيا 
�ــ@ ر�ــورد و نتيجــه تار�خــ� برا�مان 
رقــم خورد و ما تــا جا�� جلــو آمد�م �ه 
بــه ا�ــن خودباور رســيد�م �ــه تيم ما 
حت� م� تواند تيم دوم دنيا شــود. �عن� 
اگــر آن اتفاق در �شــت� �ونس امام� و 
حر�ــ1 قزاقســتان� و آن ناداور ها در 
رقابت ها جهانــ� رخ نم� داد، تيم ما 
به راحت� نا�ب قهرمان جهان م� شد. �ا 
حت� اگر آن اتفــاق روز آخر رخ نم� داد 
و ٤ امتيــاز بــه آمر�;ا�� هــا نم� دادنــد 
تيــم ما رو ســ;و رفته بــود. حت� چند 
 بار به من گفته شــد آمــاده باش �ه رو
ســ;و بــرو امــا درنها�ــت آن اتفاقــات 
رخ داد. بــه هــر حــال هرچه بــود تيم ما 
بــا تمام بدشانســ� ها جــزو ٤ تيــم برتر 
دنيا قرار گرفت. البته �ه م� توانســتيم 
بهتــر از ا�ن ها باشــيم. درنها�ــت هم ما 
٢ ســهميه المپي@ گرفتيم و ٤ ســهميه 
د�گــر باق� مانــده �ه با�د تــالش �نيم 
ط� رقابت ها فرورد�ن و ارد�بهشــت 

ماه ا�ن سهميه ها را �امل �نيم. »

محمدى: با صدور حکم مربی گرى من و بنا حاشيه ها به حداقل رسيد  اعالم جرم فدراسيون جودو عليه 
منصورى به دادستانی کل

فدراســيون جودو عليه ســرمرب� اسبق تيم 
 مل� �ه به آلمان رفته به اتهام طرح ادعاها
�ذب و خالف واقع عليه فدراســيون جودو، 
بــه دادســتان �ل �شــور شــ;ا�ت �ــرد. به 
گزارش ا�سنا، فدراسيون جودو اعالم �رد به 
دنبال اتفاقات اخير و با توجه به تداوم برخ� 
رفتارهــا، فدراســيون جــودو ا�ــران عليــه 
ســرمرب� اســبق تيم مل� جودو و همچنين 
�انال تلگرام� حام� ا�ن اتفاقات �ه مدت� 
اســت با انتشــار مطالبــ� خــالف واقع عليه 
جودو ا�ران و مسئوالن فدراسيون اقدام به 
تشــو�ش اذهان عموم� �رده، به دادستان� 
�ل �شــور اعــالم جــرم و رســيدگ� بــه ا�ن 
شــ;ا�ت را خواســتار شــده اســت. به نوشته 
فدراســيون جودو از جمله اتهامــات وارده بر 
ســرمرب� اســبق تيم مل� جــودو م� توان به 
ا�ــن موارد اشــاره �رد: تحر�@ ورزشــ;اران 
ا�ن رشــته المپي;ــ� برا اخــذ پناهندگ�، 
مصاحبه با رسانه ها معاند نظام و تشو�ش 
اذهــان عموم� در جهــت تبليغ عليه امنيت 
ملــ�، ادعاهــا �ــذب و خالف واقــع عليه 
فدراســيون جودو و مســئوالن ارشــد ورزش 
�شــور. گفتنــ� اســت پــس از آن �ه ســعيد 
مال�ــ� جــودو�ار شــاخص ا�ــران بــا پا�ــان 
رقابت ها جهان� ژاپن از بازگشت به ا�ران 
 خوددار �رد و راه� آلمان شــد، منصور
 نيز به ا�ن �شــور رفت و قرار اســت او را برا
حضــور در المپي@ آماده �نــد. مال�� قصد 

دارد در المپي@ با پرچم IOC مبارزه �ند. 

گزارش

اخبار

سارا اصالنى

هروو�ــه ميليــچ، باز�-ن 0ــروات اســتقالل در ابتدا1 ليگ 
 ��نوزدهم به جمع آب� پوشان پيوست و توانست در باز1 ها
0ــه برا1 ا�ن تيم به ميدان رفت، باز1 هــا1 قابل قبول� را از 
خود به نما�ش بگذارد. او حت� در باز1 با گل گهر ســيرجان 
توانســت �-ــ� از ٢ گل تيمــش را به ثمر برســاند. باشــگاه 
اســتقالل در حاشــيه تمر�ن ا�ــن تيم مصاحبــه ا1 با ميليچ 

داشته 0ه در ادامه م� خوانيد.
 تشبيه شدن به مس� و دار�و سرنا

از زمانــ� �ــه من فوتبــال حرفــه ا را در ســوئد آغاز �ــردم، ا�ن 
صحبت مطرح شــد �ه شبيه مس� هستم. دار�و سرنا هم قهرمان 
مــن بوده اســت. ا�ن هــا باز�;نان خيلــ� بزرگ� هســتند و باعث 

افتخار من است. 
 محبوبيت باال در سوئد

 زمانــ� �ه به ســوئد رفتم �@ جوان ١٨، ١٩ ســاله بــودم و برا
 اوليــن بــار بود �ــه م� خواســتم در خارج از �شــور فوتبــال باز
�نــم. در ٣،٢ مــاه اول �ارم ســخت بــود اما توانســتم جــا بيفتم، 
اعتمــاد مرب� را جلــب �نم و باز ها خوب� داشــته باشــم. در 
سوئد توانســتم چند�ن گل بزنم �ه �;� از آن ها خيل� مهم بود و 
با تماشــاچ� ها برا آن جشن بگيرم. در �ل محبوبيت خوب� در 

سوئد داشتم. 
 � دعوت به تيم مل� 0رواس

بعد از ٢ ســال �ه در ســوئد بودم دوباره به �رواســ� برگشتم. در 
آن زمان اســتيماچ مرا به تيم مل� دعوت �ــرد و من اولين باز�;ن 
تار�خ باشــگاهم بودم �ه برا تيم مل� �رواســ� باز م� �ردم. 
اولين باز مل� من در ســوئيس مقابل پرتغــال و رونالدو بود. در 
آن باز برا اولين بار در پســت دفاع چپ باز �ردم چون قبل 
از آن  هافبــ@ چپ بــودم. آن دوره، دوره خوب� بــرا من بود و با 

باز�;نان� مانند مودر�چ و را�يتيچ هم تيم� بودم. 
� تقابل با آرژانتين و مس

آن زمــان مرب� ني;و �واچ، ســرمرب� فعل� با�ــرن مونيخ هدا�ت 
تيم مل� �رواســ� را برعهده داشت. در آن باز من به عنوان بال 
راســت باز م� �ردم و �@- صفر هم جلو بود�ــم اما باز را ٢- 
�ــ@ باختيم. البته در آن زمان باز�;نان مهــم ما مانند مودر�چ در 

زاگرب ماندند چون ما باز خيل� مهم� مقابل ا�تاليا داشتيم. 

 حضور در ليگ روسيه 
در روســتوف ٤ دفاعه �ا ٣ دفاعه باز م� �رد�م. مواقع� �ه تيم 
نياز به گل داشت، مرب� مرا به پست هافب@ م� برد چون توانا�� 
هجوم� داشــتم. حت� زمان� هم �ه در فيورنتينا باز م� �ردم، 
به عنوان هافب@ به ميــدان رفته ام چون در فوتبال ا�تاليا باز ها 
تا�تي;� اســت و مم;ن اســت مربــ� چند�ن بار تغييــر تا�تي@ 
بدهد. االن خوشــحالم �ه با اســتراماچون� �ار م� �نم و فوتبال 

تا�تي;� باز م� �نيم. من به تر�يب ٣ دفاعه هم عالقه دارم. 
 دوره درخشان در فيورنتينا

در ا�تاليــا زندگ� شــخص� و فوتبال� خوب� داشــتم و با ا�ن �ه با 
 مصدوميــت هــم روبه رو بودم (ش;ســتگ� بين�) ٢٠ بــاز برا
فيورنتينــا انجــام دادم امــا در آخر فصــل مد�ــر برنامه ها�م به من 
گفت �ه �@ پيشــنهاد از المپيا�ــوس دار و چون آن ها در ليگ 
 قهرمانان هســتند، حضــور در ا�ن تيــم م� تواند بــه قراردادها
آ�نــده ات �م@ �ند و پيشــنهاد اســت �ه م� توان� بــه آن ف;ر 
�نــ�. به ا�ــن دليل من فلورانــس را تر^ �ردم و بــه المپيا�وس 
رفتم اما آنجا شــرا�ط برا من خــوب پيش نرفت. در المپيا�وس 
٢ بــاز اول را باز �ردم اما بعد از آن نم� دانم چه اتفاق� افتاد 
 �ه د�گر به من باز نرسيد و در ليگ قهرمانان هم نتوانستم باز
�نم. ا�ن شــد �ه پس از ٦،٥ ماه باشــگاه را تر^ �ردم و به خاطر 

رفتار باشگاه با من و چند باز�;ن د�گر واقعا متاثر شدم. 
� تماس سار1 و حضور در ناپول

بــرا من افتخــار بزرگ� بود �ه ســار با من تمــاس گرفت. من 

پيشــنهاد سار را بدون ش@ و ترد�د قبول �ردم اما متاسفانه در 
پا�ان فصل، سار از ناپول� جدا شد و به چلس� رفت. 

 هم تيم� بودن با انصار1 فرد و آزمون
من هر دو آن ها را م� شناســم. �ادم اســت �ه ســردار به عنوان 
باز�;ــن قرض� از روبين �ازان به روســتوف آمد و آن جا دوســتان 
خوبــ� بود�م و با هــم رفت وآمد داشــتيم. برا او خوشــحالم �ه 
بــه زنيت رفتــه، چــون او باز�;ن آ�نــده دار اســت و مطمئنم �ه 
م� تواند در باشــگاه ها بزرگ� باز �ند. در مورد �ر�م هم با�د 
بگو�ــم �ه باز�;ن خوب و باهوشــ� بود اما او هــم در المپيا�وس 
مانند من مشــ;الت� با مرب� داشــت. �ر�م باز�;ن با�يفيت� بود 
�ه به خاطر مش;ل با مرب� نم� توانست باز �ند. �ر�م هم �@ 

دوست فوق العاده بود. 
 وضعيت استقالل در ليگ نوزدهم

متاســفانه ما ليــگ را خوب شــروع ن;رد�ــم ول� اعتقــاد دارم �ه 
م� توانيم برا قهرمان� بجنگيم. فاصله ٨ امتياز هم م� تواند 
ز�اد باشد و هم م� تواند نباشد و بتوانيم جبران �نيم. اگر بتوانيم 
امتياز �امل ٤ باز آ�نده را بگير�م، شانس خوب� برا بازگشت 
به جمــع مدعيان خواهيم داشــت. البته �ار ســخت اســت چون 
تغييرات ز�اد در �ادر مربيان و باز�;نان داشتيم ول� اطمينان 

دارم �ه م� توانيم به ليگ برگرد�م. 
 زندگ� در ا�ران

تهران شــهر خوب و قشــنگ� اســت �ه ترافي@ هــم دارد. خيل� 
خــوب اســت �ه خانــواده ام هــم در ا�ــران هســتند. به دوســتانم 

پيشنهاد دادم �ه به تهران بيا�ند و ا�ن شهر را ببينند. 
 محروميت به خاطر هول دادن ناظر باز1 با ذوب آهن

اول از همــه م� خواهم بگو�م �ه بابت محروميتم بســيار ناراحتم. من 
هيــچ �ار ن;ردم و هميشــه بــه داور احترام گذاشــتم. اتفاق� �ه در 
بــاز ذوب آهــن رخ داد ا�ن بــود �ه �@ نفر وارد زمين شــد و شــروع 
بــه فر�اد زدن بر ســر مربــ� و باز�;ن �رد. من نم� فهميــدم �ه او چه 
م� گو�د و فقط م� گفتم �ه ٥ ثانيه نياز دارم �ه �@ شوت بزنم و بروم 
ولــ� او مرا هول داد و توپــم را گرفت. من هم توپ را دوباره �اشــتم و 
شــوتم را زدم و بعدش هم به رخت;ن رفتم. من آن فرد را نم� شناختم 
ول� متاسفانه شنيدم محروم شدم �ه �@ موضوع خنده دار است، در 

حال� �ه من آن فرد را نم� شناختم. 

عمليات شگفت انگيز زنوزى در تسویه حساب با ١٧٠ طلبکارميليچ: محروميتم خنده دار استبا آزمون و انصارى فرد رفاقت دارم 
باشــگاه ترا�تورســاز از زمان تغيير مد�ر�تش در �@ اقدام جالب با تعداد ز�اد از طلب;ارانش 
تســو�ه حســاب �رده اســت. براســاس اعالم �ميتــه صدور مجــوز حرفــه ا باشــگاه ترا�تور در 
تسو�ه حســاب با طلب;ارانش �@ ر�ورد جالب را به جا گذاشــته است. ا�ن باشگاه از زمان حضور 
مال@ جد�دش با بيش از ١٧٠ طلب;ار ا�ن باشــگاه تسو�ه حســاب �رده اســت. بنا به گفته رئيس 
�ميته صدور مجوز حرفه ا ا�ن تعداد طلب;ار به اندازه ٥ تيم فوتبال �ا حت� بيشــتر اســت �ه به 
صورت نقد با آن ها تسو�ه حساب شده است. ترا�تور �;� از باشگاه ها خصوص� فوتبال ا�ران 
است �ه از خرداد سال ٩٧ زنوز مال;يت ا�ن باشگاه پرطرفدار فوتبال ا�ران را به عهده گرفت. 

ســوژهــســوژهــ

بازى ۵٠ براى سردار خوش یمن نبود
تيــم مل� ا�ران در ســومين باز از مقدمات� جام جهان� قطر مقابل بحر�ــن به ميدان رفت و با 
 نتيجه �@ - صفر ش;ســت تلخ� را تجربه �رد. در ا�ن مســابقه مهاجمــان ا�ران تالش ز�اد
بــرا باز �ــردن دروازه حر�ــ1 انجام دادند امــا ا�ن تالش ها به نتيجه نرســيد. �;ــ� از ن;ات 
قابل توجــه درباره ســردار آزمون بــود؛ باز�;ن� �ــه پنجاهمين باز ملــ� اش را مقابل بحر�ن 
پشت ســر گذاشــت و با توجه به هت تر�@ مقابل �امبــوج اميدوار بود در مســابقه با بحر�ن نيز 

تعداد گل ها مل� اش را افزا�ش بدهد. 

 در نشست خبر مسئوالن �ميته صدور مجوز حرفه ا باشگاه ها
فوتبال ا�ران عنوان شد �ه تيم شهرخودرو منظم تر�ن تيم در فصل 
جد�د رقابت ها بوده اســت. به گزارش  ورزش سه  مسئله اخذ مجوز 
حرفه ا برا باشــگاه ها ا�ران تبد�ل به �@ چالش شــده است. 
دليل عمده اصل� هم مشــ;الت مال� و ساختار حقوق� باشگاه ها 
هســتند. در نشســت د�روز �ميته صدورمجوز حرفه ا در رابطه با 
باشــگاه ها ليگ برتر عنوان شد �ه شهرخودرو از ا�ن نظر �;� 
از منظم تر�ن باشــگاه ها ا�ران� در فصل اخير بوده اســت. رئيس 

صدور مجــوز حرفه ا با تا�يــد ا�ن موضوع گفت: « ســال قبل �;� 
از بحث ها مهم باشــگاه ها بحث باشــگاه پد�ده بود �ه تا پارســال 
هيــچ اقدامــ� برا مجــوز حرفــه ا انجام نمــ� داد، ول� امســال 
(شهرخودرو) �;� از منظم تر�ن و با �يفيت تر�ن باشگاه ها در ارسال 
مدار^ بود و مشــخص اســت در ا�ن باشگاه ســازمانده� خوب� به 
وجود آمده و از افراد متخصص اســتفاده شده است. آن ها خيل� به 
 ̂ شــان را ارســال �ردند و �;� از بهتر�ن ورزشگاه ها موقع مدار
�شــور را نيز در اختيار دارند. » او افزود: « همچنين باشگاه سپاهان 

�ه هميشــه در بحــث مجوز حرفه ا پيشروســت به همراه باشــگاه 
فوالد خوزستان ٢ باشــگاه برتر �شور در بحث آ�ادم� ها بودند �ه 
ما ا�ن موضوع را به AFC اعالم �رد�م �ه ا�ن ٢ باشگاه در بحث پا�ه 
بسيار قو عمل م� �نند، هرچند �ه باشگاه فوالد به دليل �;�، ٢ 
ا�راد جز�� نتوانســت مجوز حرفه ا در�افت �ند و فقط مجوز مل� 
اخذ �رد. همچنين باشگاه ذوب آهن با توجه به اتصال� �ه به صنعت 
دارد از افراد مجرب بهره مند اســت و ساختار خوب� دارد و �متر�ن 

مش;ل را در مميز ها داشت. »

شهرخودرو منظم ترین باشگاه ليگ برتر مسئول 0ميته صدور مجوز حرفه ا1 اعالم 0رد 

خودروى کميته به سرقت رفت
 �ميتــه مل� المپي@ مانند هــر نهاد د�گر
اموالــ� را در اختيــار برخــ� �ار�نــان قرار 
م� دهــد �ه خــودرو �;ــ� از آن هاســت اما 
شنيده شده اخيرا خودرو �;� از �ار�نان 
ا�ن �ميته به ســرقت رفته است. به گزارش 
فارس ا�ن خودرو بيمه بدنه داشته و خسارت 
 آن پرداخــت شــده اســت. البته، خــودرو
 ســرقت� هنوز پيدا نشــده و موضوع از سو
�ميته مل� المپي@ در حال پيگير است. 
ا�ن برا دومين بار اســت �ه چنين اتفاق� 
رخ م� دهــد. پيش از ا�ن خــودرو آ�ادم� 

مل� المپي@ دزد�ده شده بود. 
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لباس هاى زمستانی پرسپوليس آماده تحویل
با فــرا رســيدن فصــل پا�يــز و آغــاز دوره ســرما، حام� 
 �مال� البسه باشــگاه پرســپوليس قصد دارد لباس ها
زمســتان� سرخ پوشــان را به آن ها تحو�ــل دهد. پس از 
جلســه مد�ران ا�ن شــر2ت بــا مد�رعامل پرســپوليس، 
قرار شد لباس ها� زمستان� مربيان و باز�8نان ا�ن تيم 

تا هفته آ�نده تحو�ل داده شود.
مهاجم پرسپوليس راهی کيش شد

مهاجم برز�ل� پرسپوليس د�روز راه� 2يش شد تا پس 
از در�افت رواد�د به تهران برگردد. خوزه جونيور د�روز 
همــراه با مد�ر امور ورزشــ� باشــگاه راه� 2يش شــد. 
هــدف از ا�ن ســفر، اخذ رواد�د 2ار ا�ــن باز�8ن برز�ل� 

بود و برا� همين او در تمر�ن د�روز غا�ب بود.
واکنش جالب فجرسپاسی به تغيير داور 

استقالل-فجرسپاســ�  مســابقه  داور  داوران  2ميتــه 
شــيراز را تغييــر داد و پيــام حيــدر� را جا�گز�ــن وحيد 
باشــگاه  مد�رعامــل  فــالح،  رســول  2ــرد.  2اظمــ� 
فجرسپاس� در مورد ا�ن تغيير گفت: «ما هيچ اعتراض� 
به انتخاب وحيد 2اظم� نداشــتيم و ا2نون هم 2ه داور 
تغييــر 2ــرده باز هــم اعتراضــ� به ا�ــن تصميــم 2ميته 

داوران ندار�م.» 
دبل عليپور در بازى دوستانه

تيم فوتبال پرسپوليس سه شنبه در �P د�دار تدار2ات� 
در ورزشــگاه شــهيد2اظم� بــه مصاف تيم دســته دوم 
شــهدا� رز2ان نو رفت 2ه ا�ن باز� بــا نتيجه ٣-�P با 
دبــل عليپــور و گلزن� عبد� به ســود پرســپوليس تمام 

شد.  
پيروانی مدیر تيم فوتبال پرسپوليس شد

افشــين پيروان� با ح8م مد�رعامل باشــگاه پرسپوليس 
مد�ــر تيــم فوتبــال ا�ن باشــگاه شــد. بــه نقل از ســا�ت 
رســم� باشگاه پرسپوليس، محمدحســن انصار� فرد، 
مد�رعامل باشــگاه فرهنگ� ورزشــ� پرسپوليس د�روز 
ضمــن تقد�ر از زحمات محســن خليل� بــه عنوان مد�ر 
تيم، ط� ح8م� افشــين پيروان� را بــه عنوان مد�ر تيم 

فوتبال بزرگساالن پرسپوليس منصوب 2رد.
خورشيدى و سيدعلی داوران سرخابی 

اســام� داوران قضاوت 2ننده در د�دارها� هفته هفتم 
ليــگ برتــر فوتبال از ســو� 2ميتــه داوران اعالم شــد. 
بر ا�ــن اســاس د�ــدار تيم هــا� پرســپوليس-پي8ان را 
 �ســيدمهد� ســيدعل� قضاوت م� 2ند و د�دار تيم ها
سا�پا-اســتقالل با قضاوت اشــ8ان خورشــيد� برگزار 

م� شود. د�دارها� هفته هفتم ٢٨ مهر آغاز م� شود.

بازگشت دیاباته شاید مقابل سایپا
شــيخ د�اباتــه بعــد از طــ� 2ــردن دوران نقاهــت بعد از 
مصدوميــت در باز� با نفت مسجدســليمان بــا ��8، دو 
روز تاخير از د�روز در تمر�نات اســتقالل آفتاب� شد تا بار 
د�گر بــرا� حضور در مياد�ن اســتارت بزند. ا�ن باز�8ن 
2ــه بــا وجود ســر و صداهــا� فراوان هنــوز انتظــارات را 
برآورده ن8رده در حال� خود را به اســتراماچون� معرف� 
2رد 2ه تنها ٢ روز تا باز� حســاس با فجرسپاســ� زمان 
باقــ� مانده بــود. اگر مشــ8ل خاصــ� پيش نيا�د شــيخ 
د�اباتــه 2ه از د�ــروز تمر�ناتــش را ز�ر نظر 2اســر، مرب� 
بدنساز استقالل اســتارت زد از دوشنبه آ�نده و جدال با 
ســا�پا در هفته هفتم ليگ برتر به تر2يب اصل� بازگشته 

و اميد اول طرفداران برا� گلزن� قلمداد خواهد شد.

صدور ویزاى کار ٣ مربی و یک بازیکن استقالل 
٣ مرب� و �ــP باز�8ن تيم فوتبال اســتقالل با حضور در 
جز�ره 2يش و�زا� 2ار خود را در�افت 2ردند. سباستين 
لتــو، عمــر دانســ� و مار2ــو 2اســر، ٣ مرب� تيــم فوتبال 
اســتقالل د�روز با حضور در جز�ره 2يش پروانه 2ار خود 
را در�افــت 2ردند تا بعد از ا�ن مشــ8ل� بــرا� حضور در 
استقالل نداشته باشند. همچنين ميليچ باز�8ن 2روات 
اســتقالل نيز در ا�ن ســفر مربيــان تيمــش را همراه� و 
پروانه 2ارت خــود را در�افت 2رد. اســتراماچون� حدود 
١٠ روز پيــش بــه همــراه خانــواده خــود در جز�ره 2يش 
پروانــه 2ار خــود را در�افت 2ــرده بود و شــيخ د�اباته نيز 
د�گر باز�8ن� اســت 2ــه با�د به زود� پروانــه 2ار خود را 

تمد�د 2ند.

دردسر پست هاى غيراخالقی بازیکن تراکتور 
و نفت آبادان

 �باز�8نــان ترا2تــور و صنعت نفــت بــه دليــل پســت ها
غيراخالق� و توهين آميز محروم شــدند. به گزارش مهر، 
2ميته اخالق فدراسيون فوتبال بيانيه ا� درباره اقدامات 
و انتشــار تصو�ــر غيراخالق� توســط برخــ� از باز�8نان 
بيانيــه صــادر 2ــرد. در ا�ــن بيانيه آمــده اســت: «درباره 
 ،�انتشــار پســت غيراخالقــ� و غيرورزشــ� مهــد� ببر
باز�8ــن تيم فوتبال ترا2تــور و متقابال پســت توهين آميز 
ســيروان قربانــ�، باز�8ن تيــم فوتبــال صنعت نفت، ا�ن 
2ميتــه ضمن صدور دســتور موقــت جهــت جلوگير� از 
فعاليت هــا� فوتبالــ� ا�شــان پرونده ا� تشــ8يل داده و 
نامبــردگان به همراه مد�ران عامل باشــگاه ها� مربوطه 
جهت ادا� توضيحــات احضار شــده اند.» 2ميته اخالق 
فدراسيون فوتبال از 2ليه اهال� فوتبال اعم از باز�8نان، 
2ادر فن� و مســئوالن باشگاه خواســت تا صرفا در حوزه 
تخصــص و فنــ� خود اظهار نظر داشــته باشــند و اخالق 

حرفه ا� و ورزش� را رعا�ت 2نند.

باز�8نان مل� پوش پرســپوليس در تمر�ن صبح د�روز ا�ن تيم حاضر شــدند. 
تمر�ــن صبــح د�روز پرســپوليس از ســاعت ١١ در مجموعه ورزشــ� شــهيد 
2اظم� آغاز شــد. ٥ باز�8ن مل� پوش پرســپوليس در ابتدا� تمر�ن با 2ادر 
فنــ� تيم جلســه ا� برگزار 2ردند تا شــرا�ط خــود را برا� گابر�ــل 2الدرون 
تشــر�ح 2ننــد. محمد نــادر� پــس از گفت وگو با ســرمرب� تيم بــه تمر�ن با 
باز�8نــان پرداخــت. همچنيــن وحيــد امير� نيــز در چمن حاضر نشــد و در 
ســالن بدنســاز� ماند تا در آنجا به تمر�ن اختصاص� خــود بپردازد. عليرضا 
 �بيرانونــد، محمدحســين 2نعان� زادگان و احمد نوراللهــ� نيز 2ه در ٢ باز
اخيــر تيم مل� فوتبال ا�ــران مقابل 2امبوج و بحر�ن به ميــدان رفتند پس از 

گفت وگو� 2وتاه با گابر�ل 2الدرون محل تمر�ن را ترj 2ردند.

سرمرب� پيشــين تيم فوتبال نساج� به عنوان جانشــين و�نگو بگوو�چ در تيم 
گل گهر انتخاب شد. مســئوالن باشگاه گل گهر پس از نتا�ج ضعيف� 2ه و�نگو 
بگوو�چ با ا�ن تيم در هفته ها� ابتدا�� ليگ نوزدهم 2سب 2رد، و� را پس از 
 �چند ســال هم8ار� از مســئوليتش 2نار گذاشــتند. پس از بررس� گز�نه ها
مختلl درنها�ت مجيد جالل� از ســو� مســئوالن باشــگاه به عنوان سرمرب� 
ا�ــن تيم انتخاب شــد. محمــود ز�دآباد�، عضــو هيئت مد�ره باشــگاه گل گهر 
ســيرجان بــا اعــالم ا�ن خبر گفــت: «با توجــه به پيشــنهاد و تا2يــد مد�رعامل 
باشــگاه، آقــا� جواهــر� و ارائــه رزومــه 2ار� آقــا� جالل� بــه هيئت مد�ره 
باشگاه، درنها�ت هيئت مد�ره با انتخاب آقا� مجيد جالل� به عنوان سرمرب� 

تيم فوتبال شر2ت گل گهر موافقت 2رد.»

جالل� سرمرب� گل گهر شدجلسه ٣ مل� پوش پرسپوليس با �الدرون

فتحی: بعضی ها مرا تخریب می کنند 
تا خودشان به استقالل بيایند! 

باشــگاه  مد#رعامــل 
شــا#عه  بــه  اســتقالل 
ا#ــن  از  اســتعفا#ش 
باشــگاه وا�نش تند- 
نشان داد. اميرحسين 
خصــوص  در  فتحــ� 
شا#عات� �ه در روزها- اخير در خصوص 
اســتعفا- او مطــرح شــده، توضيحــات 

�امل� داد �ه م� خوانيد. 
 متاســفانه برخ� ها به ا�ن شــا�عات دامن 
م� زننــد و بــار اولشــان نيســت و قطعــا بار 
آخرشان هم نخواهد بود. اظهرمن الشمس 
اســت 2ه برخ� افراد هر روز عليه استقالل 
بــا اســتفاده از رســانه ها�� 2ــه در اختيــار 
دارند مطلب م� نو�سند. آن ها توقعات را از 
باشگاه باال م� برند و م� خواهند هواداران 

را مقابل ما قرار دهند.
 � هــر روز م� گفتند اســتقالل مجــوز حرفه ا
نم�  گيــرد و از آســيا حــذف م� شــو�م. آن هــا 
فشــارها� ز�اد� آوردنــد اما ا�ن افــراد همان 
2ســان� بودنــد 2ــه مــا بده� شــان را داد�م و 
ا�ــن بده� هــا در زمان او به وجود آمده اســت. 
هــر روز م� گو�ند من اســتعفا دادم اما آن ها از 
نجابت ما سوءاستفاده م� 2نند. هر روز� 2ه از 
خيابان سئول عبور م� 2نند م� گو�ند تا فالن� 
در وزارت ورزش اســت مــن نم�  آ�ــم اما من به 
آن ها م� گو�م 2ه با ا�ن عوام فر�ب� ها 2س� به 

استقالل نم�  آ�د.
 هواداران اگر استقالل را دوست دارند اجازه 
دهند ا�ن باشگاه با آرامش 2ار 2ند و د�د�د 2ه 
استراماچون� هم حرف ها�� زد و نشان داد 2ه 
تعامل خيل� خوب� بين ما برقرار اســت. مجوز 
حرفه ا� هم انجام شــد و  حاال 2ارها� د�گر را 
انجــام خواهيم داد. 2ســان� 2ــه ف8ر م� 2نند 
با ا�ن 2ارها م� توانند به اســتقالل برگردند به 

آن ها م� گو�م 2ه ا�ن اتفاق رخ نخواهد داد.
 نياز نيست بيشتر از ا�ن ماجرا را باز 2نم، همه 
نام آن ها را م� دانند. آن ها با رسانه ها�� 2ه در 
اختيار دارند هر روز اذعان م� 2نند 2ه باشگاه 
استقالل مشــ8ل دارد �ا م� گو�ند من استعفا 
داده ام، ا�ن در حال� اســت 2ه چند�ن بار وز�ر 
ورزش و اعضــا� مجمع ا�ن مســئله را ت8ذ�ب 
2ردنــد امــا آن ها بــا ا�ــن القائــات م� خواهند 
ذهن هواداران را خراب 2نند تا باشگاه تخر�ب 
شــود و آن ها بتوانند در ا�ن شــرا�ط خــود را به 

استقالل نزد�P 2نند.

باز�8ــن مقدونيــه ا� و پيشــين تيــم فوتبــال 
اســتقالل گفت 2ــه به دليل پرداخت نشــدن 
مطالباتش از باشــگاه استقالل ش8ا�ت 2رده 
 ،lاســت. به گــزارش تســنيم، بو�ــان نا�دون
فوتبــال  تيــم  پيشــين   �مقدونيــه ا باز�8ــن 

استقالل بهمن ســال ٩٦ به ا�ن تيم پيوست؛ 
باز�8نــ� 2ه در بدو ورودش بــه ا�ن تيم ٢ ماه 
مصدوم بــود و در ادامه 2متر از ســو� و�نفرد 
شــفر به باز� گرفته شــد. پس از پا�ان فصل، 
 �مســئوالن وقت اســتقالل با ا�ن باز�8ن برا
فســخ قــرارداد توافــق ن8ردند و بو�ان 2شــور 
د�گــر� را بــرا� ادامــه فوتبال خــود انتخاب 
2رد. بو�ان بارها در مصاحبه ها� خود اشــاره 
2رد 2ه پول� از باشگاه استقالل نگرفته است. 
مسئوالن وقت باشــگاه نيز تنها ��8، دو بار با 
هافبP مقدونيه ا� تمــاس گرفته و درنها�ت 
نتيجه ا� حاصل نشد و مذا2رات بدون نتيجه 

باق� ماند. ا2نون با گذشت زمان ا�ن باز�8ن 
عــالوه بــر دســتمزد نيم فصــل حضــورش در 
استقالل خواهان در�افت مبلغ قرارداد سال 
دوم خود نيز شــده 2ه در مجمــوع ٣٠٠ هزار 
دالر م� شود. شــ8ا�ت باز�8ن مقدونيه ا� از 
اســتقالل به فيفا به باشــگاه استقالل رسيده 
است. عالوه بر ا�ن ش8ا�ت، ٣ باز�8ن پيشين 
خارج� استقالل نيز به خاطر در�افت ن8ردن 
پول شــان بــه فيفــا شــ8ا�ت 2رده انــد. بو�ان 
دربــاره شــ8ا�تش از اســتقالل گفــت: «در ٥ 
ماه� 2ه در ا�ران و عضو تيم اســتقالل بودم، 
ا�ــن باشــگاه حقوق� به مــن پرداخــت ن8رد. 

ا�ــن در حال� اســت 2ــه هر باز�8ــن خارج� 
به 2شــور د�گر� م� رود، دوســت دارد بدون 
مش8ل باز� 2ند. نم�   دانم چرا حقوق من را 
پرداخــت نم�   2ردند.» و� افــزود: «نم�   دانم 
چــه 2ســ� مقصر اســت، شــا�د رئيــس وقت 
باشــگاه اســتقالل امــا ا�ــن را م� دانــم 2ــه 
رفتارشــان با من عادالنه نبود و چــون پولم را 
پرداخت ن8ردند، از ا�ن باشگاه به فيفا ش8ا�ت 
2ــردم.» ماجرا� بو�ان شــبيه پروپيچ باز�8ن 
2روات اســت و مسئوالن استقالل در صورت� 
2ه همان مقطع با ا�ن باز�8ن توافق م� 2ردند 
2ار به پرداخت پول سال بعد 2شيده نم�   شد.

#@ پرونده جد#د د#گر عليه استقالل 

بو#ان: شEا#ت �ردم چون پولم را ندادند

فوتبال ایران و یک 
مشکل قدیمی

اولين باخت و#لموتس ز#ر ذره بين خراسان ورزش�

تيم مل� ا�ران بعــد از برد پرگل 
 �مقابل 2امبوج در سومين باز
خود از مرحله انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ به 
-P� مصاف بحر�ن رفت اما درنها�ت با نتيجه
صفر مغلوب شــد. مل� پوشــان ا�ران تا قبل از 
ا�ن باز� ٥ بار در ورزشگاه منامه مقابل بحر�ن 
قرار گرفتند 2ه ٢ تساو� و ٣ ش8ست حاصل 
2ارشــان بود. تيم ملــ� با هدا�ت ميروســالو 
بالژو�ــچ در مقدمات� جام جهانــ� ٢٠٠٢، با 
سرمربيگر� عل� دا�� در �P باز� دوستانه 
و بــا هدا�ــت افشــين قطب� در ســال ١٣٨٨ 
مقابــل بحر�ــن در خانه ا�ن تيم مغلوب شــد. 
همچنين در زمان مربيگر� بران8و ا�وان8وو�چ 
و 2ارلوس �2 روش نيز تيم مل� در ورزشــگاه 
منامه به نتيجه ا� بهتر از تســاو� دســت پيدا 
ن8ــرد. در چنين شــرا�ط� هــواداران فوتبال 
در ا�ــران اميدوار بودند مــارj و�لموتس ا�ن 
طلسم را بشــ8ند و برا� اولين بار تيم مل� در 
منامــه به برد برســد امــا ا�ن اتفاق بــاز هم رخ 
نداد. در ادامه نگاه دقيق تر� خواهيم داشت 

به اولين ش8ست تيم مل� با مارj و�لموتس.
 مشEل قد#م� فوتبال ا#ران

چــرا تيمــ� 2ــه در جام جهانــ� مقابــل ��8 
از قدرت هــا� فوتبــال قــاره آفر�قــا م� بــرد و 

م� توانــد قهرمــان اروپــا را هــم متوقــl 2ند 
هميشــه مقابل تيم ها�� مثــل بحر�ن، عمان 
و عــراق بــه مشــ8ل م� خــورد؟! ا�ن ســوال� 
اســت 2ه برا� �افتن پاســخ آن با�د پا را فراتر 
از مستطيل ســبز بگذار�م. دقيقا ٤ سال قبل 
هــم در جــام ملت ها� آســيا در بــاز� ا�ران-

عراق به خاطر اخراج مهرداد پوالد� از زمين 
و ١٠ نفره شــدن تيم، باز� اي 2ه 2امال بر آن 
مســلط بود�م را باختيم. طبق آمارها در ا2ثر 
رقابت هــا� تيم مل� در ٨ ســال اخيــر 2ه در 
آن عقــب افتاد�م بــاز� را درنها�ــت باختيم. 
در بــاز� بــا ژاپــن هم شــاهد هميــن اتفاقات 
بود�م و به عبارت د�گــر وقت� عقب م� افتيم 
نم� توانيــم تمر2ز خودمان را حفظ 2نيم و به 
باز� برگرد�م. بررس� رفتارها� ما در ورزش 
�ــP ضعl را نشــان م� دهد و آن مشــ8ل در 
مد�ر�ت هيجانات و احساسات است و به زبان 
روانشناس� 2مبود هوش هيجان� است. تيم 
مل� ما هرگاه در ورزشــگاه ها�� مثل منامه پا 
به ميدان گذاشــته 2مبود ا�ن هوش هيجان� 
 �هم به چشم آمده است. اگر �P بار د�گر باز
تيم مل� مقابل بحر�ن را نگاه 2نيد پ� م� بر�د 
2ه باز�8نان ما از همان دقيقه ابتدا�� عصب� 
باز� م� 2ردند و همين مسئله باعث شده بود 

تــا آن ها نتوانند بــاز� خودشــان را به معرض 
نما�ــش بگذارنــد. هــوش هيجانــ� برخالف 
د�گــر انــواع هوش (هــوش شــناخت�، هوش 
حر2ت� و...) قابل آموزش و ارتقاســت و شا�د 
بهتر باشــد مارj و�لموتس برا� رفع مش8ل 

هميشگ� فوتبال ا�ران دست به 2ار شود.
 جا- خال� ستارگان

مهد� تراب� و جهانبخش باز�8نان� هســتند 
2ــه در ٤ ســال اخيــر در اغلــب �ا شــا�د تمام 
اردوهــا و مســابقات بــزرگ در فهرســت تيــم 
 �مل� بودنــد و ناگهــان در آســتانه اولين باز

بــزرگ دور اول مقدماتــ� جام جهانــ� بيرون 
از فهرســت نها�� ماندند. مســئله ا�ن نيست 
2ــه ادعا 2نيم محب� نبا�د دعوت م� شــده �ا 
ترابــ� و جهانبخــش با�د در هر شــرا�ط� در 
فهرست سرمرب� تيم مل� باشند اما ا�ن 2ه در 
باز� با بحر�ن، محب� دومين باز� مل� خود 
را بــا حضور در تر2يب اصل� انجــام دهد و در 
 �نيمه دوم نيروها� متنوع� رو� نيم8ت برا
تقو�ت 2ناره ها� خط ميان� نداشــته باشيم، 
نشــان م� دهــد 2ــه و�لموتس ف8ــر م� 2رده 
2ه بدون تراب� و جهانبخــش هم م� تواند در 

منامه نتيجه خوب� بگيرد.
 سقوط به رده سوم

 �با توجــه به نتا�ــج رقم خــورده در باز� ها
از  هفتــه   ٣ گذشــت  از  بعــد  ســوم  گــروه 
رقابت ها، عراق با ٧ امتياز در صدر جدول، 
بحر�ــن با ٧ امتياز اما بــه خاطر تفاضل گل 
2متــر در رده دوم و ا�ــران نيز با ٦ امتياز در 
رده ســوم قرار دارد اما واقعيت ا�ن است 2ه 
هنــوز اتفاق� رخ نداده و تيم مل� در مســير 
درســتش برا� صعود بــه جام جهانــ� قرار 

دارد و اميد هنوز زنده است...

مهاجــم برز�لــ� تيم فوتبال پرســپوليس آنقدر در باز� ها� گذشــته پرانتقاد ظاهر شــد 2ه 
منتقــدان ا�ن باز�8ن حت� اعالم 2رده اند 2ه او از پر�موف، مهاجم او2را�ن� ســابق ا�ن تيم 
هم ضعيl تر است. جونيور 2ه به گفته 2الدرون انتخاب نهم ا�ن مرب� آرژانتين� بود پيش از 
آغاز ليگ به پرسپوليس پيوست و خيل� زود از هفته دوم به 2ار گرفته شد اما آنقدر در زمين 
ضعيl عمل 2رد 2ه حت� هواداران تيم با تعو�ض ا�ن باز�8ن فر�اد شاد� سر دادند. با ا�ن 
حال سرمرب� پرسپوليس پيش از تعطيل� ليگ و در جام حذف� به ا�ن باز�8ن اعالم 2رد 2ه 
د�دار با ماشين ساز� آخر�ن فرصت اوست و همين اتفاق افتاد و نا2ام� ا�ن باز�8ن در جام 
حذف� باعث شد تا در روز د�دار با شهرخودرو پيش از آغاز باز� ها� تيم مل� نيم8ت نشين 
شــود. ا�ن اتفاق باعث شــد تا شــا�عه 2نار گذاشــتن جونيور در پا�ان نيم فصل اول به گوش 
برســد؛ به خصوص ا�ن 2ه 2الدرون هم به مد�ران باشــگاه اعالم 2رد با�د خط حمله تيمش 
بــا خر�د باز�8ن تقو�ت شــود. در اتفاق� عجيــب و قابل توجه از داخل تيم خبر م� رســد 2ه 
باز�8نان پرســپوليس با حما�ت از جونيور، از 2الدرون خواســته اند 2ه زمان بيشتر� به ا�ن 
باز�8ن بدهد. گو�ا سرخ پوشــان به ســرمرب� تيم اعالم 2رده اند 2ه ا�ن باز�8ن در تمر�نات 
عمل8رد خوب� داشته و فقط به زمان احتياج دارد تا با تيم هماهنگ شود و به زود� م� تواند 
به پرســپوليس 2مP 2ند. به نظر م� رســد جونيور با وجود عمل8رد بســيار ضعيl از لحاظ 
 �فن�، ارتباط خوب� با سا�ر باز�8نان دارد. ا�ن اتفاق بهانه ا� شده تا باز�8نان حما�ت و�ژه ا

از او داشته باشند. 

به گزارش مدال، در حال� 2ه استراماچون� چند�ن هفته است به باشگاه استقالل اعالم 
2ــرده 2ــه تيمش به مهاجم نيــاز دارد و ا�ن موضــوع را هر بار در نشســت ها� خبر� اش 
نيز عنوان 2رده اما مســئوالن ا�ن باشــگاه هنوز نتوانسته اند باز�8ن مدنظر سرمرب� ا�ن 
تيــم را جــذب 2نند. را�زن� ها� باشــگاه اســتقالل چنــد روز پيش به گر� هوپر رســيد، 
مقدمات حضور ا�ن باز�8ن در استقالل هم فراهم شده بود 2ه با مشخص شدن وضعيت 
مد�ربرنامه ها� ا�ن مهاجم انگليس� همه چيز منتف� شد. د�روز برخ� منابع خبر دادند 
2ه تعلل در جذب باز�8ن موجبات ناراحت� ســرمرب� ا�تاليا�� را فراهم 2رده است. ا�ن 
 �موضوع در روزها� گذشــته صدا� هواداران استقالل را هم بلند 2رد و باز هم در فضا
مجاز� شــاهد اعتراض ها به عمل8رد مد�ر�ت� باشگاه استقالل بود�م. ا�ن اعتراض ها تا 
جا�ــ� پيش رفت تا دوباره بحث بر2نار� مد�رعامل نيز مطرح شــود اما باز هم مثل همه 
دفعات گذشــته و به محض شــنيدن احتمال تغييرات مد�ر�ت� در استقالل دوباره بحث 
هوپر مطرح شد. رئيس هيئت مد�ره استقالل عنوان 2رد 2ه بحث گر� هوپر هنوز منتف� 
نشده و اگر ا�ن باز�8ن بتواند مد�ربرنامه ها�ش را تغيير دهد پرونده حضور او در استقالل 
بار د�گر به جر�ان خواهد افتاد. ن8ته جالب توجه ا�نجاست 2ه هر بار بعد از اتفاقات منف� 
در باشگاه استقالل 2ه تعداد آن ها بسيار هم ز�اد است و بحث تغيير مد�ر�ت پيش م� آ�د، 
مســئوالن ا�ن باشــگاه موضوع� را مطرح م� 2نند 2ــه اگر احتمال بر2نــار� هم وجود 

داشته باشد، ا�ن مسئله به تعو�ق بيفتد. 

حمایت عجيب پرسپوليسی ها از جونيور مهاجم انگليسی به استقالل می آید؟چهره روز سوژه روز
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