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 فناوری تمام دنیا رو گرفته اما بعضی ها  •
دارن به ورزشگاه رفتن خانم ها اعتراض 
می کنن. برادر من! قرن 21 است. فکرت 

رو باز کن.
 به تازگی می گویند با هر کد ملی یک ماشین  •

بیشتر نمیشه ثبت نام کرد ولی هنوز سایت باز 
نشده، ظرفیت تکمیل میشه. مسئوالن ایران 

خودرو پاسخ دهند علت چیه؟
 سخنان رئیس جمهور درباره موضوعات  •

فــوق الــعــاده مهم کشور را که در دانشگاه 
تهران عنوان شده در روزنامه پنج شنبه شهید 
کردید و تیتر و عکس مناسب در صفحه اول 

نزدید،انصاف هم چیز خوبی است!
 این طرح جدید شهرداری که داره کنار  •

خیابان ها را به اسم مسیر دوچرخه یا هر 
چیز دیگر نرده می کشه واقعا طرحی غیر 
کارشناسی و اشتباه اســت. همین جوری 
هم خیابانی مثل سناباد، ابن سینا و چمران 
ترافیک دارد و این نرده ها هم مزید بر علت  

می شود.
 چرا مشاغل بهزیستی مشمول سختی کار  •

به  بهزیستی  تــوی  واقعاکارکردن  نمیشن؟ 
ویژه اورژانــس اجتماعی توان وانــرژی آدم رو 
می گیره. تا یک نفر توی شرایط ما کار نکنه 
متوجه نمیشه که چه وضعیتی داریــم. کاش 
مسئوالن بهزیستی به فکر کارمندانشون باشن.

 یک فرمول برای دیدن سریال های آبکی  •
ایــن روزهـــای صــدا وسیما: قسمت اول را 
ببینید تا داستان فیلم را بدانید . یک قسمت 
تا  از وســط و آخرین قسمت را هم ببینید 
بفهمید آخــر ماجرا به کجا می رســد. باور 
کنید من ترور خاموش را با این شیوه دیدم. 
وقت تان را این جــوری صرفه جویی کنید 
و به جای آن، سریال های خارجی ببینید 
که چقدر برای مخاطبان شان شعور و احترام 

قائل هستند.
لطفا به فکر ما کارگران شهرداری ها به  •

خصوص سبزوار باشید. تمام کار و زحمت 
شهر بر عهده ما کارگران است بــدون یک 
روز استراحت و تعطیلی. اما با این همه کار و 

زحمت، اضافه کاری به ما نمی دهند. وقتی 
اعتراض می کنیم، درجواب می گویند شما 
که  ماچیست  هستید.خب گناه  شرکتی 
دولت و شهرداری مارا رسمی نمی کنند؟ 
ــیــام داده بـــودم ولـــی پیگیری  قــبــاهــم پ
شریک  ــان  ــش ای ــاه  ــن درگ نکردیدشماهم 

هستیدوروزقیامت بایدجواب گوباشید.
درود به فرهاد مجیدی که به خاطر دخالت  •

های بی جای استیلی از سرمربیگری تیم 
امید استعفا کرد تا تشنگان قدرت به آرزوی 

دیرینه خود برسند.
برای خیلی ها سوال است که اگر پوشش  •

ورزشکاران خانم ایرانی در مسابقات خارج 
از کشور رعایت شده است، چرا مسابقات را 
از تلویزیون خودمان پخش نمی کنند و اگر 
مــورد دارد چرا خانم ها در مسابقات بین 
المللی شرکت می کنند؟نکند فقط ما مردم 

ایران نامحرم هستیم؟
 این که  نمی شود دولت  نفت  ما را استخراج   •

کند و روی  کشتی  بفروشد بعد بگوید پولش  
را در بودجه  صرف  نمی کنم  و برای  تامین  
ــای  نجومی  و سفرهای   بــودجــه  حــقــوق ه
خارجی  و همایش های بیهوده، یارانه مان 
 را قطع  کند و مرتبا قبوض  برق  و مالیات مان 
ــد، درحــالــی کــه  پشت  مــا از   را افــزایــش  ده
های   وسیاست  اجــنــاس   سنگینی گرانی 

غیرعلمی و بازاری  دولت خم شده  است.
برای این جریمه هایی که می نویسن کسی  •

هست که نظارت کند؟ مثا بنده خدایی 
اصا به زاهدان نرفته اما جریمه شده که در 

جاده زاهدان تخلف کرده!
 یکی هست بگوید از دست این صداوسیما  •

واین همه تبلیغات آزاردهنده ومشمئز کننده 
و اعصاب خردکن باید به کجا شکایت کرد؟ 

به وا... روانی شدیم.
 درود بر هیئت دولــت فهیم وعاقل که با  •

تعطیلی پنج شنبه ها موافقت نکردند تا ملت 
دو روز در شهرها باتکلیف نمانند. االن باید 

همه تاش کنیم تا تولید آسیب نبیند.
آفرین و مرحبا بر این خبرنگار خراسان  •

که یک روز کاری توانسته در نقش زباله گرد 
بعضی  وقتی  کند.  وظیفه  انجام  شهر  در 
ــه خــاطــر آگــاهــی  خــبــرنــگــاران حــاضــرنــد ب
آن  واقــعــی  انعکاس  و  جامعه  مشکات  از 
خودشان را فدا کنند جای تشکر وقدردانی 
دارد.  وظیفه مسئوالن استانی است که از 

این خبرنگار فداکار تجلیل کنند.
 اگر پاسخ این بی احترامی ها در بازی با  •

بحرین داده نشود، ضعف ما رو نشون میده 
و هر تــازه به دوران رسیده این اجــازه روبه 
خودش میده که ایران و ایرانی رو تحقیر کنه! 

 آیــا کسی نیست مانع ایــن حرکت زشت  •
شود؟  منازل  در  روی  برچسب  چسباندن 
ــی نیستم و از آدم هــایــی که  ــه راضـ ــن ک م
برچسب های زشت را روی در خانه هایمان 
می چسبانند نمی گذرم. این چه مدل تبلیغی 

است؟ به نظر من این کارشان حرام است.
ــی مــــانــــدن نـــــرخ بـــیـــکـــاری  • ــ ــمـ ــ دورقـ

درکشوردرسال رونق تولید مایه تأسف است.
امید اســت به برکت شعار امسال و اتخاذ 
تصمیمات و راهکارهای مؤثر،استعدادهای 
فکری و جسمی بیکاران در جهت ارتقا و رونق 
تولید به کارگیری شود.همه مامی دانیم 
برای دانش آموختگان مدارس و دانشگاه ها 
چه هزینه ها و انرژی ها که صرف نشده است 

و واقعا حیف است که در رکود بمانند.
 جنگ بــرای هر کشوری زیــان آور است و  •

باالترین ضربه را اقتصاد آن کشور می خورد. 
هر چند اقتصاد کشورمان معلق است. پس 
ما دنبال جنگ ودرگیری نیستیم ودوست هم 
نداریم و اتهام و شایعه به کشورمان نچسبانید.

پــایــان عــدالــت آمــوزشــی بــا مصوبه حذف  •
باتکلیفی  و  مجلس  توسط  مـــدارس  تنوع 
استعدادهای درخشان مناطق محروم وتسریع 
در روند خصوصی سازی مدارس نشان از رانت 

اکثریت مجلس نشینان می دهد.
چرامتأسفانه صفحه استعام خافی وسایل  •

نقلیه در سایت پلیس راهوررایگان است ولی 
دردفاتر پیشخوان وپلیس+10این برگه به 

افراد فروخته ومبلغ آن دریافت می شود؟

تلنگر رهبر معظم انقالب به مسئوالن درمراسم عزاداری دانشجویان: 

اگر نصف آن مقدار که صحبت می کنیم،کارکنیم دنیا آباد می شود 

در اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان، حسینیه 
امام خمینی)ره( میزبان هیئت های دانشجویی از 
سراسر کشور بود و دانشجویان عزادار در حضور 
رهبر معظم انقاب اسامی، همنوا با زائــران 
کربای معّلی فریاد »لبیک یا حسین« سر دادند. 
براساس گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ 
و نشر آثار آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقاب 
در ایــن مراسم در سخنان کوتاهی با تشکر از 
مراسم عزاداری پر شور و با صفای جوانان، تصریح 
کردند: یکی دو نفر از برادران عزیز، گفتند شما 
صحبت کنید؛ ما مکّرر داریم صحبت می کنیم،  

بنده زیاد صحبت می کنم. آن مقداری که من 
و امثال من صحبت می کنیم اگر نصف آن، کار 

کنیم، همه  دنیا آباد می شود. دعا کنید که خدای 
متعال به ما توفیق بدهد بتوانیم صراط مستقیم 
حق را همچنان که تا امروز به توفیق الهی و فضل 
الهی شناخته ایم تا آخر عمرمان بشناسیم و در 
آن راه حرکت کنیم و ثابت قدم باشیم. من برای 
شماها همیشه ]دعا می کنم[؛ یعنی هیچ شب 
و روزی نیست که برای شما جوان ها این دعا را 
نکنم که بگویم خدای متعال شما را در این راه 
ثابت قدم بدارد و بدانید که اگر ان شاءا... در این 
راه شماها ثابت قدم باشید کشور اصاح می شود، 
دنیا اصاح می شود و بشرّیت اصاح خواهد شد. 

ترکیه، ترامپ و کارت وحشی 
شمال سوریه 

ــراق، به  ــدودی سوریه و ع ــران و تا ح ترکیه، ای
تعبیر بری بوزان عمق استراتژیک هم و دارای 
هر  هستند.  مشترکی  امنیتی  ــدات  ــدی ــه ت
چهارکشور، جوامعی چند قومیتی هستند که 
کردها بخش قابل توجهی از جمعیت و جغرافیای 
آن ها را تشکیل می دهند و هر چهارکشور، بروز 
و گسترش اقدامات تجزیه طلبانه را در  مناطق 
کردنشین خود تهدیدی جدی و حیاتی تلقی می 
کنند. با این حال، شتاب زدگی مقامات ترکیه 
در اوایل ظهور ناآرامی ها در سوریه باعث شده 
دولت ترکیه قدم هایی را در سال های گذشته 
در منطقه بردارد که لزوما منافع و امنیت ملی 
ترکیه را در بلند مدت تامین نمی کند. دولت 
ترکیه با توجه به همین تناقض ها سعی کرده 
است با برخی طرح های بلندپروازانه، تک روانه 
و انتزاعی تناقضات این سیاست دوگانه را حل 
کند:تشکیل منطقه ترکمن نشین در سال های 
اول جنگ سوریه و سپس ایجاد منطقه حائل 
غیرنظامی در عمق خاک سوریه در سال های 
بعد، از نمونه هــای ایــن طــرح هــای انتزاعی و 
غیرمنطبق بر واقعیت های میدانی و بین المللی 
منطقه هستند. دلیل مواضع شتاب زده ترکیه 
2011 علیه رئیس جمهور سوریه،  در ســال 
ارزیابی نادرست از قدرت دولت و ارتش سوریه و 
همین طور میزان حمایت دوستان سوریه از این 
کشور بود که در کنار سودای وهم انگیز ایجاد 
یک بلوک اخوانی  قدرتمند بعد از انقاب های 

تونس و مصر، باعث می شد ترکیه در تخمین 
خطرات و تبعات عظیم تضعیف دولت مرکزی 
در سوریه و عراق اشتباهات محاسباتی فاحشی 
ــت سوریه هم  ــود. درمقابل، دول را مرتکب ش
  Wild Card تصمیم گرفت از کارت خطرناک
نیروهای مسلح در شمال سوریه علیه اردوغان 
استفاده کند. هرچند دولت سوریه از خطرات و 
ریسک بلندمدت این اقدام غیرمنتظره و با نتایج 
غیرقابل پیش بینی آگاه بود ولی وضعیت خاص 
سوریه در آن ســال ها ایجاب می کــرد تا برای 
حفظ سیطره دولت بر دمشق و تمرکز بر جبهه 
های مهم تری شامل حلب و ادلب، این ریسک 
ــداف ایــن مانور  بــزرگ انجام گیرد. یکی از اه
سیاسی مهم هم تغییر دادن محاسبات نظامی 
ترکیه و درگیر کردن ارتش ترکیه و متحدانش 
در مرزهای شمالی و کردنشین سوریه بود. به 
عاوه با این کار، سربازان سوری مستقر در این 
مناطق هم امکان جابه جایی و تمرکز بر جبهه 
های دیگر را می یافتند. با این حال شاید در آن 
زمان با توجه به تبلیغات مکرر دولت وقت آمریکا 
مبنی بر وارد نشدن به جنگ ســوریــه، دولت 
سوریه حضور گسترده نیروهای آمریکایی در 
این مناطق را پیش بینی نمی کرد. دولت آمریکا 
به رغم این که تا روی کار آمدن ترامپ هیچ گاه 
استقرار وسیع سربازان آمریکایی را در سوریه و 
از جمله این مناطق تایید نکرد ولی عما حضور 
سربازان آمریکایی در این مناطق به یک نگرانی 
بلند مدت برای دولت سوریه، روسیه، ایران و 
حتی ترکیه تبدیل شده بود. این موضوع احتماال 
یکی از عواملی بود که ترکیه، روسیه و ایران را 
به سمت همکاری در رونــد آستانه سوق داد. 
دولت ترکیه قبل از همکاری با ایــران و روسیه 
در چارچوب روند آستانه، برای چندین سال، 
واقعیت  بر  غیرمنطبق  و  بلندپروازانه  طرحی 
های جمعیتی و جغرافیایی منطقه را دنبال کرد 
که شامل ایجاد یک منطقه ترکمن بین مناطق 

کردنشین عــراق و سوریه بود تا به عنوان یک 
منطقه حائل عمل و از پیوستن مناطق کردنشین 
ــراق، سوریه و ترکیه به همدیگر جلوگیری  ع
کند. از نظر دولت ترکیه، استقال و پیوستگی 
این مناطق یک تهدید دایمی را بــرای مناطق 
کردنشین ترکیه ایجاد خواهد کرد. تقریبا تمام 
کشورها و گروه ها در منطقه با طرح ایجاد منطقه 
ترکمن نشین مخالفت کردند. با این حال زمانی 
که هواپیمای روسی بر فراز مناطق ترکمن نشین 
مد نظر سوریه ساقط شد، پاسخ تند روسیه باعث 
شد ترکیه دریابد دیگر ایــن طــرح قابل ادامــه 
نیست و باید از آن عقب بنشیند و به روند آستانه 
یک  ایجاد  ــرای  ب ترکیه  اخیر  بپیوندد.تاش 
منطقه امن 30 کیلومتری در عمق خاک سوریه 
و تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق، همچنان 
که  بیانیه مشترک آمریکا و ترکیه درباره آتش بس 
در سوریه نشان می دهد،شانس موفقیت کمی 
دارد، با این حال امکان رسیدن به یک توافق با 
ترکیه برای اعاده حاکمیت سوریه بر این مناطق 
بیش از زمانی است که آمریکایی ها در منطقه 
حضور داشتند. به رغم این ماحظه، به نظر می 
رسد این اتفاق چندماهی زودتر از زمان مورد 
انتظار دولت سوریه افتاده است و شاید دولت 
سوریه و متحدانش ترجیح می دادنــدکــه این 
اتفاق بعد از تسلط ارتش بر دیگر مناطق و به ویژه 
ادلب می افتاد تا دست پرتری برای مذاکره با 
ترکیه داشته باشند. با وجود این ، اگر حضور 
نیروهای آمریکایی در شمال سوریه ادامه می 
یافت، قطعا یک اقدام تجزیه طلبانه با پشتیبانی 
سربازان آمریکایی در این منطقه رقم می خورد 
که هیچ گاه در جهت منافع ایران، ترکیه، عراق 
و سوریه نبوده و نخواهد بــود. هرچند ممکن 
است مذاکرات با ترکیه به درازا بینجامد ولی در 
بلندمدت، این امیدواری وجود دارد که حاکمیت 
دولت سوریه بر تمامیت خاک این کشور اعاده 

شود و صلح و ثبات به این منطقه بازگردد.

سوگواری چله نشینان غم سیدالشهدا)ع( در هر نقطه از دنیا

40 روز درفراق و فغان
امروز کسی نبود که لب به سخن بگشاید و از کربا 
سخن نگوید. وصف این حال و هوا شدنی نیست 
و بیان این چند خط، قطره ای از نم دریای عشق 
به ساالر شهیدان)ع( است.40 روز گذشت. در 
آن غروب خون آلود، هنگامی که خنجر شقاوت 
ها و نامردی ها، گلوی آخرین مبارز را درید، آن 
گاه که زنان و فرزندان داغ دیده  در میان شعله 
های آتش خیمه هاشان، به سوگ مردان در خون 
جشن  به  بودند، دشمن  نشسته  خــود  غلتیده 
و ســرور ایستاد امــا زینب، ایــن ستون پابرجای 
کــاروان اســرا، همه چیز را به گونه ای دیگر رقم 
زد. به راستی چه کسی می داند چگونه زینب 
با وجود سنگینی کوهی از مصیبت  ها بر شانه 
هایش، بغض غم ها را فرو داد و قدم بر قله رفیع 
عزت و آزادگی گذاشت. با سخنان زینب، کربا 
به بلوغ رسید و خون شهدا جوشید و جوشید تا آن 
جویبار خونی که در غریبانه ترین حالت ممکن بر 
زمین جاری شده بود، در اربعین حسینی، رودی 
خروشان شد. حاال و پس از این همه سال، این 
خون همچنان جــاری اســت. آنــان که به چشمه 
عشق رسیده اند سر از پا نمی شناسند و آن ها که 

جامانده اند دلخوش به بارقه ای از لطف هستند تا 
کمی بعد به مقصود خود برسند. دیروز همزمان با 
اربعین سیدالشهدا)ع(، میلیون ها عاشق حسینی 
که روزها برای رسیدن به معشوق مسیر نجف تا 
کربا یا کاظمین تا کربا وحتی دیگر مسیرها را با 
پای پیاده به سوی حرم ارباب طی کردند، در کربا 
حضور یافتند و با برپایی دسته های منظم، در حال 
عزاداری برای ساالر شهیدان بودند.طبق خبرها 
باوجود این که بسیاری از زائران تا دیروز به کربا 
رسیده بودند، اما همچنان در مسیر نجف تا کربا 
زائران بسیاری در حال پیاده روی به سمت حرم 
حسینی بودند و همچنان موج خروشان زائران 
اربعین حسینی در حال حرکت است. دیروز در 
گوشه گوشه دنیا هم مراسم سوگواری برپا بود. 
در پایتخت کشور خودمان هم مراسم پیاده روی 
جاماندگان اربعین حسینی به تاسی از پیاده روی 
میلیون ها عاشق اباعبدا...حسین)ع( در عراق 
حرم  سمت  به  پایتخت  چندگانه  مسیرهای  از 
حضرت عبدالعظیم)ع( راهپیمایی کردند. این 
جا هم کسی نبود که آرزوی زیارت کربا را با بغض 

نداشته باشد.

افــزایــش 50 درصــدی زائـــران اربعین 98      
نسبت به سال گذشته

ــاره، دبیر ستاد مرکزی اربعین از  در همین ب
افــزایــش بیش از 50 درصـــدی تــعــداد زائــران 
اربعین ۹۸ نسبت به سال گذشته خبر داد. احمد 
محمدی فر روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری 
فارس،  با بیان این که از اول محرم تاکنون بیش 
از سه میلیون  و 350 هزار نفر به عتبات مشرف 
شدند، اظهار کرد: از اول ماه صفر تاکنون نیز سه 
میلیون و 50 نفر از زائران اربعین به کربا تشرف 
یافتند که این تعداد نسبت به سال گذشته بیش 

از 50 درصد افزایش داشته است. 

یادداشت  روز

  دکتر میر یوسف علوی 
تحلیل گر مسائل بین الملل

حاج علی اکبری: اربعین باید در متن های درسی آموزش و پرورش وارد شود

محمداکبری- خطیب جمعه تهران با بیان 
این که »اربعین به اسم رمز شیعه برای سازمان 
دهی در آستانه تحوالت بزرگ تاریخ تبدیل 
شده است« افزود: آموزش و پرورش باید اربعین 
را در متن های درسی و برنامه فرزندان ما وارد 
کند و در این زمینه کوتاهی نشود. دانشگاه، 

نخبگان و حوزه های علمیه و اصحاب علم از 
نقش تاریخی خود در این لحظات خاص جا 

نمانند. 
حجت االسام محمدجواد حاج علی اکبری با 
تاکید بر این که دانشگاه ها و حوزه های علمیه 
نباید از نقش تاریخی خود در موضوع اربعین 

جا بمانند اضافه کرد: از همه هنرمندان متعهد 
و عاشق توقع می رود که لحظه های این اتفاق 
بزرگ را غنیمت بشمارند و با اقدامات هنری این 
حادثه و اتفاقات بزرگ را جاودانه کنند و با شعر ، 
فیلم ، پویانمایی ، سریال و مستندسازی در این 

زمینه کوتاهی نکنند.

معافیت 5 باره عراق از تحریم مبادالت انرژی با ایران 
وزارت امور خارجه آمریکا در اطاعیه ای که 
روز پنج شنبه گذشته صادر کرد، کشور عراق 
را بــرای یک دوره چهار ماهه دیگر از تحریم 
های حوزه انــرژی کشورمان مستثنا کرد. به 
گــزارش رادیوفرانسه، بر این اســاس، آمریکا 
معافیت های عراق از تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اسامی را برای واردات گاز طبیعی 

و برق از ایــران به مدت 120 روز دیگر تمدید 
کرده است. 

ــروج یــک جانبه آمریکا ازتــوافــق  از هنگام خ
هسته ای و اعمال تحریم های گسترده علیه 
ایران، از سال گذشته، این پنجمین باری است 
که آمریکا معافیت های تحریمی عراق برای 
واردات انرژی از ایران را تأیید می کند. وزارت 

امور خارجه آمریکا نوشت که این تصمیم در 
جهت کمک به بغداد برای قطع وابستگی خود 
به انرژی ایران گرفته شده است. گفتنی است 
عــراق در بخش گــاز طبیعی و بــرق وابستگی 
زیادی به ایران دارد و مسئوالن این کشور بارها 
اعــام کــرده اند که امکان قطع این میزان از 

واردات انرژی از ایران وجود ندارد. 

تاکید جهانگیری و عبدالمهدی بر تقویت همکاری های ایران و عراق 
رئیس  اول  ــاون  ــع م جهانگیری«  ــاق  ــح »اس
جمهورکشورمان و »عادل عبدالمهدی« نخست 
ــراق دربـــاره تقویت روابــط دو کشور و  ــر ع وزی
همکاری در زمینه اربعین گفت وگو و بر تقویت 
ــزارش ایرنا،  همکاری ها تاکید کردند. به گ
جهانگیری که روز شنبه در سفر به عراق و حضور 
در مراسم میلیونی اربعین پس از نجف وارد 
کربا شد، درتماسی تلفنی با عبدالمهدی، 

با وی درخــصــوص همکاری هــای اربعینی و 
نیز  زمینه های دیگر همکاری میان دو کشور 
گفت و گو کرده است. این گزارش حاکی است، 
عبدالمهدی با تاکید بر اهمیت همکاری های 
فشرده برای تقویت روابط دو کشور، اهمیت 
نقش اربعین در وحــدت ملت هــای مسلمان 
منطقه را یادآور شد. وی همچنین با استقبال 
از حضور جهانگیری و زائران ایرانی در مراسم 

ــان قــدردانــی کرد.  اربعین حسینی)ع( از آن
جهانگیری نیز در این مکالمه تلفنی، ضمن 
قدردانی ویژه از مهمان نوازی و خدمت رسانی 
دولت و ملت عراق به میلیون ها زائر اربعین از 
جمله زائران ایرانی، آن را کاری بزرگ دانست و 
آمادگی جمهوری اسامی ایران برای مساعدت 
در این زمینه را یادآوری کرد. جهانگیری صبح 

دیروز نیز به نجف اشرف مشرف شد.

افشاگر مصری: دولت مصر مخفیانه آب نیل را به رژیم صهیونیستی می فروشد
ــت مصر در  محمد علی، افشاگر فساد در دول
تازه ترین اظهارات خود گفت که دولت عبدالفتاح 
السیسی در اوج بحران آب در مصر، به صورت 
مخفیانه آب رود نیل را به طرف های خارجی  
ــارس، »محمد علی«،  ــزارش ف می فروشد.به گ
پیمانکار و هنرپیشه مصری که به تازگی دست 
به افشاگری علیه دولــت مصر زد و با این کار، 
مردم را برای چند روز به میدان ها کشاند، اقدام 
»عبدالفتاح  ــت  دول علیه  جدید  افشاگری  بــه 
در  ــرد.او  ــ ک مصر  رئیس جمهور  الــســیــســی«، 
گفت وگوی  ویژه با وب سایت »میدل ایست آی« 
اظهار کــرد که دولــت مصر به صــورت مخفیانه 
ــرده و  تونل ها یــی را زیــر کــانــال سوئز ایــجــاد ک
چه بسا از آن ها برای انتقال آب به یک »کشور 
خارجی« استفاده می کند.محمدعلی به نقل 
تونل ها  ــن  ای ساخت  در  کــه  مهندس هایی  از 
مشارکت داشته اند، گفت که این تونل ها برای 

مصر میلیاردها دالر هزینه داشته است.افشاگر 
مصری با انتقاد از این مخفی کاری دولت سیسی 
گفت: در حالی قاهره مخفیانه آب نیل را به طرف 
خارجی می فروشد که مردم مصر به دلیل احداث 
سد »النهضه« در اتیوپی با خطر کمبود آب رو به رو 
هستند.محمد علی که برای سال های مدیدی به 
عنوان پیمانکار در پروژه های ارتش و دولت مصر 
کار کرده و هم اکنون در اسپانیا به سر می برد، 
احتمال داد که کانال های سری انتقال آب که در 
زیر آبراهه سوئز ایجاد شده، سر از شبه جزیره سینا 
درآورده اند.او از عبدالفتاح السیسی خواسته 
در این باره به مردم پاسخ دهد و طرفی را که آب 
رودخانه نیل به آن فروخته می شود، معرفی کند.
وب سایت »میدل ایست  آبزرور« انگلیس، سه سال 
پیش تصاویری از کانال های مخفیانه انتقال آب 
در اطراف کانال سوئز منتشر کرده و مدعی شده 
بود که مصر آب نیل را از طریق شبه جزیره سینا 

به رژیم اسرائیل می فروشد.براساس ادعای این 
رسانه انگلیسی، دولت مصر از رژیم صهیونیستی 
خواسته بود برای کاهش فشار اتیوپی به مصر در 
ماجرای سد النهضه، ورود و میانجی گری کند. 
رژیم  تل آویو نیز شرط کرده بود اگر قاهره سهمی 
از آب نیل را در پایین دست به اسرائیل اختصاص 
دهد، حاضر به وساطت است.دولت اتیوپی از 
چند سال پیش پروژه احداث سد النهضه روی 
سرشاخه  رود نیل را آغاز کرده و در حال آبگیری 
برای این سد است. آب نیل بعد از عبور از کشور 
ســودان وارد خاک مصر می شود و بعد از طی 
مسافتی طوالنی به دریای مدیترانه می ریزد و 
در توسعه این کشورها به ویژه مصر نقش بسیاری 
مهمی ایفا می کند.مذاکرات دولت مصر با دولت 
اتیوپی بر سر سد النهضه و حقابه مصر از آب نیل 
به تازگی به بن بست رسیده و مصر نگران است 
که احداث این سد، باعث وقوع خشکسالی شود.

دانشجویان کره جنوبی از دیوار اقامتگاه سفیر آمریکا در سئول باال رفتند

حــدود 20 تن از دانشجویان کره جنوبی که 
حامی پیونگ یانگ هستند، وارد محل اقامت 
سفیر آمریکا در سئول شدند و بنرهایی را نشان 
دادنــد که از سفیر خواسته بود کشور را ترک 
کند.به گــزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، این دانشجویان کره جنوبی که حامی 
کره شمالی بودند، از »هــری هریس«، سفیر 
آمریکا در سئول خواستند بابت نقض شرم آور 
امنیتی، کره جنوبی را ترک کند.تصاویری که 
آن ها از خود در فیس بوک منتشر کردند نشان 
می داد، دانشجویان با باال رفتن از روی دیوار 
محل اقامت سفیر وارد ساختمان شدند.در 
یکی از تصاویر نشان داده شده که گروهی از 
دانشجویان روی دیوار محل اقامت سفیر آمریکا 
در سئول ایستاده اند و بنرهایی در دست دارند 

که رویش »هریس، سرزمین را ما را ترک کن« 
نوشته شده است.این دانشجویان همچنین 
گفتند، آن ها به درخواست های واشنگتن از 
سئول برای افزایش شراکتش در هزینه های 
آمریکایی در کره  نیروهای  دفاعی و حضور 
جنوبی اعتراض کردند.آمریکا 2۸ هزار و 500 
سرباز در کره جنوبی دارد تا از این کشور در 
مقابل کره شمالی مسلح به ساح اتمی دفاع 
کند.یکی از مقام های پلیس کره جنوبی گفت: 
1۷ دانشجو پس از ورود غیرقانونی به محل 
اقامت سفیر آمریکا دستگیر و برای بازجویی 
به اداره پلیس منتقل شدند.وزارت خارجه کره 
جنوبی نیز این اقدام دانشجویان را محکوم کرد 
و در بیانیه ای گفت: هرگونه آسیب یا حمله به 
محل های دیپلماتیک خارجی را نمی توان تحت 

هیچ شرایطی توجیه کرد. همچنین درخواست 
برای افزایش تدابیر امنیتی در اطــراف محل 
اقامت سفیر آمریکا صادر شده است.این گروه از 
دانشجویان پیشتر گفته بودند، اگر کیم جونگ 
اون، رهبری کــره شمالی به سئول بیاید، با 

استقبال مواجه می شود.
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گم شده ای به نام"منطقه امن" 

صابرگل عنبری- کلیدی ترین نکته توافق پنس-
اردوغان در روز پنج شنبه گذشته بحث منطقه امن 
است، ولی جالب این جاست که همین موضوع  هم 
مبهم ترین بخش توافق است؛ درست مانند توافق های 
پیشین میان آنکارا و واشنگتن که هیچ وقت به طور 
علنی حد و حدود منطقه امن آن مشخص نشده و 
این هم به اختالف نظر شدید طرف ها در این باره بر 
می گردد. در این توافق 13 بندی نیز با وجود به کار 
رفتن واژه "منطقه امن" در بندهای 7، 9، 10 و 11، 
هیچ اشاره ای به عمق و طول منطقه امن نشده است. 
با این حال، وزیر خارجه ترکیه همزمان با اعالم خبر 
توافق، اظهار کرد که هدف آنکارا ایجاد منطقه ای امن 
به عمق 32 کیلومتر و در امتداد 460 کیلومتر است. 
اما مظلوم کوبانی )عبدی( فرمانده کل نیروهای قسد 
در واکنش به این توافق، ضمن اعالم موافقت با آن، 
اعالم کرد که صرفا منطقه  میان راس العین تا تل 
ابیض را در بر می گیرد که معنای دیگر آن این است 
که قرار نیست طبق نظر آنکارا، منطقه امن در امتداد 
نوار مرزی 460 کیلومتری میان سوریه و ترکیه ایجاد 
شود.در متن توافق هم اشاره ای غیر مستقیم در تایید 
این سخن مظلوم کوبانی دیده می شود. بند 7 از تعهد 
ترکیه مربوط به تضمین سالمت و رفاه ساکنان همه 
مناطق مسکونی "در منطقه امن که نیروهای ترکیه بر 
آن سیطره دارند" است. چون هم اکنون منطقه میان 
تل ابیض و راس العین به طول 120 کیلومتر تحت 
کنترل ارتش ترکیه است، در واقع عبارت پیش گفته 
می تواند نشانه ای از این باشد که منطقه امن مورد 
توافق در واقع همانی است که کوبانی به آن اشاره 
کرد.البته ابهام در کلیدی ترین مسئله یعنی منطقه 
امن خود گویای این مطلب است که خواسته ترکیه 
در ایجاد منطقه امن به عمق 30 تا 40 کیلومتر در 
امتداد کل نوار مرزی 460 کیلومتری برآورده نشده 
است. در همین حال، ابهامات دیگری نیز در توافق 
دربــاره نابودی استحکامات نظامی، بازگرداندن 
سالح های سنگین و عقب نشینی نیروهای کردی از 
منطقه امن "مبهم" وجود دارد. در واقع همین ابهامات 
و مفروضات آن ها نشان دهنده دو نکته محوری است: 
یکی شکنندگی توافق و دیگری هم این که بر خالف 
برخی تحلیل ها، وجود یک توافق کامال یک جانبه و 
به نفع آنکارا گزاره درستی به نظر نمی رسد و توافق 
به معنای پایان کامل سیطره کردی در شرق فرات 
نیست؛ هر چند به شکل قابل توجهی آن را محدود و از 
بخش هایی از مرزهای ترکیه دور می کند، بلکه توافق 
هم تالشی است برای راضی کردن ترکیه و در عین 
حال حفظ  سیطره حداقلی کردی. به نظر نگارنده 
شکنندگی توافق دلیلی بر استمرار نیافتن آن نیست، 
بلکه دالیلی می تواند به تداوم آن کمک کند؛ از جمله 
نگرانی ترکیه از تبعات اجماع بین المللی و تحریم های 

احتمالی و "ویرانگر" آمریکا.

تحلیل روز

قاب بین الملل 

چهره روز 

پیشخوان بین الملل 

کارتون روز 

 70 شهید و 30 زخمی 
در انفجار ننگرهار 

در پی چند انفجار تروریستی در مسجدی در منطقۀ 
»َجوَدره« شهر هسکه مینه والیت )استان( ننگرهار  
دست کم 70 تن شهید و بیش از 30 نفر زخمی 
شدند. این انفجارها در هنگام نماز جمعه رخ داده 
است. انفجار تروریستی در مسجد ننگرهار در حالی 
است که خشونت ها در افغانستان و تعداد کشته 
شدگان غیرنظامی در این خشونت ها طی پاییز 
امسال رکورد تازه ای را ثبت کرده است. تا لحظه 
نگارش خبر، هیچ گروهی مسئولیت این حمله 
را به عهده نگرفته اما طالبان آن را محکوم کرده 
است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان 
)یوناما( در گزارش تازه ای اعالم کرد که میزان تلفات 
غیرنظامیان در 9 ماه نخست سال 2019 باالترین 
سطح در پنج سال اخیر بوده است  و بیش از 8 هزار 

غیرنظامی افغان  کشته و زخمی شده اند. 

بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود تنها چهار روز 
دیگر برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد.تا این 
ــرای تشکیل کابینه  لحظه تــالش هــای نتانیاهو ب
جدید راه به جایی نبرده اســت و او نتوانسته 61 
عضو کنست را به منظور تشکیل دولت جدید با خود 
همراه سازد.به نوشته هاآرتص، رووین ریولین رئیس 
رژیم صهیونیستی مهلت داده شده به نتانیاهو برای 
تشکیل دولت جدید را دو هفته دیگر تمدید نخواهد 
کرد و این یعنی چهار روز دیگر و برای نخستین بار از 
زمان استعفای ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق این 
رژیم در سال 2008، شخصی غیر از نتانیاهو مامور 
تشکیل کابینه جدید خواهد شد.سال 2008 زیپی 
لیونی نیز مامور تشکیل کابینه شد که در نهایت موفق 

به این کار نشد.

سایت باس نیوز وابسته به مسرور بارزانی نخست 
دموکرات  عــراق)حــزب  کردستان  وزیراقلیم 
کردستان(14اکتبر 2019یک روزبعدازتوافق 
ُکردهابا دولت سوریه، کاریکاتوری را منتشر کرد 
که درآن دو خنجربه پشت یک ُکرد با دستاری 
مزین به پرچم اقلیم کردستان زده شده است:  1- 
خنجری به نام کرکوک درتاریخ 16 اکتبر)توافق 
در16اکتبر2017بابغداد  میهنی  اتحادیه 

واستقرارارتش عراق درکرکوک(        
ــه نـــام کــوبــانــی درتـــاریـــخ 13  ــری ب ــج ــن   2-خ
اکتبر)توافق اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه 

بادمشق واستقرارارتش سوریه درکوبانی (      
کردستان)عراق( دموکرات  حزب  گویاازنظر 
توافق دیگراحزاب ُکردی با دولت های مرکزی 

خیانت محسوب می شود.      

جلد نشریه »اکونومیست« : تبعات خیانت به ُکردها؛ 
چه کسی می تواند به آمریکای ترامپ اعتماد کند؟

شهرهای مختلف لبنان ازجمله بیروت،  چند روزی 
است صحنه اعتراض های مردمی به سیاست 
اقتصادی دولت "سعد الحریری"، نخست وزیر 
لبنان است؛ ازتعرض برخی به بانک ها وفروشگاه 
ها و اموال عمومی گرفته تا آتش زدن الستیک و 
سطل های زباله در خیابان ها. هشتگ های »لبنان 
قیام می کند« و »انقالب مردم« نیز داغ شده است. 
بیشتر لبنانی ها هم بر کناره گیری دولت پافشاری 
می کنند، اما دبیر کل حزب ا... لبنان می گوید 
با استعفای کابینه موافق نیست،هیچ کس هم 

نباید کنار بکشد، هرچند که دولت کنونی باید 
از رویــدادهــای اخیر درس بگیرد و با روحیه ای 
جهادی به کار ادامه دهد. انگیزه اصلی اعتراضات 
در لبنان، مالیاتی است که دولــت بر مکالمات 
پیام رسان واتس اپ و برخی دیگر از اپلیکیشن های 
اینترنتی وضع کرد. مخالفت مردم با این تصمیم، 
بحث فساد مالی و سیاسی در کشور را  زنده کرد 
و اعتراض ها دامنه دار شد. دولت لبنان از تصمیم 
خود در وضع مالیات مربوط صرف نظر کرد، اما 
استعفای  خواستار  کنندگان  تظاهرات  حــاال  

سردمداران شده اند. دولت لبنان از بهار سال 
2018 وعده داده بود که اصالحات اقتصادی را به 
جریان بیندازد و از جمله بدهی خارجی 12میلیارد 
دالری خود را بپردازد. لبنان در هفته های اخیر 
با کمبود ارز و نقدینگی، سقوط پول ملی و بهای 
امالک روبه رو بوده است. به همین علت مردم به 
ذخیره کردن دالر روی آورده انـــد. دولت لبنان 
در صدد بود با افزایش مالیات و اصالح هزینه های 
خدمات عمومی، بخشی از کسری بودجه خود را 
جبران کند. تظاهرات شهروندان لبنانی درحالی 
ــه یافته است که  بــرای سومین روز متوالی ادام
نخست وزیر این کشور در سخنانی پس از گذشت 
دو روز از تظاهرات مردمی این کشور علیه مصوبه 
مالیات های جدید و نابه سامانی اوضاع معیشتی 
اعالم کرد به شرکایش در دولت 72 ساعت فرصت 
می دهد تا پیشنهادهای خود را برای برون رفت از 
بحران اقتصادی ارائه دهند.همزمان،سید حسن 
نصرا... در سخنرانی خود به مناسبت فرا رسیدن 
اربعین، ابتدا واقعیت اعتراضات را پذیرفت و به 
دور از ربط دادن اعتراضات به بیرون لبنان گفت: 
»این که می گویند حزب ا... برای تظاهرات علیه 
بانک ها برنامه ریزی می کند، نادرست است... 
اعتراض های مردم کاماًل خودجوش و مردمی بود و 
هیچ بیگانه و سفارتی در سازمان دهی آن ها دخیل 
نبود و کاماًل صادقانه است. متأسفانه عادت داریم 
همیشه بگوییم عناصر خارجی دخیل هستند.« 
نصرا... برخالف آن که فرصت را مغتنم بشمارد 
و به رقیب سیاسی خود حمله کند گفت: »ایده 

برگزاری انتخابات زودهنگام را قبول نداریم. 
]انتخابات زودهنگام[ چیزی را تغییر نمی دهد جز 
این که بودجه زیادی می طلبد.«به نظر می رسد 
اصلی ترین دلیل مخالفت سید حسن نصرا... و 
حزب ا... با استعفای سعد حریری تجربه تشکیل 
دولت در لبنان در گذشته است. دولت اخیر بعد 
از حدود دو سال رایزنی و کارشکنی سعودی ها 
تشکیل شد  بنابراین نصرا... ضمن پذیرش فساد 
عمیق دولت لبنان با یــادآوری این مسئله معتقد 
است: »هنگامی که ]مــردم[ شاهد فساد و هدر 
رفتن صدها میلیون دالر هستند هرگز قبول 
نمی کنند که چیزی به حکومت پرداخت کنند... 
گروه های سیاسی نیز نمی توانند مانع حضور مردم 
در خیابان ها و برپایی اعتراض شوند... نصیحت 
می کنم امــوال عمومی و خصوصی را تخریب 
نکنید اما هرچه می خواهید به من و دیگران دشنام 
بدهید.... در صورت استعفا یک سال طول خواهد 
کشید تا دولت جدید بر سر کار آید اما آن قدر زمان 
نیست که دولت جدیدی تشکیل شود.«و در پایان 
نصرا... بدون آن که بخواهد بر موج اعتراضات 
سوار شود یا بهره برداری سیاسی کند گفت: »ما 
به اعتراض های مردم احترام می گذاریم و مردم 
باید بدانند پیام آن ها به گوش مسئوالن رسید...
پیام و هشدار مردم برای همه جریان های سیاسی 
است. ما خواستار مبارزه با فساد هستیم. چرا مردم 
پول ها و زن ها جواهرات و جگرگوشه هایشان را به 
مقاومت می دهند، چون به مقاومت اعتماد دارند و 

می دانند پول شان کجا خرج می شود.«

ساکنان بارسلون، مرکز منطقه کاتالونیای 
اسپانیا روز شنبه را در حالی آغاز کردند که بوی 
ناشی از سوختن اموال همچنان در مرکز شهر 
به مشام می رسید و پاره های سنگ، شیشه های 
شکسته و گلوله های پالستیکی در میدان ها 
و مناطق درگیری دیده می شد.  از دوشنبه 
صحنه  شب  هر  بارسلون  کنون،  تا  گذشته 
درگیری های خیابانی است که در اعتراض 
به حکم زندان 9 تن از رهبران استقالل طلب 
این منطقه آغاز شده است. همچنین، پلیس 

ــون شمار  ــل ــارس ب
تظاهرات کنندگان 
جمعه شب در این 
شهر را بیش از نیم 
میلیون نفر برآورد 
ــت. روز  ــرده اسـ کـ
جــمــعــه تــعــدادی 
کـــــارگـــــران  از 

ــدازی اعتصاب های  و کارمندان نیز با راه انـ
ــات  ــراضـ ــتـ ــه ایـــــن مـــــوج اعـ ــ ــرده ب ــتـ ــسـ گـ
و  کاتالونیا  پرچم های  معترضان  پیوستند. 
و  »استقالل«  مضمون  با  شعارنوشته هایی 
»آزادی زندانیان سیاسی« در دست داشتند. به 
گفته مراکز امداد، جمعه شب دست کم 182 
نفر در سراسر این منطقۀ 7.5 میلیون نفری 
زخمی شده اند. بیشترین زخمی ها متعلق به 
شهر بارسلون )152 نفر( بوده اند و پس از آن نیز 
شهرهای جیرونا، تاراگونا و لریدا قرار داشتند. 

بنا بر اعالم وزارت کشور اسپانیا تا کنون83 نفر 
نیز بازداشت شده اند. در همین حال مسابقه 
ال کالسیکو بین کهکشانی های مادرید و آبی 
اناری های بارسلون به علت وضعیت ویژه این 
شهر با تصمیم مسئوالن فوتبال اسپانیا حدود 
دو ماه به تعویق افتاد. قــرار بود این مسابقه 
روز 4 آبان )26 اکتبر( در ورزشگاه نیوکمپ 
برگزار شــود. در شرایطی که تنها یک ماه تا 
انتخابات پارلمانی اسپانیا فرصت باقی مانده 
است، احزاب راست و میانه اسپانیا از دولت 
پدرو  سوسیالیست 
سانچز درخــواســت 
کرده اند که اقدامات 
برای  را  فوق العاده 
بــــــرقــــــراری نــظــم 
عمومی در کاتالونیا 
به کار گیرد. کاتالونیا 
منطقه ای صنعتی و 
ثروتمند در اسپانیا به شمار می رود که سال 
هاست از خودمختاری بــرخــوردار اســت، با 
این حال در سال های اخیر جنبش استقالل 
طلب کاتالونیا تالش کرده است این منطقه را 
از اسپانیا جدا کند. با این که جدایی طلبی در 
کاتالونیا رو به رشد است اما بر اساس آخرین 
نظرسنجی صورت گرفته از سوی دولت منطقه 
کاتالونیا که در ماه ژوئیه منتشر شد، 44 درصد 
مردم کاتالونیا موافق استقالل و 48.3 درصد 

با آن مخالف  هستند.

لبنان همچنان در آتش اعتراض 
اصلی ترین دلیل مخالفت نصرا... با استعفای سعد حریری چیست؟ 

در پی درگیری های کاتالونیای اسپانیا 182 تن زخمی و 83 تن بازداشت شدند 

دود اعتراضات در چشم ال کالسیکو 

سانتیاگو در آتش 

رئیس جمهور ترکیه که ارتــش آن  با همراهی 
تروریست های چندملیتی وابسته به این کشور 
ــدود 10 روز اســت به خــاک سوریه تجاوز و  ح
مناطقی از شمال این کشور را اشغال کرده، در 
اظهاراتی قابل توجه می گوید که اگر در مذاکرات 
با پوتین)روز سه شنبه در سوچی( درباره حضور 
ــش سوریه در شمال ایــن کشور  نیروهای ارت
به نتیجه نرسد نقشه اش را عملیاتی خواهد 
کرد!اوهمچنین تهدید کرد اگر مبارزان کرد 
عقب نشینی نکنند، آن ها را نابود خواهد کرد. به 
نظر می رسد اردوغان که در اندیشه اشغالگری 
شمال سوریه به سر می برد و حاال حضور نیروهای 
ارتش این کشور را مزاحم می بیند و نمی تواند 
طرح هایش را به پیش ببرد، با توافق نیم بند با 
آمریکایی ها در حال تهدید کردن ارتش رسمی 
کشوری دیگر است مبنی بر این که یا از خاک 
خود و  مرزهایش عقب نشینی کند یا این که به آن 
حمله خواهند کرد. نکته قابل توجه آن که نوک 
پیکان حمله ارتش اشغالگر ترکیه، تروریست های 
سوری و شهروندان این کشور هستند که در طول 
سال های گذشته با دولت مرکزی در حال جنگ 
بوده و جنایات بی شماری را مرتکب شده اند.
به نوشته کانال اخبار سوریه،هر چند به نظر 
می رسد که رئیس جمهور ترکیه در حال بلوف 
زدن است و جرئت حمله به ارتش سوریه را به 
دالیل مختلف نخواهد داشت، اما باید در نظر 
گرفت  او آدم طبیعی و قابل پیش بینی نیست و 
ممکن است هر اشتباهی از او سر بزند. کسی که 

از تروریست ها حمایت کرده، تقریبًا یک کشور را 
به ویرانی کشانده، دوستان و یاران قدیمی اش را 
از خود رانده، صدها هزار نفر از شهروندان کشور 
خــودش را از کار اخــراج یا به کشورهای دیگر 
آواره کرده و در نهایت بزرگ ترین زندان روزنامه 
نگاران و نویسندگان را در جهان تشکیل داده، هر 
خطای غیرقابل باوری را ممکن است انجام دهد. 
پس از گذشت یک هفته از عملیات نظامی ارتش 
ترکیه و شبه نظامیان موسوم به ارتش وطنی در 
حدفاصل شهرهای تل ابیض و راس العین در 
نــوار مــرزی شمال سوریه با ترکیه که به تسلط 
این نیروها بر نوارمرزی به طول 120 کیلومتر 
و عمق 30 کیلومتر منجر شد، روز پنج شنبه، 
مقام های واشنگتن و آنکارا از دستیابی به توافق 
آتش بس در 13 بند خبر دادند. آمریکا و ترکیه در 
توافق نامه مزبور به حفظ تمامیت ارضی سوریه 
اشاره کرده اند اما جالب این جاست که هر دو 
کشور» بدون اذن و رضایت دولت مرکزی دمشق 
در سوریه حضور دارنــد.« به عبارت دیگر »دو 
کشور خارجی متجاوز« درباره حضور در کشوری 
توافق کرده اند که دولت مرکزی آن کشور چنین 
مجوزی به هیچ کدام از آنان نداده است. بنابراین 
به سادگی می توان گفت که این توافق نامه از 
مشروعیت حقوقی برخوردار نیست. با این حال، 
قبل از توافق پنس و اردوغــان، بشار اسد رئیس 
جمهور سوریه اعالم کرد که به حمالت ترکیه 
در هر سطحی که الزم باشد، واکنش نشان داده 

خواهد شد.

مخالفت با برگزیت بــدون توافق که بوریس 
جانسون پیش و پس از نخست وزیری مدافع آن 
بوده، آن قدر برای نمایندگان پارلمان بریتانیا 
مهم بود که پس از 37 سال، روز تعطیل )شنبه( 
به مجلس رفتند تا مچ جانسون را در بازی قدرت 
بخوابانند. پارلمان بریتانیا دیروز در نشستی 
فوق العاده، با 322 رای موافق در مقابل 306 
رای مخالف، طرحی را به تصویب رساند که 
خواستار تعویق سه ماهه در خروج این کشور از 
 Letwin اتحادیه اروپا می شود. این متمم که به
)الیور لتوین، نام نماینده ای است که طرح را 
ارائه داده( مشهور است، از دولت می خواهد اگر 
»اطمینان کافی« برای »اجرای حساب شده« 
برگزیت و جزئیات توافق با بروکسل نــدارد، 
مجبور خواهد شد تاریخ اجرای برگزیت را تمدید 
کند. مهلت اجرای برگزیت 31 اکتبر )کمتر از 
دو هفته دیگر( است اما بر اساس این مصوبه، 
نخست وزیر بریتانیا باید تا پایان وقــت شب 
گذشته در نامه ای به اتحادیه اروپا خواستار این 
تعویق می شد و این مهلت را به 31 ژانویه سال 
آینده میالدی )11 بهمن( موکول می کرد. 

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا که بارها 
گفته است در هیچ صورت حاضر نیست مهلت 
31 اکتبر را به تعویق بیندازد، پس از تصویب این 
طرح گفت که همچنان با تعویق مخالف است و 
طرح اجرای برگزیت در مهلت مقرر را در روزهای 
آینده به پارلمان ارائــه خواهد کرد. نخستین 
جلسه ای که می تواند طرح بوریس جانسون را به 
رأی بگذارد، روز سه شنبه 30 مهر، خواهد بود. 
پارلمان بریتانیا دچار اختالف و چند دستگی 
است و جانسون در آن اکثریت ندارد. عالوه بر 
آن، مخالفان او در حال برنامه ریزی برای ایجاد 
فشار و تخریب حداکثری پیش از انتخابات آینده 
هستند. جانسون حاال باید رای 320 قانون گذار 
را برای تایید این توافق به دست بیاورد. اگر موفق 
شود، نام او به عنوان رهبری که توانست برگزیت 
را – چه خوب و چه بد – به سرانجام برساند، در 
تاریخ ثبت خواهد شد. ترزا می، نخست وزیر 
سابق بریتانیا ناچار شده بود خروج کشورش از 
اتحادیه را به تاخیر بیندازد. پارلمان سه بار به 
توافق او رای منفی داد، تا جایی که می در نهایت 

ناچار به استعفا شد.

دومینوی شکست های جانسون 
اصالحیه تعویق برگزیت در پارلمان بریتانیا تصویب شد 

سریال تهدیدهای سلطان 
 اردوغان:اگر در مذاکرات با پوتین درباره استقرار ارتش سوریه به نتیجه نرسیم 

 نقشه ام را عملی می کنم 

رئیس جمهور شیلی به دنبال شدت گرفتن 
تظاهرات علیه افزایش قیمت بلیت مترو در 
سانتیاگو، پایتخت این کشور وضعیت اضطراری 
اعالم کرده است.  معترضان که بخش زیادی 
از آن ها را دانشجویان و دانش آموزان تشکیل 
می دهند،  پیش از اعــالم وضعیت اضطراری 
در سانتیاگو بسیاری از ایستگاه های مترو در 

پایتخت شیلی را به آتش کشیدند و خسارت های 
زیادی به آن ها وارد کردند.  نخستین اعتراضات 
حدود یک هفته پیش در واکنش به گران شدن 
قیمت بلیت مترو آغاز شد که از 800 به 830 
پزو )افزایشی معادل حدود چهار سنت دالر به 
عبارتی از 1.13 دالر به 1.14 دالر( افزایش 
یافته بود. این دومین افزایش بهای بلیت در 
سال جاری میالدی محسوب می شد و پیش 
از این در ماه ژانویه نیز بلیت های مترو 20 پزو 

گران تر شده بود. 

نمای روز 

قیس سعید، رئیس جمهور منتخب تونس، صبح 
دیروز با خودروی شخصی اش که یک پژو 206 بود، 
عازم کاخ ریاست جمهوری شد. حقوق دان تونسی 
معروف به »کاندیدای جوانان«  با حمایت و تبلیغات 
قشر جوان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور توانست با کسب بیشترین آرا بر رقیب 

خود »نبیل القروی« پیروز شود.



دانشگاه  اخیر  نظرسنجی  نتایج 
نشان  ــران،  ــ ایـ مـــردم  از  مریلند 
می دهد سردار سلیمانی محبوب 
ترین شخصیت سیاسی داخلی و 
ژاپن محبوب ترین کشور خارجی 
بــرای ایــرانــیــان اســت. نتایج این 
نظرسنجی همچنین حاکی است 
که اکثریت مردم وضعیت اقتصادی 
کشور را بد می دانند و از »تورم« به 
عنوان چالش اصلی این حوزه یاد 
می کنند. بخش های دیگری از این 
نظرسنجی در صفحه 2 شماره پنج 
شنبه روزنامه خراسان درج شده 
بــود.   براساس گــزارش خراسان، 
ــاره برنامه  در ایــن نظرسنجی درب
موشکی ایران از مردم سوال شده 
که براساس نتایج آن 92 درصد 
برنامه  توسعه  معتقدند  ــردم  م از 
موشکی برای کشور مهم است که 
از این میزان 72 درصد آن را »بسیار 
مهم« می دانند. در سوال دیگری از 
مردم پرسیده شده که با کدام گزاره 
شواهدی  هرگاه  هستند:  موافق 
مبنی بر نقض آب ها یا حریم هوایی 
ایران یا حمله به کشتی یا هواپیمای 
ایرانی وجود داشته باشد ایران باید 
تا چنین  عامالن را مجازات کند 
حوادثی کمتر رخ بدهد یا ایــران 
باید ابتدا اطمینان حاصل کند که 
ــوادث چند برابر نمی شود  این ح
ــزرگ تــری تبدیل  و بــه درگــیــری ب
نمی شود و نباید همیشه به چنین 
ــن نتایج  حــوادثــی پاسخ دهــد. ای
نشان می دهد 77درصد با گزاره 
ــزاره دوم  اول و فقط 19درصــد گ
را ترجیح می دهند.  محور بعدی 
نظرسنجی درباره حضور ایران در 
سوریه است. در این باره 61درصد 
از حضور نیروهای نظامی ایران در 
سوریه حمایت کردند و 32 درصد 

نظری مخالف داشته اند.

کشورهای محبوب	 
بررسی دیدگاه مردم ایران درباره 
دیگری  بخش  جهان  کشورهای 
مریلند  دانــشــگــاه  نظرسنجی  از 

است. نتایج این نظرسنجی نشان 
می دهد ژاپن محبوب ترین کشور 
ایرانیان اســت)70درصــد(. چین 
ــد، روسیه با 57درصد  با 58درص
و آلــمــان بــا 55درصـــــد در رتبه 
ــد. همچنین  های بعدی قــرار دارن
آمــریــکــا و انگلیس هــم بــه عنوان 
ایرانیان  نزد  کشورها  منفورترین 
شناخته می شوند. براساس نتیجه 
ــردم ایـــران بیشتر  ســوالــی دیگر م
معتقدند باید روابــط با کشورهای 
آسیایی)49درصد( گسترش یابد 
تا کشورهای اروپایی)42درصد(.   

شخصیت های محبوب سیاسی 	 
در ایران

نظرسنجی  ــن  ای نتایج  ــاس  ــراس ب
ســـردار سلیمانی بــا 82درصـــد، 
در صــدر شخصیت هــای سیاسی 
ــران قـــرار دارد. پس  ــ مــحــبــوب ای
ــواد ظــریــف،  ــدج ــم ــح از او نــیــز م
محمدباقر  رئیسی،  سیدابراهیم 
قالیباف، محمود احــمــدی نــژاد، 
حسن روحانی و محمدجواد آذری 
جهرمی قرار دارنــد. براین اساس 
شرکت کنندگان  از  ــد  درصـ  67
ظریف  به  مثبتی  دیدگاه  مجموعا 
داشــتــه انــد. در ایــن مــیــان، میزان 
افرادی که گفته اند دیدگاه »بسیار 
ــد، از 36  مثبتی« بــه ظریف دارنـ
درصد در ماه ژانویه 2018، به 27 
درصــد کاهش یافته اســت. درصد 
محبوبیت سیدابراهیم رئیسی نیز 
با رشد نسبت به نظرسنجی های 

گذشته به 64درصد رسیده است. 
59 درصد از شرکت کنندگان در 
نظرسنجی گفته اند که به قالیباف 
محمود  دارنـــد.  مثبت  دیدگاهی 
سابق  رئیس جمهور  احمدی نژاد 
ایران هم با 52 درصد، در رده پنجم 
جدید  نظرسنجی  در  دارد.  ــرار  ق
مریلند، میزان محبوبیت روحانی 
تنها 42 درصد ذکر شده است که در 
قیاس با نظرسنجی پیشین کاهشی 

قابل توجه را نشان می دهد. 
جــهــرمــی  آذری  مـــحـــمـــدجـــواد 
ــت کــه در این  هفتمین فــردی اس
محبوبیتش  ــاره  ــ درب نظرسنجی 
ــده اســت. 32 درصــد از  ســوال ش
او  کــه  گفته اند  شرکت کنندگان 
را نمی شناسند، 33 درصــد او را 
می شناخته اند و دید مثبتی به او 
داشته اند و 31 درصد هم گفته اند 

که به وی دید منفی دارند.

و 	  اقتصادی  نامناسب  اوضـــاع 
چالش تورم

ــل دیـــگـــر ایــــن نــظــرســنــجــی  ــص ف
درخصوص مسائل اقتصادی ایران 
اســت. نتایج نظرسنجی دانشگاه 
مریلند حاکی است که 70درصد 
مردم اوضاع کلی اقتصاد کشور را بد 
می دانند و تنها 29درصد وضعیت 
اقتصادی را خوب توصیف کردند. 
تغییر چالش اقتصاد ایران از دیدگاه 
مردم یکی دیگر از نتایج نظرسنجی 
اخیر است. 36درصد مردم تورم و 
هزینه های باالی زندگی را چالش 

ــد و در  اصــلــی اقــتــصــاد دانــســتــه ان
حالی در این نظرسنجی 15 درصد 
بیکاری را چالش اصلی خوانده اند 
که در نظرسنجی مشابه در ژانویه 
2018 )بهمن 96( فقط 13درصد 
تورم و 40 درصد بیکاری را نام برده 
بــودنــد. درخــصــوص نقش تحریم 
های اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران 
هم 48درصد معتقدند تأثیر منفی 
زیادی داشته و 32 درصد هم معتقد 
بوده اند که تأثیر منفی داشته است. 
با این حال تعداد کسانی که سوء 
مدیریت اقتصادی و فساد داخلی 
را مقصر وضعیت اقتصادی کشور 
ــد و کسانی که  می دانند 55درص
را  خارجی  فشارهای  و  ها  تحریم 
مقصر می دانند 38درصــد است. 
مخاطبان نظرسنجی در پاسخ به 
سوالی دربــاره چشم انداز اقتصاد 
کشور 54 درصد معتقد بوده اند که 
بدتر می شود و این درحالی است 
که در نظرسنجی آوریــل 2018 
)اردیبهشت 97( این درصــد 64 
بــوده اســت. هم اکنون 31درصــد 
می گویند که اقتصاد کشور در حال 
بهتر شدن است. همچنین فقط 8 
درصد گفته اند که در یک سال اخیر 
ــی خود را به طال و ارز تبدیل  دارای
کرده اند. از سوی دیگر 69درصد از 
مردم اعتقاد دارند که کشور باید به 
سمت خودکفایی اقتصادی حرکت 
کند و در نقطه مقابل 28درصد نیز 
گفته اند که باید به سمت تجارت با 

دیگر کشورها برویم.

مبارزه با فساد	 
مریلند  دانشگاه  نتایج  بــراســاس 
ــردم معتقدند تالش  ــد م 28درصـ
های دولــت روحانی در مقایسه با 
ــه و  ــت ســـال گــذشــتــه افــزایــش داش
50درصــد گفته اند که ثابت مانده 
و 19درصـــد هم اعتقاد دارنــد که 
کاهش یافته است، اما درخصوص 
عملکرد قوه قضاییه 60 درصد این 
افراد تأکید کرده اند که روند مبارزه 
با فساد در این قوه افزایش داشته و 
25 درصد گفته اند ثابت و  هشت 
درصد هم تصریح کرده اند که این 
ــاره  ــت. درب ــوده اس ــد کاهشی ب رون
ورود سپاه به پروژه های سازندگی و 
اقتصادی سوال شده که 63درصد 
موافق و 31درصد مخالف بوده اند.  

 	NPT دیدگاه مردم درباره
ــوال دیگری دربـــاره عضویت  در س
ایران در پیمان منع گسترش سالح 
هــای هسته ای)NPT( گفته شده 
ــد از عضویت ایــران  ــ ــه 55درص ک
ــد. از آن ها سوال  ــالع داشته ان اط
ــا موافقت ایـــران بــا این  ــده کــه آی ش
پیمان خوب است یا بد، که حدود سه 
چهارم)74درصد( اظهار کرده اند 
که ایده خوبی است و 16درصد آن 
را ایده ای بد خوانده اند. در ادامه نیز 
73 درصد مردم در پاسخ به سوالی 
درباره هدف ان.پی.تی برای حذف 
نهایی سالح های هسته ای، از آن 

حمایت کرده اند.  

منابع کسب خبر	 
بعدی  محور  اخــبــار،  کسب  منبع 
این نظرسنجی بود. بر این اساس، 
77درصــد صداوسیما، 67درصد 
های  شبکه  ــد  65درصـ اینترنت، 
ــد شبکه های  اجتماعی، 26درص
ماهواره ای و 21درصد روزنامه ها 
را به عنوان منابع کسب خبر خود نام 
برده اند. همچنین از مردم درباره 
دنبال کردن خبرهای بی.بی.سی 
و صدای آمریکا هم سوال شده که 
77درصــد دنبال نمی کنند و تنها 
22درصــد گفته اند که دنبال می 
کنند. مرکز مطالعات بین المللی 
اعالم  مریلند  دانشگاه  امنیتی  و 
کرده که »دور اول این نظرسنجی 
را به صــورت مصاحبه تلفنی و در 
اردیبهشت ماه 1398 انجام داده 
است. دور دوم این نظرسنجی در 
شهریور 1398 انجام شده است. 
مــوج ســوم ایــن نظرسنجی نیز در 
مهرماه 1398 انجام شده و حاشیه 
خطای هر موج از این نظرسنجی ها 

3.1 ± درصد است.«
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اخبارویژه های خراسان  

مراقب تکرار مشکل سال 2000 
در 1400 باشید!

یک مقام مسئول دولتی در نامه ای به مدیران 
ادارات و سازمان ها خواسته به مسئوالن بخش 
فناوری و آی تی خود از هم اکنون ابالغ و یادآوری 
کنند با توجه به تجربه به وجود آمده در خصوص 
تاریخ میالدی سال 2000 که درج دو رقم آخر 
در سامانه ها و پایگاه های اطالعاتی را با مشکل 
مواجه کرده بود، از هم اکنون به منظور پیشگیری 
از بروز هر نوع اختالل در تعامل بین سامانه ها و 
تبادل داده ها در سال 1400، اقدامات و برنامه 

ریزی الزم را پیش بینی کنند.

نظرسنجی مریلند درباره محبوب ترین های ایرانیان تا وضعیت اقتصادی کشور 

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد: ژاپن ،چین و روسیه محبوب ترین کشورها برای مردم ایران هستند 

پیش قدمی امارات و تغییر ادبیات 
عربستان برای حل مسائل با ایران 

ــاره به ایــن که  رئیس دفتر رئیس جمهور با اش
ــران پیش قدم  امــاراتــی ها در حل مسائل با ای
شدند، افزود: از سوی دیگر شاهد تغییر ادبیات 
از سوی عربستان سعودی هستیم. به گزارش 
مهر، محمود واعظی در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان سمنان گفت: در کنار 
بحث تحریم ها جنگ تبلیغاتی و روانی گسترده 
ای از سوی دشمنان علیه ایران اسالمی راه افتاد 
که مثلث شکل دهی به آن ها، آمریکا، اسرائیل و 
برخی کشورهای منطقه بودند دشمنان به گونه 
ای برنامه ریزی کردند که نه تنها بر افکار عمومی 
بلکه بر رهبران جهان نیز تاثیر بگذارند و به دنیا 
بگویند که ایــران نمی تواند در مقابل فشارها 

دوام بیاورد. 
ــروز شرایط  ــاره به ایــن که ام واعظی ضمن اش
بین الملل به مراتب از گذشته بهتر است، ابراز 
کــرد: ما به صراحت اعــالم کــرده ایم که با همه 
کشورها دوست هستیم و با همسایگان ارتباط 
داریم بنابراین امروز روابط به آرامی تغییر کرده 
است ما به دنبال ارتباط با کشورهای آسیایی و 
اسالمی و ... هستیم و گام به گام به این سمت 
حرکت می کنیم بنابراین امروز کشورهای منطقه 
به دنبال منافع  آمریکا  و جهان می دانند که 
خودش است و نمی توان به آن تکیه کرد. وی به 
موضوعات منطقه ای اشاره کرد و افزود:  اماراتی 
ها در حل مسائل با ایران پیش قدم شدند و ایران 
به دنبال روابط خوب با دیگر کشور های منطقه 
نیز است از سوی دیگر شاهد تغییر ادبیات از سوی 

عربستان سعودی هستیم.

گام چهارم کاهش تعهدات را طراحی کرده 	 
و بر می داریم

همچنین به گزارش ایسنا، رئیس دفتر رئیس 
جمهور در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران 
درباره کاهش تدریجی تعهدات ایران به برجام 
گفت: گام چهارم را با توجه به شرایط و اقدامات 
طرف های مقابل طراحی کرده و برمی داریم. 
واعظی افزود: اگر چنان چه طرف های قرارداد 
و خصوصا اروپایی ها  به هدف گذاری های ما و 
تعهدات خود عمل نکنند ایران گام های خود و 

روند کاهشی تعهدات را با قوت برمی دارد.

معاون سازمان انرژی اتمی 
درگذشت

محمد احمدیان، معاون سازمان انرژی اتمی 
انــرژی  توسعه  و  تولید  شرکت  عامل  مدیر  و 
اتمی ایران که  پس از انجام جراحی قلب باز در 
بیمارستان بستری بود بعدازظهر جمعه )26 
مهر( در بیمارستان قلب جماران درگذشت. 
به گــزارش ایسنا احمدیان از اواخــر سال 88 
به عنوان رئیس شرکت تولید و توسعه انرژی 
اتمی و نیز پیمانکار ایرانی نیروگاه اتمی بوشهر 
مشغول به کار بود. او سابقه معاونت امور برق 
ــت سید محمد خاتمی و  وزارت نیرو در دول

محمود احمدی نژاد را نیز داشت.

چهره ها و گفته ها 

هم افزایی سپاه و ارتش

امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتــش: ارتــش جمهوری اسالمی ایــران و سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی امروز نه 
تنها رقیب یکدیگر نیستند بلکه 

در اوج همبستگی و هم افزایی 
هستند. /العالم

پیشنهاد مطهری 
درباره تفسیر قانون اساسی

نظر  به  مجلس:  امید  فراکسیون  عضو  مطهری 
عهده  به  باید  اساسی  قانون  تفسیر  اساسا  من 
نهادی باالتر از شورای نگهبان باشد؛ مثال مجلس 
مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی 
کشورها دادگاه قانون اساسی/شورای نگهبان 
چون یک نهاد انتصابی است ذی نفع است، بنابراین 

ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد 
دخالت  آن  در  سیاست  عنصر  و 

داشته باشد. /نامه نیوز

 احتمال سوءاستفاده 
جریانی از شهدا

عارف رئیس فراکسیون امید مجلس: اگر روزی 
یاد شهیدان، جانبازان، رزمندگان و آزادگــان 
در جامعه مان ضعیف شد باید نگران باشیم چرا 
که علت توانمندی انقالب در کــاری است که 
شهیدان کردند و اوج عظمت انقالب ما در دفاع 

مقدس آشکار شد. البته نباید 
بگذاریم ایــن سرمایه عظیم 

مورد سوء استفاده جریانی 
قرار بگیرد. /ایلنا
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جامعه

معاون کل وزارت بهداشت توضیح داد

نحوه افزایش قیمت داروهای 
داخلی

معاون کل وزارت بهداشت با بیان این که خط 
قرمز ما در حوزه دارو افزایش پرداختی از جیب 
ــای  مــردم اســت، دربــاره قاچاق معکوس داروه
ایرانی به کشورهای همسایه، اظهارکرد: البته 
نسبت به حجم بازار دارویی ایران،  میزان قاچاق 
ایرج  نیست.دکتر  درشتی  رقــم  دارو  معکوس 
حریرچی درباره میزان پرداخت از جیب مردم در 
حوزه دارو، به ایسنا گفت: یکی از دستاوردهایی 
که در سال های اخیر داشته ایم، کاهش پرداختی 
از جیب مردم به میزان کلی بوده ؛ به طوری که 
هم درصد و هم رقم خالص کل پرداختی از جیب 
ــردم،   کاهش یافته اســـت.وی با بیان ایــن که  م
البته در اجزای پرداختی از جیب مردم، تغییراتی 
رخ داده اســت، افــزود: از جمله این که طی ۱۰ 
سال اخیر، رقم خالص سهم داروی سرپایی در 
پرداختی از جیب مردم، از ۱۷ درصد به ۳۸ درصد 
افزایش یافته است که این خبر خوبی نیست و ما 
باید با افزایش پوشش بیمه، کنترل قیمت و تاکید 
بر استفاده از داروهای ژنریک که مصوب مجلس 
هم هست،  افزایش  درصد سهم دارو از پرداختی 
از جیب مردم را کنترل کنیم.حریرچی با اشاره 
به موضوع افزایش قیمت داروهای تولید داخل، 
اظهار کرد: باید توجه کرد که میزان افزایش قیمت 
دارو در کل داروهــا جزیی  بوده و برای آن  سقف 
تعیین کرده ایم، اما برای برخی از داروهای خاص 
که تغییرات خاصی در نهاده های اولیه شان رخ 
داده یا در برخی مــوارد که الزم بــوده ما داروی 
خارجی جدیدی را تولید کنیم، قیمت های باالتر 
می دهیم تا تولید داخلی ضرر نکند، اما پرداخت از 

جیب مردم افزایشی نخواهد داشت.

خط قرمز وزارت بهداشت درباره قیمت دارو       
وی تاکید کرد: برنامه ریزی  و خط قرمز وزارت 
بهداشت در حوزه دارو افزایش پرداختی از جیب 
مــردم است و به طور جدی اقدامات الزم برای 
کنترل پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو و به 

خصوص کاهش آن در حال انجام است.

وضعیت خروج مسافرتی داروها       
حریرچی در ادامه درباره افزایش قاچاق معکوس 
ــای ارزان ایرانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی  داروه
دریافت می کنند، به خارج از کشور و به ویژه به 
کشورهای همسایه، گفت: نمی توان گفت که 
قاچاق معکوس دارو از کشور صفر است، اما رقم 
آن خیلی زیاد نیست. هر چند که ما از یک مورد 
قاچاق داروی مــان هم باید جلوگیری کنیم. در 
عین حال علت افزایش قاچاق معکوس دارو در 
کشور طی چند ماه اخیر،  این است که به دلیل 
دستور دکتر نمکی هم اکنون همکاران گمرک 
و نیروی انتظامی با حساسیت بیشتری مبادی 
مرزی را کنترل می کنند و بر همین اساس کشف 

این نوع قاچاق بیشتر شده است.

رئیس جامعه جراحان ایران:

تخلف پزشکان بیش از دیگر 
قشرها نیست

رئیس جامعه جراحان ایران گفت: هر نوع تخلف 
در جامعه پزشکی مایه نگرانی است؛ اما طبیعی 
اســت وقتی در کــل جامعه اخالقیات کمرنگ 
می شود، پزشکان هم به عنوان جزئی از جامعه از 
این توفان مصون نیستند، ولی تخلف در این قشر 
از دیگر قشرها بیشتر نیست. ایرج فاضل  درباره 
انتقادها به عملکرد برخی پزشکان و تخلفات آن 
ها، به ایرنا گفت: مشکل اساسی کشور این است 
که پایبندی به اصول اخالقی به طور کلی کمرنگ 
تر شده است این مسئله مخصوص پزشکان نیست 
و در قشرهای دیگر مثل وکال، بازرگانان، تجار، 
صادرکنندگان و حتی برخی قضات هم دیده می 
شود، طبیعی است در این شرایط، پزشکان هم به 
عنوان یک قشر کشور ممکن است تخلفاتی داشته 
باشند که نباید بزرگ نمایی شود.وی ادامه داد: با 
این که برخی تخلفات در جامعه پزشکی وجود دارد 
و مایه نگرانی است؛ هنوز معتقدم پزشکان خدمت 
گزارترین، زحمت کش ترین و پاک ترین قشر کشور 
هستند که ۲۴ ساعته در سراسر کشور به مردم 
خدمت می کنند و با تالش آنان انسان ها از مرگ 
نجات می یابند.رئیس سابق سازمان نظام پزشکی 
افــزود: طبیعی است وقتی اخالقیات کمرنگ و 
کشتی اخالق غرق می شود، همه اجزای کشتی 
با هم غرق می شوند و همه با هم می رویم، جامعه 
پزشکی هم نمی تواند از این مسیر جدا باشد. هفته 
گذشته، محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان 
نظام پزشکی در این زمینه گفته بود: با دو مسئله 
در جامعه پزشکی روبه رو هستیم که یکی درونی 
و دیگری بیرونی است. مسئله درونــی این است 
که همکاران و پزشکانی با نحوه عملکرد نادرست 
خود موجب سلب اعتماد مردم ازجامعه پزشکی 
می شوند، مشکل دوم هم این است که عده ای 
نیز با بزرگ نمایی قصور یک پزشک و تعمیم آن 
سبب اخالل در کار درمان می شوند.وی گفت: 
بی اعتمادی جامعه به پزشکان موجب می شود که 
مردم در انجام عمل یا مصرف داروهایی که پزشک 
تجویز می کند، تردید کنند و این مسئله می تواند به 

زیان سالمت مردم تمام شود.

»پالستیک« درصدر زباله های 
تهرانی ها

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری 
شورای شهر تهران گفت: پایش پیشین پسماند 
ــی داد که بیشترین حجم  شهر تهران نشان م
و ترکیب زباله ها مربوط به گــروه پالستیک ها 
بوده است. نتایج جدید درباره ترکیب پسماند 
هم اکنون توسط مشاور در حال بررسی و آنالیز 
است که پس از مشخص شــدن، اعــالم خواهد 
شد.  سید »آرش حسینی میالنیا« افزود: براساس 
برنامه ریزی هــای صــورت گرفته، طــرح جامع 
پسماند تهران اردیبهشت سال آینده از سوی 

شهرداری به شورای شهر ارائه خواهد شد.

اخبار

 در اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان، 
حــســیــنــیــه امــــام خــمــیــنــی)ره( مــیــزبــان 
هیئت های دانشجویی از سراسر کشور بود 
و دانشجویان عــزادار در حضور رهبر معظم 
ــران کربالی  انقالب اسالمی، همنوا با زائ
 معلی فریاد »لبیک یا حسین« سر دادنــد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این مراسم در 
سخنان کوتاهی با تشکر از مراسم عزاداری پر 
شور و با صفای جوانان، خطاب به آنان گفتند: 
مغتنم  بسیار  عزیزان  شما  نورانیت  و  صفا 
است و بنده همواره از خداوند متعال مسئلت 

ــم که  ــن ــی ک م
ــا را  ــم مـــا و ش
ــواره در  ــ ــم ــ ه
مسیر مستقیم 
ــدم  ــت قـ ــ ــاب ــ ث
بـــــدارد، چــرا 
که اگر شما در 
این مسیر حق 

ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصالح و بشریت 
از منافع آن بهره مند می شود.حجت االسالم 
سعدی سخنران مراسم نیز گفتمان مقاومت 

مـــلـــت ایـــــران 
ــه  ــت ــرف ــرگ ب را 
مــقــاومــت  از 
حــســیــنــی)ع( 
خواند و افزود: 
جــریــان سلطه 
و اســتــکــبــار به 
دنبال آن است 
که به وسیله تریبون های پر شمار تبلیغاتی 
ــود، جــای حــق و باطل را عــوض کند اما  خ
همچنان که حضرت امام سجاد)ع( و حضرت 

زینب کبری)س( در کوفه و شام با سخنان 
ــود حکومت امــوی را رســوا  روشنگرانه خ
کردند، امــروز نیز باید تریبون های جریان 
حق، حرف اسالم و انقالب را با قدرت بیان و 
القائات نظام سلطه افشا کنند.در این مراسم 
همچنین آقایان حنیف طاهری و مطیعی به 
قرائت زیارت اربعین و ذکر مصیبت و نوحه 
بر مصائب حضرت سیدالشهدا)ع( و اهل 
بیت ایشان پرداختند.در پایان مراسم، نماز 
ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اسالمی 

اقامه شد.

رهبرانقالب در مراسم عزاداری اربعین خطاب به دانشجویان:

ثبات قدم در مسیر حق به اصالح کشور و دنیا می انجامد

ــا وجـــود پیگیری هــا و  گـــروه اجتماعی- ب
درخصوص  فتا  پلیس  متعدد  هــشــدارهــای 
تخلفات سایت دیوار و شیپور، اما این سایت 
ها همچنان بر رویه پیشین خود در حال تاخت 
و تازند. به طوری که پلیس فتا در تازه ترین 
اظهارنظر از دادستان خواسته است عملکرد 
سایت های دیوار و شیپور را تعیین تکلیف کند.
ــاره تخلفات ایــن سایت ها همواره درج  درب
آگهی های خرید و فروش باالتر یا پایین تر از 
نرخ بازار، ایجاد زمینه کالهبرداری از افرادی 
که به دنبال فــروش اجناس خــود هستند ، 
دریافت بیعانه بدون آن که کاالیی در میان 
باشد یا حتی در برخی موارد نشر آگهی های 
خــالف اخــالق و عفت عمومی از جمله این 
مسائل و کالهبرداری هاست. در یکی از موارد 
اخیر این سایت که تیرماه گذشته در همین 
صفحه در گزارشی با عنوان »هنر جدید سایت 
دیوار!« به آن پرداختیم، به نقل از یک شهروند 
که از این هنر جدید! سایت دیوار آسیب دیده 
بود آوردیم:   »آقا یعنی چه که عکس های زن 
و بچه مردم را به بهانه گمشده توی این سایت 
آگهی می کنند، کلی عکس از خانم ها و حتی 
عکس های خانوادگی رو گذاشتند که مثال 
دوست قدیمی من هست و سال هاست از آن 
ها خبری ندارم و اگر کسی صاحب این عکس 
را می شناسد به من خبر بدهد.  این خانم ها 
شاید ازدواج کرده باشند. یعنی چه که توی یک 
فضای عمومی آگهی میشه؟!اصالشاید یک 

شرخرباشد که دنبال صاحب چک می گردد 
و...  «

همچنان در این سایت ها کالهبرداری        
می شود

با این حال و با تمام حساسیت هایی که پلیس 
فتا و رسانه ها درباره عملکرد سایت هایی از 
این قبیل داشته اند، این مشکالت همچنان 
ادامــه دارد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
دیروز با اشاره به این که مشکالت سایت های 

دیــوار و شیپور هنوز برطرف 
نشده، به تسنیم گفته است: 
»کالهبرداری« از موضوعات 
داغــی است که همچنان در 
ــن سایت هــا وجــود دارد. ای

سرهنگ »تــورج کاظمی«  در پاسخ به این 
سؤال که آیا سایت هایی مانند دیوار و شیپور به 
موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف 
کردن مشکالت سایت هایشان اقدام کرده اند 
یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکالت سایت های 
دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکالت 

عمده ای در این سایت ها وجود دارد.

امکان معرفی کاربر ندارند       
رئیس پلیس فتای تهران ادامه داد: این گونه 

را  کاربر  معرفی  امکان  همچنان  ها  سایت 
نــدارنــد و مــدیــران ایــن سایت هــا در صــورت 
ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی توانند 
کاربران را معرفی کنند و مشکالت این سایت 
ها پابرجاست.وی در پاسخ به این سؤال که 
آیا جرایم کالهبرداری در این گونه سایت ها 
به نسبت گذشته کاهش یافته است یا خیر نیز 
گفت: یکی از مشکالت موجود این است که این 
گونه پرونده ها به شوراهای حل اختالف ارجاع 
می شود که پرونده از شورای حل اختالف نیز 
به کالنتری ها ارسال شده بنابراین هم اکنون 

آمار دقیقی وجود ندارد.

دستگاه قضا تعیین تکلیف کند       
کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا امسال 
ــران این  پلیس فــتــای تــهــران بـــزرگ بــه مــدی
سایت ها اخطار داده اســت یا خیر، تصریح 
ــای متمرکز  ــارهـ ــود آمـ ــب ــل ن ــی ــرد: بــه دل ــ ک
مانند ســال هــای گذشته، بــه مــوضــوع زیــاد 
ورود نکردیم، مشکالت ایــن سایت ها را با 
قضا  دستگاه  از  و  کردیم  دادستانی مطرح 
خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی 
گیرد.گزارش  صــورت  تعیین تکلیف  تا  کند 
خراسان حاکی است، حجت االسالم »محمد 
جعفر منتظری« دادستان کل کشور بهمن 
سال گذشته در گفت وگویی اعالم کرد: پرونده 
ــاع شــده اســت و  ــوار به دادســرا ارج سایت دی

دادسرا باید به این موضوع رسیدگی کند.  

گروه اجتماعی-  طی روزهای 
قبل  طــرحــی یــک فــوریــتــی با 
ــان  ــوان »رفـــع انــحــصــار زب ــن ع
آموزشی«  نظام  در  انگلیسی 
ــده  ــن ــای ــم بـــا امـــضـــای ۵۷ ن
ــول شــد که  ــالم وص مجلس اع
کارشناسان  صـــدای  نیامده 

آمــوزش و دبیران زبــان انگلیسی را درآورد. 
ــرح در حــالــی تــوســط مجلس تدوین  ــن ط ای
شد که محسن حاجی میرزایی وزیرآموزش 
وپرورش هم در اظهار نظری صریح آب پاکی 
را روی دســت همه ریخت و تصمیم گیری 
ــن بــاره را در صالحیت شـــورای عالی  در ای
آمــوزش و پــرورش دانست نه مجلس شورای 
اسالمی.طراحان این طرح خواسته بودند 
که آمــوزش زبان انگلیسی از برنامه مدارس 
حذف و اختیاری شود. در بخشی از طرح آن 
ها آمــده اســت: »از تاریخ تصویب این قانون 
ــرورش مکلف اســت آموزش های  ــوزش و پ آم
زبان های موضوعی این قانون و زبان انگلیسی 
را صرفًا از طریق آموزشگاه های آزاد تحت 
نظارت آن وزارتخانه و حداکثر معادل سه 
سال تحصیلی منحصرًا بــرای دانش آموزان 
مقطع دبیرستان ارائه کند.«در همین حال 
و در ادامــه واکنش ها به این طرح که برخی 
از طراحان هم معتقد بودند ایــن طــرح رای 
نخواهد آورد، محمود صادقی نماینده مجلس 
در صفحه خود در فضای مجازی نوشت که 
برخی از امضاکنندگان طــرح امضای خود 
را پس گرفتند. او نوشت: » پــس از واکنش 
افکار عمومی به طرح موسوم به رفع انحصار 
ــودم که بعضی از  ــان انگلیسی شاهد ب از زب
نمایندگان امضای خود را پس می گرفتند؛ 

طرح  مــفــاد  می گفتند  هــا  آن 
این بوده که آموزش زبان های 
ــر در مـــدارس  ــگ خـــارجـــی دی
عالوه بر انگلیسی امکان پذیر 
خواهد شد اما مفاد طرح بعدًا 
تغییر کرده است.«»غالمعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی« عضو 
گفت:  نیز  مجلس  فرهنگیان  فراکسیون 
تعدادی از نمایندگان امضا کننده طرح یک 
فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام 
آموزش همگانی از این کار پشیمان شده اند 
و به هیچ عنوان طرح مذکور در صحن علنی 
ــا بیان ایــن که  مجلس رای نــمــی آورد.وی  ب
برخی از امضاکنندگان طرح رفع انحصار از 
زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور پشیمان 
شده اند، افزود: حتی برخی از امضاکنندگان 
طرح حذف زبان انگلیسی از مــدارس، به آن 
رای نخواهند داد.جعفرزاده ایمن آبادی اظهار 
کرد: تکلیف این طرح در فراکسیون ما مشخص 
است و تقریبا تمامی اعضا با آن مخالف هستند، 
چون نظر مردم برای ما مهم است و مردم نیز با 
این طرح مخالف اند و من به عنوان نایب رئیس 
یکی از فراکسیون های مجلس می گویم که 
این طرح در صحن علنی به هیچ عنوان مصوب 
نخواهد شد و از ارائه آن پشیمان شده اند.نایب 
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
درباره طرح تعدادی از نمایندگان برای حذف 
زبان انگلیسی در مدارس افزود: ارائه این طرح 
به هیئت رئیسه، اشتباهی تاریخی و بزرگ 
است و شخصا با تعدادی از امضا کنندگان طرح 
صحبت کردم و به نظر می رسد که این افراد به 
خوبی درباره طرح مذکور توجیه نشده بودند و 

حتی برخی نخوانده آن را امضا کردند.  

پلیس فتا:همچنان دردیوار و شیپورکالهبرداری می شود
درخواست پلیس  از دادستانی تهران برای تعیین تکلیف سایت های دیوار و شیپور

 فرجام یک طرح ناپخته
صادقی:برخی ازموافقان حذف زبان انگلیسی 

امضایشان را پس گرفتند

کاظمی:هنوز 
مشکالت عمده ای 

 در این سایت ها 
وجود دارد

 معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: افزایش 
مالیات دخانیات می تواند راه بسیار مناسبی 
برای کاهش مصرف دخانیات باشد. به گزارش 
ــش  ــزای ــزود: اف وزارت بــهــداشــت، رئیسی اف
مصرف  کاهش  با  ارتباط مستقیمی  مالیات 

دخانیات دارد. بعضی از کشورهای منطقه 
افزایش  که مالیات دخانیات را صــددرصــد 
داده اند، مشاهده کردند که مصرف آن بسیار 
کاهش یافته و نمونه آن در ترکیه و کشورهای 
ــت.وی با بیان این  دیگر نیز گــزارش شده اس

که ایــران رئیس مجمع و کنوانسیون جهانی 
مبارزه با دخانیات است و انتظار مــی رود که 
شایسته  این جایگاه باشد،افزود: خوشبختانه 
مجلس   باالخره پس از سال ها پذیرفت که 

مالیات دخانیات را افزایش دهد.

معاون وزیر:افزایش مالیات 
راه مناسبی برای کاهش 
مصرف دخانیات است
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چهره ها و خبر ها

ــا پــســیــانــی ایـــن روزهـــا  ــی آت
مشغول بازی در فیلم »سلفی 
با دموکراسی« به کارگردانی 
عــلــی عــطــشــانــی اســـت. ایــن 
فیلم ادامـــه »دمــوکــراســی تو 

روز روشن« است که سال 89 اکران شده بود.

آزاده صمدی از امروز تا سوم مهر به 
جای الهام کردا، نمایش »بداهه« 
را به کارگردانی آروند دشت آرای 
اجــرا می کند. الهام کــردا برای 
ــرای تئاتر »شنیدن« به ژاپن  اج

می رود و در چند اجرای »بداهه« حضور ندارد.

فریدون جیرانی قرار است امروز 
ــص شــود  ــرخ از بــیــمــارســتــان م
ــه یابد.  ــان او در منزل ادام و درم
جیرانی دوشنبه هفته گذشته، 
سکته مغزی کرده و در بیمارستان 

بستری شده بود.

بــهــرام رادان از امـــروز بــا فیلم 
»آشفته گی« اثر فریدون جیرانی، 
روی پرده سینماهای شهر اسلو 
در نروژ دیده خواهد شد. این فیلم 
ــرار اســت در شهرهایی مانند  ق
هامبورگ، لندن، آمستردام و مونیخ هم اکران شود.

علی نصیریان این روزها با فیلم 
ــه کــارگــردانــی  »مــســخــره بــاز« ب
همایون غنی زاده، حضور موفقی 
را در گیشه تجربه می کند. این 
فیلم پس از 10 روز اکران، تقریبا 

یک میلیارد و 200 میلیون فروخته است.
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سینمای ایران

سینمای جهان

تکذیب طراحی لباس واحد هنرمندان

سازمان سینمایی استفاده از لباس های واحد یا 
یونیفرم برای حضور هنرمندان در مراسم  سینمایی 
را تکذیب کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
سینمایی، در خصوص شیوه نامه صیانت به آگاهی 
می رساند: »تهیه این شیوه نامه روز گذشته )روز 
سه شنبه( از سوی کارگروهی با حضور نمایندگان 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، صداوسیما، وزارت 
ورزش و جوانان، قوه قضاییه و دیگر نهادهای ذی ربط 
پیشنهاد شده است و طی روزهای آینده با مشورت و 
دعوت از همه سازمان ها و اصناف مرتبط از قبیل خانه 
سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی، وزارت ورزش، 
صداوسیما و دیگر حــوزه های فرهنگی، هنری، 
ورزشی پیش نویس این شیوه نامه تهیه خواهد شد. 
الزم به توضیح است بعضی اظهاراتی که متعاقب 
برنامه »سام صبح بخیر« امروز )روز چهارشنبه( 
نظیر لباس واحد، یونیفرم و... صورت گرفته است، 

صحت ندارد.«

واکنش ساداتیان به شکایت ارشاد

در پی ادعای تهیه کننده فیلم »متری شیش ونیم« 
درباره انتشار نسخه غیرقانونی فیلم توسط وزارت 
ارشــاد، روز پنج شنبه باشگاه خبرنگاران جوان 
خبری منتشر کرد مبنی بر این که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی از تهیه کننده و کارگردان این فیلم در 
دادگاه رسانه به دلیل نشر اکاذیب و تهمت، شکایت 
کرده است. تهیه کننده فیلم »متری شیش و نیم« 
در واکنش به این مسئله، خبر شکایت ارشاد را تایید 
کرده و گفته است که برای اثبات ادعای خود شاهد 
دارد و خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع 
قضایی شده است. سیدجمال ساداتیان در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان این که از سامانه الکترونیکی »سما«، 
پیامکی مبنی بر شکایت وزارت ارشــاد به شماره 
همراه وی فرستاده شده، افزوده است:  »به دنبال 
ــدارم »متری  مطرح کــردن این صحبت که شک ن
شیش ونیم« از وزارت ارشاد قاچاق شده، احتماال این 
شکایت مطرح شده است. در آن پیامک آمده است 
که وزارت ارشاد در دادسرای فرهنگ و رسانه از من 
شکایت کرده است.« ساداتیان با بیان این که شنیده 
است مسئوالن وزارت ارشاد مدعی شده اند »متری 
شیش و نیم« توسط عوامل فیلم به بیرون نفوذ کرده، 
اظهار کرد: »ما نیز معتقدیم که  این فیلم توسط عوامل 
وزارت ارشاد به بیرون قاچاق شده است. من می گویم 
باید یک  مرجع صالح شهود ما را ببیند و بشنود و 
سپس دربــاره  همه چیز تصمیم گیری کند.« وی با 
تاکید بر این که شاید بهترین مرجع، همان سیستم 
قضایی کشور باشد که حرف دو طرف را گوش دهد و 
به یک جمع بندی برسد تا شبهات رفع و این قضیه به 
طور کامل حل شود، گفت: »با این که شکایت از طرف 
وزارت ارشاد است، اما معتقدم باید مدارک به صورت 
کامل بررسی شوند. چون هر طرف یک ادعا دارند. 
بنابراین باید هر دو طرف در مرجعی صالح مدارک 
خود را ارائه دهند تا ببینیم حرف یا مستندات کدام 

یک درست تر است.«

درخت گردو
محمدحسین مهدویان

داستان »درخت گردو« با بمباران شیمیایی شهر سردشت در 
سال 1366 مرتبط است و اگرچه هنوز عکسی منتشر نشده، اما 
ظاهراً بخشی از زمان فیلم در همان سال ها می گذرد. مهدویان که 
پیشتر با »آخرین روزهای زمستان«، »ایستاده در غبار« و دو قسمت 
»ماجرای نیمروز«، تبحرش را در دراماتیزه کردن داستان های 
واقعی نشان داده، این بار به سراغ ماجرایی تأثربرانگیز رفته و آن طور 
که خودش روایت کرده، در حال ساخت یک درام آرام است؛ دقیقًا 
برعکس آن چه در آثار قبلی اش تجربه کرده است. »درخت گردو« 
شرایط همکاری نام های بزرگی را فراهم آورده که از زمان انتشار 
اولین خبرها، کنجکاوی برانگیز بوده است. بسیاری از عاقه مندان 
به سینما منتظرند تا دست پخت جدید مهدویان را این بار با حضور 
مهران مدیری و پیمان معادی ببینند. »درخت گردو« بعد از سه 
همکاری پیاپی، اولین فیلم مهدویان خواهد بود که سیدمحمود 

رضوی تهیه کننده آن نیست.

روز صفر
سعید ملکان

چهره پرداز چیره دست دهه 80 و 90 که چند سالی است وارد 
جرگه تهیه کنندگان شده و از قضا تهیه کنندگی آثار شایسته ای 
چون »ابد و یک روز«، »تنگه ابوقریب« و »غامرضا تختی« را 
برعهده داشته، در 40 سالگی برای اولین بار روی صندلی 
کارگردانی نشسته و کار خود را با یک داستان واقعی شروع کرده 
است. فیلم اکشن »روز صفر« به ماجرای دستگیری عبدالمالک 
ریگی رئیس گروه تروریستی جندالشیطان می پردازد که فیلم 
نامه آن را سعید ملکان با بهرام توکلی همکار آثار اخیرش نوشته 
است. امیر جدیدی نقش یک مأمور امنیتی را ایفا می کند و ساعد 
سهیلی در نقش »عبدالمالک« جلوی دوربین رفته است. »روز 
صفر« احتمااًل با »شبی که ماه کامل شد« مقایسه خواهد شد و 
چاره ای ندارد جز آن که از فیلم نرگس آبیار بهتر باشد. از این 
نظر، کار سعید ملکان که همزمان تهیه کنندگی پروژه را هم 

برعهده دارد، در اولین تجربه کارگردانی، دشوار خواهد بود.

5 فیلم جشنواره امسال فجر که 
اتفاقات مستند را روایت می کنند

مصطفــی قاســمیان   -  عالقه مندان به ســینمای ایران 
می دانند که در کشور ما، آثار سینمایی که داستان های 
واقعــی را دراماتیزه کنند یا حداقل در بســتر ماجرایی 
واقعی روایت شــوند، چندان پرتعداد نیســتند. با این 
حال ایــن اتفاق در ســال های اخیــر، روندی افزایشــی 
داشته است و در حالی که در جشــنواره فجر سال 94، 
هیچ فیلمی با داســتان واقعی وجود نداشت، تعداد آن 
ها در سال های بعد، به یک، سه و چهار فیلم رسید و  پنج 
فیلم در مراحل مختلف تولید اســت که برای جشنواره 
امسال ساخته می شود. ســازندگان هر پنج فیلم هم از 
اهالی سرشناس سینمای ایران هستند و به جز ابراهیم 
ایرج زاد، سوابقی امیدوارکننده در ساخت داستان های 

واقعی دارند.

عنکبوت
ابراهیم ایرج زاد

قاتان زنجیره ای همیشه سوژه هایی جذاب برای اهالی سینما 
بوده اند و فیلم های قابل توجهی در تاریخ سینما، درباره آنان 
ساخته شده است. این روزها محسن تنابنده نیز در نقش یکی از 
چند قاتل زنجیره ای ایرانی جلوی دوربین رفته که در مطبوعات 
به »قاتل عنکبوتی« مشهور است. فیلم »عنکبوت« اثر ابراهیم 
ایــرج زاد، داستانی را از زندگی »سعید حنایی« قاتل مشهدی 
روایت می کند که در اواخر دهه 70، وحشت آفرین شده بود. از آن 
چه ایرج زاد در اولین فیلم خود »تابستان داغ« به تصویر کشیده، 
می توان حدس زد که »عنکبوت« احتمااًل با مایه های روان 
شناسانه ساخته شده و وجه معمایی چندانی ندارد. ایرج زاد برای 
فیلم اولش که به شدت تلخ بود، تحسین شد و انتظارها را برای یک 
فیلم باکیفیت دیگر باال برده است. مختصات شخصیت »قاتل 
عنکبوتی«، نشانه هایی از یک شاه نقش دارد که محسن تنابنده 

را برای کسب چهارمین سیمرغ امیدوار می کند.

کاغذ شطرنجی
بهروز افخمی

داستانی واقعی که بر اساس خاطرات یک بازپرس جنایی به نام 
ناصر بیگدلی نوشته شده، مبنای فیلم نامه »کاغذ شطرنجی« 
است. این فیلم در دهه 60 می گذرد و شامل چند ماجرای 
پلیسی است. بهروز افخمی پیشتر سابقه ساخت دو داستان 
واقعی را دارد؛ یکی سریال خاطره انگیز »کوچک جنگلی« و 
دیگری فیلم سینمایی »فرزند صبح« درباره امام خمینی)ره( 
که از قضا فیلم دوم، ممکن است امسال به اکران برسد. نقش 
اول فیلم »کاغذ شطرنجی« را مهدی زمین پرداز، بازیگر نقش 
»حسن باقری« در »آخرین روزهای زمستان« بر عهده دارد که به 
تدریج از سایه فیلم های محمدحسین مهدویان خارج می شود. 
افخمی بیشتر از دو ماه پیش فیلم برداری را شروع کرده و آماده 
شدن فیلم تا زمان جشنواره فجر، قطعی است. ظاهرًا این فیلم، 
طلیعه مجموعه فیلم های پلیسی بهروز افخمی است که قصد 

دارد در آینده نزدیک، جلوی دوربین ببرد.

مست عشق
حسن فتحی

پرحاشیه ترین فیلم این فهرست، اثری است که حسن فتحی 
درباره موالنا می سازد. انتخاب بازیگر نقش »موالنا« و بعد اختاف 
نظر علما درباره شخصیت شمس تبریزی، نام »مست عشق« را 
حسابی بر سر زبان ها انداخته است. حسن فتحی با کارگردانی 
داستان های واقعی بیگانه نیست. او سابقه ساخت زندگی 
ماصدرا را در سریال »روشن تر از خاموشی« دارد و موالنا، دومین 
چهره از مشاهیر ایرانی است که برشی از زندگی اش توسط حسن 
فتحی، دراماتیزه می شود. این کارگردان همچنین »مدار صفر 
درجه« و »شهرزاد« را در بستر حوادث واقعی تاریخ معاصر ساخته 
و از قضا هر سه اثر، محصوالت موفقی بوده اند. ترکیب جذاب 
بازیگران »مست عشق« شامل شهاب حسینی، پارسا پیروزفر و 
حسام منظور، در پروداکشنی احتمااًل پرهزینه که از ایران و ترکیه 
پشتیبانی می شود، نوید موفقیت این فیلم را می دهد؛ اگرچه بیم 

آن می رود که فیلم برای جشنواره امسال، آماده نشود.

بر اساس 
یک داستان 

واقعی

ممنوعیت اکران فیلم جدید 
تارانتینو در چین

کوئنتین تارانتینو حاضر نیست صحنه های مربوط 
به بروس لی را از فیلم جدیدش حذف  کند به همین 
دلیل فیلم »روزی روزگــاری در هالیوود« در کشور 

چین نمایش داده نمی شود.
به گــزارش مهر، تارانتینو گفته است فیلم »روزی 
روزگاری در هالیوود« را مطابق با خواست چینی ها 
تدوین مجدد نمی کند. در حالی که چینی ها منتظر 
تماشای فیلم جدید کوئنتین تارانتینو بودند و احتمال 
می رفت این فیلم فروش قابل توجهی در این کشور 
داشته باشد، به نظر می رسد این اکران منتفی شده 
است. گفته شده این تصمیم پس از آن گرفته شد 
که شنان لی دختر بروس لی به دلیل نحوه نمایش 
شخصیت پدرش در فیلم، شکایت خود را به وزارت 
ملی فیلم چین ارائه کرده است. اعتراض دختر بروس 
لی به این دلیل است که پدرش به عنوان فردی مغرور 
و وراج نشان داده شده که تاش دارد شخصیتی را 
که پیت نقش اش را ایفا می کند، به مبارزه بکشاند، 

در حالی که او چنین شخصیتی نبود.

رابرت زمکیس؛ گزینه کارگردانی »پینوکیو«

رابــرت زمکیس در حــال مــذاکــره اســت تا 
کارگردانی نسخه الیواکشن فیلم »پینوکیو« 

را برای دیزنی انجام دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رابرت 
زمکیس به منظور کارگردانی الیو اکشن 
»پینوکیو« برای شرکت دیزنی، وارد مذاکره 
شده است. این فیلم را اندرو میانو و کریس 
وایتس تهیه خواهند کــرد. ایــن در حالی 

است که وایتس نویسنده فیلم نامه آن است. 
ابتدا پل کینگ کارگردان »پدینگتون« برای 
کارگردانی این فیلم انتخاب شد اما او به 
دالیل نامشخص در اوایل سال این پروژه را 
ترک کرد. در هر حال از آن جا که قراردادی 
بــرای کارگردانی فیلم منعقد نشده بود، 
اکنون رابرت زمکیس برای ساخت این فیلم 

مورد توجه قرار گرفته است.



7دارکوب یک شنبه 28 مهر 1398
21 صفر  1441.شماره 20224

 

روحانی: یک پزشک متخصص در آلمان به من گفت به لحاظ 
بهداشتی، مراکز درمانی ایران از اروپا بهتر است

اعالم وضعیت فوق العاده بهداشتی در مراکز 
درمانی اروپا!

توئیت احمدی نژاد: مردم بخش نهم و جنوب شیکاگو چه 
گناهی مرتکب شده اند که تحت چنین سیستم غیرانسانی 

مدیریت جهانی زندگی می کنند؟

دارکوب: حاال وقتشه اون مدیریت جهانی تون 
رو نشون بدین آقای دکتر!

اعالم آمادگی کیش برای کمک به قطر در جام جهانی ۲۰۲۲

با شعار: چند تا دلفین داریم با توپ روپایی 
می زنن، بیاین تماشا!

واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری: باید اختالفات را در اتاقی 
دربسته بگذاریم

 رو درش بنویسیم »هیس، انتخابات نزدیک است«!

 اپل اطالعات کاربران را به یک شرکت چینی می فرستد

مدیر اپل: لعنتی ها آن چنان خوب جنس تقلبی 
می زنن که خودمون هم یه لحظه قاطی کردیم!

مدتی است بحث انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی مطرح شده 
و موافقان و مخالفان زیادی دارد که خب مخالفانش چندین برابر 
موافقانش است. منظور از کویر مرکزی هم مشخصا استان سمنان است 
که زادگاه دو رئیس جمهور فعلی و سابق است و این شائبه را به وجود 
می آورد که شاید این بزرگواران مقاصد انتخاباتی داشته باشند. البته 
این شایعه قویا رد می شود، چون کار از کار گذشته و دیگر نیازی به قول 
و قرارهای این دو عزیز  نیست. فارغ از جناح بندی و رنگ بازی و اخبار 
ضد و نقیض، تحلیل خود را ارائه می کنیم تا طبق معمول راهگشا شود.
این کار خوب اســت، چون وقتی آن باال یک عالمه رنگ آبی است 
ــران اســت( و آب هست، چــرا ایــن وســط قهوه ای و  )منظور نقشه ای
خاکی رنگ بماند؟ کال همه نقشه را برداریم آبی رنگ کنیم که هم 
مردم راحت زندگی کنند و هم نقشه یک دست شود. حاال این وسط 
عده ای می گویند این طرح باعث مهاجرت های نامتوازن و ازبین رفتن 
صدها هکتار زیست بوم و هزاران اصله درخت جنگل های هیرکانی 
چندمیلیون ساله می شود و رنگ سبز نقشه از بین می رود که خب از 

قدیم گفته اند یک شهر آباد بهتر از صد شهر و روستای خراب است 
)جدی از قدیم گفته اند؟ چرا تا حاال خودمان نشنیده بودیم؟!( 
چه از این بهتر درختانی که قرار است بر اثر سهل انگاری ما و تالش 

قاچاقچیان و زمین خواران بسوزند و قطع شوند، زودتــر خودمان 
برای لوله کشی قطع شان کنیم؟ بعضی از منتقدان هم می گویند 

این کار باعث عصبانیت همسایه های دیگر خزر می شود که آن هم 
راه حل دیپلماتیک دارد و فعال این جا محل بحث درباره چانه زدن و 
امتیازدادن و رنگ کردن و این ها نیست! گروهی هم معتقدند بالیی 

که سر دریاچه ارومیه آمد سر دریای خزر هم خواهد آمد که خب تا آن 
موقع مسئوالن فعلی رنگ عوض کرده و در سمت های دیگری خواهند 
بود )برای یک مسئول بازنشستگی معنایی ندارد( و طبیعتا مسئوالن 
همان زمان باید پاسخ گو باشند. دیدید این قدر بحث و جدل نداشت!

 مزایای انتقال آب خزر
از منظر رنگ شناسی

تیتر روز

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

دی روزنامه 

شعر روز

ای صاحب فال، احساست را کنترل کن، 
حاال نه آن قدر که خدای نکرده بترکی... 

شل کن صاحب فال جان!

فال روز

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

دارکوب جان پیشنهاد بده یه روز تو تقویم 
به عنوان روز ارزانــی مشخص کنن، بلکه در 
طول یک سال همین یک روز از شر گرانی 

خالص بشویم.
دارکوب: شدنی نیست چون ممکنه مسئوالن 
فکر کنن که ما بعد از یک روز بدعادت می شیم 
و بخواهیم هفته و دهه و... براش برگزار کنیم!

انگار مسئوالن چسبیدن به خودرو و بقیه 
کاالها رو فراموش کردن. االن خانواده کمتر 

دختری می تونن یک جهیزیه کامل بخرن.
ــوب: این جاست که نقش خانواده آقا  دارک
ــاد پررنگ می شــه، جــای دوری نمیره،  دام

برمی گرده تو خونه خودشون!
آق کمال جای مهمونات خالی نباشه! 
داش امیر خخخ  
آق کمال: االن مسخره کردی یا گولوته صاف 

کردی با او صدای خخخ؟!
  االن که دم عید نیست، پس چرا شامپو 
و پودر و مایع ظرف شویی و... کال شوینده ها 
یک خانم خانه دار دارن گرون میشن؟  
دارکـــوب: دیگه اون فــرمــول گــرون شدن 
هــر چــیــزی بــه یــه دلیلی از مــد رفــتــه، االن 
ــون بخواد هر  تولیدکننده ها هروقت دل ش

چیزی رو بدون بهانه گرون می کنن!
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کارتون روزتوئیت روز

سوژه روز

اولی: آهای آهای یه خبر خوش آوردم واسه تون.
دومی: چی شده؟ سرهنگ علیفر دوباره به گزارشگری برگشته؟

اولی: نه بابا دارم می گم خبر خوش!
دومی: حشمت فردوس زن گرفته؟ مونس زبون باز کرده؟ بگو چی شده؟ من تو این شرایط 

بیشتر از اینا رو انتظار ندارم.
اولی: خبر خوش اینه که کاهش قیمت مسکن به شهرهای بزرگ رسید.

دومی: مگه ابره که حرکت کنه برسه؟ خب حاال چطوریاست؟ میشه بریم مسکن بخریم؟

اولی: بستگی به پولت داره. مثال االن خونه ای که 9۰۰ میلیون بود شده حدود 65۰ میلیون.
دومی: آهان! پس فکر کنم باید یه 1۰۰ درصد دیگه هم کم بشه تا بتونم به خرید خونه فکر 

کنم.
سومی: دست نگه دارین! دست نگه دارین! یه خبر بد آوردم.

دومی: چی شده ستایش پیر شده؟ حشمت فردوس افتاد دوباره زندون؟
سومی: چی میگی تو! یه خبر بد مهم دارم.
دومی: خب بگو ما رو با این تعلیقت ُکشتی.

سومی: همین االن یه آقازاده ای که 8۰۰ تا خونه داره و تو خونه حوصله اش سر رفته بود، قرار 
شد یه کم قیمت خونه هاش رو ببرن باال حوصله اش بیاد سر جاش. پس منتظر باشین ممکنه 

دوباره افزایش قیمت مسکن برسه به شهرهای بزرگ!

رابطه زندگی ما با حوصله آقازاده ها!

نمیر بودن حشمت فردوس!
   من پارسال گوشیم سوخت هنوز دارم خسارتش رو می دم، این حشمت فردوس 3۰ 
تن پرتقال ریخت تو دریا، چند بار ورشکست شد، تهش میگه بیبین دوباره بلند می شم!
       پسر این تندتند دوش گرفتن  چقدر آدمو سبک و سرحال می کنه، من که با خودم 

عهد کردم از این به بعد حداقل ماهی یه  بار رو دوش بگیرم!
    تا وقتی بچه مدرسه ای بودیم مامان مون می گفت دیکته  شب مون 
رو خودمون بنویسیم، حاال که خودمون بچه دار شدیم جای دیکته شب، 

دیکته به والدین دارن. چه وضعشه آخه؟!
    واقعیتش اینه که هرچی صندلی به اتاق اضافه می شه جا واسه 

نشستن اضافه نمی شه فقط واسه پرت کردن لباسه!
   شما هم مامان تون از در میاد تو هنوز منتظرید از تو کیفش بهتون 

خوراکی بده؟ یا من برم یه 1۰ سال بزرگ تر شم بعد بیام؟!
    بعضیا فقط قیافه شون امروزیه وگرنه تو مغزشون یه انسان 

اولیه با پوشش برگ انجیر نشسته داره خودش رو می خارونه!
   یکی از مشکالت فیلم و سریال ها در تمام دنیا َنمیربودن 
بازیگران نقش مثبته. لعنتیا در حالی که هجده تا گلوله و 
تیر و نیزه و شمشیر خوردن ولی هنوز دارن می جنگن، اون 

طرف نقش منفیه یه کف گرگی می خوره میره تو کما!
    داشتم فواید زالــو و این که چطور می چسبه بهت و خون 
می خوره رو واسه بابام شرح می دادم. یک جوری بهم نگاه کرد 

انگار دارم خصوصیات خودمو می گم!

یارانه نقدی 
۴۰۰ هزار نفر 
قطع شد و 
عده بیشتری 
نگران بودن 
در فهرست 
حذف شدگان 
شدند

وزیر علوم: 844 نفر فاقد شرایط از 
بورسیه استفاده کردند

انگار که حال و حول بی حد بوده
میزان قبول بیش از رد بوده

گفتی که خالف هشتصد بود، اما
ظرفیت کل مباد نهصد بوده؟!

***
 کمبود کتاب درسی 

 وفور کمک درسی
دانش آموز خطاب به کتاب 

کمک درسی فرماید:

 آخر ز غذای مان فزون گشت نمک
خوش باش شما، کتاب درسی به درک

اما باید به من معلم هایم
درسی بدهند تا تو آیی به کمک!

***
معلم هست اما کم هست )همشهری(

مانده است ز درس و مدرسه کاًل جا
گشته است میان مدرسه بد تنها
یک روز شود نسل معلم تعطیل

می ماند محصل و کمک درسی ها!
عبدا... مقدمی  

جهانگیری: رشایط به مست هبرت 
شدن پیش یم رود

بودن یا نبودن  
 مسئله 

این است!

دارکوب:

شنیده ام سخنی خوش که مرد دولت گفت

شرایط از همه سویی بهینه گشته  بسی

یکی به زیر لبش خنده  کرد و گفت: آری

فقط خود تو بفرما شرایط چه کسی؟!

جهانگیری: رشایط به مست هبرت 
شدن پیش یم رود
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استراحت 13 ساعته ایرانی ها و مقایسه جهانی توان خرید گوشت!
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وضعیت اسفناک بیمارستان سراوان

ویدئویی توسط یکی از شهروندان ســراوان  در فضای 
مجازی منتشر شده است که نشان از وضعیت نامناسب 
مراجعان به بیمارستان رازی این شهر دارد. در فیلم گرفته 
شده، بیماران را با همراهان شان می بینیم که از شب قبل 
در کوچه روی زمین اتراق کرده و خوابیده اند تا فردایش 
بتوانند از بیمارستان وقت دکتر بگیرند. در روزهایی که 
سخن از انواع پیشرفت ها در عرصه پزشکی می شود، 
چنین رفتاری با بیماران اصال زیبنده نیست و کاربران 
به انتقاد از آن پرداخته اند. کاربری با اشاره به این فیلم 
بیمارستان سراوان نوشت: »نکته دردآورش این جاست 
که مسئوالن، این شرایط نامناسب رو خیلی کم می بینند و 
صحبتی ازش نمی کنند«. کاربر دیگری هم نوشت: »البته 
که خیلی خوب است در پزشکی پیشرفت های زیادی 
داشته ایم اما مهم است که رفتار همراه با تکریم را برای 

بیمار و همراهانش نیز عملی کنیم«.

 

  2.8     M   views 

پیامی به سلبریتی ها

»شهرت آسونه، محبوبیت سخته!« ویدئویی از یک 
برنامه تلویزیونی منتشر شده است که حاوی پیام مهمی 
برای همه ما و مخصوصا سلبریتی هاست. در این فیلم 
بخشی از گفت وگوی استاد خروش، هنرمند خطاط نقل 
می شود که ایشان جمله ای را از استاد خودش بیان کرده 
که »جوانان اهل هنر دقت کنند. در جوانی راه کج و خالف 
نروند که هنر از آن ها قهر می کند«. این حرف اشاره 
به این دارد که اگر هنرمندان راه درست را نروند به 
درجات باالی هنر نمی رسند. کاربری در این باره نوشت: 
»خوبه سلبریتی ها این حرف رو آویزه گوششون کنن 
تا محبوبیت شون رو از دست ندن«. کاربر دیگری هم 
نوشت: »شهرت که این روزها یک شبه به دست میاد. به 
قول علی پروین مهم محبوبیته که به دست آوردنش به 

این آسونی ها نیست«. 

 

  3.4     M   views 

یک شبانه روز ایرانی ها

»چقدر می خوابیم ما!« به تازگی مرکز آمار در یک بررسی، 
زمان صرف شده در یک شبانه روز برای خانواده های 
شهری ایران را محاسبه کرده که نتایج جالب آن در فضای 
مجازی منتشر شده اســت. بر اســاس این تحقیق، ما 
ایرانی ها در شبانه روز 13 ساعت و 22 دقیقه را به خواب، 
استراحت و مراقبت های شخصی می پردازیم. همچنین 
فعالیت کاری مان 2 ساعت و 48 دقیقه است. فعالیت های 
فرهنگی و تفریحی هم 15 دقیقه در روز تخمین زده 
شده است. کاربری با اشاره به نتایج این تحقیق نوشت: 
»خداییش خیلی می  خوابیم دیگه 13 ساعت. بعد فقط 2 
ساعت و 48 دقیقه کار می کنیم که کمه به نظرم!« کاربر 
دیگری هم با اشاره به آمار فعالیت خانه داری که در روز 3 
ساعت و 21 دقیقه تخمین زده شده نوشت: »همین که به 

خونه و خونواده مون اهمیت می دیم البته نکته مثبتیه«.
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به دوش کشیدن مادر

در روزهایی که گذشت، آدم هــای زیــادی از اقشار و 
گروه های مختلف مردم پای در راه کربالی امام حسین )ع( 
گذاشتند و به مراسم پیاده روی اربعین رفتند. راهی که با 
عشق طی می شد و در آن چیزی جز مهربانی دیده نمی شد. 
فیلمی از یک جوان در مسیر کربال منتشر شده است که 
این جوان، مادر پیرش را به دوش گرفته و طی طریق 
می کند. وقتی از جوان می پرسند از کجا آمده ای، جواب 
می دهد: »افغانستان« و ادامه می دهد: »به مادرم قول 
داده بودم او را همین طوری بیاورم و حاال دارم به قولم 
عمل می کنم.« کاربری با انتشار این فیلم نوشت: »یکی 
از زیباترین صحنه هایی بود که دیدم«. کاربر دیگری 
هم نوشت: »زبانم قاصره. دعای خیر این مادر می تونه تا 
همیشه جوون رو تو زندگیش عاقبت به خیر کنه. درود 

به همت واالش«.
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کشف جدید ترامپ

ویدئوی بخش هایی از دیــدار ترامپ با رئیس جمهور 
ایتالیا بازتاب جهانی داشت و میلیون ها بار دیده شد. 
ترامپ در بخشی از این دیدار به رئیس جمهور ایتالیا 
می گوید: »ایاالت متحده از دوران امپراتوری روم متحد 
ایتالیا بوده!« این صحبت آن قدر عجیب بود که مترجم 
همزمان صحبت های ترامپ هم متعجب شده بود. جالب 
است بدانید که امپراتوری روم در ایتالیا، روم غربی، قرن 
پنجم میالدی سرنگون شد و کشور ایاالت متحده در قرن 
هجدهم میالدی پایه گذاری شده است. کاربران هم به 
این ویدئو واکنش های زیادی نشان دادند. کاربری نوشت: 
»تقصیر ترامپ نیست. معلم تاریخ خوبی نداشته تا این 
چیزا رو بهش یاد بده.« کاربر دیگری نوشت: »از فرداست 
که ترامپ بگه تاریخ نویس ها همه دروغ می نوشتن 
اونی که من گفتم درست بوده!« کاربری هم نوشت: »به 

کشفیات ترامپ این موضوع هم اضافه شد.«
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با حقوق کارمندی چقدر می شود گوشت خرید؟

یک اینفوگرافی در فضای مجازی بازنشر شد که در 
آن مشخص کرده بود با حقوق ماهانه یک کارمند در 
کشورهای مختلف جهان می توان چند کیلو گوشت خرید. 
این اینفوگرافی خیلی زود دست به دست شد و واکنش 
های زیــادی داشــت. قیمت گوشت کیلویی 80 هزار 
تومان تعیین شده و مبنای قیمت ارز هم 11 هزار و 
500 تومان است. با این قیمت ها در کانادا هر کارمند با 
حقوق یک ماهش می تواند 82 کیلو، دانمارک 66 کیلو، 
سوئد 60کیلو، فرانسه 45 کیلو، ژاپن و ایران 19 کیلو و 
ترکیه 15 کیلو گوشت تهیه کند. کاربری نوشت: »باالخره 
تونستیم توی یکی از بخش های جامعه به ژاپن برسیم و 
قیمت گوشتمون یکی شد. به امید افق های روشن!« کاربر 
دیگری نوشت: »گوشت کیلویی 80 هزار تومن کجا میدن 
بریم بخریم.« کاربری هم نوشت: »این برای کارمنداس 

یادمون نره که بیکار کم نداریم!«

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.

بازیافت در دهه های 60 و 70

امروز تندیس ها 

فرو ریخت. .. 

من که می گم 

این فروریختن 

یک نشانه  است. 

افتخارات گذشته 

تمام شدند. حاال 

مثل بچه  آدم به 

روبه روت نگاه کن و 

کارتو بکن 

وانت سرویس مدرسه!
ایرانی 

جماعت 
پول به 

وانت نمیده 
مگه برای 
سرویس 
مدرسه !

روایت مهدویان از اتفاق عجیب برای سیمرغ فجر

مامورعزیز گشت 

سد معبری 

که این جوری 

پارک کردی، 

یادت باشه رطب 

خورده منع 

رطب نمی تونه 

بکنه!

ای کاش توی 
همه شهرهای 

کشور این 
بیلبوردها رو 

مشاهده کنیم تا 
همه شهرهای 
ایران رویایی 

بشن

اصال مادرامون 

برامون آب میوه 

می خریدن تا با 

پاکتش از این 

کیف ها درست 

کنن!

سد معبر گشت سدمعبر

نصب بیلبوردهای تشویقی در کیش

         تاریخچه گوشی ایرانی

اولین بار در سال 1386 شرکت جی ال ایکس و جنرال لوکس 
به صورت رسمی در شهر خرمشهر و منطقه آزاد اروند با تولید 
گوشی های ساده و کالسیک کار خودشان را آغاز کردند. از 
سال 1390 هم اولین گوشی مجهز به اندروید را روانه بازار و در 
سال 91 اولین تبلت خود را تولید کردند. این شرکت ها با تولید 
 GLX Aria ،General ،GLX Maad (G6(پرچمدارهایی نظیر
Luxe Shahin  توانسته اند تا حدی با برندهای مرسوم در بازار 
به رقابت بپردازند و پرچمدار جدید به نام شاهین2 نیز به زودی 

وارد بازار می شود.

         آیا این گوشی تماما ایرانی است؟

همان طور که می دانید گوشی های هوشمند از اجزای مختلفی 
مانند مادربرد، تراشه، حافظه، تراشه ذخیره سازی اطالعات، 
صفحه نمایش، پنل تاچ و هــزاران قطعه ریز و درشت مختلف 
تشکیل شده اند. به تازگی خبرگزاری فارس برای روشن شدن 
این موضوع با رئیس اتحادیه صوت،تصویر، تلفن همراه و لوازم 
جانبی مصاحبه کرده است. ابراهیم درستی  گفته است: »باید 
درباره این موضوع با مردم روراست باشیم که این گوشی، دارای 
فناوری ایرانی نیست. این موضوع بدین معنی است که قطعات 
گوشی های GLX در چین ساخته و در ایران مونتاژ می شود. لذا 
نمی توان نام ساخت ایران را روی گوشی گذاشت که قطعاتش از 

یک کشور دیگر وارد می شود.«
البته باید یادآوری کنیم که برترین تولیدکنندگان گوشی مانند 
اپل و سامسونگ هم برای تولید گوشی های خود به قطعاتی از 

دیگر کشورها نیازمند هستند.

         چطور از این گوشی حمایت می شود؟ 

وزیر ارتباطات بارها در گفت و گو با خبرگزاری ها و حتی در 
اینستاگرامش اعالم کرده که در تالش است با همکاری بانک 
مرکزی، خط اعتباری بانکی ایجاد کند که وام با کارمزد کم 
به مردم داده شود تا همه مردم بتوانند این گوشی را که مشابه 
گوشی هایی با قیمت حدود شش میلیون تومان است، تهیه کنند 
و از تولید و کار جوانان ایرانی هم حمایت شود. اما آیا این خط 
اعتباری به پرداخت وام برای خرید این گوشی منجر می شود؟ 
به نظر می رسد با توجه به آن چه در دنیا رایج است جواب این 

اعتبار به اپراتورها سوال خیر است. به احتمال زیاد این 
داده می شود تا آن ها با فروش 
اقساطی با امتیازاتی از جمله 
بســته های اینترنت رایگان و ... 

اقدام به فروش این گوشی ها کنند.

         شگفتی های شاهین ایرانی

شمایل به روز و ظاهر آنتیک گوشی 
شاهین 2 چند هفته ای است که سروصدا به راه 

انداخته اما آن چه شاهین 2 را پیش از آن که در بازار موجود 
باشد، بر سر زبان ها انداخته است، بنا بر اعالم سازندگان 
آن مشخصات این گوشی پرچمدار جی ال ایکس است. 
دوربین سه گانه پشت  که یکی از آن ها 48 مگاپیکسلی 
اســت،  دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی، باتری 3950 
میلی آمپری، حسگر اثر انگشت، شارژر بی سیم، پردازنده 8 
هسته ای و قدرت تشخیص چهره و حافظه 128 گیگابایتی، 

به هر شکل برای هر خوره فناوری وسوسه انگیز است. 

ویژگی ها و امتیازات پرچمدار جدید گوشی ایرانی در مقایسه با برندهای معتبر خارجی 

ناصری-ماجرا از آن جایی شروع شد که وزیر ارتباطات در اوایل مهر خبر از ورود 
گوشی ایرانی جدیدی به بازار تا چند ماه آینده داد که قیمت آن دو میلیون 800 

هزار تومان اعالم شد. بعد از آن از گوشی ایرانی مدل آریای خود رونمایی و از آن 
تعریف کرد. در آخرین بار هم چند روز پیش وزیر جوان در اینستاگرامش نوشت: 

» انصافا گوشــی ایرانی جدید با قیمت پایین خودش کیفیت عالی در ســخت افزار 
و نرم افزار و دوربین دارد. شکل ظاهری هم که عالی. واقعا از خیلی رقبای خارجی 

خودش بهتر اســت. امروز هم با خبرنگاران با گوشی شــاهین 2 خودم سلفی گرفتم. 
..« اما برای این که بدانید چقدر ایرانی است و مشخصات و قیمت آن چقدر است و با چه 

گوشی هایی از برندهای دیگر رقابت می کند، پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست 
ندهید شاید شما هم ترغیب شدید تا یک گوشی با کیفیت ایرانی در دست بگیرید.

شگفیت شاهین ایراین در راه است؟

LG Q6Samsung J8Huawei Y9 2019Samsung A80Glx 2 شاهین

2.800.000  2.890.0006.900.000  2,500,0003.190.000قیمت

ابعاد به 

میلی متر
142.5�69.3�8.1159.2�75.7�8.2162.4�77.1�8.1165.2�76.5�9.3157�75.06�8.75

149191173220170وزن گرم

6.3 اینچ6.7 اینچ6.5 اینچ6 اینچ5.5 اینچصفحه نمایش

64G64G64G128G128Gحافظه

4G4G4G8G4Gرم

256Gندارد256G256G400Gکارت حافظه

48، 8 و 2 مگا پیکسل48 مگا پیکسل13 مگا پیکسل16 و 5 مگا پیکسل13 مگا پیکسلدوربین اصلی

16 مگا پیکسل48 مگا پیکسل13 مگا پیکسل16 مگا پیکسل5 مگا پیکسلدوربین ثانویه

اندروید 9.0اندروید 9.0اندروید 8.1اندروید 8.0اندروید 7.1.1 سیستم عامل

پردازنده 

)CPU(

هشت هسته ای 

GHz 1.4

هشت هسته ای 

GHz 1.6

هشت هسته ای 

GHz 2.2

 هشت هسته ای

GHz 2.2 

هشت هسته ای 

GHz 2.2

NFCداردداردنداردندارددارد

3Gدارددارددارددارددارد

4Gدارددارددارددارددارد

mAh3500 mAh4000 mAh3700 mAh3950 mAh 3000باتری

داردنداردنداردنداردنداردشارژ بی سیم

مقایسه چند گوشی معروف با پرچمدار ایرانی
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بازجویی

مهمانی مرگ!
امیرحسین جان

زن و شوهر پیری در جنوب پایتخت به قتل رسیدند و در این 
جنایت مقدار زیادی جواهرات زنانه و پول های پیرمرد به 

سرقت رفت. 
ظهر یک روز تابستانی بود ، وقتی پلیس جنایی تهران به 
قتلگاه  زوج سالخورده رسید ، پسر جوانی به سر و صورتش 
می کوبید و با دست طبقه دوم یک مجتمع مسکونی را نشان 

می داد. 
ماموران با پشت سر گذاشتن پله ها وارد آپارتمان 45 متری 
شدند که همه اثاثیه اش به هم ریخته بود. در اتاق خواب مرد 
75 ساله ای به نام هوشنگ و در آشپزخانه زن 70 ساله اش 

به نام مروارید با اصابت ضربات چاقو به قتل رسیده بودند. 
هیچ سرنخی از عامالن قتل نبود یکی از همسایه ها نزد پلیس 
ادعا کرد ساعت 12 ظهر دو مرد را دیده است هراسان از خانه 
زن و شوهر تنها خارج شده اند، سوار بر خودروی پیکان شده و 

آن جا را ترک کرده اند. 
هنوز ماموران صحنه جنایت را ترک نکرده بودند که پسر 
قربانیان نزد آنان آمد و با تعجب از حضور یک زن در جمع 
بستگان شان گفت:» پلیس وقتی پی برد این زن با وجود 
اقامت در یکی از شهرهای شمال کشور حتی پیش از بچه های 
دیگر زن و مرد خود را به محل حادثه رسانده است، او را به 

پلیس آگاهی انتقال دادند و تحت بازجویی قرار دادند:
تو چه نسبتی با مقتوالن داری؟

مادر من دختر عمه هوشنگ است چه مرد نازنینی بود، حیف 
شد اونا خیلی مهربان بودند. 

آخرین بار کی این زن و شوهر را دیده ای؟
یک ماهی می شد آن ها برای ییالق آمده بودند روستای ما و 

خانه مان مهمان بودند.
تو چند بار در تهران مهمان خانه آن ها بودی؟

زیاد نبود، فقط یک بار که مریض بودم حدود یک هفته این جا 
مهمان بودم، چقدر این زن و شوهر از من پذیرایی می کردند، 

نمی دانم چرا آدم های خوب می میرند. 
وقتی خانه آن ها بودی کسی غریبه آن جا رفت و آمد 

می کرد؟
من که زیاد دقت نداشتم، آن ها به اندازه ای روی خوش به همه 

نشان می دادند که هر روز خانه شان پر بود از آدم های مختلف!
هوشنگ و مروارید پولدار بودند؟

نمی دانم، اما مروارید طالی زیادی داشت و هوشنگ خیلی 
راحــت خــرج می کرد فکر می کنم آن ها پولد ار بودند که 

این جوری زندگی می کردند. 
تو شوهر داری؟

بله، خیلی وقت است ازدواج کــرده ام، مرد بدی نیست اما 
خیلی غیرتیه!! اگر از دستم ناراحت بشود، حسابی حالم 

را جا می آورد. 
او هم خانه این پیرزن و پیرمرد را می شناخت؟

فکر نکنم، فقط آخرین باری که هوشنگ و مروارید به شمال 
آمده بودند چون ماشین آن ها در برف گیر کرده بود رفت سراغ 
شان، این قدر زور بازو دارد که توانست به تنهایی ماشین را از 

برف بیرون بکشد. 
آقا هوشنگ هر وقت از شوهرم حرفی می شد به چوب می زد 

تا چشم نخورد و قرار بود در تهران برای او کاری پیدا کند. 
االن کجاست؟

در روستا خیلی کار داشت باید می ماند. 
یعنی تو تنها به تهران آمده ای؟

بله دلم برای این زن و شوهر مهربان تنگ شده بود به خاطر 
همین امروز راه افتادم و آمدم تهران ای کاش نمی آمدم. 

تو که می گفتی، شوهرت خیلی غیرتی است پس چطور 
تو را تنها رها کرده است؟

نمی دانم چرا این بار این طوری  شد، خب او می دانست من 
خیلی به این زن و شوهر مدیون هستم. 

یعنی تو دروغ نمی گویی؟
چرا باید دروغ بگویم، طال که پاک است چه منتش به خاک 

است. 
در حرف هایت خیلی اشتباه داری .

من همه چیز را درست و حسابی شرح دادم، چرا باید اشتباه 
کنم. 

چند بار هوشنگ و مروارید به روستای شما آمدند؟
یک بار، آن هم برای ییالق. 

چه کسی در زمستان به ییالق می رود؟
مگر من گفتم، زمستان من گفتم که ماه پیش آن ها را دیدم، 

پس آخر بهار بود. 
پس ماجرای گیر کردن ماشین آن ها در برف ها چه بود؟

خب، اشتباه کردم، آمدم مقداری غلو کنم. 
تو می خواهی واقعیت را پنهان کنی؟

مثاًل چه چیزی را؟
ماجرای قتل این زن و مرد مهربان را؟

شوهرم باعث شد، از وقتی فهمید هوشنگ و مروارید پولدار 
هستند، نشست زیر پای من و وسوسه ام کرد، این قدر گفت 

که پذیرفتم و با هم نقشه قتل را کشیدیم. 
شما تنها بودید؟

ــرادرزاده  شوهرم در جریان قتل بود، ما هر سه با یکدیگر  ب
ــل خانه آقــا هوشنگ آن  به تهران آمدیم و رفتیم به داخ
هابا مهربانی از ما پذیرایی کردند، وقتی مروارید خانم به 
آشپزخانه رفت، ابتدا پیرمرد را کشتیم و بعد هم سراغ او 

رفتیم. 
تو چرا فرار نکردی؟

قرار بود با آن ها بروم، اما وقتی پول ها و جواهرات را دزدیدیم، 
شوهرم خواست این جا بمانم تا ببینم چه شده است، کار خدا 

بود قرار نبود خون آقا هوشنگ و مرواریدخانم پایمال شود. 
االن کجا هستند؟

- قرار است به مسافرخانه ای در اطراف میدان راه آهن بروند، 
االن در آن جا استراحت می کنند. 

با فاش شدن راز جنایت و دستگیری دو مرد و یک زن آنان 
روانه زندان شدند و پس از محاکمه به مجازات اعدام و تحمل 

حبس محکوم شدند. 

پسرجوانی با فیلم برداری از صحنه سیاه 
ــورده به بــاج گیری های  دختر فریب خ

شیطانی دست زد.
اواخر شهریور امسال دختر 20 ساله که 
شبنم نام دارد با تلفن همراهش سرگرم 
گشت زنی در دنیای مجازی بود که وارد 
یک کانال تلگرامی شد و چند روزی بدون 
این که پیامی در گروه ارسال کند پیام های 
دیگران را مطالعه کرد تا این که تصمیم 

گرفت در گروه فعالیت کند.
شبنم در ابتدا چند متن عاشقانه به گروه 
ــرد و یــک ساعت از فعالیتش  ارســـال ک
نگذشته بود که یک پیام شخصی از سوی 

پسر جوانی به دستش رسید.
پیام عاشقانه	 

پسر جوان با چرب زبانی توانست شبنم را 
راضی به جواب دادن به پیام هایش کند و 
دختر جوان که تا آن روز با هیچ پسری در 
ارتباط نبود با توجه به پیام های عاشقانه 

پسر جوان خیلی زود دلباخته امین شد.
امین در مدت زمان کوتاهی با توجه به 
پیام های عاشقانه و چرب زبانی هایش 
خیلی زود توانست اعتماد دختر جوان 
ــه بــرای این که با  را جلب کند و در ادام
هم بیشتر در ارتباط باشند شماره تلفن 
دختر جوان را گرفت و پیام های مجازی 
به تماس های طوالنی بین دختر و پسر 

جوان تبدیل شد.
امین در تهران زندگی می کرد و وقتی 
شنید شبنم اهل شهری است که خانواده 
عمویش در آن جا زندگی می کنند تصمیم 

گرفت برای دیدن او به سفر برود.
قرار شوم	 

شبنم ابتدا از مالقات حضوری با امین 
ترس داشت اما بعد از مدت کوتاهی که 
اسیر حرف های امین شده بود پیشنهاد 

مالقات حضوری را پذیرفت.
امین وقتی شنید که شبنم حاضر است 
او را مالقات کند با پسر عمویش تماس 
گرفت و اطــالع داد که به خانه آن ها 

می رود.
پسر جوان به بهانه دیدن پسر عمویش به 
سفر رفت و با پسر عموی جوانش هماهنگ 
کرد که عمو و زن عمویش را به بیرون از 
خانه ببرد تا با دختر جوان قرار مالقات را 

هماهنگ کند.
ــت بــه خانه  شبنم وقتی شنید قــرار اس
پسرعموی امین برود ابتدا با این پیشنهاد 
مخالفت کرد اما امین ادعا کرد که جایی 
را در شهر بلد نیست که با هم بروند و می 
ترسد کسی آن ها را ببیند و آبروی هر دو 

برود.
دختر جوان که خام حرف های امین شده 
بود پذیرفت تا برای دیدن پسر جوان به 

خانه عموی امین برود.
ترس همه وجود شبنم را فرا گرفته بود تا 
این که به پشت در خانه عموی امین رسید، 
در خانه باز شد و پسر جوان با یک شاخه گل 
رز جلوی در رفت و دختر جوان را به خانه 

دعوت کرد.
دختر جوان وقتی در برابر این صحنه قرار 
گرفت بیشتر از قبل به امین اعتماد کرد و 
وارد خانه شد، هنوز دقایقی نگذشته بود 
که امین تصمیم گرفت خواسته شومش را 

به اجرا بگذارد که در برابر مقاومت دختر 
جوان قرار گرفت.

امین در این صحنه با تهدید و زور خواسته 
شیطانی اش را به اجرا گذاشت و پس از 
اجرای نقشه اش شبنم را تهدید کرد اگر 
دربــاره این اتفاق حرفی بزند آبرویش را 

خواهد برد.
باج گیری شیطان	 

شبنم در سکوت کامل به خانه برگشت و 
چند روزی از پسر جوان خبری نبود و فکر 
می کرد دیگر خبری از امین نمی شود اما 

یک پیام به دستش رسید.
دختر جوان وقتی دید پیام از سوی امین 
است شوکه شد و با ترس پیام را باز کرد و 
با یک فایل فیلم روبه رو شد، صحنه رابطه 
شوم پسر جــوان با شبنم فیلم بــرداری 
شده بود و شبنم وقتی این تصاویر را دید 
شوکه شد و آرزوی مرگ کرد که امین در 
پیام بعدی او را تهدید کرد که اگر کاری 
را که می خواهد انجام ندهد دست به 
انتشار این فیلم در فضای مجازی می 

زند.
ــان ماندن  ــرای در ام امین خواست تا ب
آبرویش برای او پول واریز کند که شبنم با 

هر ترفندی بود توانست پول درخواستی 
را آماده کند و به حساب امین واریز کند، 
ــت و شبنم از  ــه داش ــاذی ها ادام ایــن اخ
ترس آبرویش از جیب پدرش پول برمی 
داشت تا این که یک روز پدر ش متوجه این 

ماجرا شد.
شکایت 	 

پدر شبنم وقتی دید دخترش پول زیادی 
از جیب او برداشته اســت پیگیر ماجرا 
شــد، شبنم ابتدا سکوت کــرد امــا وقتی 
دید پدرش دست بــردار نیست سکوتش 
را شکست و پرده از اقــدام شیطانی پسر 

تهرانی برداشت.
ــدر دختر جــوان  ــود تــا پ همین کافی ب
به اداره پلیس بــرود و از پسر جــوان که 
دخترش را در دام شومش گرفتار کرده 

بود شکایت کند.
مــامــوران در گــام نخست به خانه ای که 
دختر جوان هدف آزار و اذیت قرار گرفته 
رفتند و مشخص شد عمو و پسرعموی امین 
ازماجرای اقدام شوم پسر جوان بی اطالع 
بودند به همین خاطر تیمی از ماموران با 
شگرد ویژه ای پسرفریبکار را از تهران به 
شهرشان کشیدند و پس از دستور قضایی 

موفق به دستگیری امین شدند.
امین که باور نداشت دستگیر شود، ابتدا 
خود را بی گناه دانست اما وقتی در برابر 
دختر جــوان قــرار گرفت به ناچار لب به 
سخن باز کرد و به ماموران گفت: ابتدا 
بدون هیچ نیت و قصدی با دختر جوان 
آشنا شدم اما وقتی فهمیدم همشهری 
خانواده پدری ام است تصمیم گرفتم برای 

مالقات به خانه عمویم بروم.
وی افـــزود: وقتی شبنم وارد خانه شد 
شیطان در من نفوذ کرد و دست به این کار 
زدم و بعد از مدتی بی پولی تصمیم گرفتم 
برای رسیدن به پول از دختر جوان اخاذی 

کنم ، از کاری که کردم پشیمانم.
بنا براین گــزارش، تحقیقات از این پسر 

فریبکار از سوی پلیس ادامه دارد.

پرسه مجازی سرنوشت شومی را برای دختر 20 ساله رقم زد

باج گیری شیطان از دخترجوان با فیلم سیاه
تحلیل کارشناس	 

دختران ساده لوح در دام اخاذان شوم
دکتر قربانعلی ابراهیمی جامعه شناس و استاد دانشگاه 

پدیده اخاذی از دختران جوان در فضاهای مجازی پدیده 
ناپسند اجتماعی است که سال هاست آسیب های بی شمار 
اجتماعی و اخالقی را سبب می شود. متاسفانه این پدیده 
ناپسند در عصر کنونی و در دهه های اخیر جنبه مادی گرفته 

و برخی افراد برای کسب درآمد به این کار اقدام می کنند.
اغلب دخترانی که به دام مردان و پسران شیاد می افتند به 
دلیل محرومیت و محدودیت های عاطفی در خانواده است 
که به سمت این مردان و پسران گرایش پیدا می کنند. این 
اتفاقات نوعی باج گیری جنسیتی به شمار می رود و پسران 
شیاد از سادگی دخترانی که کمبود عاطفه دارنــد سوء 
استفاده می کنند و با فریب آن ها به خاطر نداشتن آگاهی 

اخاذی می کنند تا به اهداف شوم خود برسند. 
تعداد دخترانی که با چنین مصائبی رو به رو هستند در 
جامعه رو به افزایش است و چون آگاهی ندارند مورد سوء 
استفاده پسران شیاد قرار می گیرند و بعد از دوستی و ارتباط 
وقتی متوجه می شوند از آن ها عکس یا فیلم تهیه شده است 
از ترس آبروی شان به اخاذی های مالی این مردان پلید 
پاسخ می دهند و چون این مردان پلید شگردشان مادی 
گرایی است دختران ساده را به دام می اندازند و آن ها برای 

حفظ آبروی شان باج می دهند.
عده ای از این جوانان به خاطر کسب درآمد این شگردهای 
ناپسند اجتماعی را انتخاب می کنند و اغلب دخترانی که 
سطح آگاهی شان ضعیف است و خود را در جامعه و خانواده 
محدود می بینند و در سطح پایین اجتماعی زندگی می 
کنند زودتــر فریب این قبیل باج گیری های جنسیتی را 

می خورند. 
خانواده وظیفه آگاهی دادن به فرزندان را از سن کم دارد 
و باید آن ها را از حوادث این چنینی آگاه سازد تا در مقابل 
خطرات مصون بمانند. نقش آموزش و پرورش در این میان 
نیز مهم است مشاوران تحصیلی در مدارس وظیفه اصلی 

شان هدایت جوانان به ویژه دختران است.
ــود دارد  متاسفانه چــون تابوی جنسیتی در جامعه وج
دخترانی که قربانی هوس های شیادان می شوند از ترس 
آبروی شان مجبور به سکوت هستند، زیرا به لحاظ تعلیم 
و تربیت ضعف هایی داریم و کسانی که ضعف شخصیتی 
دارند زودتر فریب می خورند. دخترانی که کمبود عاطفی 
دارند فریب چرب زبانی پسران را می خورند و با برقراری 
ارتباط دوستانه به خلوت شیطانی آن ها کشیده می شوند 
و وقتی خود را در دام آن ها اسیر می بینند چاره ای جز باج 
دادن ندارند زیرا دختران در جامعه با تابوهایی رو به رو اند و 
برای دفاع از خود نیازمند بازنگری قوانین حمایتی هستند.

عامل جنایت خونین پــارک ارم که شش سال 
فراری بود پس از بازداشت در یک قدمی مجازات 
قصاص قرار گرفت. این مرد زندگی زیر زمینی 
داشت تا این که پلیس با ردیابی های تخصصی او 

را در مخفیگاهش به دام انداخت.
شب شوم	 

شامگاه دوازدهـــم مهر سال 92 پیکر غرق در 
خون یک پسر جــوان به  نام شهاب 24ساله به  

بیمارستان آیت ا... کاشانی تهران منتقل شد. 
دقایقی بعد وی که از ناحیه پهلو چاقو خورده 
بود به خاطر شدت خون ریزی تسلیم مرگ شد 
و مأموران کالنتری 133 شهر زیبا  در جریان 

قرار گرفتند.
شاهدان جنایت	 

ــان  قربانی کــه هــمــراه وی به  ــت دو نفر از دوس
بیمارستان آمده بودند گفتند شهاب در پارک 
ارم مورد حمله یک مرد ناشناس قرار گرفته است. 
خیلی زود تیمی از پلیس جنایی پایتخت  پیگیر 

ماجرا شد و به بازجویی از دو شاهد پرداخت. 
یکی از این شاهدان گفت: ما  در خانه یکی از 
دوستانمان مشروب خــورده و مست  بودیم که 
برای تفریح به پارک ارم رفتیم. ما می خواستیم 
سوار اسکیت هوایی شویم .صف شلوغ بود. به 
همین خاطر و برای شوخی سعی کردیم بی نوبت 
وارد صف شویم که چند نفر به ما اعتراض کردند و 
با هم درگیر شدیم. ما آن جا را ترک کردیم و چند 
دقیقه بعد دوباره برگشتیم که دعوا از سر گرفته 
شد ودر آن شلوغی  یک نفر با چاقو به پهلوی 

شهاب زد و گریخت. 
6 سال بعد	 

با اطالعاتی که شاهدان به پلیس دادند ردیابی 
عامل جنایت آغاز شد اما پلیس هیچ ردی از وی به 
دست نیاورد. در حالی که شش سال از این ماجرا 
گذشته بود پلیس با ردیابی گوشی های موبایل 
همه افرادی که هنگام وقوع جنایت در آن محل 
آنتن دهی داشت به دستگیری چندین مظنون 
پرداخت و سرانجام متهم اصلی پرونده به نام 
صادق 30 ساله را در خانه اش در حوالی میدان 

قزوین تهران ردیابی و بازداشت کرد. 
اعتراف	 

این مرد به قتل اعتراف کرد و گفت: من و همسرم 
در صف ایستاده بودیم تا سوار اسکیت هوایی 
شویم اما چند پسر مست  بدون نوبت وارد صف 
شدند.چند نفر به آن ها اعتراض کردند که مجبور 
شدند صف را ترک کنند. اما آن ها چند دقیقه 
بعد در حالی که چوب در دست داشتند وارد 
صف شدند و دعــوا را از سر گرفتند. من برای 
میانجی گری وارد دعوا شدم اما یکی از آن ها به 
من فحاشی کرد و من در اوج خشم با چاقویی 
که همراه داشتم یک ضربه به او زدم.ولی واقعا 
قصد قتل نداشتم.  وی ادامه داد: من ورزشکارم 
و در پیک موتوری کار می کنم. بعد از این ماجرا 
بالفاصله با همسرم به خانه برگشتم. من صبح 
روز بعد دوباره به پارک ارم رفتم و پرس و جو کردم 
و متوجه شدم پسر جــوان در بیمارستان جان 
سپرده است. من شوکه شده بودم. چون واقعا 

نمی دانستم  ضربه چاقو چطور موجب مرگ وی 
شده است.در مدتی که فراری بودم عذاب وجدان 
داشتم. چندبار تصمیم گرفتم خودم را تسلیم 
پلیس کنم اما به خاطر همسر و فرزند خردسالم 
منصرف شدم تا این که پلیس مرا بازداشت کرد. 
به دنبال اعتراف های این مرد و بازسازی صحنه 
جرم پرونده وی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. بنابر این گزارش؛ 
قرار است وی به زودی از خود دفاع کند. این در 
حالی است که اولیای دم برای وی حکم قصاص 

خواسته اند.

ــرق تــهــران با  شـــرور خطرناک در ش
تخریب خودروها وحشت آفرینی کرد 
و فراری شد.  او پس از دو ماه فرار وقتی 
در حلقه محاصره پلیس قــرار گرفت 

اصرار بر بی گناهی کرد.
هیاهوی وحشت	 

ساعت 4 سحرگاه جمعه 25 مرداد 
امسال اهالی منطقه ســراج در حال 
ناگهان صدای  بودند که  استراحت 
فحاشی و تخریب خــودروهــا سکوت 

سحرگاهی را شکست.
اهالی محل از پشت پنجره خانه های 

شان مشاهده کردند جوانی 
قوی هیکل در حالی که 

صورتش را پوشانده 
ــه دســـت  ــ و قـــمـــه ب
است با فحاشی به 
اهالی محل اقــدام 

به تخریب خودروها 
می کند.

بدین ترتیب همسایه ها 
در  و  گرفتند  تماس  پلیس  بــا 

ادامه اهالی محل برای پایان دادن به 
فحاشی و تخریب خودروها از سوی 
پسر جــوان از خانه های شان بیرون 
آمدند که پسر جوان با دیدن این صحنه 
به سرعت سوار بر موتورش پا به فرار 

گذاشت.
عملیات ویژه	 

همین کافی بود تا تیمی از ماموران 
دایــره اطالعات پلیس امنیت تهران 
بــرای دستگیری عامل این اقــدام در 

شرق تهران وارد عمل شوند.
ماموران پلیس امنیت با اقدامات فنی 
و پلیسی خیلی زود توانستند این شرور 
سابقه دار را شناسایی کنند اما متهم با 
توجه به این که اطالع پیدا کرده بود 
پلیس در تعقیب اوست مخفیگاهش را 

تغییر داد و فراری شد.
بازداشت مرد فراری	 

بررسی های پلیسی ادامه داشت تا این 
که پس از دو ماه تجسس، ماموران به 
شناسایی مخفیگاه سجاد در شرق تهران 
موفق شدند و در عملیاتی غافلگیرانه این 

شرور خطرناک دستگیر شد.
یکی از شاکیان پرونده در ایــن باره 
گفت: ساعت 5 صبح بود که صدای 
ــوان به  فحاشی و داد و بیداد یک ج
گوش رسید و وقتی پشت پنجره رفتم 
ــوان با قمه به شکستن  ــدم یک ج دی
شیشه و تخریب در و سقف خودروها 

ــن که  ــدام مــی کــنــد. بــا تــوجــه بــه ای اقـ
ــودروی من هم از سوی این جوان  خ
تخریب شده بود به سرعت جلوی در 

رفتم که پسر جوان پا به فرار گذاشت.
وی افزود: 400 هزار تومان خسارت 
ــودروی من وارد شد و فکر نمی  به خ
کردم پلیس هیچ وقت این جوان شرور 
را دستگیر کند اما پلیس  خیلی زود با 
تالش شبانه روزی متهم را دستگیر 

کرد.
ادعای عجیب 	 

ــه ســجــاد نــام دارد و  ــرور ک ــوان شـ جـ
بــرادرش نیز دو سال قبل به 
خاطر درگیری به زندان 
رفته ادعا می کند که 
در ماجرای تخریب 
خــودروهــا در شرق 
تهران بی گناه است 
ــال است  و چــهــار س
ــرارت را کنار  ــ ــه ش ک

گذاشته است:
سابقه داری؟	 

بله، درگیری و شرارت داشتم اما دیگر 
خالفی نمی کنم.

چرا خودروها را تخریب کردی؟	 
کار من نبوده و بی گناهم.

اما مدارک پلیسی نشان از آن دارد 	 
که تو عامل این اتفاقات بودی؟

چند نفر به خاطر این که خودشان گیر 
نیفتند اسم مرا بردند و پلیس مرا دستگیر 
کرده است، من در این مدت در شهرستان 
خودمان بودم و پلیس می تواند تحقیق 
کند و اطمینان یابد و اگر دروغ بود من 

همه جرم ها را گردن می گیرم.
شنیدم برای قدرت نمایی با تفنگ 	 

عکس انداختی و در فضای مجازی 
پخش کردی؟

من اصال در فضای مجازی هیچ صفحه 
ای ندارم که با آن اقدام به بزرگ نمایی 
کنم و نمی دانم چطور تصویر من پخش 

شده است.
تفنگ را از کجا آوردی؟	 

تفنگ بــرای پدربزرگم بود و من یک 
عکس یادگاری با آن انداختم ، بحث 

قدرت نمایی نبود.
ــرادر سجاد نیز  بنا بر ایــن گـــزارش، ب
دو سال قبل به خاطر درگیری دسته 
جمعی به زندان رفته بود  و تحقیقات 
برای شناسایی دیگر جرایم احتمالی 
این متهم در دستور کار ماموران پلیس 

امنیت تهران قرار دارد.

پایان 9 ماه فرار شرور وحشت آفرین پایتخت

رئیس فراری یک باند گروگان گیری که  مهندس جوانی را 
ربوده بودند غیابی محاکمه شد. دو نوچه این مرد که گروگان 
را یک شبانه روز داخل ویالیی در شمال کشور زندانی کرده 
بودند پیشتر به 15 سال زندان محکوم شده اند.  رسیدگی به 
این پرونده  از دوسال قبل به دنبال شکایت یک مهندس جوان 
به نام افشین در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی  به ماموران 
آگاهی گفت :من از مدتی قبل با یکی از دوستانم به نام بهروز 
اختالف حساب داشتم .ما در زمینه ساخت و ساز خانه با هم 
شراکت داشتیم اما مدتی بود با  هم اختالف حساب پیدا 
کرده  بودیم. بهروز ادعا می کرد از من پول میلیونی  طلب دارد 
اما من بارها به او گفته بودم اشتباه می کند و پولی بدهکار 
نیستم.  وی افزود: آخرین بار او به همراه دو نفر از دوستانش  
دنبالم آمدند و به بهانه صحبت کردن درباره طلب میلیونی 
مرا سوار ماشین کردند .آن ها با زور و تهدید مرا به  ویالیی در 
شمال کشور بردند. یک شبانه روز کتکم زدند تا به آن ها پول 
بدهم.  صبح زود بود و بهروز و همدستانش خواب بودند که 
من توانستم از غفلت آن ها استفاده کنم و از ویال خارج شوم 
و به تهران فرار کنم.  به دنبال اظهارات مهندس جوان بهروز 
و یکی از همدستانش  به نام کیوان ردیابی و بازداشت شدند 
اما تالش پلیس برای ردیابی سومین متهم این پرونده به نام 

سپهر  بی نتیجه ماند.  بهروز  و همدستش ادعا کردند که 
مهندس جوان را گروگان نگرفته بودند و او با میل خودش به 

خانه ویالیی در شمال کشور رفته بود.
در دادگاه	 

 آن ها در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 
میز محاکمه ایستادند.بهروز گفت: من و افشین با هم شریک 
بودیم اما او کاله سرم گذاشت و پول هایم را نداد. من چند 
بار با او صحبت کردم اما قبول نمی کرد با من تسویه حساب 
کند. به همین خاطر موضوع را به دو نفر از دوستانم که سابقه 
دار بودند  گفتم و با آن ها دنبال افشین رفتیم و او را به خانه 
ویالیی بردیم. در پایان جلسه قضات هر یک از متهمان را 
به  15 سال زندان محکوم کردند. در این مدت تالش برای 
ردیابی سپهر ادامه داشت اما در حالی که پلیس ردی از وی 
به دست نیاورده بود وی غیابی محاکمه شد .  شاکی پرونده 
که در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران حضور 
داشت گفت: سپهر در خانه ویالیی مرا به شدت  کتک زد 
و تهدید به مرگ کرد.بهنام و دوستانش برای گرفتن پول 
میلیونی از من نقشه کشیده و یک باند تشکیل داده بودند. 
بنابه این گزارش،در پایان قضات وارد شور شدند تا  به زودی 

برای سپهر غیابی  حکم صادر کنند.

محاکمه غیابی رئیس یک باند گروگان گیری

جنایت برای سوار شدن به اسکیت هوایی!
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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 شکل های داده شده، گزینه مناسب 
را انتخاب کنید.

آیا می توانید تعداد 10  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

3 6
5 8 6 4

6 2 9 1
4 3 6 2 7

8 9
2 7 9 8 4

3 6 7 2
9 4 5 7

5 1

3 9
4 8 2

8 2 5
5 7 9 4
3 6 8 1

8 3 2 5
9 7 1

8 7 6
3 1

دقيقه
50

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.

126785394
759463182
483921756
567219438
342658971
918347265
295874613
874136529
631592847

342571986
915836472
867249315
491362857
786154293
253798164
134687529
629415738
578923641

معمای شطرنج

نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها 
در 4 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

      س  د   ب  ع  م  د  ق  ف ا 

   س م ر  ه ن ز ش ت ا  ر ف ا  ل ل ه

   س  س ل  و ق  ل  ن ك ي ل و  
   س ا ك م  ش  ن ا ر ك ا  ن ب ر ك 

 ا و ا  ا ر گ ا  و ا  ا  و ي ا د

   ن ي ر ب  م ا م ا  ل ي ر ب  د ر 
    و ه  س ي  ي  و ا گ 

  ا  ي ي ا ن ش و ر  ر ب

 ه ز ا و ر د  ر ا م ا 

 ن م  ل ي  ت ك م ي ن 

 

معما

تینا چند قناری دارد؟ 
تینا تــعــدادی قناری و تــعــدادی قفس در اختیار 

دارد. اگــر او در هر قفس 4 قناری 
 قرار دهد، یک قفس، خالی باقی 

ــد. اگــر او در هــر قفس  مــی مــان
3 قناری قــرار دهــد، یک قناری 

ــدون قــفــس خـــواهـــد مـــانـــد. آیــا  ــ  ب
می توانید بگویید تینا چند 

قناری و چند 
تست هوش:قفس دارد؟

گــزیــنــه )2( بــا کمی 
دقت متوجه می شوید 
کــه از هــر ســه حالت 
چرخش فلش و از هر 
سه شکل دایره، مثلث 
و مربع در هــر ردیــف 

استفاده شده است.

معمای  شطرنج: 

Nf2!         a1=Q
Nd3+        Kb1
Nd2+        Ka2
Bb3+#

معمای تینا چند قناری دارد؟ 

با توجه به صــورت معما داریــم: بخش نخست: 
تــعــداد قــنــاری هــا بــرابــر اســت بــا 4 بــرابــر تعداد   

)1 - C(4 = P   )1:قفس ها منهای یک

بخش دوم: تعداد قناری ها برابر است با سه برابر 
تعداد قفس ها به عالوه یک:

1 + 3C = P   )2

با حل این دو معادله، خواهیم داشــت:  تعداد 
قناری ها:  16، تعداد قفس ها: 5

خفن استریپ:اختالف تصاویر

مردمدار

بازجویی

بازی ریاضی:
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قــدم مـــی زدم و بــه موسیقی دلخواهم 	 
نمی رسیدم

حدود 25 سال از ساخت فیلم سینمایی روز واقعه 
می گذرد. استاد مجید انتظامی درباره ساخت 
موسیقی این اثر می گوید:»روز واقعه یک فیلم 
کم دیالوگ بود و موسیقی جای مانور بیشتری 

داشت. برای یک آهنگ ساز خیلی خوب است 
که دستش باز باشد و در زمان های طوالنی تر 
حسش را منتقل کند. اگر با شعور کنونی ام، 
سفارش ساخت موسیقی چنین فیلمی به من 
داده می شد، به این راحتی آن را قبول نمی کردم. 
بعضی مقوله ها، مقوله های سختی است. اگر 

عمیق نگاه کنید، هر کس در این مملکت در 
ذهن خودش یک برداشت از عاشورا دارد. حاال 
شما می خواهید یک اثر عاشورایی بسازید که در 
ضمن عاشورای ذهنی هر فرد عاشورای شما را 
هم باور کند. خب آن زمان جوان تر بودم و به این 
چیزها فکر نمی کردم. طبق معمول، به فیلم نگاه 

می کردم و با ریتمی که مونتاژ داشت، روزها مدام 
قدم مــی زدم. می دیدم به جایی نمی رسم و آن 
چیزی را که باید مورد عالقه خودم باشد، پیدا نمی 
کنم. در آهنگ سازی، بعضی وقت ها مجبورید 
روی تم هایی کار کنید که خودتان دوست ندارید 
اما چون به فیلم می خورد، مجبورید روی آن مانور 
دهید. اما در »روز واقعه«، من باالخره به چند تم 
متفاوت موسیقی رسیدم، آن ها را ضبط کردم و با 
شهرام اسدی، کارگردان فیلم، آن را شنیدیم و به 
چیزی رسیدیم که اکنون، هست. یعنی تم های 

نهایی انتخاب هر دوی ما بود.«

با کرنومتر فاصله  ساخت موسیقی را اندازه 	 
می گرفتم

پیشرفت فناوری، آهنگ سازی را برای برخی 
ــت؛ امــا انگار هر موسیقی که  ــرده اس ــان ک آس
سخت تر ساخته شده باشد، ماندگار تر است. 
استاد انتظامی نیز چالش های عجیبی برای 
ساخت موسیقی روز واقعه داشته است که درباره 
آن می گوید:»موسیقی این فیلم قسمت های 
سخت زیــادی داشــت. چوب و سنگ زدن هــا و 
ــزاداری مراسم زار. این قسمت ها  موسیقی ع
واقعا سخت بود، چون باید با صحنه ای که نفرات 
سنگ به هم می کوبند، هماهنگ شوید. فیلم 
صامت بود و مجبور بودم فاصله ها را با کرنومتر 
اندازه گیری کنم. بارها زمان عوض می شد، 
کوتاه و بلند می شد، تند و کند می شد و باید آن را 
دوباره هماهنگ می کردم. خاطرم هست برای 
موسیقی این فیلم، تعداد زیــادی چوب و چند 
گونی سنگ از کوه جمع کرده بودم تا صدای به 
هم زدن سنگ ها و چوب ها را ضبط کنم. بعد 
از مدتی همه سنگ ها خرد و به یک تپه خرده 
سنگ و خاک تبدیل شد. تر و تمیز به استودیو 
می رفتیم و خاکی و کثیف برمی گشتیم! این 
یکی از سخت ترین قسمت های این موسیقی بود. 
قسمتی که قرار است االن اجرا کنیم، خالصه ای 
از موسیقی در ذهن و بیشتر ناظر بر جنبه های 
حماسی آن است. راستش ساخت موسیقی های 
این چنینی را نمی توان با یک موسیقی معمولی 
جمع کرد. باید موسیقی  ساخت که آدم را به 
تفکر وا دارد. من تالشم این بوده که شنونده ام را 
به تفکر وادار کنم حاال این که موفق شدم یا نه، به 

شنونده اش بستگی دارد.«

یک بام و دو هوای آلبوم جدید 
چاوشی

 

تهیه کننده جدیدترین آلبوم محسن چاوشی از 
رفع سوء تفاهم ها و مشکالت برای انتشار این آلبوم 
خبر داد. هــادی حسینی، با اعــالم این خبر به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »بعد از مذاکرات 
مختلف، به تازگی جلسه ای با محمد الهیاری، 
ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر  مدیر 
اسالمی داشتیم. او از اول قول مساعدت داد و 
گفت هر کمکی از دستش بر بیاید، انجام می دهد 
که همین اتفاق هم افتاد. خدا را شکر در یکی دو 
روز اخیر، مجوز شعر آلبوم محسن چاوشی صادر 
شد. البته روند دریافت مجوز به دلیل سوءتفاهم 
بین ما و دفتر موسیقی، زمان زیادی را سپری کرد. 
می خواهیم  مــا  مــی کــرد،  فکر  موسیقی  دفتر 
حاشیه سازی کنیم و با فشارهای رسانه ای برای 
گرفتن مجوز اقدام کنیم؛ اما با صحبت هایی که 
شد، این سوءتفاهم حل شد.« تهیه کننده آلبوم  
»ابراهیم«، در پایان گفت: »امیدوارم که آلبوم 
جدید را بتوانیم آبان امسال بعد از ماه صفر منتشر 
کنیم. به محض صدور مجوز آلبوم، تاریخ دقیق 
انتشار را اعالم خواهیم کرد.« این در حالی است 
که برخی شنیده ها حاکی است محسن چاوشی 
قصد دارد در یک اقدام اعتراضی، در واکنش به 
دریــافــت نکردن مجوز نــام آلبومش، قمارباز، 
جدیدترین آلبوم خود را با نام »بی نام« منتشر کند.

 گلزار: بعد از کنسرت 
قضاوت کنید!

 

محمدرضا گلزار سرانجام سکوتش را دربــاره 
حواشی کنسرتش در آمریکا شکست. گلزار در 
این باره گفت: قول می دهم این بار هم سربلند 
ــاره  باشم. پس از انتشار شایعات فـــراوان درب
کنسرت محمدرضا گلزار در لس آنجلس، بخش 
خبری 20:30 شبکه دو در گزارشی به انتقاد 
شدید از او پرداخت. حال گلزار در گفت و گویی 
تلفنی به تی وی پالس اظهار کرده است: »من به 
حاشیه ها عادت دارم. همه چیز دارد طبق برنامه 
پیش می رود و ما هر روز تمرین می کنیم. امیدوارم 
اتفاق خوبی را رقم بزنیم. راستش من حدود 20 
سال است با این موضوع غریبه نیستم، فقط گاهی 
شدتش مثل همین حاال بیشتر می شود. همه ما 
می دانیم سنجش موفقیت یا شکست در یک کار، 
بعد از عمل اتفاق می افتد نه قبل از آن. چطور 
درباره کنسرتی که سه هفته آینده برگزار می شود 
و 60 درصــد بلیت های آن فــروش رفته است، 

قضاوت می شود؟«
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موسیقی ادبی

خشِم برنده نوبل ادبی 2019

پیتر هاندکه، برنده نوبل ادبیات سال 2019 پس 
از پرسش های متعدد خبرنگاران درباره مواضع 
سیاسی اش اعالم کرد دیگر با هیچ رسانه ای 
صحبت نمی کند. به گزارش ایبنا، پیتر هاندکه، 
نویسنده اتریشی، بــرای اولین بار به شبهات 
درباره اهدای نوبل ادبیات به او، عکس العمل 
نشان داد و پس از ایــن که از او دربـــاره جنگ 
یوگسالوی پرسیدند، گفت: دیگر هیچ وقت با 
جلسه  در  کــه  او  نمی کند.  صحبت  رسانه ها 
مدیران شهرداری در شهر گریفین در جنوب 
اتریش حضور یافته بود، از خبرنگاران گالیه کرد 
ــاره دیدگاه های  که دایــم از او سؤال هایی درب
سیاسی اش می کنند و درباره نوشته هایش از او 

چیزی نمی پرسند.

 نمایش فیلم فروغ فرخزاد 
در فرانسه

 

دهمین جشنواره سینمایی لومیر، در سالن های 
مختلف شهر لیون فرانسه در حال برگزاری است. 
به گزارش ایران آرت، دو فیلم قدیمی از سینمای 
ایران در جشنواره لومیر در شهر لیون فرانسه، 
زادگاه سینمای جهان نمایش داده می شود. در 
روز چهارم و پنجم این جشنواره، فیلم های »خانه 
سیاه اســت«، اثر فروغ فرخزاد، شاعر معاصر و 
»تپه های سیلک« ابراهیم گلستان، نویسنده و 
کارگردان ایرانی، به نمایش در آمد. این دو فیلم 
مستند، در بخش »گنجینه ها و کنجکاوی ها« 
نمایش داده شد. فیلم »خانه سیاه است«، در سال 
13۴2 در پی دیدار فروغ فرخزاد از آسایشگاه 

جذامیان بابا باغی تبریز ساخته شد.

»ملت عشق« سریال می شود

 

کتاب پرفروش بازار ایران به زودی توسط شبکه 
جهانی نتفلیکس تبدیل به سریال خواهد شد. به 
گزارش خبرآنالین، نتفلیکس در نمایشگاه کتاب 
فرانکفورت اعالم کرد حق نشر سه کتاب تازه را 
ــرای اقــتــبــاس و ســاخــت ســریــال تلویزیونی  بـ
خریداری کرده است. یکی از این کتاب ها »چهل 
قانون عشق« نوشته الیف شافاک است که در 
ایران به نام »ملت عشق« شناخته می شود.کتابی 
از فردریک بکمن نویسنده سوئدی که در ایران 
»مردی به نام اوه« از او پرفروش شده است و یکی 
از کتاب های دانیل کلمان نویسنده آلمانی، از 
دیگر کتاب هایی هستند که نتفلیکس اعالم کرده 

قرار است سریالی بر اساس آن ها بسازد.

واکنش استاد شفیعی کدکنی به یک شایعه

آیا استاد را به دانشگاه تهران راه ندادند؟
نیمه دی مــاه 97 و زمــان امتحانات پایان 
ترم دانشجویان، خبر عجیبی منتشر شد: 
»استاد شفیعی کدکنی را به دانشگاه تهران 
ــد«. منبع خبر هــم مطلب دکتر  ــدادن راه ن
میالد عظیمی بود. او بر اساس پیغام های 
دانشجویان در کانال تلگرامی اش نوشت: 
اســتــاد را بــه دلیل هــمــراه نداشتن کــارت 
پرسنلی به دانشگاه راه نداده اند؛ اما چند 
ساعت بعد در مطلبی دیگر آن را تکذیب 
کرد: »دو دوست بسیار موثق پیام دادند که 
موضوع چنان نبوده که مطرح شده است. 
ماجرا از این قــرار بود آن دری که استاد با 
خودرو از آن وارد دانشگاه می شوند، بسته 
بود و اصاًل در آن لحظه دربانی حاضر نبوده 
که از استاد کارت مطالبه کند یا نکند. استاد 
وقتی با در بسته مواجه شدند، برگشتند و 
به خیابان انقالب رفتند«. با این حال، این 
تکذیب چندان دیده نشد و اکثریت به همان 
گذشته،  می کردند.  هفته  استناد  شایعه 
استاد شفیعی کدکنی در کالس 23 مهر، 
وقتی درباره قطعیت یا عدم قطعیت انتساب 
احادیث صحبت می کرد، گفت: »همیشه 
چیزهایی را به عنوان شایعه در مملکت رایج 
می کنند. مثاًل برای خودم می گویم. کی من 
را به دانشگاه تهران راه ندادند؟ اصاًل چنین 
چیزی نبود. من هفته قبلش به بچه ها گفتم 

ترم تمام شد و هفته دیگر نمی آیم. با این همه 
ــدم، گفتم شاید بچه هایی از شهرستان  آم
آمده باشند. برای این که آن ها منتظر نشوند، 
من خواستم بیایم. دیدم دری که با خودرو 
وارد می شدیم، بسته است؛ من دیدم مدتی 
است کتاب فروشی های روبه روی دانشگاه 
را نرفته ام. دلم خواست از پشت شیشه کتاب 
فروشی نگاه کنم ببینم کتاب تازه چی هست. 
رفتم آن جا. بعد شایعه کردند آقای شفیعی 
کدکنی را به دانشگاه تهران راه ندادند. کجا 
راه ندادند؟ االن هم توی اینترنت نگاه کنید 
این خبر را باز هم نقل می کنند. من دارم درس 
اجتماعی می دهم به شما.  بسیاری از موارد، 
ما گول شایعات را می خوریم و دنبال یک امر 
موهوم می رویم و زندگی مان تباه می شود. 
اولین کاری که در هر امری می کنیم، این 
است که یاد بگیریم دنبال یک امر قطعی و 

یقینی هستیم، نه یک احتمال و شایعه«.

پویانمایی شاهنامه ای در آستانه اکران جهانی
پای »آخرین داستان« به اسکار باز شد

الهه آرانیان- شاهنامه حکیم فردوسی، مهم ترین 
اثر حماسی جهان و دارای صدها داستان جذاب 
است که اگر اهالی دنیای نمایش و تصویر آستین 
باال بزنند، از دل آن می توانند چندین و چند فیلم 
سینمایی و پویانمایی بیرون بکشند که در عرصه 
جهانی هم مخاطب داشته باشد؛ کاری که اشکان 
رهگذر، فیلم نامه نویس و کارگردان ایرانی کرد و 
بر اساس شاهنامه، پویانمایِی سینمایی »آخرین 
داستان« را ساخت. این فیلم  حاال واجد شرایط 
رقابت در شاخه بهترین پویانمایی اسکار 2020 

شناخته شده است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »جمشید 
رفته است و ضحاک در پی طمع و جاه طلبی، 
به نیابت از پدر بر تخت جمشید تکیه می زند اما 
افسوس که اهریمن بر وجودش سیطره یافته و 
تاریکی او تمام شهر را فرا می گیرد. در این میان 
آفریدون متولد می شود و برای دادخواهی کاوه 
آهنگر قیام می کند«. صداپیشگان ایــن فیلم 
بازیگرانی مانند حامد بهداد، لیال حاتمی، پرویز 
پرستویی، اشکان خطیبی، باران کوثری، لیال 
حاتمی، شقایق فراهانی، حسن پورشیرازی، 
اکبر زنجانپور و... هستند. »آخرین داستان« 
جایزه های داخلی و خارجی فراوانی را درو کرده و 
قرار است همزمان با اکران در ایران، در 32 کشور 
به نمایش دربیاید.»آخرین داستان« برداشتی 
کاماًل آزاد از داستان ضحاک در شاهنامه است. 
ضحاک در شاهنامه، شخصیتی اهریمنی است 

که پس از کشتن پدرش، جمشید را هم می کشد 
و هزار سال فرمان می راند و سرانجام با قیام کاوه 
و فریدون به حکومت اهریمنی اش پایان داده 
می شود. بعد هم فریدون، ضحاک را در کوه البرز 
به بند می  کشد. اما در »آخرین داستان« ماجرا 
به عمد، طــوِر دیگری روایــت می شود. اشکان 
رهگذر سال گذشته در این بــاره به ایلنا گفته 
بود: »ما داستان را تغییر دادیم و خواستیم نشان 
بدهیم ضحاک از ابتدا شخصیتی سیاه ندارد و به 
مرور زمان تبدیل به ضحاک ماردوش می شود. 
در پایان نیز، ضحاک به سرزمین پــدری خود 
بازمی گردد و فامیل و دوستانش را نیز می آورد«. 
به عبارتی یک پایاِن فانتزی و بدون وفــاداری به 
متن شاهنامه. عالوه بر این، رهگذر در نشست 
خبری فیلم گفته بود برای نوشتن قصه به هیچ 
کدام از شاهنامه پژوهان مراجعه نکرده است! 
شاید یکی از دالیل بی توجهی به ظرفیت های 
نمایشی شاهنامه در ایران، همین بی عالقگِی 

ادبیاتی ها و سینماگران به یکدیگر باشد.

استاد مجید انتظامی در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

ساخت موسیقی »روز واقعه« با سنگ و چوب!

اکرم انتصاری-استاد مجید انتظامی بعد از شش سال در 
کتابخانه ملی به روی صحنه باز خواهد گشت. این آهنگ 
ساز بــزرگ کشورمان قصد دارد در آیین »چله عشق« که 
فردا 29 مهرماه برگزار می شود، ارکستر موسیقی به یاد 
ماندنی »روز واقعه« را رهبری کند. قرار است در این آیین از 
خالقان 40 اثر برجسته فرهنگی و هنری عاشورایی در یک 
قرن اخیر، تجلیل شود. تقدیر از او در کنار استاد فرشچیان 
و بهرام بیضایی نیز از اتفاقات مهم این آیین و موسیقی »روز 
واقعه« و »ایثار« از آثار منتخب قابل تقدیر مجید انتظامی در 
»چله عشق« است. به همین مناسبت این آهنگ ساز برجسته 
کشور، در گفت وگو با خراسان، از چالش ها و چگونگی ساخت 

موسیقی مانا و به یادماندنی »روز واقعه« گفت. به گفته او، 
قرار بود در ابتدا این فیلم سینمایی یک سریال پنج قسمتی 
باشد و به همین دلیل، بیش از یک ساعت موسیقی برای آن 
ساخته و بعد از تغییر آن به فیلم سینمایی، مجبور به برش 
برخی قسمت های موسیقایی آن شده است. استاد انتظامی 
در سال های گذشته به علت درد گردن و کمر، از صحنه فاصله 
گرفت، پزشک ها موافق عمل جراحی او نیستند، خود وی نیز 
می گوید می خواهد با این درد، رفیق شود. استاد در ابتدا 
موافق اجرای صحنه ای نبوده است؛ اما حال با تزریق مسکن، 
خودش را به تمرین ها می رساند تا بتواند اجرای پرشوری را 

روی صحنه ببرد.

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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 یادگاری آدولف هیتلر
 برای رضاشاه!

مادر  و  رضاشاه  همسر  آیرملو«،  »تاج الملوک 
محمدرضا پهلوی، در خاطرات خود، به دیدارش 
ــف هیتلر« اشــاره می کند و در این باره  با »آدول
می گوید: »هیتلر از رضــا خیلی تعریف کــرد و 
گفت زندگی او را می داند و او را درک می کند و 
از این که یک نظامی قدرت را درایــران به دست 
دارد، خوشحال است. رضا از این قسمت خیلی 
خوشش می آمد و من هر وقت به این قسمت از 
مالقات خودم با هیتلر می رسیدم، باید آن را چند 
بار برای رضا تکرار می کردم.« ارتباط پهلوی با 
آلمان نازی، در اواخر دوران رضاشاه، گسترش 
یافت. صدها کارشناس و مهندس آلمانی وارد 
ایران شدند و به فعالیت در عرصه های مختلف 
عمرانی پرداختند. باور شاه، به ویژه پس از آغاز 
جنگ جهانی دوم، این بود که دوران انگلیسی ها 
به سرآمده است و از این بعد، آلمانی ها جای آن ها 
را خواهند گرفت. به همین دلیل، در آبان ماه 
ســال 1318هـــــ.ش، »احــمــد متین دفتری«، 
حقوقدان جوانی که در مدرسه آلمانی ها در 
تهران، تحصیل کرده بود و با آن ها رابطه حسنه 
داشــت، از سوی رضاشاه مأمور تشکیل کابینه 
شد. مأموریت »متین دفتری«، گسترش روابط 
ایران و آلمان بود. دیدار همسر و دختران پهلوی 
اول با هیتلر نیز، در همین دوره اتفاق افتاد. 
»تاج الملوک آیرملو« در خاطراتش می افزاید:»ما 
برای هیتلر چند هدیه برده بودیم که عبارت بود 
از دو قطعه قالی نفیس ایرانی و مقداری پسته 
رفسنجان. هیتلر خیلی از نقش قالی ها و بافت و 
رنگ آن ها خوشش آمد. روی یک قالی که در تبریز 
بافته شده بود، عکس خود هیتلر بود. هیتلر هم 
متقاباًل سه قطعه عکس خود را امضا کرد و به من 
و دخترانم داد. دیلماج)مترجم( سفارت ]ایران 
در برلین[ گفت:آقای هیتلر می گویند متأسفانه 
پیشوای آلمان، مثل شاه ایران ثروتمند نیست و 
نمی تواند متقاباًل هدیه گران قیمت به ما بدهد و 

از این بابت معذرت می خواهند!«

تاوان سنگین دوستی با آدولف	 
شیفتگی رضاشاه به هیتلر، روی فرزندان او نیز 
تأثیر گذاشته بود. حسین فردوست، دوست و ندیم 
شاه، در خاطراتش به نقشه هایی اشاره می کند که 
محمدرضا پهلوی در اتاق شخصی اش قرار داده 
بود و با استفاده از سوزن و نخ، مسیر پیشروی 
آلمانی ها را در اروپا مشخص می کرد. فردوست 
تأکید می کند که رضاشاه نیز موافق رفتار پسرش 
بود و گاه تحت تأثیر سخنان هیجان انگیز او درباره 
آلمانی ها قرار می گرفت! با این حال، محاسبات 
پهلوی اول درست از آب در نیامد. انگلیسی ها 
با توِپ ُپر وارد میدان شدند. کابینه »احمد متین 
دفتری« در تیرماه 1319 هـ.ش سقوط کرد و 
»علی منصور« که به دوستی با انگلیس معروف 
بــود، جــای او را گرفت. کارشناسان آلمانی از 
ایران اخراج شدند. رضاشاه با تمام خواسته های 
انگلیسی ها موافقت کرد، اما دیگر برای او دیر 
شده بود. بــرای قــزاق پیر که به نوشته »ریچارد 
استوارت« در کتاب »آخرین روزهای رضاشاه«، 
مردم از رفتنش خوشحال می شدند، شیفتگی به 

هیتلر بسیار گران تمام شد.

جواد نوائیان رودسری – باورش سخت است 
که یکی از باشکوه ترین سازه های ساخته دست 
بشر، بزرگ ترین گورستان دنیا باشد! دیوار 
چین، یکی از عجایب هفت گانه دنیاست که 
دست بر قضا، چینی ها آن را نماد صلح دوستی 
ــواری با  و جنگ گریزی خــود مــی دانــنــد. دیـ
حدود 2300 سال قدمت که هر بیننده ای 
را به تعجب وا می دارد؛ این شگفتی هنگامی 
مضاعف می شود که بدانید، طول این دیوار، 
حدود 21 هزار و 196 کیلومتر است و در تمام 
این مسیر، بین 8 تا 14 متر ارتفاع دارد و عرض 
آن از 4 تا 5 متر متغیر است. تمام این ها برای 
این که دیوار چین را بزرگ ترین سازه ساخته 
دست بشر بدانیم، کافی است؛ ســازه ای که 
حتی از کره ماه هم می توان با چشم مسلح آن 
را دید. اما شاید کمتر شنیده باشید که صدها 
هزار نفر از انسان هایی که در ساخت این بنای 
بزرگ مشارکت داشتند، در پای آن جان دادند 
و پیکرشان، در جرز دیوارها قرار گرفت تا بر 
استحکام بنا افزوده شود؛ یک میلیون انسان 
ایــن بنا نقشی ورای  بی گناه، در استحکام 
کارگری و بنایی ایفا کــرده انــد؛ آن ها هنوز 
هم بخشی از بدنه بنا و مصالح آن محسوب 
می شوند. در این نوشتار برآنیم تا به چرایی 
احداث دیوار چین و چگونگی ساخت آن، البته 

به صورت مختصر، بپردازیم.

دیوار یا دیوارها؟	 
برخالف تصور عمومی، دیوار چین در یک دوره 
ساخته نشد. برخی از باستان شناسان معتقدند 
که سرآغاز ساخت دیــوار، قرن هشتم قبل از 
میالد بــوده اســت؛ هنگامی که دودمان های 
محلی شمال چین، برای مصون ماندن از هجوم 
قبایل »شیونگ نو«، تصمیم گرفتند در مناطق 
آسیب پذیر مرزی، دیوار  بکشند. شیونگ نوها، 
شامل 24 قبیله از نژادهای مختلف بودند که 
احتمااًل تعدادی از آن ها ریشه آریایی داشتند 

و با »سکاها«، هم نژاد بودند. به هر حال، رسم 
ساخت دیــوار، طی چند قرن در شمال چین 
رواج یافت. این دیوارها که اتصالی به یکدیگر 
نداشتند، به دلیل طول کم، قابلیت دفاع مرزی 
را باال می بردند و کنترل آن ها راحت بود. تا 
221 قبل از میالد، »چین  این که در ســال 
ــوا«، توانست تمام چین را متحد کند  شی ه
و به عنوان نخستین امپراتور این سرزمین، 
بر اریکه قــدرت تکیه زنــد. »چین شی هــوا«، 
مردی بلند پرواز و البته، بسیار سّفاک بود. او 
هر صدای مخالفی علیه خود را با شدیدترین 
شکل ممکن سرکوب می کرد. حتی پیروان 
کنفوسیوس، حکیم مشهور چین باستان که 
عمدتًا به موعظه های اخالقی اشتغال داشتند، 
به دلیل نقد ستمگری ها و جاه طلبی های »چین 
شی هوا«، به شدت سرکوب و تعداد زیادی از 
آن ها زنــده به گور شدند. یکی از تصمیمات 
هوا«،  شی  »چین  بلندپروازانه  و  جاه طلبانه 
اتصال دیوارهای ساخته شده در شمال چین 
ــرزی مستحکم، به بهانه  و ایجاد یک خط م

جلوگیری از هجوم اقوام مهاجم شمال بود.

روایت یک جاه طلبی بزرگ	 
او دستور داد از سراسر چین، دهقانان روستایی 
و حتی افــرادی را که به عنوان مجرم محکوم 
شده بودند، به مرزهای شمالی بفرستند تا 
برای امپراتور بیگاری کنند و دیــوار بزرگ را 
بسازند. به این ترتیب، صدها هزار نفر، برای 
تکمیل دیوار به کار گرفته شدند. این افراد، 
زیر فشار سربازان و به دور از خانه و کاشانه، 
با ناامیدی بسیار از دیدار دوباره زن و فرزند، 
کار می کردند. عوارض عجیب و غریب مسیر 
احداث دیــوار، مانند تپه های بلند و دره های 
باتالقی، کــار ساخت و ســاز را بسیار دشــوار 
می کرد، اما کارگران محکوم بودند که بسازند 
و کار را تمام کنند. بسیاری از آن ها در مدت 
بیگاری، بر اثر گرسنگی و خستگی ناشی از کار، 

جان سپردند و امپراتور خودکامه، برای آن که 
از کارگران زهر چشم بگیرد و مانع اعتراض و 
شورش آن ها شود، دستور می داد پیکر مردگان 
را داخل جرز دیوار بگذارند و اطرافش را با آجر 
و مالط پرکنند. »چین شی هوا« در صدد بود که 
با احداث کانالی بزرگ، شمال و جنوب چین 
را به هم وصل کند که اجل مهلتش نداد و با 
مرگ او، ملتی آسوده شدند! »چین شی هوا« 
به دلیل خوردن معجون پودر یشم و جیوه ُمرد؛ 
او فکر می کرد این معجون باعث جاودانگی اش 
خواهد شد! او را با هفت هزار سرباز سفالی دفن 

کردند که در آن دنیا احساس تنهایی نکند!

افسانه هایی با چاشنی حقیقت	 
ــوا«، بــرای  وحــشــی گــری هــای »چــیــن شــی هـ
ــا و امــپــراتــوران بعدی چین هم،  ــان ه دودم
سرمشق شد و آن ها نیز، همان راهی را رفتند 
که نخستین امپراتور طی کــرد. برآوردهای 
تاریخی از دفن یک میلیون انسان در این سازه 
ــرای مــردم این  ــوار چین، ب خبر مــی دهــد. دی
سرزمین، کابوسی تمام ناشدنی بود؛ آن گونه 
که در اطــراف آن، صدها افسانه دهشتناک 
شکل گرفت و در فرهنگ چینی باقی ماند. 
در یکی از این افسانه ها، زنی روستایی به نام 
»منگ چین نو« که شوهرش را سال ها ندیده 
و بعد فهمیده بود که او را در جرز دیوار بزرگ 
ــوار محل دفن  مدفون کــرده انــد، در کنار دی
همسرش نشست و آن قدر گریست که دیوار 
فرو ریخت و استخوان های شوهرش نمایان 
شد و »منگ« توانست آن ها را با خود ببرد و در 
روستای زادگاهش دفن کند. افسانه ای دیگر 
در میان ساکنان شمال چین نقل می شود که بر 
مبنای آن، مالط دیوار را از پودر استخوان های 
انسان ساخته اند؛ در حالی که می دانیم در 
ساختن این مالط از آرد برنج استفاده شده 
است. رواج این افسانه های خوفناک در میان 
چینی ها، روایتی ناگفته از ددمنشی حاکمان 

سرزمین چین، برای دستیابی به امیال و جاه 
حکایت  مــی شــود؛  محسوب  طلبی هایشان 
ــرای ساخت  ــای فروخفته یــک ملت ب دردهـ
بزرگ ترین سازه ساخته بشر که امروزه تحسین 
جهانیان را بر می انگیزد و آن را یکی از عجایب 

هفت گانه جهان می شمرند.

عاقبت دیوار	 
تکمیل و اصالح دیوار چین، پس از »چین شی 
ــه یافت و تا ســال 1644 میالدی  هــوا« ادام
که دودمان »مینگ« برافتاد، همچنان تداوم 
یافت. با این حال، این دیوار هیچ گاه مقصود 
مد نظر امپراتوران جاه طلب چینی را برآورده 
نکرد. سّد شمالی، با دیــواری به قطر چهار تا 
پنج متر، بارها شکست و برای چینی ها فاجعه 
در  معروف ترین  مغول،  چنگیزخان  آفرید. 
هم شکننده رؤیای »چین شی هوا« محسوب 
ــال 1215  ــه در سـ مـــی شـــود. هــنــگــامــی ک
دولت  نماینده  رازی،  بهاءالدین  میالدی، 
خوارزمشاهی، در رأس هیئتی وارد پکن شد، 
قبل از ورود به شهر، کوهی از استخوان های 
زنــان چینی را دید که بــرای فــرار از مغوالن، 
خود را از دیوارهای شهر به زیر افکنده بودند. 
این هیئت، گزارش هایی از وجــود کوه های 
استخوان و جمجمه از خود باقی گذاشته است 
که نشان می دهد دیــوار چین، نتوانست کار 
تدافعی خود را به خوبی انجام دهد. آخرین 
بار، در سال 1931، ژاپنی ها که منچوری را 
در اشغال داشتند، برای ورود به سرزمین اصلی 
چین، دیوار کهن سال آن را شکافتند. بعدها، 
دولت چین کمونیست، از این دیوار به عنوان 
نماد استبداد یاد کرد و حتی از روستاییان 
خواست که از مصالح آن برای ساخت خانه 
استفاده کنند؛ اما وقتی دریافت که می شود 
با بهره گیری از صنعت گردشگری، پول خوبی 
به جیب زد، بی خیال ویران کردن دیوار شد و 

حتی به ترمیم و اصالح آن هم پرداخت!

 اسناد تاریخی

چند خط تاریخ

گزارش تاریخی

مکتوبات تاریخی
ــوش هــمــایــون«، وزیــر  ــ »داری
ــات و جــهــانــگــردی  ــالعـ اطـ
کابینه هویدا، در خاطراتش 
که با عنوان »آیندگان و گذشتگان«، به کوشش 
است،  رسیده  چــاپ  به  دهباشی«  »حسین 
خدایگانی،  احساس  ایــن  می گوید:»واقعًا 
به او )شاه( دست داده بود. اصال داخل آدم 
نمی  شمرد ]کسی را[، نه تنها او، هویدا هم 
]کسی را داخل آدم[ نمی  شمرد. هویدا هم 
ــل آدم نمی  شمرد[ این   ها  وزرایــش را ]داخ
هیچ کس را داخل آدم نمی  شمردند. در یک 
حالت ُاَلمپی، مثل این که آن بــاالی ]کوه[ 
ُاَلمپ نشسته اند، یک چنین حالتی به آن ها 
دست می  داد. این پول و قدرت و مقام، به ندرت 
آدمی را سالم می  گذارد؛ یعنی سالم اقال نه 
حاال دزد، منظورم دزد نیست؛ آدمی که تعادل 
عقلی و اخالقی اش را حفظ می  تواند بکند، 
در مقابل قدرت و پول و مقام. خب! شاه اصال 

آدم ِسُترگی از نظر شخصیت نبود که بتواند 
مقاومت کند، خیلی زود تر از همه می  غلتید 
و غلتید.« با این حال، شاه همواره سایه کودتا 
را بر سر خود می دید و از آن واهمه داشت. 
»همایون« در این باره نیز می گوید:»سلسله 
پهلوی، طبعًا با کودتای نظامی آمد روی کار 
و کودتا پشت تفکر هر دو پــادشــاه، همیشه 
زنده و حاضر بود؛ مبادا این وضع تکرار بشود. 
پادشاهی پهلوی، ریشه ای نداشت. حاال اگر 
دو سه نسل دیگر، سه چهار نسل دیگر ادامه 
پیدا می  کرد ]و بعد[ تمام می  شد ]شاید[ این 
مسائل ]را نداشت[، ولی 5۷ ســال، کافی 
نبود که اثر آن کودتای اول و بعد، داستان 
]کودتای[ 28 مرداد که به هرحال نوعی از 

کودتا بود، ]از بین برود.[ این است محمدرضا 
شاه، خیلی نگران ارتش بود و حق هم داشت؛ 
برای این که ارتش تنها نهادی بود در ایران که 
می  توانست او را به چالش بکشد.« اما بیمناکی 
و توهم شاه از اتفاقاتی که ممکن بود به وقوع 
بپیوندند، بیشتر ریشه در شخصیت او داشت. 
»داریـــوش همایون« در خاطراتش بــه این 
موضوع اشاره می کند و می گوید:»محمدرضا 
شــاه که اصــوال آدم متزلزل و ضعیفی بــود و 
کاراکتر خیلی  خیلی ضعیفی داشت، همیشه 
اول  مشکالت،  برابر  در  همیشه  پابه گریز، 
واکنشش تسلیم ]بود[. پنج بار در طول 3۷ 
سال، او آماده گریز بود از ایران که دو سه بارش 
را ما شاهد بودیم؛ دو بارش را هم خبر نداشتیم 

و خب دفعه آخر هم به 
آن صــورت ]رفــت[. 
اولین بار بعد از سوم 
شهریور ... و دومین  
بار، نهم اسفند بود. 
25 مرداد که داشت 
می  رفت و رفت اصاًل. 
گــذاشــت رفــت و اگر 

ــد، آن  ــودش غلط در آم حــاال حساب  های خ
ــت. سومین بــار در پانزده  بحث دیگری اس
خرداد ]بود[؛ ]سال[ 1342، اگر علم نبود 
آماده رفتن بود. در اردیبهشت 135۷، بعد از 
جریان تبریز، باز آماده ترک ایران بود. باالخره 
هم که رفــت. مثل ایــن که نقطه مقابل شاه 
بــود]آیــت ا...[ خمینی و مسلما پیروزی اش 
حتمی بود دیگر، برای این که یک طرف آماده 
فرار است و تسلیم، یک طرف می   خواهد موفق 

بشود و شد.«

 خائنان به مشروطه 
به روایت شیخ عبدا... مازندرانی 

بــا وجـــود حمایت های 
مرحوم آخوند خراسانی 
از نــهــضــت مــشــروطــه 
ــه در  ــری ک ــوث و نقش م
ــیــروزی بـــزرگ بر  ــن پ ای
عـــهـــده داشـــت، وقتی 
مشروطه خواهان غربگرا 
ــدرت تکیه  ــه قـ ــک ــر اری ب

زدند، دیدگاه های فقهی آن مرحوم و علمای همراه 
وی، همچون مرحوم شیخ عبدا... مازندرانی را، 
محترمانه، نادیده گرفتند. با پایان یافتن دوره 
استبداد صغیر و وقوع حوادث غم انگیری مانند 
دستگیری و شــهــادت غریبانه شیخ فــضــل ا... 
نوری، مرحوم آخوند خراسانی دریافت که جنبش 
مشروطه، در مسیری غیر از آن چه باید، قرار گرفته 
است. به همین دلیل تالش کرد، ضمن تأکید بر 
مبانی دینی مشروطیت، از بروز انحراف در آن 
جلوگیری کند. انتخاب و معرفی برخی علمای 
بنام برای حضور در مجلس، مانند مرحوم مدرس، 
در همین زمینه انجام گرفت. ایــن موضوع در 
مناظره مشهور وی با میرزای نائینی انعکاس یافت 
و غربگرایان دریافتند که حضور آخوند خراسانی در 
متن مشروطه، از این به بعد، برای آنان گران تمام 
خواهدشد. به همین دلیل، توطئه های مختلفی 
را برای ضربه زدن به شخصیت او تدارک دیدند و 
در سایه بی  خبری مردم، این عالم بزرگوار مورد 
هجمه همه جانبه دشمنان دین و ملت قرارگرفت 
و حتی عناصر خودفروخته و معلوم الحالی نظیر 
بهائیان، به خود اجــازه دادنــد تا نقشه قتل او را 
طراحی کنند. مرحوم شیخ عبدا... مازندرانی در 
نامه ای غم انگیز به یکی از تجار مشروطه خواه تبریز، 
به تشریح این واقعیت تلخ تاریخی می پردازد. 
وی در این نامه که متن آن در مقاله »جستارهایی 
از تاریخ بهائیگری در ایــران«، نوشته »عبدا... 
شهبازی« آورده شده اســت، می نویسد: »چون 
مانع از پیشرفت مقاصدشان را، فی الحقیقه به ما 
دونفر، یعنی ... آقای آیت ا... خراسانی، دام ظله، و 
حقیر منحصر می دانستند ... لهذا از انجمن سری 
مذکور که ]در[ مرکز و همه بالد شعبه دارد .... 
رای درآمده)تصمیم گرفته اند( که نفوذ ما دونفر 
تا حاال که استبداد در مقابل بود، نافع و از این به 
بعد مضر است و باید در سلب این نفوذ بکوشند. 
... مکاتیبی به غیر اسباب عادیه به دست آمده که 
بر جانمان هم خائف و چه ابتالها داریم .... این 
همه زحمت را برای چه کشیدیم و این همه نفوس 
و اموال، برای چه فدا کردیم و آخر کار به چه نتیجه 
ضد مقصودی به واسطه همین چندنفر خیانت کار 
دشمن گرفتار شدیم؟« چندی بعد، مرحوم آخوند 
خراسانی که برای همراهی و همگامی با مردم 
در جهاد علیه اشغالگران بیگانه و سامان دادن 
به امور مشروطیت، راهی ایران شده بود، به طرز 
مشکوکی، در سحرگاه 20 آذر ســال 1290 
که  درگذشتی  گفت؛  حیات  بـــدرود  شمسی، 

هیچ گاه دلیل واقعی آن برمال نشد.

دیوار چین  یا  باشگاه  مردگان؟!
روایتی از چگونگی دفن یک میلیون انسان درطوالنی ترین سازه جهان
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مدرس و بهاردرجمع نمایندگان اقلیت دوره پنجمقاب تاریخ 

دوره پنجم یکی از مهم ترین ادوار مجلس شورای ملی محسوب می شود. در همین 
مجلس بود که با تالش های عوامل رضاخان، ماده واحده انقراض قاجاریه، در آبان 
1304، به تصویب رسید و مقدمات به تخت نشستن پهلوی اول فراهم شد. با این 
حال، رضاخان در مجلس پنجم مخالفانی داشت که هر چند در اقلیت بودند، اما 
صدایی رسا داشتند و بسیاری از نقشه های طرفداران پهلوی را، پیش از به قدرت 
رسیدن وی، نقش بر آب کردند. شهید آیت ا... سیدحسن مدرس، رهبر جریان 
اقلیت مجلس پنجم بود و در کنار او، افرادی مانند زنده یاد ملک الشعرای بهار و 
مرحوم حائری زاده قرار داشتند. این تصویر تاریخی که متعلق به سال 1304 است 
و در اواخر دوره قاجار برداشته شده ، مربوط به نمایندگانی است که با عنوان اقلیت 
مجلس پنجم، مشهور بودند. در مرکز تصویر، شهید آیت ا... سیدحسن مدرس قرار 
دارد و در ردیف نخست، نفر سوم از راست، ملک الشعرای بهار با ظاهری کاماًل 
متفاوت نسبت به تصاویر معروفش، به چشم می خورد. این گروه تمام سعی خود را 
برای به ثمر نرسیدن نقشه های رضاخان به کار بست؛ اما نفوذ پهلوی در مجلس و 
البته، حمایت های مشکوکی که از او می شد، تالش های نمایندگان اقلیت را بی ثمر 
کرد و در نهایت، با انقراض سلسله قاجار، رضاخان مبدل به رضاشاه شد و پس از 

آن بود که تعدادی از نمایندگان اقلیت، با محدودیت های مختلفی روبه رو شدند.  

چرایی سقوط پهلوی دوم از منظر داریوش همایون

شاه کسی را آدم حساب نمی کرد!
 بررسی چرایی سقوط مشروطه

 در قاب یک کتاب

حسین  دکتر  بی تردید 
ــد یکی  ــای ــان را ب ــادیـ آبـ
بـــرجـــســـتـــه تـــریـــن  از 
ــخ  ــاری پــژوهــشــگــران ت
معاصر ایــران و به ویژه، 
عصر مشروطه و دهه پس 
از آن بدانیم. اثر وی، با 

عنوان »بحران مشروطیت در ایــران« که امــروز 
قصد معرفی آن را داریم، از جمله آثاری است که 
ریشه های شکل گیری جنبش مشروطه و دالیل 
ایجاد انحراف در آن را بررسی کرده است. نویسنده 
اثر در این کتاب، به روشنی به این ســوال پاسخ 
می دهد که چــرا انگلیسی ها به دفــاع صــوری از 
و  محافل  مواضع  و  پرداختند  مشروطه  جنبش 
احزاب سیاسی آن کشور، در برابر تحوالت ایران چه 
مبنایی داشت؟ از سوی دیگر، تالش شرکت های 
بزرگ سرمایه ساالر برای راهیابی به بازارهای ایران 
و همچنین، تبیین و همسویی منافع آنان با مواضع 
برخی جریانات سیاسی، در این کتاب توضیح داده 
شده است. این کتاب را انتشارات مؤسسه مطالعات 

و پژوهش های سیاسی، منتشر کرده است. 

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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در امتداد تاریکی

حادثه در قاب

کبوتر با کبوتر...

بارها ضرب المثل معروف »کبوتر با کبوتر، باز با 
باز- کند هم جنس با هم جنس پرواز« را شنیده 
بودم اما هیچ وقت نخواستم معنای واقعی آن را 
درک کنم چرا که آن قدر در یک عشق خیابانی 
غرق بودم که نمی خواستم حقیقت این سخن 

حکیمانه را باور کنم به همین خاطر...
زن 28 ساله که مدعی بود قصه ازدواجش همانند 
ــاه پــریــان اســت،  ــدا و دختر ش ــای پسر گ فیلم ه
سرگذشت تلخ خود را مایه عبرت دیگر دختران 
و پسران جوان دانست و به کارشناس اجتماعی 
کالنتری میرزاکوچک خان مشهد گفت: آخرین 
روزهای تحصیل در مقطع متوسطه را می گذراندم 
که روزی در مسیر مدرسه سرنوشتم را به فالکت 
و بدبختی گره زدم. آن روز ناخودآگاه به پسری 
دل باختم که از چند روز قبل مرا تعقیب می کرد 
و با ابراز عالقه هایش بذر یک عشق خیابانی را در 
وجودم پاشید. از آن روز به بعد فقط لبخندهای 
عاشقانه »جمال« را می دیدم به طوری که این عشق 
خیابانی روح و روانم را تسخیر کرده بود. دیگر درس 
و دانشگاه برایم اهمیتی نداشت به گونه ای که 
آزمون سراسری را هم فراموش کردم. »جمال« 
در خانواده ای 9 نفره و در حاشیه شهر زندگی 
می کرد چرا که پدرش کارگر بود و  وضعیت مالی 
مناسبی نداشت و از عهده مخارج خانواده و تحصیل 
فرزندانش برنمی آمد. از سوی دیگر پدر من یکی 
از پزشکان سرشناس مشهد بود و همه امکانات را 
برای رفاه و تحصیل من فراهم می کرد ولی من که 
با خیال جمال شب را به صبح می رساندم چنین 
وانمود می کردم که هیچ عالقه ای به تحصیل در 
دانشگاه ندارم در حالی که شاگرد ممتاز مدرسه در 
رشته علوم تجربی بودم و همه معلمانم یقین داشتند 
که در یکی از رشته های پزشکی پذیرفته می شوم. 
خالصه ارتباط ها و تماس های من و جمال روز 
و شب ادامه داشت و در پارک و سینما یکدیگر را 
مالقات می کردیم. آن قدر در این عشق خیابانی 
غرق شده بــودم که متوجه گذر زمــان نمی شدم 
تا این که خانواده  جمال  در تابستان همان سال 
به خواستگاری ام آمدند. خانواده او که باورشان 
نمی شد دختر زیبای پزشک معروف شهر عاشق 
پسر بیکار و بی پول آن ها شده باشد بدون آن که مرا 
ببینند مشتاقانه با پدرم تماس گرفتند اگرچه پدرم 
بالفاصله پاسخ منفی داده بود اما وقتی در برابر 
اصرار و عالقه من قرار گرفت با این خواستگاری 

موافقت کرد. پدر و مادرم گریه کنان اشتباه بزرگ 
مرا گوشزد کردند که با جوانی همسطح خودمان 
ازدواج کنم حتی پدرم مرا به مرکز مشاوره تخصصی 
برد ولی مرغ من یک پا داشت. در آن سن و سال کور 
و کر بودم و چیزی جز رسیدن به جمال برایم اهمیت 
نداشت باالخره پدرم قرار خواستگاری گذاشت 
در حالی که می دانستم به جای اشک، خون گریه 
می کند چرا که من برای تحت فشار قرار دادن پدر 
و مادرم غذا نمی خوردم و خودم را در اتاق زندانی 
می کردم. با وجود این در شب خواستگاری چشم 
هایم از خوشحالی می درخشید و در پوست خودم 
نمی گنجیدم پدرم که آینده سیاه مرا در خشت خام 
می دید برای مهریه و لوازم جهیزیه سخت گیری 
نکرد چون می دانست جمال که شغلی جز کارگری 
ساختمان را تجربه نکرده است از عهده مخارج 
عروسی برنمی آید به همین دلیل همه هزینه های 
مراسم عقد و عروسی در یک تاالر مجلل را پرداخت 
و من در حالی زندگی مشترکم را با جهیزیه ای 
آن چنانی آغــاز کــردم که جمال منزل کوچکی 
را در حاشیه شهر اجاره کرده بود. بستگانم در 
حالی که انگشت حیرت به دهان گرفته بودند 
مرا تا خانه بخت همراهی کردند اما باز هم چیزی 
نمی فهمیدم تا این که بعد از یک سال پسرم را 
ــاردار شدم ولی تغذیه مناسبی نداشتم حتی  ب
پرداخت اجاره خانه هم برایمان مشکل بود. در 
شرایطی سخت روزگــار می گذراندم و همسرم 
نیز تا ظهر خواب بود او مرا در تنگنا قرار می داد 
تا از پدر و مــادرم هزینه های زندگی را دریافت 
کنم. اطرافیانم به چهره شکسته و غمگینم نگاه 
های تاسف باری داشتند اما من فقط با یک عشق 
خیالی زندگی می کردم چرا که وقتی فهمیدم 
همسرم به مواد مخدر صنعتی آلوده شده است 
دیگر حتی سایه خوشبختی را هم ندیدم. از آن 
روز به بعد جمال بارها مرا برای گرفتن پول از پدرم 
کتک زد تا مخارج اعتیادش تامین شود اما من جز 
سکوت چاره دیگری نداشتم تا این که پدرم متوجه 
ماجرا شد و باز هم با چشمانی اشکبار مرا به آغوش 
کشید تا پشتیبانم باشد حاال هم درخواست طالق 

داده ام تا ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ باقی زاده 
حکاک )رئیس کالنتری میرزاکوچک خان( این 
پرونده زیر نظر کارشناسان زبده دایره مددکاری 

اجتماعی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

واژگونی تانکر حامل سوخت در محورمشهد - باغچهنگاه

سجادپور- نزاع دو همسایه بر سر کبوتربازی، 
نه تنها چندین مجروح برجای گذاشت بلکه 

جنایتی هولناک را نیز در مشهد رقم زد! 
به گزارش خراسان، این حادثه مرگبار عصر 
پنج شنبه گذشته درحالی رخ داد که »س- 
س« از سرکار به منزل بازگشت و به پشت بام 
طبقه چهارم واحــد آپارتمانی رفــت تا سری 
به کبوترانش بزند و پاهایش را بشوید! در 
همین لحظه و در آن سوی واحد ساختمانی 
دیگری که با تیغه دیــوار از یکدیگر جدا شده 
بود، چشمش به جوان 26 ساله ای افتاد که او 
نیز برای کبوتربازی در پشت بام طبقه چهارم 
ایستاده بود. نگاه دو جوان زمانی با یکدیگر 
تالقی کرد که »س- س« معترضانه به جوان 
ناشناس همسایه گفت: پشت بام چه می کنی؟ 
منزل ما را دید می زنی؟ این جمالت در حالی 
به پاسخ سرباالی »ح« جوان 26 ساله همسایه 
انجامید که »س- س« به آن سوی دیوار پرید و 

درگیری فیزیکی بین آن دو نفر رخ داد.
»ح« که کتک خورده بود با »م- م« )برادرش( 
تماس گرفت و به او گفت: که به دست همسایه 

کتک خورده است! 
به گزارش خراسان، این نزاع درحالی به درون 
کوچه ای واقــع در بولوار هدایت کشید که 
»س- س« با لوله پالستیکی ضخیم به داخل 
کوچه آمد و از سوی دیگر نیز »م- م« به نزاع 

کنندگان پیوست. 
امــا در ایــن میان تیغه هــای چاقو نیز در هوا 
درخشید و »ح- س« )برادر س- س( هم وارد 

ماجرای درگیری خونین شد.
در ایــن هنگام بــود که »ح- س« و »ح- م« با 
یکدیگر یقه به یقه شدند و روی زمین غلتیدند 
ولی ناگهان »ح- م« روی سینه »ح- س« جوان 
25 ساله نشست و تیغه چاقو را بر سینه وی 
فرود آورد. وقتی خون از پیکر »ح- س« بیرون 
زد اهالی محل نیز به سمت ضارب رفتند و او را 
به داخل فروشگاهی انداختند که فرار نکند! 
این درحالی بود که برخی از افراد مرتبط با این 
نزاع خونین هم به شدت مجروح شده بودند. 
دقایقی بعد با تماس اهالی محل نیروهای 
امدادی و ماموران کالنتری خواجه ربیع مشهد 
در محل حادثه حضور یافتند تا مجروحان را به 
مرکز درمانی انتقال دهند. در این لحظه پدر 

»ح- س« جوان 25 ساله که از منزل بیرون 
آمده بود با دیدن پیکر غرق در خون فرزندش 

ناگهان دچار سکته قلبی شد و بر زمین افتاد.
ــدادی  ــزارش خــراســان، نیروهای ام بنابر گ
بالفاصله مجروحان این حادثه تاسف بار را 
به همراه ضاربی که خود نیز به شدت مجروح 
شده بود به مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد 
مشهد انتقال دادنــد اما تالش کادردرمانی 
برای نجات »ح- س« جوان 25 ساله به نتیجه 
نرسید و او بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه 
چاقو جان سپرد. با گزارش این ماجرا به قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد بالفاصله قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد به همراه کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی و عوامل بررسی 
صحنه جرم عازم مرکز درمانی شد و به تحقیق 

در این باره پرداخت.
بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که نزاع 
مذکور به خاطر هیچ رخ داده است چرا که 
منزل طرف مقابل بدون صحن حیاط و جنوبی 

بود!
»ح-م« )متهم به قتل( که در همان دقایق اولیه 
توسط قاضی احمدی نژاد مورد بازجویی های 
تخصصی قرار گرفته بود درباره چگونگی وقوع 
این حادثه مرگبار گفت: من در بولوار طبرسی 
شمالی سکونت دارم اما مادرم مستاجر است 
و در طبقه چهارم واحــد آپارتمانی در بولوار 
هدایت اقامت دارد. من هم برای کبوتربازی 
به پشت بام منزل مــادرم رفته بودم که برادر 
مقتول بیخودی مرا متهم می کرد که قصد 
دید زدن منزلشان را داشتم در حالی که من 
ــدام منزل سخن  حتی نمی دانستم او از ک

می گوید! هیچ حیاطی از 
پشت بام دیوارکشی شده 
ــده نمی شد به همین  دی
دلیل به او گفتم به تو چه 
ــام چه  کــه مــن در پشت ب
می کنم! او هم که از این 
حــرف عصبانی شــده بود 
به این سوی دیوار آمد و با 
من درگیر شد که من هم 
با بـــرادرم تماس گرفتم. 
متهم به قتل که خود نیز از 
ناحیه سر دچار شکستگی 

شده از پشت هم چاقو خورده بود و سابقه ایجاد 
مزاحمت را در پرونده خود داشت، در پاسخ به 
سوال قاضی که چرا با خودت چاقو حمل می 
کردی نیز گفت: قبال در پیک موتوری کار می 
کردم و تلفن همراه را به مشتریان می رساندم 
تا این که چند روز قبل زورگیران با تهدید چاقو 
چهار دستگاه گوشی تلفن همراه را از من 
گرفتند و من هم از آن روز به بعد چاقو تهیه کردم 

که همیشه همراهم بود!
گزارش خراسان حاکی است، متهم به قتل 26 
ساله در حالی با صدور قرار قانونی بازداشت و 

برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان زبده 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار 
گرفت که هنوز برخی از مجروحان این حادثه 
در مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد مشهد 

بستری هستند.
شایان ذکر است، برادر متهم به قتل نیز که از 
صحنه حادثه گریخته بود، پس از ارجاع پرونده 
به دایره ویژه قتل عمد آگاهی، تحت تعقیب 
پلیس قــرار گرفت و کارآگاهان با استفاده 
از شگردهای فنی و اطالعاتی، او را به دام 

انداختند.
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ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

آدم کشی به خاطر کبوتربازی! 

سجادپور- مامور انتظامی کالنتری میرزاکوچک 
خان مشهد، کیف گم شده پول و مدارک زائر کربال 
را به مرز مهران رساند و این گونه لبخند را بر لبان 
یک زائر نشاند. به گــزارش خراسان، پنج شنبه 
میرزاکوچک  کالنتری  گشت  مامور  گذشته، 
خان مشهد، هنگام انجام وظیفه در محدوده 
بوستان بسیج در خیابان بابانظر 35 کیفی را 
پیدا کرد که مقادیر زیادی دالر، دینار و بیش از 
یک میلیون تومان وجــه نقد به همراه مــدارک 

شناسایی و چهار گذرنامه درون آن بود! ولی هیچ 
آدرس یا تلفنی نداشت. این گزارش حاکی است، 
با هماهنگی سرهنگ محسن باقی زاده حکاک 
)رئیس کالنتری( بالفاصله نیروهای انتظامی وارد 
عمل شدند و قبل از پایان وقت اداری با استعالم از 
بانکی که کارت عابربانک از آن جا صادر شده بود 
به استان قم رسیدند و این گونه به شماره تلفن 

صاحب کیف دست یافتند.
اما آن مرد که از مرز مهران عازم کربال بود، هنوز 

متوجه گم شدن مدارکش نشده بود که با تماس 
رئیس کالنتری در جریان قرار گرفت واین گونه 
نیروهای انتظامی موفق شدند مدارک و کیف پول 

را در مرز مهران به وی برسانند!
سرهنگ صارمی )فرمانده انتظامی مشهد( با 
قدردانی از تالش و زحمات نیروهای انتظامی، 
این اقدام را وظیفه خادمان امام رضا)ع( دانست و 
گفت: از این که لبخند را بر لبان یک زائر نشاندیم 

بسیار خوشحالیم!

مامور مشهدی لبخند را بر 
لبان زائر کربال نشاند

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

layout@khorasannews.comسفارش می پذیرد
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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شرکت »500 ساله« سوئدی اعالم 
ورشکستگی کرد

فارس-  یکی از قدیمی ترین شرکت های سوئد پس 
از »۵۰۰ سال« اعالم ورشکستگی کرد. این شرکت 
مشهور که رامناس براک نام دارد، در حوزه ساخت 
زنجیر بــرای کشتی ها و تاسیسات نفتی و از دهه 
1۵9۰ میالدی فعالیت خود را آغاز کرده بود. دلیل 
این ورشکستگی ناتوانی در پرداخت بدهی های این 

شرکت اعالم شده است.

5 هزار شناور سنتی نونوار می شوند

فارس- معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: طبق برنامه ریزی قرار است پنج هزار فروند 
شناور سنتی نظیر لنج ها، در قالب طرح نوسازی 
ناوگان، با ارائه الگوی جدید، در یاردهای شمال و 

جنوب کشور ساخته و نوسازی شوند.

آلمان،  فرانسه و ایتالیا به دنبال 
ممنوع کردن ارز مجازی فیس بوک

تسنیم- پاریس، رم و برلین به دنبال ممنوع کردن 
ارز مجازی فیس بوک یا همان »لیبرا« در اروپا هستند. 
آلمان و فرانسه در بیانیه ای در ماه سپتامبر )شهریور- 
مهر( اعالم کردند که هیچ مؤسسه یا بنیاد خصوصی 
اجــازه اعمال قدرت پولی را که مختص حاکمیت 

کشورهاست، ندارد.

 کاهش شدید رشد اقتصادی چین 
در 3 ماهه سوم امسال

فارس- اداره آمار ملی چین گزارش داد، رشد تولید 
ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال 
جاری میالدی به شدت کاهش یافته و به 6 درصد 
رسیده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی 9 ماهه 
نیز به 6.2 درصد تنزل یافته است. چین برای  امسال 

رشد 6 تا 6.۵ درصدی را هدف گذاری کرده است.

سه شنبه آخرین مهلت بخشش 
جریمه های مالیاتی

فــارس- مودیان واحدهای تولیدی و بنگاه های 
اقتصادی می توانند با پرداخت اصل بدهی مالیاتی 
خود تا پایان مهر، از بخشودگی 1۰۰ درصدی جرایم 

با هدف حمایت از تولید بهره مند شوند.

 
شاخص

نظر تحلیل گران درباره آینده 
قیمت جهانی طال چیست؟ 

در حالی که قیمت سکه در داخل به کمتر از چهار 
میلیون تومان رسیده و نرخ ارز هم باثبات است، 
مهم ترین تعیین کننده نرخ طال قیمت اونس 
جهانی است که برای چند هفته در محدوده 
1۵۰۰ دالر باثبات است و در هنگام افت حمایت 
می شود و در زمان رشد، با فشار فروش مواجه 
شده و از صعود بیشتر ناتوان می ماند. در این 
خصوص، کیتکونیوز با انجام یک نظرسنجی از 
تحلیل گران وال استریت گزارش کرده است که 
۵۰ درصد آن ها معتقد به افت قیمت طال و تنها 
14 درصد معتقد به رشد قیمت ها هستند. به 
گزارش ایسنا، اما نظر سرمایه گذاران متفاوت 
بود. به این ترتیب که ۵6 درصد معتقد به رشد 
قیمت ها و تنها 24 درصد معتقد به کاهش نرخ 

طال در آینده بودند. 

گفت و گو

دفاع رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی از بنگاه داری بانک ها! 

حسین بردبار- با وجود نقدهای جدی که به 
بنگاه داری بانک ها در سال های اخیر وارد شده 
است، دکتر مجید قاسمی، رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک پاسارگاد معتقد 
است بعضی استنباط ها درباره بنگاه داری بانک 
ها قابل چالش است و قانون عملیات بانکی بدون 
ربا سرمایه گذاری بانک ها را مجاز دانسته و...؛ 
این درحالی است که موضوع سرمایه گذاری 
و بنگاه داری در قانون بانکداری بدون ربا جزو 
وظایف 16 گانه بانک ها )در ماده دوم این قانون( 
نیامده است. این موضوع را با مرد کهنه کار نظام 

بانکی به بحث گذاشتیم که می خوانید:
جنابعالی به تازگی )در همایش بیمه 
های عمر و تامین آتیه( فرمودید که بانک ها 
باید بنگاه داری و بنگاه سازی کنند و حال آن که 
به نظر می رسد بانک های دولتی قاعدتا نباید 
درایــن زمینه ورود کنند و بیشتر این نظریه 

مشمول بانک های خصوصی است؟
- ببینید، خصوصی یا دولتی بــودن بانک ها 
مرتبط با این موضوع نیست. بانک ها چه دولتی 
و چه خصوصی منابع مردم را مدیریت می کنند و 
در بانکداری بدون ربا برای این که بتوانند وظیفه 
شان را به خوبی انجام دهند که بهترین فرصت و 
سود آوری را برای موکالن خود فراهم کنند اگر 
تشخیص بدهند که در جایی سرمایه گذاری کنند 
باید اجازه داشته باشند، قانون عملیات بانکی 
بدون ربا سرمایه گذاری بانک ها را چه خصوصی 
و چه دولتی مجاز دانسته است. بعضی از استنباط 
هایی که درباره بنگاه داری بانک ها ایجاد شده، 
بسیار قابل تامل و قابل چالش است و متاسفانه 
نقش بانک ها را در توسعه محدود کرده است و 

اقتصاد ملی دارد آسیب می بیند.
ظاهرا برخی از شاخه های فعالیت 
بانکی نباید در بنگاه داری ورود کنند مثال بانک 

های با ماهیت بازرگانی می توانند ورود کنند؟
-در بانکداری بدون ربا بانک با ماهیت بازرگانی 
و غیربازرگانی نداریم، شما به همه عقود مجاز 
هستید ، می توانید در کشاورزی مساقات انجام 

دهید و...
خب یک ســری بانک ها اساسنامه 
شان با یک موضوع خاص است و باید درآن 

زمینه کار کنند؟
-بله ، مثال توسعه صــادرات که جزو بانک های 
توسعه ای است حتی بانک کشاورزی را اگر اجازه 
ندهید که سپرده جذب کند نمی توانید حمایت 
کنید، من زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بودم 
بانک کشاورزی فقط با سرمایه اش اداره می شد 
و نمی توانست خیلی پویایی داشته باشد و اجازه 
دادیم حدود 4۵۰ شعبه ایجاد شود تا خودشان 
مستقیم از مردم منابع جذب کنند به جای آن 
که مستقیم از بانک مرکزی پول بگیرند که پایه 

پولی باال برود .
مسئله این است که اگر بانک ها وارد 
کار بنگاه داری شوند ممکن است از وظیفه 

اصلی شان دور شوند؟
-بــنــگــاه داری یکی از وظــایــف بــانــک هاست 

بفرمایید سرمایه گذاری ...
خــب بانک هــا بــا سرمایه گـــذاری از 
منافع سهامدارانشان حمایت می کنند، این 
جا نقش وکیل بــودن خودشان را می توانند 

خوب ایفا کنند؟
-سرمایه گذاری در بانکداری بدون ربا درقانون 
ــت، فقط یــک محدودیت  پیش بینی شــده اس
ــا االن خــالف قانون  ــت. م گــذاشــتــه شــده اسـ
بانکداری بدون ربا داریم بانک ها را محدود می 
کنیم، در قانون عملیات بانکی بــدون ربــا می 
گوید که بانک ها می توانند مشارکت حقوقی و 
سرمایه گذاری مستقیم کنند فقط اجازه ندارند 
در کارهای تزیینی و تشریفاتی وارد شوند. االن 
ببینید پتروشیمی شازند اراک با سرمایه گذاری 

۵۰ درصد سهام بانک ملی ایجاد شد و ...
خب بانک ها باید بنگاه سازی کنند 
ولی این که کار اصلی خودشان را رها کنند و 

بروند دنبال بنگاه داری درست است؟
-جزو کارهای اصلی شان سرمایه گذاری و اداره 
پرتفو است. دنیا هم همین کار را می کند. در ژاپن 
و کره جنوبی یک گروهی را تعریف می کنند که 
مرکزیت آن با بانک و بیمه است، این ها بنگاه ها را 
حمایت و با سرمایه گذاری بنگاه ایجاد می کنند یا 
سهام شان را واگذار می کنند و در فعالیت دیگری 
می روند االن در ژاپن بانک ها در مطبوعات و 
تلویزیون نیز سرمایه گذاری کرده اند در غرب هم 
از طریق صندوق های سرمایه گذاری زیرمجموعه 

بانک ها این کار را می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی از پیشی گرفتن عرضه 
ارز بر تقاضا در سامانه نیما خبر داد و بر لزوم 
برنامه هدفمند پنج ساله برای صادرات تاکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
عبدالناصر همتی با اشاره به  نقش مهم مازاد 
عرضه ارز سامانه نیما در ثبات این روزهــای 
بازار ارز گفت: این نشانه خوبی است که اتخاذ 
سیاست های درست صادراتی و ارزی می تواند 
آن را مستمرًا بهبود ببخشد.این اظهارات در 
حالی است که چند روز قبل خبرگزاری مهر، 
آماری از عرضه و تقاضای سامانه نیما از ابتدای 
امسال تا 2۰ مهر را منتشر کرده بود. این آمارها 
نشان می داد در مدت یادشده، 9 میلیارد یورو 
ارز صادراتی از اول فروردین تا 2۰ مهر 9۸ 

وارد این سامانه شده و در مقابل، برای حدود 
7.7 میلیارد یورو نیاز وارداتی نیز تامین ارز از 
این سامانه صورت گرفته است که مازاد ارزی 
1.3 میلیارد دالری را نشان می دهد.همتی 
همچنین کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، متنوع 
سازی درآمدهای ارزی، تعیین نقشه راه برای 
صادرات کشور و نیز ثبات در سیاست ها را از 
اهم موضوعات سیاست گذاری در کشور بیان 
کرد .رئیس شورای پول و اعتبار افزود: نقشه راه 
برای رونق صادرات، تعیین کشورهای هدف 
صــادراتــی، مشخص کــردن سهم هرکدام از 
کاالهای صادراتی در سبد صادراتی و تعیین 
یک برنامه هدفمند حداقل پنج ساله برای 

کشورمان اقدامی ضروری است.

نتایج نظرسنجی ایسپا نشان داد که 
حداقل هزینه مــورد نیاز خانوار در 
امسال در استان تهران برای خانوار 
های دارای مسکن و اجاره نشین به 
ترتیب ۵.3 میلیون و 7.۵ میلیون 
تــومــان و در دیــگــر اســتــان هــا بــرای 
خانوارهای دارای مسکن و اجــاره 
نشین به ترتیب 4.۵ میلیون و 6.2 

میلیون تومان بوده است.
به گزارش فارس، مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایــران )ایسپا( در اواخر 

شهریور امسال نظرسنجی به صورت 
مصاحبه حضوری با موضوع »دیدگاه 
ــه  ــاران ــذف ی ــوص حـ ــص ــردم در خ ــ م
پردرآمدها« انجام داده اســت. این 
 4۵۰9 نمونه  حجم  با  نظرسنجی 
نفر در نقاط شهری و روستایی کشور 
ــده و قابل تعمیم بــه کلیه  انــجــام ش
شهروندان بــاالی 1۸ سال سراسر 
کشور است. ۵1 درصد نمونه مرد و 
49 درصد زن بوده اند. 3۰.۸ درصد 
پاسخ گویان در رده سنی 1۸ تا 29 

ــد در رده سنی  ســالــه، 42.۵ درصـ
3۰ تا 49 ساله و 26.6 درصد نیز در 
رده سنی باالی ۵۰ سال بوده اند. در 
یکی از ســؤاالت نظرسنجی از مردم 
پرسیده شده است »با توجه به مخارج 
و هزینه ها در محل زندگی شما برای 
اداره زندگی یک خانواده چهار نفره 
چه میزان درآمــد در هر ماه مناسب 
نشان  نظرسنجی  نتایج  اســـت؟«. 
می دهد در سناریویی که فرد مالک 
منزل مسکونی باشد شهروندان به 

طور میانگین مبلغ چهار میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و در سناریویی که 
فرد مستأجر باشد مبلغ شش میلیون 
و 2۰۰ هزار تومان را برای اداره یک 
زندگی چهار نفره مناسب دیده اند. 

شــایــان ذکــر اســت ایــن اعـــداد بــرای 
استان تهران در سناریوی مالک منزل 
مسکونی پنج میلیون و 3۰۰ هزار و در 
و  میلیون  هفت  سناریوی مستأجر 

۵۰۰ هزار تومان است.

در حالی که طبق قانون میزان افزایش حقوق 
کارگران با مصوبه شورای عالی کار و به صورت 
سه جانبه تعیین می شود، دولت در بخشنامه 
بودجه 99، همزمان با تعیین میزان افزایش 
ــش حقوق  ــزای ــزان اف ــی ــدان، م ــن ــارم حــقــوق ک
کارگران را نیز 1۵ درصد اعالم و البته تصریح 
کرد که این رقم باید به تصویب شــورای عالی 
کار برسد. تعیین نرخ 1۵ درصد برای افزایش 
دستمزد کارگران در حالی است که هم اکنون، 
آخرین نرخ تورم اعالمی ساالنه برای شهریور 
42.7 درصد است. باتوجه به روند نزولی تورم، 
طبق پیش بینی ها نرخ تورم ساالنه قطعا کمتر از 
3۰ درصد نخواهد بود و از سوی دیگر، شورای 
عالی کار موظف به تعیین میزان رشد دستمزد 
بر اساس تورم است. بنابراین تعیین این نرخ 
حداقلی برای افزایش دستمزد عجیب به نظر 

می رسد.

تاکید بر صرفه جویی در هزینه ها	 
ــزارش تسنیم، یکی از پیوست های مهم  به گ
بخشنامه بودجه سال بعد، ضوابط مالی تنظیم 
الیحه بودجه 99 است که خطاب به دستگاه های 

اجرایی برای تنظیم بودجه ابالغ می شود. در 
بخشی از این بخشنامه که به تازگی ابالغ و منتشر 
شده است، دستگاه ها موظف شده اند هرگونه 
استخدام رسمی و پیمانی را با اخذ تاییدیه از 
سازمان برنامه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از 
صدور مجوز استخدامی انجام دهند. همچنین 
در خصوص قراردادهای پیمانکاری و خدماتی، 
اعتبار ماموریت ها و اعتبار سرانه کمک های 
رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان تصریح 
ــت کــه بــودجــه ای مشابه پیش بینی  ــده اس ش
عملکرد سال 9۸ تعیین شود.در بخش دیگری از 
این بخشنامه مربوط به افزایش حقوق و دستمزد 
نیز بر افزایش 1۵ درصدی تاکید شده است. در 
این باره آمده است: دستگاه های سیاست گذار 
و مجری، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور 
متوسط )1۵( درصد لحاظ کنند. رقم قطعی 
ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 
افزایش حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار 
پانزده )1۵( درصد تعیین می شود. رقم قطعی 
ــورای عالی کــار خواهد  افزایش به تصویب ش
رسید. این موارد به شرکت های دولتی و بانک 

ها و صدا و سیما و ... نیز تسری داده شده است.

دولت ترامپ به طور رسمی اعمال تعرفه بر واردات 
هفت و نیم میلیارد دالر از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. 
به گــزارش فــارس، بر این اساس آمریکا تعرفه 1۰ 
درصدی بر واردات هواپیماهای ایرباس و تعرفه 2۵ 
درصدی بر واردات برخی محصوالت کشاورزی از 
جمله پنیر ایتالیا اعمال خواهد کرد. وضع این تعرفه 
ها پس از چراغ سبز سازمان تجارت جهانی صورت 
می گیرد. حدود سه هفته قبل سازمان تجارت جهانی 
به طور رسمی به آمریکا اجازه داد تا بر واردات هفت 
و نیم میلیارد دالر کاال از اتحادیه اروپا به این کشور 

تعرفه اعمال کند. این رای با هدف دعوی قضایی 
1۵ ساله بین اتحادیه اروپا و آمریکا صادر و طبق آن 
اتحادیه اروپا متهم شد با تخصیص یارانه به سبقت 
گرفتن ایرباس از بوئینگ کمک کــرده اســت. در 
مقابل، خبرها حاکی از این است که اروپایی ها هم 
در فکر اقدام متقابل هستند. برونو لمایر وزیر اقتصاد 
فرانسه با انتقاد شدید از آغاز اعمال این تعرفه ها 
ــاره این اقــدام آمریکا، گفته است ما به عنوان  درب
کشورهای اروپایی طی چند ماه آینده تحریم های 
مشابهی را علیه آمریکا اعمال خواهیم کرد که این 

تحریم ها ممکن است  از تحریم های آمریکا شدیدتر 
باشد و در قالب سازمان تجارت جهانی انجام خواهند 
شد و در تالفی اقدامات آمریکا اجرایی می شوند. 
شایان ذکر است اتحادیه اروپا شکایت مشابهی را علیه 
آمریکا در سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است 

که انتظار می رود تا سال 2۰2۰ به نتیجه برسد.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نشان می دهد که در پنج ماه نخست امسال بیش 
از نیمی از میزان کل سرمایه گذاری خارجی در طرح های 
صنعتی،  معدنی و تجاری، به افزایش سرمایه گذاری برای 

تولید سیگارت در استان زنجان و گیالن مربوط بوده است.
به گــزارش ایسنا، طبق این آمار در پنج ماه نخست امسال 
37 طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیئت سرمایه گذاری 
خارجی تصویب شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

1۵.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میزان کل 
 61۸ طرح ها  ایــن  در  خارجی  سرمایه گذاری 

میلیون و 7۰۰ هزار دالر بوده که نسبت به 
پنج ماه نخست سال گذشته، 7.1 درصد 

افزایش یافته است.
ــن میان  ــزارش ایسنا، در ای بــه گـ

کل  ــزان  ــی م از  نیمی  از  بــیــش 
ــی  ــارج ــه گـــذاری خ ــایـ ــرمـ سـ

در ایــن طرح ها به افزایش 
سرمایه گذاری برای تولید 
سیگارت در استان زنجان 

و گیالن اختصاص داده شده که مبلغ آن معادل 316 میلیون 
و 643 هزار دالر است.

ــار، طــرح هــای تولید مکمل های  ــن آمـ همچنین طبق ای
دارویی و احداث پاالیشگاه میعانات گازی به ترتیب با میزان 
سرمایه گذاری 71 میلیون و ۸92 هزار دالر و ۵۰ میلیون 
دالر؛ بعد از سیگار بیشترین میزان سرمایه گذاری را به 
خود اختصاص داده اند. این دو طرح به ترتیب در شهرهای 

خراسان رضوی و بوشهر اجرا می شود.
این آمــار نشان می دهد که رونــد جذب سرمایه گذاری 
ــدازه با ضعف همراه بــوده است  خارجی تا چه ان
که جذب سرمایه بــرای تولید کاالیی که 
دارای حداقل فناوری و دانش است، 
در اولویت قرار گرفته است. آن هم 
در شرایطی که مهم ترین هدف از 
سرمایه گــذاری خارجی انتقال 
دانش و فناوری به داخل است و 
تولید سیگار دانش و فناوری 
خاصی را به کشور منتقل 

نمی کند.

مبلغ )تومان(هزینه ماهانه مناسب برای اداره یک خانوار ۴ نفره

استان تهران
5300000مالک

7500000مستاجر

دیگر استان ها
۴500000مالک

6200000مستاجر

با انتشار آمار جذب سرمایه خارجی برای طرح های صنعتی در 5 ماه نخست سال مشخص شد 

سیگار در صدر جذب سرمایه خارجی!
یارانه نقدی 4۰۰ هزار نفر از »یارانه بگیران غیرنیازمند« از بامداد جمعه 
و همزمان با واریز یارانه نقدی مهر قطع شد و بدین ترتیب مجموع کسانی 

که یارانه نقدی شان قطع شده به یک میلیون و 1۰۰ هزار نفر رسید.
به گزارش مهر، صد و چهارمین یارانه نقدی بامداد جمعه شب در حالی 
به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که در این مرحله نیز تعدادی دیگر 
از غیر نیازمندان حذف شدند. بر این اساس، 1۰۰ هزار خانوار شامل 
حدود 4۰۰ هزار نفر از قطار یارانه بگیران پیاده شدند تا تعداد مجموع 
این افراد در دو مرحله یارانه های شهریور و مهر به یک میلیون و 1۰۰ 
هزار نفر برسد. در شهریور که اولین مرحله از دور جدید حذف ثروتمندان 
یارانه بگیر آغاز شد، یارانه 162 هزار خانوار معادل حدود 7۰۰ هزار نفر 

قطع شده بود.
قرار است در هر ماه گروهی از جامعه که مستحق دریافت یارانه نقدی 
نیستند، از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. بر اساس اطالعات به دست 
آمده تمام سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آن ها در مهرماه قطع شده، 

در گروه سه دهک باالیی جامعه قرار دارند.
همچنین بر اساس آن چه که پیش از این اعالم شده بود، قرار است تا پایان 
سال یارانه نقدی سه دهک باالیی جامعه یعنی دهک های هشتم، نهم و 

دهم شامل 24 میلیون نفر قطع شود.

 قطع یارانه 400 هزار نفر 
در دور دوم

آمار حذف شدگان یارانه، امسال به یک میلیون و 
1۰۰ هزار نفر رسید 

هزینه ۴.5 تا 7.5 میلیونی خانوار به روایت یک نظرسنجی 
نظرسنجی ایسپا نشان داد هزینه زندگی خانوار 4 نفره در مناطق مختلف کشور بین 4.۵ تا 7.۵ میلیون تومان در ماه است 

نشانه ارزی مثبت به روایت همتی 
سامانه نیما 1.3 میلیارد دالر مازاد ارزی دارد 

در بخشنامه بودجه 99 مطرح شد 

پالس اولیه دولت برای افزایش حقوق کارگران کمتر از تورم 

جنگ تجاری 
جدید ترامپ 
این بار با اروپا 

 تعرفه بر واردات
  7.۵ میلیارد   دالرکاال

 از اروپا کلید خورد 

نامه آشنا درباره گزارش صدا 
و سیما علیه پوری حسینی 

مشاور رئیس جمهور و نماینده قوه مجریه 
در شورای نظارت بر صداوسیما در نامه ای 
به رئیس این شورا از نقض حقوق متهمان 
در صداوسیما انتقاد کرد. در نامه آشنا به 
اژه ای آمده است: »خبرگزاری صداوسیما 
در گــزارشــی به موضوع بــازداشــت آقای 
پوری حسینی رئــیــس ســابــق ســازمــان 
خصوصی سازی پرداخته است. با توجه به 
آن که وی  »متهم« به حساب می آید، بنابراین 
ایشان از تمامی حقوق یک متهم برخوردار 
هستند. اما در خبر خبرگزاری صداوسیما 
تصاویر و نام ایشان منتشر شده  که بر خالف 

قوانین و نقض حقوق فرد متهم است.«
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تیتر روزنامه ها از سخنان روحانی در مراسم آغاز 
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جوان: پیشنهاد رفراندوم مقابل صندلی های خالی/ 
شرق: 41 سال است به این نتیجه نرسیده ایم تعامل 
کنیم یا تقابل/ ایران: راه حل مشکالت صندوق رای 
است/ آرمان ملی: پیشرفت با تقابل میسر است یا 
تعامل با دنیا؟/ مردم ساالری: همه پرسی در مسائل 

استراتژیک
کیهان- حسین شریعتمداری در یادداشتی با  •

عنوان »ده ها پله پایین تر از هیچ« از رئیس جمهور 
پرسیده است:»اگر منظورتان از تعامل در سیاست 
خارجی، تعامل با اسرائیل و آمریکا نیست، پس 
منظورتان چیست؟! ... بعید است که منظور آقای 
روحانی تعامل با رژیم اشغالگر قدس باشد که اگر 
باشد!... نه! حتمًا نیست! و امــا، اگر منظورشان 
تعامل با آمریکا باشد -که به احتمال بسیار زیاد 
 چنین است- باید گفت... جناب آقای روحانی! مگر 
حضرت عالی نبودید که می فرمودید؛ مگر کشور ها 
دیوانه اند که بخواهند با آمریکا مذاکره کنند؟ ما که 

دیوانه نیستیم! هستیم؟«
دنیای اقتصاد- نتایج به دست آمده تحقیقات  •

سه اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد 2019 
دربــاره مسائل کالن در زمینه فقر نشان می دهد 
زمانی که مسئولیت واکسیناسیون برخی مناطق 
روستایی هند در اختیار دولــت قــرار داشــت، نرخ 
واکسیناسیون کامل تنها ۶ درصد بوده است. اما 
زمانی که نهادهای مردم نهاد و غیردولتی زمام امور 
را به دست گرفتند، عملکرد تا سه برابر بهبود یافت. 
نرخ پایین واکسیناسیون به دلیل غیبت های زیاد 
کارمندان دولتی بود. این موضوع در بخش آموزش 
نیز تایید شد. بنابراین این سه نوبلیست نیز یک گزاره 
را تایید کردند و آن این که مسیر دولتی فقرزدایی 

بن بست است.

ــت شایعه  • ــداد 24 نــوشــت : چند روز اس رویـ
مهاجرت اسماعیل فالح، مجری با سابقه شبکه خبر 
به انگلیس شنیده می شود، شایعه ای که خود او رد 
می کند و  می گوید که شایعات و تهمت ها را شنیده ام، 
ولی نه پناهنده ام نه مهاجرم و نه دوتابعیتی.فالح 
همچنین  گفته که او قرار است با رویکرد مجازی و 
مستند سازی فعالیت جدیدی را در لندن کلید بزند. 
اسماعیل فالح در ماموریت جدیدش از لندن گزارش 
می دهد که ۷0 درصد انگلیسی ها خواستار نظارت 

بر شبکه های اجتماعی هستند.
خبرآنالین نوشت : مرعشی، سخنگوی حزب  •

کارگزاران سازندگی گفت:  ما تشخیص کارشناسی 
داشتیم که محسن هاشمی برای شهرداری 

مناسب ترین است. ابتدا در کمیته سیاسی حزب 
بحث کردیم و گفتیم این لیست با تکرار آقای خاتمی 

رأی آورده است و ما باید نظرمان را به آقای خاتمی 
بگوییم. اگر ایشان قبول کردند، کار را دنبال کنیم. 
با آقای خاتمی صحبت کردیم  و ایشان به دالیلی که 

داشتند و به ما هم نگفتند، استقبالی نکردند.

اولین هواپیمای جت آموزشی-رزمی با نام 
ــاع »طــی شش  ــر دف »یاسین« که به گفته وزی
ســال« توسط متخصصان ســازمــان صنایع 
هوایی نیروهای مسلح و نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اســالمــی طــراحــی و ساخته شده 
است رونمایی شد. امیر سرتیپ امیر حاتمی، 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت 
که  »این هواپیما که می توان آن را با جت های 
پیشرفته آموزشی دنیا مقایسه کرد، به دست 
متخصصان داخلی ساخته شد و از ایده تا تولید 
آن شش سال به طول انجامید.« این هواپیما که 
در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان رونمایی 
شد ، هواپیمای آموزشی برای تعلیم خلبانان 
جنگنده اســت. به گفته امیر سرتیپ خلبان 
عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش 
»جت آموزشی یاسین دقیقا مطابق با نیازهای 
آموزشی نهاجا ساخته شده و از آن در مقطع 
ــوزش پیشرفته خلبانان استفاده خواهد  آم
شد.« براساس گزارش روابط عمومی ارتش، 
این هواپیمای آموزشی مادون صوت، پس از 
گذراندن مراحل تست نهایی، صبح پنج شنبه 
با دستورفرمانده نیروی هوایی ارتش، نخستین 
پرواز رسمی خود را بر فراز پایگاه شهید نوژه 
اجرا کرد. جمهوری اسالمی ایران با طراحی و 
ساخت این هواپیمای جت آموزش پیشرفته در 

زمره معدود کشورهای دارنده فناوری هوایی 
قرار گرفته است. 

در زمره بهترین هواپیماهای آموزشی دنیا	 
جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی »یاسین« دارای 
12 متر طول، 4 مترارتفاع و 5.5 تن وزن بدون 
بار در شرایط برخاست عملیاتی است و می تواند 
تا ارتفاع 12 کیلومتر از سطح زمین  پرواز کند. 
بال این هواپیما با بیش از 10متر طول و 24 
مترمربع مساحت به شکلی طراحی شده است 
تا این هواپیما بتواند با حداقل سرعت 200 
کیلومتر بر ساعت در دسته بهترین هواپیماهای 

آموزشی دنیا در نشست و برخاست قرار گیرد و 
سرعت خود را در سطح دریا به سرعت زیر صوت 
برساند. هواپیمای »یاسین« حتی قابلیت فرود 

روی باندهای کوتاه را داراست.

بهره مندی از 2 موتور توربو جت	 
جت آموزشی پیشرفته »یاسین« از دو موتور 
ــزار پوند  ــش هفت ه ــدرت ران توربو جت با ق
بهره می برد که از نظر قــدرت در رده موتور 
این  کابین  دنیاست.  جنگنده  هواپیماهای 
هواپیما با چینش پشت سر هم و غیر هم سطح 
به گونه ای طراحی شده است تا میدان دید 

راحت و وسیعی را برای شاگرد در کابین جلو و 
به ویژه استاد خلبان در کابین عقب فراهم کند.

ایجکت، حتی روی زمین	 
صندلی پران این هواپیما نسبت به نمونه های 
ــت در ســرعــت صفر  ــود قـــادر اس خــارجــی خ
یعنی روی باند و در هر شرایطی فعال شده و 
سرنشین ها را در کسری از ثانیه تا 100 متر به 
بیرون از هواپیما پرتاب کند. یورونیوز نیز درباره 
ــزارش داد: موتور اف-5 که  ایــن هواپیما گ
توسط متخصصان ایرانی با مهندسی معکوس 
داخلی سازی شده با نام جی 85 روی یاسین 

قرار گرفته است.

خط تولید »یاسین« به زودی آغاز به کار 	 
می کند

به گــزارش تسنیم، امیر سرتیپ بنی طرفی 
دفاع  وزارت  هوایی  صنایع  سازمان  رئیس 
با بیان این که این هواپیما با مشارکت چند 
ساله بین ســازمــان صنایع هوایی و نیروی 
هوایی ساخته شد و در نظر داریم هر چه سریع 
تر آن را به مرحله تولید برسانیم و در اختیار 
نیروی هوایی قــرار دهیم گفت: خط تولید 
جت پیشرفته »یاسین« به زودی کار خود را 

آغاز می کند.

گام بلند صنعت دفاع ایران در ساخت هواپیماهای آموزشی-رزمی برداشته شد 

FATF برای چهارمین بار مهلت ایران سکان »یاسین« ایرانی در دست شاگردان خلبانی جنگنده ها 
را 4 ماه دیگر تمدید کرد 

 FATF 2 اقدام مقابله ای جدید
علیه ایران با چاشنی تهدید 

هادی محمدی – پس از چهارماه از آخرین نشست 
گروه ویژه اقدام مالی و عملیاتی شدن اولین اقدام 
مقابله ای FATF علیه ایران، روز جمعه گذشته این 
نهاد بین المللی در انتهای اجالس  هفته گذشته 
خود در پاریس ضمن بررسی آخرین وضعیت پرونده 
ایران،اعالم کرد با توجه به عدم تصویب نهایی دو 
کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته )پالرمو( و 
مبارزه تامین مالی تروریسم )CFT(، دو دسته اقدام 
جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع می کند. براین 
اساس عمال و در مجموع سه اقدام علیه ایران وضع 
شده است. این نهاد بین المللی همچنین در یک 
بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده که اگر تا قبل 
از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، 
کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند 
شد و عمال وضعیت ایران به پیش از خرداد سال 

1395 باز خواهد گشت. 
عضویت ایران در این دو کنوانسیون در چارچوب 
لوایحی که توسط دولت تهیه شده بود، در مجلس 
تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب 
شد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارجاع داده شود که تاکنون مجمع نظر نهایی را 
نــداده اســت. اگرچه مقام های دولــت و برخی از 
نمایندگان مجلس دربــاره تبعات تصویب نشدن 
این لوایح هشدار می دهند در سوی دیگر مخالفان 
این لوایح می گویند که با تصویب آن ها دور زدن 
تحریم های غیرانسانی و تروریسم اقتصادی آمریکا 

سخت تر می شود.
گروه ویژه اقدام مالی)FATF( در بیانیه اخیر خود با 
توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرفت ها در 
زمینه قانون گذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون 

مبارزه با پول شویی را تایید کرده است.
ــژه اقــدام  ــروه وی ــاری اســت که گ ایــن چهارمین ب
مالی وضعیت ایــران را در برابر اقدامات متقابل 
تمدید کرده و این در حالی است که ایران از 42 
خواسته FATF ، 40خواسته را عملیاتی کرده و تنها 
پیوستن به دو کنوانسیون فوق باقی مانده اند با این 
حال این نهاد بین المللی حاضر نشده تا وضعیت 
ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر دهد 
و حتی کشورمان را تهدید کرده که تنها چهارماه 
 تا سیاه شدن وضعیت ایران و انجام همه اقدامات 

مقابله ای 9 گانه فرصت دارد.
در همین زمینه یک منبع آگاه که خواست نامش 
فاش نشود در گفت و گو با خراسان با بیان این که 
اولین اقدامات مقابله ای علیه ایران در اجالس 
گذشته در فلوریدای آمریکا اعمال و همان جا 
قرار شد تا در صورت عدم تصویب دو کنوانسیون 
توسط ایران، دو اقدام مقابله ای دیگر هم به صورت 
خودکار عملیاتی شوند، افزود : حسابرسی شرکت 
های خارجی برای بانک ها و موسسات ایرانی که 
بخواهند با طرف های خارجی کار مالی انجام دهند 
اولین اقدام جدید علیه ایران است که باعث افزایش 
هزینه ها و باالتر رفتن ریسک کار مالی با ایران می 
شود.  همچنین براساس دومین اقــدام از این به 
بعد همه تعامالت مالی ایران با طرف های خارجی 
معامالت مشکوک محسوب شده و باید به نهادهای 
قضایی کشورهای طرف تعامل گــزارش شود تا 
تحقیقات الزم انجام شود. این منبع آگاه افزود : در 
گذشته 11سوال را مجمع تشخیص مصلحت به 
دولت داده بود تا درخصوص FATF  توضیح دهد 
که پاسخ این سواالت توسط دولت به مجمع ارسال 

شده است.

ترس و وحشت عوامل ضدانقالب با دستگیری روح ا... زم شدت یافته است 

آب در النه مورچگان 
اولین اعترافات زم درباره ارتباط با یک جاسوس در لباس مدافع حرم 

همزمان با انتشار جزئیات اولیه از اعترافات »روح 
ا... زم« سرشبکه آمدنیوز تحرکات اخیر رسانه 
ها و مهره های ضدانقالب حاکی از اهمیت این 
شاه مهره، شگفتی آنان از عملیات دستگیری او و 
ترس و وحشت از عواقب این دستگیری برای سایر 
عناصر برانداز است. طی روزهــای اخیر شبکه 
های معاند مانند ایران اینترنشنال و بی.بی.سی 
فارسی، سلطنت طلبان و... در گفت و گوهای 
متعدد در پی رمزگشایی از عملیات پیچیده و 
فنی سازمان اطالعات سپاه بــرای دستگیری 
سرشبکه کانال آمدنیوز برآمدند. اما توجه این 
رسانه ها و سخنان فعاالن ضدانقالب صرف نظر 
از ادعاهایی که مطرح می کنند، حاکی از شگفتی 
آنان از دستگیری زم و ترس و وحشت از عواقب این 
دستگیری برای دیگر چهره های برانداز است. 
دستگیری که وفانیکفر از پشتیبانان مالی آمدنیوز 
اعتراف کرده که »همکاران این رسانه رادر شوک 
قرار داده است.« از سوی دیگر فردی به نام مازیار 
که مسئول فنی آمدنیوز معرفی شده هم در گفت و 

گوی خود با یک شبکه سلطنت طلب گفته است: 
»زم آن قدر مطمئن بود که بر می گردد که لپ تاپ 
خودش را روی میز کار باز گذاشت و در آن را هم 
نبست.« مازیار در ادامه گفت و گوی خود افزوده که 
»زم یکی از گوشی های موبایل خود را که گوشی 
اصلی اش بود و تمام ایمیل ها و تمام مخاطبان در 
آن بودند با خود همراه داشته است.« او همچنین 
مدعی شده که »خیلی از هنرپیشه های داخل 
ایران و کارگردانان سینما و برخی افراد نظامی 
داخل ایران با این دستگیری از بین می روند.« 
به گفته این چهره نزدیک به زم »در روزهای اولی 
که فرانسه برای زم تیم حفاظت گذاشت او را مثل 
رئیس جمهور و با ماشین ضدگلوله جابه جا می 
کردند.« در همین زمینه، روزنامه فرانسوی فیگارو 
ــزارش خود تأکید کــرده بود نیرو های  هم در گ
امنیتی ایران تلفن همراه و رایانه روح ا... زم را 
نیز در اختیار گرفته اند و از این طریق توانسته اند 
ــاره »منابع خبری« او به  اطالعات مهمی را درب
دست بیاورند. قاسم درانی مدیر شبکه معاند بیان 

هم در گفت و گو با رسانه سعودی ایران اینترنشنال 
که طی روزهای اخیر درباره ماجرای زم بسیار فعال 
شده، گفت: فرانسه باید جواب گو باشد که چنین 
جنایتی در خاک فرانسه رخ داده و باید مشخص 
شود که زم چطور از داخل این خاک غیبش می زند 
بدون این که فرانسه اظهارنظری در این باره بکند.

ــاره عملیات 	  ــ ــی هــا درب تکذیب گمانه زن
دستگیری زم

اما نکته دیگری که بــرای این رسانه ها عجیب 
بوده نحوه دستگیری زم با وجود حفاظت ویژه از 
او توسط دستگاه امنیتی فرانسه است به نحوی 
که بی. بی. سی آن را »معما« خواند و رسانه ای 
دیگر تأکید کــرد که »نادانسته هــای ما دربــاره 
دستگیری او بسیار بیشتر از دانسته هایمان« 
است. طی روزهای اخیر این رسانه ها گمانه زنی 
های متعددی را هم مطرح کردند. بی.بی.سی 
فارسی و ایندیپندنت فارسی به نقل از منابع خود 
ادعاهایی درباره دستگیری روح ا... زم در اربیل 

عراق یا نجف منتشر کردند که مقامات محلی این 
دو ادعا را تکذیب کردند.

در همین حال روزنامه لوموند هم به حفاظت 
فرانسه از سرشبکه آمدنیوز اشاره کرد. این روزنامه 
فرانسوی در گزارشی تأکید کرد که زم از دو سال 
قبل از سوی نیروهای امنیتی فرانسه به طور 
دایمی و از نزدیک محافظت و برای جابه جایی او 
از خودروهای ضدگلوله استفاده می شده است. 
در گــزارش لوموند همچنین اشــاره شده است 
که سازمان جاسوسی اسرائیل)موساد( و چند 
سرویس اطالعاتی دیگر هم درباره زم به فرانسه، 

اطالعاتی برای حفاظت از او می دادند.

ــراف جــدیــد زم دربــــاره مــدیــر سابق 	  ــت  اع
وب سایت موسوم به عماریون

از سوی دیگر پخش بخش جدیدی از اظهارات 
ــاره ارتــبــاط بــا شخصی بــه نام  روح ا... زم دربـ
»محمدحسین رستمی« که در سال های اخیر به 
جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی محکوم 
شده بود با استقبال فعاالن رسانه ای روبــه رو 
شد. رستمی که طی سال های قبل پایگاه خبری 
موسوم به عماریون را راه انــدازی کرده بود و در 
لباس مدافعان حرم به سوریه هم رفته بود به جرم 
جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در سال 94 
بازداشت و روانه زندان شده بود. رستمی اطالعات 
مربوط به عملیات های مستشاران سپاه در سوریه 
را نیز به آمدنیوز ارائه می کرده است. زم درباره 
ارتباط با رستمی می گوید: دو سه بار او را دیدم و 
گفت که سطح دسترسی باالیی دارم...چند تا 
خبر فرستاد و پول را از طریق صرافی فرستادم. 
هنگام پخش اعترافات زم فایلی از رستمی هم 
پخش می شود که خطاب به او می گوید: »روح 
ا... پول جور کن، پول!« که زم دربــاره این فایل 
صوتی می گوید این برای آخرین صوتش است. 
سرشبکه کانال آمدنیوز همچنین تأکید می کند 
که من خودم دو سه بار به او پول دادم.   نکته جالب 
آن که زم در سال 95 در کانالش درباره رستمی 
نوشته که او نیروی خدومی بوده که قربانی نزاع 
سیاسی داخلی شده است. حاال مشخص شده 
که قربانی جاسوسی برای خود زم و البته موساد 
شده است!  اما شاید نام رستمی اولین فردی باشد 
که در پرونده آمدنیوز مطرح شده و باید در روزهای 
آینده منتظر برمالشدن همکاران داخلی این 

رسانه معاند باشیم. 
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صفحه های بیشتر روزنامه ها را که ورق بزنید، حتما ستون های کوچکی را مشاهده کرده اید که روی آن ها نوشته 
شده است »آگهی مزایده« یا »آگهی مناقصه«. این روزها در گوشه و کنار سایت های خبری هم تبلیغ هایی با 
همین موضوع، کم نیستند. در این بین، همه  ما اطالعات مان از مزایده و مناقصه به این خالصه می شود که 
مزایده چیزی است شبیه حراجی و مناقصه هم یعنی پرداخت کمترین هزینه در ازای انجام کارها و فقط همین! خیلی هایمان 

به راحتی از کنار آن می گذریم و هیچ وقت درباره این دو اصطالح اقتصادی نمی پرسیم. در صورتی که مزایده و مناقصه برای 
خیلی از آدم ها، شرکت ها و ادارات یک اتفاق مهم است و آشنایی با مفهوم هرکدام از این دو اصطالح، مهم و کاربردی است. در 
زندگی سالم امروز یک پرونده کاربردی درباره همین دو اصطالح مهم و کمتر شناخته شده ارائه کرده ایم. اگر می خواهید 

بدانید که چطور می توانید در مزایده ها و مناقصه ها شرکت کنید، ادامه این مطلب را بخوانید.

پرونده

منابع: گفت وگو با محمد آذری، استاد دانشگاه و دکترسیدمحسن حسینی پویا، دبیر کمیسیون 
حقوقی و عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهرمشهد و سایت مرکز اسناد مناقصات کشور

درباره مناقصه و مزایده؛ این دو اصطالح پرکاربرد که بعضی از ما، غافل از درآمدزایی و کاربردشان،  درباره  شان نمی دانیم 

زیر و بم های یک نوع حراجی!
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مناقصه و مزایده به زبان ساده
مناقصه عبارت است از برگزاری رقابت بــرای خرید کاال یا خدمات 
مورد نیاز. شرکت ها برای انجام کارشان باید از متخصص همان زمینه 
استفاده کنند و برای این که به سود بیشتری برسند باید کمترین میزان 
دستمزد یا هزینه را پرداخت کنند. بنابراین آگهی مناقصه می دهند تا 
کسانی که می توانند کارشان را انجام دهند، دستمزد پیشنهادی شان 
را اعالم کنند. بعد از آن شرکت تمام ارقام پیشنهادی را بررسی می کند 
و کسی که کمترین دستمزد را پیشنهاد داده باشد، برنده مناقصه است 
و انجام کار به او واگــذار می شود. مزایده هم نوعی حراجی است که 
در آن فروش کاالیی را به رقابت می گذارند. مزایده فقط به این شکل 
نیست که در روزنامه آگهی بدهند و بعد هم به قیمت های پیشنهادی 
رسیدگی کنند. مزایده به دو صورت انجام می شود؛ حضوری و کتبی. 
مزایده حضوری تقریبا همان حراجی خودمان است، شبیه چیزی که در 
سریال های خارجی می بینیم. یعنی چند نفر جمع می شوند، هرکدام 
قیمت پیشنهادی اش را می گوید و مجری تا سه می شمارد. اگر فرد 
دیگری پیشنهاد بهتری نداشت دارایی متعلق به همان کسی می شود 
که باالترین رقم را پیشنهاد داده است اما مزایده ها و مناقصه ها معموال با 
تشریفات خاصی انجام می شوند. یعنی شرکت ها به جای این که مزایده 
را به صورت حضوری انجام 
دهند، تمام فرایند اداری و 
برگزاری مزایده و مناقصه 
را به صورت رسمی برگزار 
می کنند تا مراسم، اعتبار 

بیشتری داشته باشد.

آشنایی با انواع مناقصه
مناقصه ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند. اگر بخواهیم از منظر 
مراحل بررسی، مناقصه ها را دسته بندی کنیم؛ به دو دسته یک 
مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم خواهند شد. اگر مناقصات را از دیدگاه 
روش هــای دعوت و اعمال محدودیت حضور مناقصه گران بررسی 
کنیم، به دو دسته  عمومی و محدود تقسیم می شوند اما این موارد چه 

تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
  مناقصات یک مرحله ای:در این نوع از مناقصه پس از این که 
مناقصه گران پیشنهادهای خود را اعــالم می کنند، در همان روز 
پاکت های حاوی پیشنهادهای مناقصه گران باز و بررسی می شود. 
سپس در همان جلسه برنده مناقصه در بین عموم مناقصه گران اعالم 

می شود و نیازی به بررسی ثانویه پیشنهادها توسط تیم فنی نیست.
  مناقصات دو مرحله ای:در  مناقصات دو مرحله ای، اگر مناقصه گذار 
الزم بداند، یک تیم فنی تشکیل می شود و پس از ارائه تمامی پیشنهاد های 
مناقصه گران، پیشنهاد ها از سوی تیم فنی بررسی می شود. پس از بررسی 

تیم فنی، بهترین پیشنهاد انتخاب و برنده اعالم می شود.
  مناقصات عمومی:در مناقصات عمومی، مناقصه گذار با فراخوان به 
روش های مختلف از جمله انتشار آگهی در روزنامه ها، اینترنت و ... به دعوت 
از مناقصه گران می پردازد. این نوع مناقصه شرکت کنندگان بیشتری 
خواهد داشت و برای اعالم برنده به زمان بیشتری نیاز است. از این رو 

احتمال ارائه بهترین خدمات یا کاال با پایین ترین قیمت بیشتر خواهد بود.
  مناقصات محدود:در مناقصات محدود، مناقصه گذار به دالیل مختلف 
و منطقی قصد اعمال محدودیت در شرکت کنندگان را دارد. به همین دلیل 
فراخوان برای مناقصات محدود، عمومی و به صورت درج آگهی در روزنامه ها 
و اینترنت نیست بلکه مناقصه گذار افراد دارای صالحیت و شایستگی را 

انتخاب و برای آن ها دعوت نامه شرکت در مناقصه ارسال می کند.

چهار گام مهم برای شرکت در مزایده یا مناقصه
برای شرکت در مناقصه یا مزایده، اول از همه باید یک روزنامه خوان حرفه ای باشید و پس از آن فردی دقیق و صبور

1 آگهی ها را پیدا کنید
بــرای شرکت در مناقصه یا مزایده، اول از همه 
باید یک روزنــامــه خــوان حرفه ای باشید! طبق قانون، 
شرکت ها و موسسات دولتی برای این که فعالیتی به شکل 
مزایده ای یا مناقصه ای انجام دهند باید آگهی مربوط به آن 
را در روزنامه های کثیراالنتشار منتشر کنند اما شرکت های 
خصوصی اگر مایل بودند، می توانند آگهی بدهند و شرایط 
و قوانین شرکت در آن را اعالم کنند. شما هم برای این که از 
آگهی ها باخبر شوید الزم است چند روزی صفحات روزنامه 
را زیر و رو کنید. البته اگر می خواهید در مناقصه ها شرکت 
کنید راه دیگری هم وجود دارد. شما می توانید در سایت 

www.iets. اداره مناقصات کشور به آدرس
mporg.ir ثبت نام کنید و از 

آگهی های مناقصه در تمام 
روزنامه های سراسر 
کشور مطلع شوید و 

بهترین های آن را 
گلچین کنید.

2 همه جوانب را بسنجید
قدم دوم این است که اطالعات صحیح و کاملی 
درخصوص هر معامله به دست بیاورید. یعنی بفهمید که 
اصال شرایط شرکت در مناقصه یا مزایده را دارید؟ می توانید 
در آن شرکت کنید؟ می توانید تعهدات آن را انجام دهید؟ 
مبلغ ضمانت شرکت در آن چقدر است و اصال این مقدار 
ــاره شرکت  ــد و ... . این اطالعات کافی فقط درب را داری
در مناقصه و مزایده و انجام تعهدات آن نیست. مثال اگر 
بخواهید در مناقصه ای شرکت کنید باید تمام جوانب کار 
را بررسی کنید؛ تمام هزینه های انجام آن را در نظر بگیرید 
و بعد دستمزدتان را پیشنهاد دهید. اگر رقم پایینی را برای 
مناقصه پیشنهاد دهید به احتمال زیاد برنده می شوید، اما 
اگر بدشانسی بیاورید و قیمت لوازمی که برای انجام کارتان 
استفاده می کنید بیشتر شود ضرر می کنید. پس قبل از 
این که فرم شرکت در مزایده و مناقصه را پر کنید حداقل یک 
بار قوانین آن را بخوانید یعنی با باالترین میزان اطالعات وارد 
مناقصه یا مزایده شوید. بهتر است فهرستی از شرایط شرکت 
در مزایده یا مناقصه را تهیه کنید و هرکدام از 
شرایطی را که می توانید متعهد شوید، 
مشخص کنید. اگر می توانید شروط 
مهم آن را موبه مو اجــرا کنید رقم مد 

نظرتان را پیشنهاد دهید.

3 دو یا سه پاکت جداگانه آماده کنید
اگر با شرایط شرکت در مزایده یا مناقصه مشکلی 
نداشتید، دست به کار شوید و مــدارک مورد نیاز را به 
همان آدرسی که در آگهی آمده، تحویل دهید. حواس تان 
باشد که بیشتر مزایده ها و مناقصه ها تمدید نمی شوند. 
پس مهلت زیادی برای تصحیح یا تکمیل مدارک ندارید. 
دقت کنید از رقبایتان عقب نمانید. برای شرکت در هر 
مناقصه  باید دو یا سه پاکت جداگانه به شرکت تحویل 
دهید. پاکت اول همان مبلغ ضمانت است که معموال 
5 درصد از مبلغ کل مزایده یا مناقصه است، پاکت دوم 
پیشنهاد رقم مورد انتظار شماست اما پاکت سوم فقط 
برای مناقصه ارائه می شود. این پاکت پیشنهاد فنی و 
بازرگانی به شرکت مناقصه گذار است و به وسیله آن 
درباره کیفیت لوازمی که برای انجام کارتان استفاده 
ــد و ... توضیح  می کنید، نیروی متخصصی که داری
می دهید. این پاکت را کمیته فنی و بازرگانی شرکت 
مناقصه گــذار بررسی می کند. زمانی که در مناقصه 
شرکت می کنید برنده شدن شما صرفا به این نیست که 
کمترین دستمزد را پیشنهاد دهید و کیفیت کار و نحوه 
انجام آن هم اهمیت دارد. سازمان های بزرگ فهرستی 
از رتبه بندی شرکت ها یا اشخاص دارند و جایگاه شرکت 

کننده ها در این فهرست تاثیر زیادی دارد.

حاال نوبت صبر است! 4
تا این جای کار شما مهم ترین قسمت برنامه 
را انجام دادیــد و حاال باید گوش به زنگ باشید تا از 
نتیجه بازکردن قیمت های پیشنهادی باخبر شوید. 
معموال برای هر پروژه دو برنده اعالم می شود. ابتدا 
از اولین برنده دعوت می شود و در صورتی که برنده 
اول حاضر به امضای قـــرارداد نباشد وجــه ضمانت 
مزایده یا مناقصه به نفع شرکت ضبط می شود و آن ها 
ســراغ نفر دوم می روند اما اشتباه نکنید! اگر برنده 
دوم هم حاضر به عقد قرارداد نباشد نفرات بعدی در 
نوبت نیستند! چون طبق قانون مزایده و مناقصه در 
صورتی که دومین برنده هم برای عقد قرارداد حاضر 
نشود شرکت باید فرایند مزایده و مناقصه را منحل و 
دوباره آن را تکرار کند. یادتان باشد این که مناقصه یا 
مزایده ای به دور دوم کشیده شود به نفع شماست. چون 
از رقم های پیشنهادی شرکت کننده های دیگر باخبر 

می شوید و برای دومین مرحله با 
پیشنهاد بهتری وارد 

مزایده و مناقصه 
می شوید.

آیا می توان از مزایده و مناقصه پول در آورد؟
پاسخ هایی به متداول ترین سواالت درباره مزایده و مناقصه و چند نکته تستی برای شرکت در چنین رقابتی که به دردتان خواهد  خورد

موفقیت در هر زمینه ای به تجربه نیاز دارد و برای این که از زیر و بم مزایده 
و مناقصه هم سر در بیاورید باید چندبار با کمی اطالعات اولیه دلتان را به 
دریا بزنید و آن را تجربه کنید، اما این جا به طور خالصه به ذکر چند نکته 
می پردازیم. نکاتی که حاصل تجربیات چند استاد اقتصادی است که با 

آن ها به  گفت و گو  پرداختیم و حتما برای تان جالب خواهد بود.
  آیا می توانیم از مزایده و مناقصه پولی در بیاوریم؟

شاید همین اول بپرسید آیا می توانیم از مزایده و مناقصه پولی در بیاوریم؟ 
پاسخ روشن است. بله! البته به شرط این که تجربه کسب کنید. در واقع 
مزایده و مناقصه یک فعالیت برد- برد است و بیشتر اوقات برای هردو طرف 
خریدار و فروشنده سود دارد. فرض کنید شرکتی می خواهد انجام خدمتی را 
به کسی یا موسسه ای واگذار کند. به جای این که آن را به یکی از نیروهای خود 
بسپارد تا برایش بفروشد مناقصه برگزار می کند تا با کمترین هزینه و باالترین 

کیفیت کارش را انجام دهد. حاال از سوی دیگری به ماجرا نگاه کنید. کسی 
که در مناقصه شرکت می کند قرار نیست پایین ترین رقم را پیشنهاد دهد تا 
برنده شود و دست آخر ضرر کند. اول حساب و کتاب می کند تا هزینه انجام 
تعهداتش را به دست بیاورد و بعد به این فکر می کند تا چه دستمزدی را 
پیشنهاد دهد که هم برای خودش به صرفه باشد و هم برنده شود. هرموقع به 

یک جمع بندی رسید رقم دلخواهش را اعالم می کند.
  دنبال ارزان ترین جنس ها باشیم؟

نکته بعدی این که شرکت در مناقصه و مزایده اصال به این معنی نیست که 
هرکاالیی را می توانید به پایین ترین قیمت بخرید.   وقتی از مزایده و به نوعی 
حراجی صحبت می کنیم دنبال ارزان ترین چیزها نباشید. چون خیلی 
وقت ها کاالهای لوکس و گران بها را به روش مزایده  می فروشند تا درآمد 

بیشتری کسب کنند.
  به متن آگهی ها اعتماد کنیم؟

از آن جایی که در مزایده ها و مناقصه های دولتی آگهی دادن در روزنامه های 
کثیراالنتشار الزامی است، سازمان ها برای این که رفع تکلیف کنند آگهی 
کوچکی منتشر می کنند. مطمئنا یک آگهی ریز و کوچک، اطالعات کافی 
از شرایط شرکت در آن را پوشش نمی دهد. پس الزم است خودتان به پایگاه 
اطالع رسانی یا روابط عمومی شرکت ها مراجعه کنید تا از زیر و بم قوانین 
شرکت در مزایده و مناقصه سر در بیاورید. البته شرکت های خصوصی از 
نظر این که آگهی مناقصه و مزایده بدهند الزامی ندارند اما از این نظر که 
هرچه متقاضی بیشتر باشد احتمال این که دارایی شان را به قیمت باالتری 
بفروشند، بیشتر می شود آگهی می دهند اما باز هم حواس تان باشد تا 
خودتان پیگیری کنید و مدام به سایت شرکت ها، روزنامه ها و پایگاه های 
انتشار آگهی مزایده و مناقصه سر بزنید و از آگهی ها و اطالعیه ها باخبر شوید. 

ــر در مــزایــده شرکت های  اتفاقا اگ
خصوصی و کوچکی شرکت کنید که آگهی 

های زیادی نمی دهند و آن را رسانه ای نمی کنند هم شانس بیشتری برای 
برنده شدن دارید و هم سود بیشتری به دست می آورید.

  برای این کار باید یک شرکت به نام خودمان ثبت کنیم؟
شرکت در مزایده معموال تشریفات کمتری دارد. فقط با ارســال پاکت 
ضمانت مزایده می توانید در آن شرکت کنید اما برای مناقصه طبق آیین نامه 
شرکت های دولتی و بعضی از شرکت های خصوصی شاید الزم باشد در 
قالب یک شرکت ثبت شده وارد کار اقتصادی شوید. قبال هم گفتیم که 
برخی شرکت ها برای اعالم نفرات برنده از فهرست رتبه بندی  شرکت ها 
استفاده می کنند. در این فهرست تمام شرکت ها و موسساتی که کار مرتبط 
با موضوع مناقصه انجام می دهند براساس کیفیت انجام کارشان رتبه بندی 
می شوند و اشخاص حقوقی با رتبه های باالتر، شانس بیشتری برای برنده 
شدن دارند. یعنی اگر بخواهید به عنوان یک شخص حقیقی در بعضی از 
مناقصه ها شرکت کنید که حریفان تان همگی به عنوان یک شرکت ثبت 
شده هستند و کارنامه درخشانی دارند احتماال یا نمی توانید ثبت نام کنید یا 
هیچ شانسی برای برنده شدن ندارید. راه بهتری برای اطالع از آیین نامه ها 
و قوانین شرکت در مزایده ها هم وجود دارد. اگر می خواهید در مزایده ها 
و مناقصه های دولتی شرکت کنید بهتر است کتاب »آیین نامه شرکت در 
معامالت دولتی«، بخش مناقصه را بخوانید. اگر هم می خواهید در مزایده 
یا مناقصه های شرکت های خصوصی وارد شوید باید آیین نامه ها و قوانین 

خود شرکت ها را مطالعه کنید.

اگر قبال یا بعد از خواندن مطالب این پرونده به 
ذهن تان خطور کــرده است که در یک مناقصه یا 
مزایده شرکت کنید، برای تحقق بخشیدن به این 

هدف چند توصیه می کنیم.



  علل زمینه ساز » پوکی استخوان«
به طــور کلی ایــن بیماری بــه دو نوع پوکی اســتخوان 

اولیه و ثانویه تقسیم بندی می شود. 

پوکی اســتخوان اولیه اغلب به دلیل یائسگی در خانم 

ها بروز می کند که در موارد یائســگی زودرس طبیعتا 

زمینه بیشتری دارد. 

پوکی استخوان ثانویه افزون بر سالمندان ممکن است 

در جوانــان و میان ســاالن نیز دیده شــود کــه عواملی 

مانند مصرف داروهای کورتیکواســتروئیدها، ابتال به 

بیماری های مزمنی مانند بی اشتهایی ذهنی، ُکرون، 

آرتریت روماتوئید یا ســلیاک و ورزش های ســنگین ) 

زمینه ساز قطع یا کاهش ترشح هورمون استروژن( در 

ابتال به این بیماری موثر است. 

البته سبک زندگی ناسالم مانند استعمال دخانیات ، 

بی تحرکی، رژیم غذایی سختگیرانه و مصرف ناکافی 

کلسیم در عادت غذایی نیز زمینه ساز پوکی استخوان 

خواهد بود.

 عالیم هشدار
پوکی اســتخوان را بایــد بیماری خاموش دانســت که 

شکســتگی های خودبه خود در استخوان ران، ستون 

مهــره ها و مچ دســت عالیم ایــن بیماری اســت . نکته 

قابل توجه این که شکســتگی مهره ها ناشــی از پوکی 

اســتخوان با درد خفیف یا بــدون درد اســت و تنها در 

صورت عکس برداری مشخص می شــود در حالی که 

اگر مهره ها بــه هر دلیلی دچار ســاییدگی شــود درد 

بسیار شدید و ناتوان کننده ای دارد.

در بعضی از افراد نیز پوکی اســتخوان بــا درد مزمن و 

شکســتگی اســتخوان با فشــار بســیار مختصر هنگام 

فعالیت های معمولی همراه است.

چطور می توان از » پوکی استخوان« 
پیشگیری کرد؟

پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد ورزش در تمام ســنین 

برای استخوان ها مفید اســت که توجه به آن از سنین 

کودکی و نوجوانی به تحکیم توده اســتخوانی و بهبود 

تعادل و هماهنگی بدن کمک می کندبنابراین دست 

کم 30 دقیقه فعالیت جسمی ســه بار درهفته توصیه 

می شود.

از تاثیــر تغذیــه بــر ســالمت اســتخوان هــا نیــز نبایــد 

غافل شــد زیرا افزون بر این که کلســیم ماده اساســی 

ســازنده اســتخوان هاســت، دیگر ســلول هــای بدن 

نیــز بــه ایــن مــاده معدنــی نیــاز دارنــد و در صــورت 

 کمبــود از ذخایــر اســتخوان اســتفاده مــی کننــد.

 لبنیــات، ماهــی هــای چــرب، فــراورده های ســویا و 

ســبزیجات ســبز تیــره ماننــد کلــم بروکلــی در تامین 

کلسیم مؤثراست همچنین ویتامین D در سنتز کلسیم 

نقش دارد.

 برای تامیــن نیاز بــدن بهتر اســت روزانه حــدود 30 

دقیقــه دســت هــا و صــورت زیــر تابش نــور مســتقیم 

خورشید باشد.

 البته در مــوارد کمبود معمــوال مصرف مکمــل ها نیز 

ضروری است.

 تشخیص و درمان
افزون بــر معاینه اولیــه و آزمایش کامل خــون و ادرار، 

سنجش تراکم اســتخوان برای تشخیص بیماری الزم 

است.

 همچنین در مــواردی که فرد دچار قــوز یا کوتاهی قد 

شده است این بررســی ها اهمیت بیشــتری دارد زیرا 

ممکن اســت ناشــی از تحلیــل مهره ها بــدون عالمت 

بارزی باشد.

غربالگری ســنجش تراکم استخوان نیز در سالمندان 

همچنیــن مبتالیــان به بیمــاری های مزمن که ســال 

ها داروهایی نظیر کورتون اســتفاده کــرده اند، افراد 

دارای زمینه ژنتیک بیماری و یائســگی زودهنگام نیز 

توصیه می شود. 

از آن جا که پوکی استخوان بیماری تحلیل رونده بافت 

اســتخوانی اســت، درمان قطعــی را نمی تــوان برای 

بیمار متصور بود و در واقع بهترین اقدام، پیشگیری و 

حفظ سالمت استخوان هاست.

 تشــخیص زودهنگام بیمــاری نیز ضــرورت دارد زیرا 

تجویــز برخــی از داروهــا مــی توانــد مانــع از وخامت 

شــرایط شــود. همچنین رعایــت مراقبــت و توصیه ها 

 نیز می تواند در کاهش خطر  شکســتگی استخوان ها 

کمک کند.
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پرسش و پاسخ

 بیماری ارثی که ضریب هوشی کودکان
 را کاهش می دهد

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر علیرضا وریانی
متخصص ارتوپدی

فرزند خواهرم به دنیا آمده اســت اما در دست 
چپش انگشت اضافه دارد. می خواستم بدانم 

علت چیست و درمان دارد یا خیر ؟
عارضه پلی داکتیلی یا انگشــتان اضافه در دست 
یکی از شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی دست 
اســت و از هر 500 تولد در یک نفر وجود دارد و به 
علل متعدد به وجود می آید و فرد به جای داشتن پنج 

انگشت دست دارای شش انگشت یا بیشتر است.
 عالیم

انگشــت اضافه به اشــکال گوناگون مــی تواند در 
دست وجود داشته باشد.

  وجودیک برجستگی کوچک در کنار دست
  وجود یک انگشــت که در انتها پهن شده است و 

دو ناخن دارد
 وجود یک انگشــت اضافه که با یک پایه نازک از 

کنار دست آویزان است
 یک دســت با ظاهر معمولی با یک شست و پنج 

انگشت دیگر
از نظــر مکانــی انگشــت اضافــه بیشــتر در طرف 
انگشت کوچک دست است ولی می تواند در طرف 
انگشت شست هم باشــد. به ندرت انگشت اضافه 
در بین انگشتان وسطی قرار گرفته است.انگشت 
اضافه ممکن است فقط یک زایده پوستی  باشدیا 
استخوان هم داشته باشد. ممکن است دارای یک 
بند یا چند بند اســتخوانی باشد یا حتی استخوان 
آن با استخوان های کف دست مفصل شود. گاهی 
اوقات هم یک انگشــت در انتهــا دو شــاخه و به دو 

انگشت تبدیل می شود.
 علت

در زمان جنینی دست ابتدا به شکل یک پارو است 
و سپس در قسمت هایی از آن شکاف هایی ایجاد و 
انگشتان از هم جدا می شود. گاهی اوقات انگشتان 
به درســتی از هم جدا نمی شود و نتیجه آن دستی 
است که دو یا چند انگشت آن به هم وصل است که 
به آن ســینداکتیلی می گویند.گاهی هم بیش از 
چهار شکاف ایجاد شده اســت و در نتیجه بیش از 

پنج انگشت به وجود می آید.
پلی داکتیلی یا چند انگشتی گاهی ارثی است ولی 
در اغلب موارد به طــور خودبه خــود و بدون زمینه 
خانوادگــی ایجــاد می شــود. گاهی اوقــات تعدد 
انگشــتان دســت همراه با دیگر ناهنجــاری های 

مادرزادی مثل بیماری های خونی یا قلبی است.
 درمان

درمان  انگشــتان اضافه از طریق عمــل جراحی و 
خارج کردن انگشت اضافه است. وقتی این انگشت 
اضافه در طرف شســت قــرار دارد معموال بهترین 
زمان بــرای جراحــی و خارج کــردن آن یــک و نیم 
سالگی است. جراحی نباید تا بعد از پنج سالگی به 
تعویق بیفتد. وقتی انگشت اضافه در طرف انگشت 
کوچک اســت بهتــر اســت در حدود یک ســالگی 
جراحی و خارج شود و وقتی انگشت اضافه در وسط 
انگشتان دیگر است باید جراحی برای خارج کردن 
آن در سن شش ماهگی انجام شود. بستن انگشت 
با نخ برای خارج کردن ممکن اســت موجب خون 
ریزی های شــدید شــود و عملی خطرناک است. 
بهترین روش خارج کردن انگشــت اضافه توســط 

عمل جراحی و به وسیله پزشک است.

آشپزی من آشپزی من   سالمتآشپزی مننان

با ترک پاها خداحافظی کنید!

»ترک پا« زیبایی پاها را تحت تاثیر قرار می دهد. 
حتی اگر موارد خفیف آن نادیده گرفته شود، با 

افزایش سن وضعیت آن وخیم تر می شود تا جایی که راه رفتن 
با پاهای برهنه آزار دهنده و دردناک خواهد بود. در این مطلب 
شما با برخی از راه های پیشگیری و راه حل های خانگی برای 

درمان پاشنه های ترک خورده آشنا می شوید.
 از پیاده  روی و ایستادن در یک موقعیت به مدت طوالنی یا 
نشستن در حالتی که سنگینی وزن روی پاها باشد، اجتناب 

کنید.
  از جوراب های با کیفیت و نخی استفاده کنید.

  در صورت دسترسی، از پدهای سیلیکونی برای مرطوب 
نگه داشتن پاشنه استفاده کنید.

 برای آب رسانی به بدن و پوست تان، آب بنوشید.
 هفته ای چند بار در حمام از سنگ پا اســتفاده تا از ضخیم 
شدن پوست جلوگیری کنید. اما اگر مبتال به دیابت یا نوروپاتی 
هســتید از این کار خودداری کنید تا به ایجــاد زخم و عفونت 
منجر نشــود. بعــد از الیه برداری با ســنگ پــا، پــا را در ظرف 
بزرگی از آب  ولرم قرار دهید و با یک اســکراب ماساژ دهید تا 
پوست های اضافه برداشته شود. پا را خوب خشک و با مرطوب 

کننده چرب کنید.
 چند شب در هفته، پاشنه پا را با مرطوب کننده های غلیظ 
و مخصوص کــه در داروخانه موجود اســت، ماســاژ دهید و تا 
صبح آن را با جوراب بپوشــانید تا رطوبت کامال جذب شــود. 
این کرم ها حاوی ترکیباتی برای مرطوب  کردن، نرم  شــدن 
و الیه برداری پوست مرده اســت. برخی از کرم های پاشنه پا 
ممکن است باعث لک یا سوزش جزئی شود که طبیعی است 

ولی در صورت تداوم آن با پزشک خود مشورت کنید.
 یکــی از داروهای طبیعی بــرای پاشــنه های ترک خورده، 
عسل است که خاصیت ضد میکروبی و ضد باکتریایی دارد. 
تحقیقات نشان می دهد عسل به بهبود، پاک سازی زخم ها 
و مرطوب کردن پوســت کمک می کند. بعد از شســت و شــو 

می توانید از عسل به عنوان اسکراب استفاده کنید.
  روغن های نارگیل، زیتون و کنجد

 این روغن ها اغلب برای خشکی پوست توصیه می شود چون 
رطوبت را حفظ می کند. ماساژ با این روغن ها بعد از خیساندن 

پا می تواند گزینه خوبی برای رفع ترک باشد.
  ژل آلوئه ورا

این ژل حاوی ویتامین هــایA ، C ،  E وبتاکاروتن با خاصیت 
آنتی اکسیدانی است و برخی ترکیبات موجود در آن ویژگی 
ضدالتهابی، ضد  عفونی کننده و ضد درد دارد و در بهبود زخم 

کمک می کند.
 وازلین و آب لیمو

قبل از خواب یک قاشق وازلین، چهار تا پنج قطره آب لیمو و آب 
گرم را مخلوط کنید و تا زمان جذب آن در پوست، کف پا را با این 
محلول ماساژ دهید. جوراب بپوشید و صبح پاها را با آب ولرم 
بشویید.فراموش نکنید اثر قطعی این درمان های طبیعی و 
خانگی برای رفع همیشــگی ترک پا به طور قطع ثابت نشده 
است اما در آب رسانی، نرم کنندگی و کم کردن شدت آن بدون 

شک تاثیر زیادی دارد. 
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 کدو را به قطعات مکعبی و بزرگ خرد کنید و با نصف 
فنجان آب بپزید. با قاشــق، پوســت آن  را جدا کنید و 

دور بریزید. 
 ســپس کدو را با گوشــت کوب له کنیــد. آرد ، تخم 
شــنبلیله ســاییده شــده و اگر احتیاج بود مقدار بسیار 
اندکی آب تا حدی که خمیرتان به عمل آید اضافه کنید.

 بعد به صورت گلوله های کوچکی آماده کنید ، گمج ) 
تابه گلی( یا تابه نچسب را به صورت وارونه روی گاز قرار 

دهید تا داغ شود.
ســپس روی ســطحی صاف که کمی آرد پاشــیده اید 
خمیر را اول با ضربات دو کف دست یا با وردنه به اندازه 

یک بشقاب پهن کنید و سپس روی تابه  داغ قرار دهید.
 بهتر است سر پوشی راچند لحظه روی نان بگذارید  تا 

کمی بخار کند سپس هر دو طرف نان را بپزید. 
خواص

کــدو منبــع خــوب ویتامیــن A، C و سرشــار از آنتــی 
اکســیدان هایــی مثــل اکســانتین هــا، کاروتــن هــا و 
 لوتئین هاست وهمچنین منبع خوبی از ویتامین های

 B کمپلکس، مانند فوالت، نیاسین،  و پانتوتنیک اسید 
و تیامین است.

 این ماده معدنی غنی از آهن، مس، پتاســیم، کلسیم 
و فسفر است.

مریم سادات کاظمی |مترجم   

» اســتئوپروز« یا » پوکی اســتخوان«؛ مهم ترین بیماری تحلیل اســتخوانی اســت که 

اغلب کمبود کلسیم، فسفر و مواد معدنی دیگر موجب ضعیف شدن آن ها و در نتیجه 

شکستگی می شود.  ترشح نشدن هورمون اســتروژن در پی یائسگی تاثیر جدی بر 

افزایش بروز این بیماری دارد. پوکی استخوان صرفا یک بیماری زنانه نیست و بروز آن در سنین 65 تا 

70 سالگی در مردان نیز شایع است.

بیماری

نان کشتا ) نان محلی شمال (

  تخم شنبلیله )ساییده شده(  - 2 قاشق غذا 
خوری

 شکر – یک پیمانه
 نمک  - مقداری

 کدو حلوایی )پخته شده( -  2 پیمانه
  مخلوط آرد برنج و آرد گندم -  7 پیمانه )به ازای 

هر یک لیوان آرد برنج 2 لیوان آرد گندم در نظر 
می گیریم(

تاخیر در تشخیص اختالل متابولیکی، ضریب هوشی کودکان را تا 50 درصد کاهش خواهد داد

فاطمه قاسمی
مترجم

بهداشت

 چربی در ریه افراد چاق 

جا خوش می کند! 

برای نخســتین بار درریــه افراد چــاق بافت چربی 
مشاهده شده است که به گفته متخصصان، تجمع 
چربی باعث تغییر ساختار مجاری هوا در این عضو 
می شــود.متخصصان علــوم پزشــکی عالقه مند 
هستند بدانند که آیا با کاهش وزن، مقدار چربی در 

بافت ریه کمتر می شود یا نه ؟
محققان اســترالیایی متوجه شدند که به تناسب 
 ضریــب تــوده بــدن )BMI(، چربی بیشــتری در

 بافــت  هــای ریــه  دیــده می شــود. نمونه هــای 
آزمایشــگاهی  مربوط بــه افرادی بود کــه پیش از 
مرگ اعضای شــان را بــرای تحقیق، اهــدا کرده 
بودند.رابطه اضافه وزن و چاقی با ابتال به آســم یا 
تشدید عالیم آن موضوعی شناخته شده است.آن 
ها همچنین متوجه شدند که افزایش چربی باعث 
تغییر ســاختار طبیعی مجاری هوایــی و التهاب 
ریه ها می شود که می تواند توجیهی برای افزایش 
احتمال ابتال به آسم در افراد دارای اضافه وزن یا 
چاق باشد.مدت هاست که ابتال به آسم یا تشدید 
آن با چاقی یا اضافه وزن مربوط دانسته  شده است 
و پزشکان احتمال می دادند شــاید این مسئله را 
بتوان با فشــار اضافه وزن بر ریه ها و افزایش کلی 

التهاب ناشی از اضافه وزن مرتبط دانست.

تازه ها

درد خاموش 
استـخوان ها

 به مناسبت 28 مهر
 روز جهانی » پوکی استخوان«

متابولیســم نشــان دهنده تمامی واکنش های شیمیایی 
است که در بدن رخ خواهد داد.نمونه ای از این واکنش ها 
تجزیه کربوهیدرات ها، پروتئین هــا و چربی های موجود 
در مواد غذایی به منظور آزادسازی انرژی، انتقال و اضافه 
کردن نیتروژن مــازاد به مواد زایدی اســت کــه به صورت 
ادرار از بدن خارج می شــود. انواع مختلفــی از اختالالت 
متابولیک وجود دارد که گفته می شود ژنتیک شایع ترین 
آن اســت. برای پیشــگیری از بــروز این قبیــل بیماری ها 
بهتر است افراد قبل از ازدواج به مشــاوره ژنتیک مراجعه 
کنند تا کامال از بروز این نــوع بیماری و عوارض اش مطلع 
شوند.البته ممکن است عالیم و نشانه هایی شامل خواب 
آلودگی، بی اشتهایی، تشنج و استفراغ حتی چند ساعت 

بعد از تولد هم دیده  شود. 
ولی معمواًل در اواخر هفته اول که نوزاد شــیر می خورد، این 
عالیم ظاهر می شود. عالیم ژنتیکی بستگی به نوع اختالالت 

متابولیکی دارد؛ ممکن اســت عالیــم ناگهانی یا بــه تدریج 
بروز کند. غذاها، داروها، کم آبی بــدن، بیماری های جزئی 
یا دیگر عوامل می تواند باعث بروز این بیماری شــود. تاخیر 
در تشــخیص این بیمــاری خطرنــاک ارثی، ضریب هوشــی 
کــودکان را تا 50 درصــد کاهش خواهــد داد. ایــن موضوع 
زمانی اهمیت بیشــتری می یابــد که بدانیم، به دلیل شــایع 
بودن ازدواج های فامیلی است. ضایعات شدید مغزی، عقب 
ماندگی ذهنی، فلج عضالنی، مشکالت کبدی، سنگ های 
ادراری، بیماری های چشمی مانند آب مروارید و آب سیاه و 
بیماری های قلبی از عوارضی است که در کودکان مبتال به 
این بیماری ایجاد خواهد شد. درمان هایی که در نظر گرفته 
می شود باید این شــرایط را داشته باشــد؛ کاهش یا حذف 
مصرف هرگونه غذا یا دارویی که بدن نمی تواند به درستی 
آن را هضم کند، جایگزین کردن آنزیم یا دیگر مواد شیمیایی 

الزم که در بدن تولید نشده یا غیرفعال شده است.

 براساس آمار،40درصد بانوان پس از 50 سالگی

 به پوکی استخوان  مبتالمی شوند
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قرار و مدار

روز ورزش کردن در خانه

امروز حتی شده در حد یه نرمش کوتاه، توی 
خونــه ورزش کنید و اجــازه بدین حس 

خوب ورزش کردن توی تک تک 
سلول های بدن تون جریان پیدا 
کنه. البته اگــر فرصت کنین، 

حداقل روزی نیم ســاعت 
ورزش برای سالمتی تون 

توصیه میشه...

 کاهش استرس و عالیم افسردگی

یکی از مهم تریــن فوایدی کــه افراد با انجــام هنرهای 
دســتی از جمله بافتنی و قالب بافی می توانند کســب 
کنند، کاهش اضطراب اســت. این تاثیر در گروه های 
سنی مختلف تایید شده است اما چرا بافتنی می تواند 
اضطراب را کاهش دهد؟ متخصصان بر این باورند که 
انجام فعالیتی که به تولید محصول بینجامد، احساس 
مفید بودن و توانمندی را در افراد افزایش می دهد و به 

نوعی رضایت از خود را تقویت می کند.
 یادتان باشد هر چه بیشتر احســاس توانمندی کنید، 
با آشــفتگی کمتــری می توانیــد فشــارهای زندگی را 

تحمل کنید.

  کاهش احتمال آلزایمر

کمک به حفظ کارکردهای شناختی، یکی از مهم ترین 
فوایــد بافتنــی اســت. در این خصــوص نیــز مطالعات 
متعددی انجام شده اســت. یکی از اولین مطالعات در 
این زمینه در دهه 90 میالدی در فرانســه انجام و طی 
آن مشخص شد بافتنی می تواند میزان بروز فراموشی 

را در سالمندان کم کند.
 بعدتر در سال 2011 یک مطالعه نسبتا گسترده روی 
افراد باالی 70 ســال، تایید کرد که شــرکت داشــتن 
در هنرهای دســتی از جمله بافتنی می تواند احتمال 
بروز عالیم آلزایمر و مشــکالت حافظه را در سنین باال 

کاهش دهد.

 کاهش احساس درد

جالب اســت بدانیــد مطالعات نشــان می دهــد زمانی که 
بیماران مشــغول بافتنی یا فعالیت های مشــابه هستند، 
میزان دردی که احســاس می کنند، کمتر از زمانی اســت 
که فعالیتی ندارنــد. البته این موضــوع خیلی هم عجیب 
نیست چراکه مغز ما در غالب مواقع، توان پردازش دو سری 
اطالعات همزمــان را ندارد و ما با تمرکــز بر فعالیتی چون 
بافندگی، می توانیم امکان پردازش اطالعات مربوط به درد 

را در مغزمان کاهش دهیم.

 مفید برای افراد مبتال به بی اشتهایی عصبی

یکی از مطالعات جالب درخصوص فواید بافتنی، مربوط به 

دانشگاه بریتیش کلمبیاست. در این مطالعه به تاثیر بافتنی 
بر وضعیت افراد مبتال به بی اشتهایی عصبی پرداخته شد. 
افراد مبتال بــه این اختالل، درگیری ذهنی پیوســته ای با 
موضوع غذا دارند و به واسطه نگرانی از چاق شدن، معموال 
آن قدر کم غــذا می خورند کــه دچار کم وزنی های شــدید 
می شوند. در مطالعه ای که روی این گروه از افراد انجام شد، 
مشخص شد بافتنی، قالب بافی و فعالیت هایی از این دست 
می تواند میزان درگیری ذهنی این افــراد با غذا را کاهش 
دهد و به واسطه تولید محصولی جدید احساس مثبتی در 

آن ها ایجاد و در طوالنی مدت، به بهبود آن ها کمک کند.

 تقویت روابط اجتماعی

یکی دیگــر از فوایــد بافتنــی که البتــه بیشــتر در طوالنی 
مدت دیده می شــود، تقویت روابط اجتماعی افراد است. 
این موضوع بیشــتر به واســطه این که افراد تمایل دارند تا 
روش های جدید را از دیگران یاد بگیرند، روی می دهد. این 
مسئله در سالمت روانی افراد سالمند اهمیت ویژه ای دارد 
چراکه هرچه تعامل اجتماعی در افراد سالمند بیشتر باشد، 

سالمت جسمی-روانی آن ها بهبود می یابد.

 بافتنی، پیشنهادی مناسب برای مرد و زن، جوان و 

پیر!

این روزها دیگر بافتنی را فعالیتی محدود به افراد سالمند 
نمی دانند. در واقع تجربه متخصصان در کشورهای دیگر، 
نشان می دهد از این فعالیت می توان به عنوان روشی کمکی 

برای بهبود وضعیت گروه های مختلف بهره برداری کرد.
* جالب است بدانید شرکت در گروه های بافتنی، یکی از 
گزینه هایی است که به افرادی که تصمیم گرفته اند عادت 

مخرب سیگار کشیدن را کنار بگذارند، پیشنهاد می شود.
* برخی متخصصــان از تاثیر مثبت بافتنی بــر افرادی که 
تصمیم به کاهش وزن دارند نیز گفته اند. از مشغول بودن 
دست ها و سرگرم کردن، به عنوان دو عامل کمکی در این 

زمینه نام برده شده است. 
* افرادی که محدودیت های حرکتی دارند یا افرادی که 
ناچار از اســتراحت هســتند نیز می توانند از این فعالیت 
برای کاهش استرس و عالیم افسردگی خود بهره بگیرند.
* تجربــه برخــی متخصصــان نشــان می دهــد انجــام 

بافتنی در کنار همدیگر، برای افرادی که 
به عنوان مثال یکــی از اعضای 

خانواده شــان مبتــال بــه 
بیماری سختی شده، 

می تواند کنار آمدن 
شــرایط  ایــن  بــا 

دشوار را تسهیل 
کند.

* نگارنده مطلب زندگی سالم، اصال دقت نکرده و متوجه 
نشده که 1675 روز در چنگال دزدان دریایی بودن یعنی 
چه! حس مطلب در حد چهار یا حداکثر پنج روز اسارت بود 
شجری، 24 ساله نه پنج سال!  
* بعد از خواندن ماجرای اسارت در سومالی، خیلی متاسف 
شدم. امیدوارم خدا پشت و پناه بقیه شون باشه و شرایطی 
گلی پیش بیاد که اون ها هم آزاد بشن. 
* در صفحه نوجوان درباره مطلب هورت کشیدن، اوج لذت 

چایی به هورت کشیدنه. امتحان کنین، بعد بگین جیزه.
* چاپ مطالبــی مانند »آیا احســاس می کنید که زشــت 
هســتید؟« در کاناپه، فقط تبلیغ برای جراح های زیبایی 

است چون آدم را ترغیب به خوشگل تر شدن می کند.
ماوشما: اتفاقًا در مطلب ما به نکاتی اشاره شده که کمک 
می کند افراد به لحاظ روانی حس بهتری درباره ظاهر خود 

داشته باشند.
* هفــت میلیــارد لنــج رو دزدیــدن و نابــودش کــردن!؟ 
خــوب به عقــل اون دزدهــای احمق نرســیده کــه همون 
 لنــج رو می فروختــن؟ عجیبه ایــن قســمت پرونده تون.
ماوشما: همان طور که صیاد کنارکی گفته بود لنج توسط 

دزدان دریایی کاماًل اوراق و فروخته شده است.
* لطفا درباره فیلم هایی که در سینماســت، مطلب نزنید 
چون من دختری 15 ساله ام و پدرم اجازه نمی ده که برم 
ســینما. بنابراین اون مطالــب رو نمی خونــم اصال. فقط 
اون هایی رو معرفی کنین که نمایش خانگی داره. ممنون.
* پدر، بــرادر، پدربــزرگ و عموهایــم نازنینــم، امیدوارم 
راهپیمایی اربعین تان مقبول امام حسین)ع( بوده باشد. 
ارادتمند همه تان، فهیمه  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

 

استقبال خانم های جوان از بافتنی و قالب بافی طی سال های اخیر 
افزایش چشم گیری داشته است. این افزایش البته نه فقط در ایران محوری

که در دیگر کشورها نیز محسوس است. به نظر می رسد فعالیت 
برخی شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام در تشدید تب بافتنی 
و قالب بافی اثرگذار بوده است. جدای از این، پیشرفت هایی که در صنعت نساجی و تولید 
کاموا و نخ نیز روی داده، در این بین بی تاثیر نیست. وجود نخ هایی با دامنه رنگ های 

گسترده این روزها خیلی ها را به وسوسه می اندازد تا دست به قالب ببرند. اما جدای از 
عوامل بیرونی موثر، بخشی از ماجرا نیز به عوامل درونی و تاثیر این فعالیت ها بر وضعیت 
جسمی و روانی فرد باز می گردد. اما چنین فعالیت هایی چه تاثیری بر سالمت روان ما 
دارند؟ در خور ذکر است توجه به فواید بافتنی، قالب بافی و هنرهای مشابه در دنیای 
روان شناسی قدمت چندانی ندارد. در واقع اولین مطالعات حساب شده در این زمینه به 
حدود 30 سال قبل بازمی گردد. البته این روزها آرام آرام تعداد مطالعات و بررسی ها در 
این زمینه رو به افزایش است. بر مبنای همین مطالعات نیز مشخص شده کارهای هنری 

مانند بافتنی، قالب بافی، تریکوبافی و ... هم تاثیرات مثبتی بر سالمت روان ما دارد.

نرگس�عزیزی|کارشناس�ارشد�مشاوره�

هر نوع وابســتگی بیمارگونه کــه تبدیل 
بــه عــادت شــود، می توانــد زمینه ســاز 
بیماری اعتیــاد باشــد. بارهــا و بارها در 
خصوص عوارض اعتیاد به سیگار، قلیان، 
ســوءمصرف انواع مــواد مخــدر  و ... در صفحــه خانواده و 
مشــاوره روزنامه خراســان صحبت شده اســت. با توجه به 
ســوال شــما در خصوص مصرف گل توســط همســرتان و 
تردید و نگرانی شما درباره پیامدهای آن، الزم است نکاتی 

را یادآور  شوم.

 گل بسیار خطرناک تر از سیگار است

گل همانند حشــیش)ماری جوآنا( در دســته مواد توهم زا 
دســته بندی می شــود. مواد مخدر ســنتی )مانند تریاک و 
مشــتقات آن( وابســتگی جســمانی و روانی دارد ولی گل 

بر خالف مواد ســنتی صرفا در فرد وابســتگی روانی )ولع 
شــدید برای مصــرف( ایجاد می کنــد. فرد پــس از مصرف 
گل، احســاس سرخوشــی و انرژی زیــادی می کنــد و آثار 
جبران ناپذیری بــر عملکرد مغز می گــذارد. از جمله دیگر 
نشــانه ها و عالیم پس از مصرف می توان به خشکی دهان، 
فراموشــی)حافظه کوتاه مدت(، قرمزی چشــم، خنده ها 
یا گریه های بی دلیل، اشــتهای زیاد)که به اشتهای گاوی 
معروف است(، پرخاشگری و افسردگی اشاره کرد. ضمنا 
در صورت مصرف مکرر و طوالنی مدت گل، عوارض ثابت 
شده ای مانند اختالل در فرایند تفکر و درک، بی انگیزگی، 
افزایش احتمــال جنــون و تمایل بــه خودکشــی و ابتال به 
اختالالت حســی و حرکتی در فــرد مصرف کننــده ایجاد 
می شود به طوری که حتی ممکن است فرد نیاز به بستری 
در بیمارستان روانی پیدا کند. به همین دلیل آسیب های 
فردی و اجتماعی مصــرف گل به مراتب بیشــتر از مصرف 

سیگار است.

 تعارضات زندگی مشترک تان را کاهش دهید

بیشتر افرادی که مصرف کننده گل هستند، اظهار می کنند 
به دلیل فرار از فشــارها، تجربه تنش ها و کســب احســاس 
سرخوشی به مصرف گل گرایش پیدا کرده اند. تعارض های 
زناشــویی، بــه کار نگرفتــن مهارت هــای ارتباطــی موثــر، 
نداشــتن خودآگاهی هیجانی و نه گفتــن، از جمله عوامل 
زمینه ساز اعتیاد اســت. بنابراین در صورت وجود بعضی از 
این مشکالت در همسرتان، با کمک یک درمانگر کارآزموده 
برای شناسایی و رفع آن اقدام کنید. در ضمن شما می توانید 
با آشــنایی با مولفه های ارتبــاط موثر )ماننــد گوش کردن 
فعال، تماس چشــمی، اعتماد، ابراز احساســات کالمی و 
غیرکالمی، قضاوت نکردن ،سرزنش نکردن و...( در کاهش 
تعارضات زناشویی و به تبع آن لغزش های احتمالی )مانند 

اعتیاد بیشتر همسرتان( گام های موثری بردارید.

 سالمت فرزندتان در خطر است

در ســوال تان میزان مصــرف، مدت مصرف و شــیوه مصرف 
همســرتان را قید نکردید. همین طور هیچ اشــاره ای به سن 
فرزندتان نداشتید اما به طور کلی با توجه به این که گل از جمله 
مواد توهم زاست، پرواضح است کسی که گل مصرف می کند و 
پیامدهای آن )پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، سرخوشی 
زیاد، توهم و...( را تجربه می کند، نمی تواند الگوی مناسبی 
برای فرزند خود باشد. تحقیقات نیز نشان می دهد اغلب سبک 
فرزندپروری این والدین، آشفته و بی تفاوت به نیازهای کودک 
اســت. بنابراین با گفتن عبارت هایی مانند این که »موضوع 

مهمی نیست« به سادگی از کنار این معضل عبور نکنید.

ناراحتــی و رنجش خاطر 
شــما به دلیــل رفتارهای 
مادرتان کامال قابل درک 
اســت امــا نباید بــه خاطر 
آن، تحمل شــرایط در خانه  برای تان سخت 
شده باشــد. در قدم اول، رفتارهای خودتان 

را بررســی کنید. شــاید بتوان دلیل بعضی 
واکنش های مادرتان را در نوع تعامل و رفتار 
شــما با مادرتــان ارزیابی کــرد. اگــر رفتار و 
گفتار شــما با گروه سنی تان تناسب نداشته 
باشد و اقتضای سن شما نباشد یا به عبارتی 
دیگر، سن عقلی تان با سن شناسنامه ای تان 

همخوانی نداشته باشــد، رفتار و گفتار شما 
به گونه ای خواهد بود که نشان دهنده رشد 
نیافتگی تــان اســت. بنابرایــن و در چنیــن 
شرایطی مادرتان اخالق بچه گانه ای با شما 
خواهد داشت تا منظورش را راحت تر به شما 

برساند.

 با رعایت ادب، به مادرتان انتقاد کنید

در فرصتی مناســب و با رعایت احتــرام، دل 
نگرانی هــا و انتقادهای خــود را بــا مادرتان 
مطرح کنید و در میان بگذارید. شاید مادرتان 
از این که شما از این موضوع این قدر ناراحت 
هستید، مطلع نباشد و رفتارهای خودش را 
طبیعی بداند؛ بنابراین گفت و گوی اصولی 

می توانــد مادرتــان را بــه آزاردهنــده بــودن 
رفتارهایش واقف کند.

 سازگار شدن نشانه ضعف شما نیست

یک احتمال دیگر هم وجــود دارد که باید آن 
را هــم در نظر بگیریــد. ممکن اســت چنین 
رفتارها و گفتارهایی در مادرتان به یک عادت 
پایدار تبدیل شده باشــد. در این شرایط تنها 
راه حل شما تالش برای سازگاری با شرایط 
است. توجه داشته باشــید که گاهی اوقات، 
سازگار شدن نشانه ضعف شما نیست چراکه 
سازگاری می تواند رنجش و عصبانیت شما 
را کاهش دهد. مثبت بیندیشــید و مطمئن 
باشــید اوضاع بهتر خواهد شد. تالش کنید 
با گذشــت زمان به این شرایط عادت کنید تا 
احساس راحتی بیشتری داشته باشید و باور 

کنید در این شرایط هم می توان موفق بود.

خانمم گل مصرف می کند

18 ساله ام اما مادرم مثل بچه ها با من رفتار می کند!

مردی 37 ساله ام که 10 سال از ازدواجم می گذرد. همسرم تا چند سال قبل خیلی سیگار می کشید و با این که 
من سیگاری نیستم، برایم مهم نبود. وقتی تصمیم گرفتیم بچه دار شویم، سیگار را به روزی 4 تا 5 نخ در روز 
رساند اما بعد از تولد بچه مان، کال آن را کنار گذاشت که خیلی تعجب کردم. گفت با یک دارو به نام گل آشنا 
شده که خطری ندارد. در ضمن خانمم باهوش است و یک عالمه تحقیق به من نشان داده تا قبول کنم گل مضر نیست. 

حاال مانع مصرفش شوم یا موضوع مهمی نیست؟!

مشاوره
زوجین

مشاوره
فردی

مصطفی�نجمی�|�پژوهشگر�اعتیاد
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 آسیب های افتادن در این تله

به طور مثال دختر خانم یا همسر و مادری که در 
تله بی ارزشــی افتاده در زمینه های تحصیلی، 
شــغلی، روابط بین فــردی و فرزندپروری دچار 
خودکم بینی و بی ارزشــی خواهد شد، به طور 
ناهوشــیار دســت به انتخاب هایــی می زند که 
بی ارزشــی وی ثابت شــود یــا رفتارهایی انجام 
می دهد که پیامدش اثبات بی ارزشی اش باشد 
یا با افرادی وارد کار و رابطه می شود که نهایتا به 
بی ارزشی خود برسد. در خور ذکر است چنین 
تله هایی هیــچ گاه از بیــن نمی روند امــا تعدیل 

می شوند و قابل مدیریت هستند.

 توصیه هایی برای رهایی از این تله

قبل از هر چیز بهتر است بدانید درمان این مشکل 
بایــد زیــر نظــر روان شــناس طرحــواره درمانگر 
صورت گیــرد. در ابتــدا بایــد کلیــه خاطراتی را 

که یادآور احســاس بی ارزشــی شــما از کودکی 
است، بررسی کنید. برخی از این خاطرات واقعا 
اثبات بی ارزشی شما نیست بلکه برداشت ما در 
کودکی دچار تحریــف و منجر به ایجــاد این باور 
شده اســت. در مراحل بعدی به کمک درمانگر، 
تصویرسازی این خاطرات انجام و به شما آموزش 
داده می شــود با افــرادی که ایــن تله را در شــما 
ایجاد کرده اند، در تصویرتان صحبت و از کودک 
آســیب دیده درون تان حمایت کنید. دست آخر 
هــم نامــه ای بــرای والدین تــان و افــرادی که در 
شکل گیری تله شما نقش داشته اند، می نویسید و 
از آن ها گله و از رنج عمیق تان صحبت می کنید 
و خواسته های خودتان را به آن ها می گویید اما 
نامه را هیچ گاه به آن ها نمی دهید. رفتارهایی 
که باعث تداوم و بقای این تله در شــما هســتند 
بــا کمــک درمانگرتان شناســایی می شــوند و 
رفتارهــای کارآمــد را جایگزیــن می کنید. در 
ضمن باید تصمیمی قاطع بگیرید و افرادی که 
این تله را در شــما تقویت می کنند، ترک کنید 
و با کمک کارت های یــادآوری کننده، آموزش 
داده می شــوید هنگامی کــه در موقعیت هایی 
قــرار می گیریــد کــه تله تــان فعــال می شــود، 
بتوانیــد تعادل خــود را حفــظ کنیــد و به جای 
این که موقعیت را از پشت عینک تله بی ارزشی 
ببینید، واقعیت را ببینید و افکار، احساسات و 

رفتارهای کارآمدتری را تجربه کنید.

 تله ها یا طرحواره ها، باورهای عمیقی هستند که از دوران کودکی با توجه به خلق و خو، تجارب و 
روابط ما در زندگی درباره خود، دنیا و دیگران شکل می گیرند که بسیار زیاد آسیب زننده هستند و 
به شدت سعی بر اثبات خود در زندگی ما دارند. یکی از این تله ها، تله بی ارزشی است که پیوسته 
سعی دارد اثبات کند من بی ارزشم، من کامل نیستم، من به درد نخور و ناالیقم. این تله اگر در زنان 

شکل گیرد، می تواند آسیب های زیادی در زمینه های مختلف زندگی ایجاد کند.

 تله »احساس بی ارزشی«
 در کمین بعضی زنان!

خانمی که در تله بی ارزشی افتاده در زمینه های تحصیلی، روابط بین فردی و 
فرزندپروری دچار خودکم بینی خواهد شد
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بانوان

تحمل شرایط در خانه مان برایم سخت شده است. بیشتر روز را در خانه 
هســتم و مادرم مدام می گوید فالن کار را کردی یا نه؟ فالن کار را حتما 
انجام بده، فالن رفتار یا صحبتت، اصال خوب نبود. متوجه نیست که من 
االن برای خودم عقل وقدرت تصمیم گیری دارم. پسر هستم و 18 ساله. مادرم مثل 

دوران کودکی ام با من رفتار می کند! چه کنم؟

 ابفتین 
و اتثیرات مثبت رواین

میل های بافتنی و کامواهایتان را در بیاورید، نه فقط چون هوا رو به 

سردی است چون برای سالمت روان شما هم خوب است

 ابفتین
 و اتثیرات مثبت رواین



 بــدون آن زندگــی روزمره غیــر قابل تصور اســت ولی وجودش هــم گاهی اعصاب مان را حســابی 
خط خطی می کند. تلفن به ویژه از نوع همراهش آدابی برای استفاده دارد که خیلی های مان به آن 

اهمیت نمی  دهیم ولی کافی است کسی را ببینیم که او هم به این موارد بی توجه است، احتماال داد و 
قال راه می اندازیم و با خاک یکسانش می کنیم. مطمئن باشید وقتی خواهر و برادر یا رفیق صمیمی تان 

دارد با تلفن حرف می زند اگر دلش بخواهد بعد از تمام شدن صحبت اش ماجرا را برای شما می گوید اگر 
هم نخواهد که خب یعنی ماجرا به شما ارتباطی ندارد؛ این قضیه کامال واضح است پس 

مدام از بقیه نپرسید »کی بود و چی گفت؟«. حتی اگر متوجه موضوع صحبت های 
تلفنی کسی شدید برای راهنمایی و مشاوره الزم نیست نظر بدهید چون خیلی 

زود مشخص می شود گوش تیز کرده اید و دارید به جزئیات حرف هایش دقت 
می کنید. خودتان را سرگرم کنید یا از اتاق خارج شوید، شک نکنید این کار 

شما را محبوب تر می کند. در سینما،   تئاتر، کنسرت و مهمانی های مهم زنگ 
خوردن تلفن نشان می دهد صاحبش ساده ترین اصول ادب و وقت شناسی 

را بلد نیســت. یک عده آدم پول داده  و آمده اند برای دیدن یک برنامه خاص نه 
شنیدن زنگ تلفن که تازه در بیشتر مواقع هم ته کیف یا جیب است و تا بخواهند 

َدَرش بیاورند و ساکتش کنند مغز همه پوکیده است. اگر برای اولین بار به جایی تلفن 
می زنید قبل از آن که حرف های اصلی تان را شروع کنید بد نیست سوال کنید که آن جا 

مطب، منزل یا شرکت فالنی است. حواس تان باشد وقتی با جایی تماس می گیرید نباید 
بپرسید آن جا کجاست و طرف مقابل چه کسی است. 
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به »کی بود، چی گفت«ها پایان بدهید   
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تا حاال فکر کرده اید همان طور که جسم ما نیاز به بهداشــت و مراقبت دارد، روان مان هم 

رسیدگی و مراقبت می خواهد؟ امروزه دیگر متخصصان، جســم و روان را جدا از هم نمی بینند؛ 

یعنی گاهی ریشه مشکالت جسمانی را می توان در روان پیدا کرد و برعکس بعضی مسائل روانی، 

می توانند در جسم ما بروز داده شوند. مثال ثابت شده است که یکی از دالیل کمردردهای مزمن 

و طوالنی مــدت، تنــش و اســترس های روزمــره اســت. جســم و روان دو بعــد از مــا هســتند که 

دست به دست هم جلو می روند. برای همین الزم است از بهداشت روان، سبک زندگی و مراقبت 

از خود اطالعاتی داشته باشیم. بهداشت روان یعنی کارهایی که انجام می دهیم تا از سختی ها، 

تنش ها و مشکالت زندگی جلوگیری کنیم. سبک زندگی همان طور که از اسمش پیداست یعنی 

شــیوه هر فرد برای طی کردن بیشــتر اوقات خود که شــامل رفتارهــا، کارها، عقایــد و تفکرات 

می شود. وقتی این شیوه باعث عادت های خوب و مثبت در زندگی  ما بشود و از مشکالت جسمی، 

سختی ها و استرس ها پیشگیری کند، یعنی داریم از خودمان مراقبت می کنیم. اما چطور می شود 

سبک زندگی مناسب و درنتیجه خودمراقبتی داشت و مراقب بهداشت روان بود؟

    یکی از عواملی که شاید خیلی های مان بهش اهمیت ندهیم، خواب شبانه است؛ مغز ما در ساعات 
خاصی از شب و در خواب به بازسازی نورون ها )سلول های عصبی( و تارهای عصبی می پردازد. این 
فرایند در ساعات دیگر روز، به طور کامل اتفاق نمی افتد و این طوری می شود که در انجام کارهای مان 

به مشکالتی مثل نقص توجه و کندی برمی خوریم.
    این یکی را هم زیاد شــنیده ایم ولی به همان اندازه بهش عمل کرده ایــم؟ ورزش، عالوه بر تقویت 
اعضای بدن، هورمون های مان را هم تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می شــود حال  و خلق مان بهتر 

باشد. پس حداقل هفته ای یک بار ورزش کردن را در برنامه  تان داشته باشید. 
    »اوووه کی حوصله داره؟« احتماال جواب بعضی ها به این پیشــنهاد باشــد ولی معاشرت هم از آن 
چیزهایی است که برای بهداشت روان توصیه می شود؛ پس برای تعامل با افراد مهم زندگی تان مثل 
پدر، مادر و اعضای درجه یک فامیل برنامه ریزی کنید؛ ممکن است بگویید خانواده که همیشه هستند 
ولی نشستن پیش هم و حرف زدن، با این که هرروز از کنار هم رد بشوید، فرق دارد. در روز حداقل نیم 

تا یک ساعت، برای این کار وقت بگذارید.
    مراقب عادت های غذایی تان باشید؛ مثال حتما با فاصله یک ساعته از شام به خواب بروید، شام را 
به موقع بخورید و صبحانه را حتما میل کنید. این جمالت را آن قدر از بزرگ ترها شنیده اید که شبیه 
نصیحت به نظر می آیند ولی حاال می دانید جسم و روان، تأثیر مستقیم روی هم می گذارند و نمی شود 

با رها کردن یکی، توقع داشت دیگری کارش را خوب انجام بدهد.
    بعضی ها استاد این قضیه  هستند؛ شکرگزاری. بعضی های مان هم فراموشش می کنیم و نیاز به 
یادآوری داریم. شکرگزاری یعنی برای همه چیزهایی که از محیط به شما می رسد، بازخورد بدهید؛ 
اگر دوســتی هدیه ای بهتان می دهد، اگر هوا خوب است، اگر غذا خوش طعم اســت و اگر پدر امروز 

خوش اخالق تر شده است.
    هیجان های منفی تان را به روش موثر برون ریزی کنید. شــاید همیشــه خالفش را شنیده باشید 
و همه بهتان گفته باشــند؛ »هیســس! یه کم خویشــتن دار باش« اما هیجان های منفــی اگر راهی به 
بیرون باز نکنند، اوضاِع آن تو حســابی به هم ریخته می شود؛ مثال خشــم تان را بعد از گذشت زمانی 
چندساعته بدون تهدید و خشونت بروز بدهید و احساسی را که تجربه کرده اید، آرام و واضح با ضمیر 

»من« بیان کنید.

و به این ترتیب، بعضی از کاکتوس ها این شکلی شدند. 

 
مهسا کسنوی

اگر از آن هایی هســتید که زبان یادگرفتن برای تان کار سختی است و کلمه  ها و 
اصطالحات انگلیســی، مثل باد توی ســرتان می آینــد و می رونــد و هیچ جوری 

حفظ شان نمی کنید، پیشنهاد امروز ما را از دست ندهید. حتی اگر انگلیسی را خیلی 
خوب بلدید و خوره فیلم و کتاب زبان اصلی هم هستید، این پیشنهاد به کارتان می آید؛ 
صفحه اینستاگرامی farsienglish، یک پکیج عالی برای کمک به زبان آموزی است. در 
این صفحه اصطالحاتی را یاد می گیرید که تنها راه آموختن شان این است که ساعت های 
زیادی را صرف مکالمه انگلیســی کنید ولی کو وقت؟ خب این جا کلی اصطالح رایج و 
کاربردی را به یک شــیوه باحال یاد می گیرید؛ برای هر کــدام، بریده هایی از فیلم های 
مختلف در یک ویدئوی کوتاه به هم چسبانده شده و آن قدر تکرار می شوند که حسابی توی 
ذهن تان جاگیر می شود. این طوری، معضل همیشگی تلفظ هم حل می شود. یکی از 
کارهای جالب دیگر این پیج، آزمون های کوچکی است که هرچند پست درمیان ازتان 

می گیرد تا خودتــان را محک بزنیــد. نگران 
جواب درســت هم نباشــید، توی تصویر آخر 
پست های ورق زدنِی امتحان ها، جواب را پیدا 
می کنیــد. عکس نوشــته ها و قســمت های 
کوتاهــی از فیلم هــا و پویانمایی هــای زبــان 
اصلی، زنگ تفریح هایی هستند که خیلی هم 
جو، مدرسه ای نباشد و از یادگرفتن زبان لذت 
ببرید. خب اگــر می خواهید انگلیســی را با 
سختی کمتر و فان و ساده یادبگیرید، دست 
بجنبانید. اگر صبور باشید و تمرین کنید از این 
به بعد، مثــل حرفه ای هــا می توانید البه الی 
مکالمه های  سر کالس زبان، از اصطالحات 
اســتفاده کنیــد و موقع شــنیدن آن هــا توی 
فیلم هــا، هنــگ نکنیــد و دســت بــه دامــن 

دیکشنری نشوید. 

  
مریم ملی| روزنامه نگار

ماجرای نســبتا هولناکی اســت اما باید بپذیریم که بدن من و شــما خانه امن و راحتی برای 
باکتری هاســت. قســمت چندش آور تر قضیه این اســت که آن ها از پوســت و عــرق ما تغذیه 
می کنند. اگر همه این حقایق تلخ را بپذیریم باز هم پذیرش این که عرق بدن به خصوص زیر 
بغل انسان این قدر بدبوست،   واقعا سخت است. این بوی گند از کجا می آید؟ دقیقا نمی شود 
گفت منشأش چیست چون چندین و چند عامل در آن دخالت دارند. استرس غول بی شاخ 
و دمی که همیشــه از آن می نالیم این جا هم نقش منفی داســتان را بازی می کند، هر چقدر 
بیشتر مضطرب باشــیم هورمون کورتیزول بیشتر ترشح می شــود و این هورمون بر عملکرد 
غــدد تعریق تاثیر می گذارد و درنهایت باعث ترکیب باکتری هــا با ذرات عرق و ایجاد بوی بد 
زیــر بغل و حتــی بوی پا می شــود. بعضــی از داروها هــم برای ما دردســر درســت می کنند؛ 
قرص هــای مســکن، ضدحساســیت ها و قرص هــای الغری نمونه هــای معــروف داروهای 
بدبوکننده عرق بدن هستند. باکتری   ها هم مثل شما عاشق شیرینی جات هستند. خوردن 

زیاد شیرینی  جات باعث افزایش رشد باکتری  و قارچ های میکروسکوپی روی پوست می شود. 
این باکتری هــا مانند نوعی مخمر، قنــد را به الکل 
تبدیل می کنند کــه این موضوع باعث بوی بســیار 

بدی می شــود که اصال شیرین نیست! از طرفی 
یبوست و نگه داشتن دست شویی هم باعث 

می شــود بعضــی از ســموم از طریــق 
دســتگاه گوارش جذب بشــوند و به 

پوست راه پیدا کنندکه  این خودش 
یکی از علت های بوی وحشــتناک 

بــدن اســت. نــوع غذاهایــی کــه 
می خوریــد و کمبــود ویتامین هــا و 
نخــوردن ســبزیجات هــم در بودار 

شدن شما اثر می گذارد.

 
فاطمه قاسمی| مترجم

شــاید این روزها اســم »الیود کیپچوگه« را شنیده باشــید. 
الیود 33ساله اهل کنیا، نخستین فردی است که مسافت 
42 کیلومتــر و 195متــری ماراتــن را در یــک ســاعت و 
59دقیقــه و 40ثانیه طــی کرده اســت. البته رکــورد این 
چــون  نشده اســت  رســمی  ثبــت  پرســرعت،  دونــده 
رکوردشکنی اش در یک برنامه غیرمسابقه ای بوده و نه در یک رویداد جهانی. این قضیه اما ارزش 
کار الیود را زیر ســوال نمی برد. او برای رســیدن به این موفقیت هر هفته بیش از 220 کیلومتر 
تمرین کرده اســت. جالب اســت بدانید که در این جریان، 41 دونده کــه همگی مدال آورهای 
جهانی المپیک بودند هم حضور داشتند البته نه برای رقابت بلکه به عنوان »بادگیر و پیس میکر«؛ 
یعنی برای تنظیم ســرعت و کم کردن مقاومت و فشــار بــاد، جلوی الیود می دویدنــد و هر چهار 

کیلومتر جای شان را با دونده های تازه نفس تر عوض می کردند.

سریع ترین دونده ماراتن 
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این روزها به اسم هفته رفقا سالم!
»بهداشت روان« نام گذاری شده. به 

همین مناسبت تو ستون »بپرس تا بگم« راجع 

به موضوع خیلی مهم بهداشت روان و خودمراقبتی حرف 

می زنیم با هم. اگه رفیق قدیمی جوانه باشین، می دونید که این 

ستون راه افتاده تا به کمک روان شناس ها به سوال های شما جواب بده. 

بهمون بگید تا االن براتون مفید بوده یا نه، همچنین برامون بنویسید که مسئله 

و دغدغه این روزهاتون چیه. ما دلمون می خواد رفقامون همیشه سالمت 

شماره پیامک 2000999باشن و هرکاری ازمون بربیاد، تو این زمینه انجام میدیم.  
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

زبان آموزی با کمک  اینستاگرام  

طوالنی ترین پرواز مستقیم جهان

تصور یــک پــرواز معمولــی بــه مدت هفت ، هشــت ســاعت 
درحالی که جلوی پا و پشت سرتان ردیفی از صندلی ها قرار 
گرفته، به تنهایی خسته کننده و وهم آور است حاال فکرش را 
بکنید در پروازی بدون توقف به مدت 20 ســاعت در آسمان 
معلق باشید! شرکت هواپیمایی »کانتاس« در استرالیا  روز 
جمعه طوالنی ترین پرواز مستقیم جهان از نیویورک به سیدنی 
را انجام داد. پیش از این پروازی با این طول زمان در این مسیر 
انجام نگرفته است. در این پرواز آزمایشی تعداد زیادی از پزشکان و دانشمندان هم حضور داشتند تا 
آثار چنین پروازهای طوالنی را در عملکرد خواب، غذا خوردن و فعالیت های ذهنی و بدنی مسافران، 
خلبانان و خدمه بررسی کنند. پزشکان قبل از پرواز پیش بینی کرده بودند که احتماال مسافران دچار 
سرگیجه، خستگی، سردرد و شاید کالفگی شوند. سال گذشته هم یک شرکت هواپیمایی، مسیر 

سنگاپور تا نیویورک را در 18ساعت و 30دقیقه طی کرده بود.

بوی وحشتناک عرق بدن از کجا می آید؟ 

نوجوان 

روزهای فرد

 متن و اجرا:تصمیم بزرگ خالل سیب زمینی ها 
محمدپور - مرادی

کمیک

 پیشنهاد

از خودمراقبتی چه می دانید؟  

 زندگی سالم
  یک شنبه

  ۲8 مهر   1398    
 شماره 1۴۴۵ 

با استفاده از شماره های باالی صفحه سواالت تان را برای ما بفرستید

عجایب

24 تــا 30 مهر، هفته بهداشــت روان اســت؛ برای همین 
در ســتون »بپرس تا بگم« این هفتــه به جای این که به یکی 
از ســوال های شــما جواب بدهیــم، رفتیم ســراغ موضوع 
خیلی مهمی که الزم اســت در چنین مناسبت هایی با هم 

درباره اش حرف بزنیم. 

بپرس تا بگم

بله  باهام کاری داشتین؟

حواست 
به این 

سیب زمینی ها 
باشه من 5 دقیقه 

برم پیش 
همسایه

حواسم بهتون 
هست

حواسم 
بهتون هست 
بچه ها سیب زمینی ها

حاال موقعشه

خب یه سی ثانیه 
اینستاگرام رو چک کنم

پیش به سوی 
زغال شدددن!

نگفتم حواست 
باشه؟

هنوز نمی فهمم چرا باید تن به 
این سوختن می دادیم؟

درسته سوختیم 
 ولی عوضش

  به زندگی مون 
ادامه می دیم

 خب ظاهرا امشب هم باید
 نون و پنیر بخوریم

آماده 
باشید

فقط سی ثانیه 
حواسم نبود
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تیم های پرسپولیس و پیکان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، امروز در ورزشگاه خالی از تماشاگر 
آزادی )پرســپولیس از حضور هوادارانش محروم اســت( به دیدار هم می روند. گابریل کالدرون، 
ســرمربی پرسپولیس در نشســت خبری قبل از این دیدار اظهار کرد: »این بازی یک فینال برای 
ماســت و باید این بــازی را ببریم. با تیمی بازی داریــم که گل زده و خورده زیــادی دارد. باید این 
بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.« او درباره برگزاری این بازی بدون حضور تماشاگران گفت: 
»همه می دانند تماشــاگران پرسپولیس جزو بهترین تماشاگران دنیا هستند. من این تصمیم را 
نمی فهمم. انگار داریم با یک بازیکن کمتر بازی می کنیم.« او درباره گل های زده کم پرسپولیس 
در 6 هفته لیگ برتر هم گفت: »این اتفاق برای یک تیم بزرگ جالب نیست. 2 بازی آخر ما خیلی 
خوب بود و موقعیت های بیشتری خلق کردیم اما من خوشبین هستم. در ادامه می توانیم عملکرد 
خوبی داشــته باشیم.« او درباره محرومیت شجاع خلیل زاده هم گفت: »من محرومیت شجاع را 
نمی فهمم. نگرانی من از بازیکنانی اســت که در این 2 هفته از آمادگی  کامل برخوردار نیستند. 
کنعانی و نوراللهی در تیم ملی بازی کردند و بیرانوند هم در تیم ملی فیکس بود.« او افزود: »بشار 
رسن مشکل پاسپورت داشت و به این به بازی نمی رسد. امیدوارم ترابی با وجود مصدومیت به این 
بازی برسد. اتفاقاتی که افتاده باعث شده در فرآیند کار تیم موثر باشد.«  کالدرون درباره التهاباتی 
که بین بازیکنان و هواداران تیم ها به خاطر اعتراض به داور در همین هفته های ابتدایی به وجود 
آمده، تصریح کرد: »من با شما موافقم که چنین مشکلی وجود داشت اما این را در تیمم حل کردم. 
به بازیکنان خودم و سایر تیم ها می گویم صحبت کردن با داور را کنار بگذارید و فوتبالتان را بازی 

کنید. داور مثل همه می تواند اشتباه کند و کمیته داوری به این مشکالت رسیدگی می کند.«

کالدرون:بدونتماشاگربایکبازیکنکمتربازیمیکنیم

سیاوش یزدانی تا ۳ هفته دور از میادین
مدافع اســتقالل به دلیل مصدومیتی که در اردوی تیم ملی نصیبش شــد، احتماال چند هفته دور از 
میادین خواهد بود. ســیاوش یزدانی بازیکنی اســت که یکی، 2 روز قبل از بازی با بحرین در اردوی 
تیــم ملی با مصدومیت روبه رو شــد تا حاال بدشانســی های آبی ها از نداشــتن بازیکنــان اصلی خود 
تکمیل شــود. مصدومیت ســیاوش یزدانی از ناحیه عضله پشت پا هست و گفته می شود این بازیکن 
احتمــاال  2 تا ۳ هفته شــرایط شــرکت در تمرینات را ندارد و نمی تواند برای ایــن تیم بازی کند. این 
در شــرایطی است که استقالل برای بازی با سایپا عارف غالمی را هم به دلیل محرومیت در اختیار 

نخواهد داشت و باید دید استراماچونی چه تصمیمی در مورد خط دفاع خود خواهد گرفت. 

در کمتر از یک هفته 4 شــکایت 
و حکم علیه باشگاه استقالل در 
فیفا ثبت و صادر شــد و این یعنــی به صدا در 
آمدن زنگ خطر بزرگ برای آبی ها. کلید این 
شکایات را رابسون جان واریو هافبک سابق و 
برزیلــی اســتقالل زد و به تازگــی حکم اش را 
بابت طلب 46هــزار دالری گرفت. به دنبال 
آن بود که سرور جپاروف هافبک ازبکستانی 
آبی ها هــم وقتی تماس هایش بــرای دریافت 
طلب 9۳ هــزار دالری اش بی پاســخ ماند، از 
هنــوز  کــرد.  شــکایت  فیفــا  بــه  اســتقالل 
اســتقاللی ها از شــوک این 2 شــکایت خارج 
نشــده بودنــد که خبر رســید بویــان نایدنوف 
بازیکــن مقدونیــه ای هم بابت طلــب چند ده 
هزار دالری اش شکایت کرده و نزدیک است 
کــه حکمش را بگیرد. اما شــکایت اســتقالل 
هت تریــک نبــود و بــا پوکــر تمام شــد چرا که 
لئوناردو پاد وانی مدافع برزیلی که به بدترین 
شــکل ممکن در اســتقالل مصدوم شــد و به 
خانه برگشــت، پس از بی توجهی و بی لطفی 
مسئوالن باشگاه ایرانی ناچار به شکایت شد 
تــا بــا دریافــت مابقی طلبــش از این باشــگاه 
هزینه های ســنگین درمــان و فیزیوتراپی اش 
در برزیــل را تامین کند. همه این شــکایت ها 
ناشــی از بی تدبیری و ســوءمدیریت پیشین و 
بازیکنــان  اوال  کــه  اســت  اســتقالل  فعلــی 
خارجــی را بــدون انجــام تسویه حســاب رها 
کرده انــد و در ثانــی با وجود تمــاس چند باره 
پاســخ گو  طلب شــان  دریافــت  بــرای  آن هــا 
نبوده اند تا کار به شکایت و حکم های سنگین 
فیفا بکشــد. البته این شکایت در حالی است 
که اســتقالل هنــوز پرونــده خطرنــاک ایگور 
پروپئیــچ بازیکن ســابق و کــروات را مختومه 
نکــرده  و ایــن پرونــده تهدیــدی بــزرگ برای 
آبی هــا بــه حســاب می آیــد. واقعــا مشــخص 
نیســت در باشگاه اســتقالل چه می گذرد که 
مدیــران ایــن باشــگاه نمی توانند بــه راحتی 

ایــن حجــم از شــکایات بین المللــی  مقابــل 
بایســتند و به دنبال مذاکره برای حل مشکل 
و گرفتن رضایت از طلبکاران خارجی باشند. 
جــدا از بحــث مدیریــت ضعیــف و ناکارآمــد 
نقــش  کــه  اینجاســت  ســوال  باشــگاه، 
متولی گری و نظارتی وزارت ورزش و جوانان 
بخصــوص  دولتــی  باشــگاه های  امــور  در 
پرســپولیس و استقالل چرا پیدا نیست یا اگر 
هســت، این قدر کمرنگ اســت؟ چــرا وزارت 
بــا  دولتــی  باشــگاه های  قراردادهــای  روی 
بازیکنــان و مربیان خارجــی نظارتی ندارد یا 
اگــر دارد چرا بابت قراردادهــای نیمه کاره و 
بدون تســویه رها شــده از مدیــران توضیحی 
نمی خواهــد؟ این حجم از غرامت و خســارت 
مالــی بــه بیت المــال و خســارت معنــوی که 
باعث خدشــه دار شــدن نام ایــران در مجامع 
ورزشــی و حقوقی می شــود تا کی باید ادامه 
داشــته باشــد و چــرا بایــد ملــت و بیت المال 
هزینــه ندانــم کاری و ســوءمدیریت آقایــان را 
بدهند؟ چرا وزارت ســاز وکار مناســبی برای 
جــذب مربــی و بازیکــن خارجی تعریــف و به 
باشــگاه های دولتی و ســایر فدراســیون های 
زیــر مجموعــه اش ابالغ نمی کند تــا هر فرد و 
مدیری نتواند با سلیقه و خواست شخصی اش 
از جیب مــردم و دولت هزینه کنــد و در پایان 
دادن  و  بازخواســت  بــدون  هــم  ماموریتــش 
تاوان راحت کنار بکشــد؟ اگــر نقش نظارتی 
وزارت ورزش پررنگ تــر و کارآمدتــر باشــد به 
راحتی با درخواست تضمین و سفته و چک از 
مدیران و الزام آن ها به پاسخ گویی و یا اعمال 
هــر ســاز وکاری کــه ترمــز مدیــران را بــرای 
ریخــت و پــاش ارزی و ریالــی بکشــد و مانــع 
تحمیل غرامــت مالی و معنوی بــه بیت المال 
شــود، می توانــد مدیــران دولتــی را کنترل و 
هدایــت کنــد تــا دیگــر شــاهد ایــن حجــم از 
خســارات و غرامــت بــه منابــع ملــی و یاس و 

ناامیدی ورزش دوستان نباشیم.

 بــازی جام حذفی مقابــل تیم لیگ 
خانــه  در  کــه  بــود  شانســی  یکــی 
استراماچونی را زد. دیداری که شاگردان استراما 
به طلسم های زیادی  پایان دادند و با روحیه ای باال 
می توانند بــه ادامه فصل فکر کننــد. در این بازی  
حســین حســینی بــرای اولین بــار در ایــن فصل 
کلین شــیت کرد. عالوه بر این که حسینی طلسم 
صفر کلین شیت اش را شکست، مدافعان استقالل 
هم می توانند یک نفس راحت بکشــند که باالخره 
یک مســابقه را بدون گل خورده به پایان رساندند. 
بازیکنــان تهاجمی اســتقالل هــم از فشــار خارج 
شــدند. وریــا اولیــن گل فصلــش را از روی ضربــه 
ایستگاهی و تماشــایی زد. مرتضی تبریزی که در 
این فصل هنوز نه گلی زده و نه پاس گلی داده، یک 
پنالتــی هــم خــراب کــرده بــود؛ گل دوم و ســوم 
استقالل را ســاخت تا آمادگی اش را به رخ بکشد. 
سجاد آقایی دیگر بازیکنی بود که با تکرار گلزنی در 
دیدار جام حذفی، باز هم خودش را به استرا اثبات 
کرد تا زمان های بیشــتری به او فرصت داده شود. 
امــا از همه این ها کــه بگذریم، بازی خــوب و روان 
آبی های پایتخت بود که خیال هواداران این تیم را 
راحت کرد. اســتقالل در حالی با ۳ گل برنده این 
بازی شــد که چهره شــاخص بازی، دروازه بان تیم 
فجر بود و این نشان از اشتها و میل باالی آبی پوشان 
به پیروزی در این بازی شود. اگر اشتباهات داوری، 

بدشانسی استقالل و درخشش دروازه بان تیم فجر 
نبود، قطعا نتیجه بســیار پرگل تر از این می شد که 
االن شــکل گرفتــه اســت. ایــن بــازی را می توان 
بهترین عملکرد آبی پوشان از ابتدای فصل تاکنون 
دانســت چون نه تنها با نتیجه خوب حریف خود را 
شکست داده اند، بلکه در تمامی دقایق بازی از نظر 
تاکتیکی بر حریف مســلط بودند تا جایی که هیچ 
موقعیــت گلــی بــه تیــم مقابــل ندادنــد. عملکرد 
درخشان وریا غفوری نیز دیگر نکته امیدوارکننده 
در بــازی پنج شــنبه اســتقالل بــود. در حالــی که 
عملکرد خــوب دروازه بــان و مدافعان فجــر اجازه 
رخ نمایــی به مهاجمان و ســایر هافبک های تیم را 
نمی داد، ایــن کاپیتان آبی ها بود کــه با یک ضربه 
آزاد دیدنی خنده های دروازه بان رقیب را کمرنگ 
کــرد. غفــوری، با دقت پــاس تقریبــا90 درصدی 
عملکــرد تحســین برانگیزی در ایــن زمینــه به جا 
گذاشت. بخصوص آن که بیشتر پاس های او) بالغ 
بر 80 عــدد( در نیمه متراکم زمیــن حریف آن هم 
تحــت پرســینگ رد و بدل می شــد. به ایــن موارد 
سانتر های خطرناک و البته گلی زیبا را اضافه کنید 
تــا به بهتریــن بازیکن زمیــن بودن وی پــی ببرید. 
هر وقت حال وریا خوب باشد، استقالل بهتر است 
و استراماچونی هم موفق تر. مسلما روند رو به رشد 
استقالل با مربی ایتالیایی اش می تواند لیگ برتر 

را جذاب تر کند.

با وجود آنکه اســتقالل در چند بــازی اخیرش 
در لیگ و جــام حذفی نتایج خوبــی گرفته و از 
بحــران خــارج شــده،اما اتفاقاتی کــه پیرامون 
این باشــگاه در چند روز اخیر رخ داده و سریال 
شکایت بازیکنان ســابق و خارجی از استقالل 
در فیفــا و عدم جــذب مهاجم مــورد نظر آندره آ 
اســتراماچونی ســرمربی تیم باعث شد دوباره 
هــواداران ایــن تیــم در جریان بازی اســتقالل 
و فجرسپاســی علیه امیرحســین فتحی شــعار 
ســر دهنــد و خواهــان برکنــاری او از مدیریت 
باشگاه شــوند. این برای چندمین بار است که 
در ورزشــگاه های مختلف علیه فتحی شعار سر 
داده می شــود و هــواداران دیگــر کاری هــم به 
نتایج تیم ندارند. آن ها روی صحبت شان با وزیر 
ورزش اســت و بارها هم این مســئله را گوشزد 
کرده اند که چرا تا وضعیت پرسپولیس بحرانی 
می شــود ســریعا مدیریــت آن تغییــر یــا تقویت 
می شــود اما در مورد اســتقالل این کار یا انجام 
نمی شــود یا آنقدر دیر انجام می شود که کار از 
کار می گــذرد؟ آن هــا برای اثبات ادعای شــان 
بازگشــت انصاری فــرد و پیروانــی بــه باشــگاه 
پرسپولیس را مثال می زنند و با اشاره به خالی 
مانــدن صندلی رئیس مســتعفی هیئت مدیره 
باشــگاه اســتقالل پس از چند ماه از استعفای 
ســعادتمند، از وزیر می پرســند که چــرا فکری 

بــه حال مدیریت باشــگاه اســتقالل نمی کند؟ 
حاال شنیده می شود با افزایش اعتراض و فشار 
هــواداران رســانه ها و پیشکســوتان از عملکرد 
مدیریــت باشــگاه اســتقالل بخصــوص پس از 
ردیف شــدن چند پرونده شکایت خارجی علیه 
آبی ها در هفته گذشــته، وزیــر ورزش و جوانان 
کــه از حامیــان سرســخت امیرحســین فتحی 
مدیرعامل باشــگاه استقالل اســت، از مواضع 
قبلی اش عقب نشــینی کرده و غیرمســتقیم به 
فتحی دستور کناره گیری داده است. بر اساس 
شــنیده ها ســلطانی فر به اطرافیانــش گفته  به 
فتحــی پیغام دهنــد که خودش اســتعفا دهد و 
کنار برود تا دست وزارت برای اعمال تغییرات 
مدیریتی در باشــگاه اســتقالل باز باشــد. گویا 
در  حضــور  بــرای  باتجربــه  مدیــر   ۳ از  وزارت 
اســتقالل برنامــه گرفتــه و منابــع غیررســمی 
سعید آذری، کاظم اولیایی و علی فتح ا... زاده 
را ۳ مدیــری معرفی می کنند که برای مدیریت 
و  ورزش  وزارت  بــه  کتبــی  برنامــه  اســتقالل 
جوانــان داده انــد. این در حالی اســت که گویا 
وزارت بــا حضور فتــح ا... زاده بیــن کاندیداها 
موافق نبــوده اما گفته می شــود فشــارهایی از 
مجلس و درون دولت به وزیر ورزش وارد شــده 
تا نام مدیرعامل ســابق باشــگاه اســتقالل هم 

بین گزینه ها باشد.

احتمال استعفای فتحی در چند روز آینده روز خوب آبی ها در جام حذفیپوکر شاکیان خارجی استقالل با شکایت پادوانی 

آذری، اولیایی و فتح ا... زاده برای استقالل به خط شدند! استقالل هر روز بهتر از دیروز!وقتی نقش نظارتی وزارت ورزش شوخی می شود! 

با تصمیم اســتراماچونی علی دشــتی وینگر تیم فوتبال استقالل از این تیم کنار گذاشته شد 
و قرار است باشگاه استقالل در مورد این بازیکن تصمیم بگیرد. علی دشتی که در این فصل 
با استقالل قرارداد امضا کرده و البته کمتر فرصت بازی کردن پیدا کرده، در ماه هایی که در 
این تیم حضور دارد چند بار بی انضباطی کرده  و به همین دلیل استراماچونی تصمیم گرفت 
این بازیکن را از تیمش کنار بگذارد. شنیده می شود دلیل اصلی کنار گذاشتن دشتی توسط 
ســرمربی ایتالیایی استقالل اعتراض های گاه و بی گاه این بازیکن به نیمکت نشینی اش بوده 
که از چشــم و گوش اســتراماچونی دور نمانده و در نهایت هم هافبک تیمش را کنار گذاشــته 
اســت. به نظر می رســد اســتراماچونی عزم راســخی برای مقابله با بی انضباطی و حاشیه ها 
دارد، چرا کــه او چنــد روز پیش و در نشســت خبــری قبل از بــازی با فجرسپاســی گفته بود: 
»هر کســی برای اســتقالل کار می کند باید صالح این تیم را ترجیح بدهد و نباید درخواست 
شــخصی داشــته باشــد. من در اینجا فقط برای اســتقالل کار کرده و هر چیــزی که در کارم 

تداخل ایجاد کند را کنار زده و با آن مقابله می کنم.«

اعتراضبهنیمکتنشینیدلیلاخراجهافبکاستقالل

صعود ریوآوه با حضور یک نیمه ای طارمی 
تیم فوتبال ریوآوه در جام حذفی پرتغال حریفش را شکســت داد و صعود کرد. در یکی از مســابقات 
مرحله سوم جام حذفی پرتغال تیم ریوآوه به مصاف تیم کوندیشا رفت و موفق شد با یک گل در این 
بازی پیروز شود. تک گل ریوآوه را نونو سانتوس در دقیقه ۷۵ به ثمر رساند و زمینه صعود این تیم را 

فراهم کرد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم ریوآوه در نیمه دوم این بازی به میدان رفت. 

پاداش دالری جایزه 
تاریخ سازی

برد غرورآفرین هندبال مقابل کره تمام رکوردها برای شکسته شدن هستند

آذری، اولیایی و فتح ا... زاده به خط شدند!
احتمال استعفای فتحی در چند روز آینده 

اعتراض به نیمکت نشینی 
دلیل اخراج هافبک استقالل 

 سیاوش یزدانی
 تا ۳ هفته دور از میادین

 پست بین المللی 
برای مهدوی کیا

استقالل هر روز بهتر از دیروز!

 دست خالی کالدرون
در ورزشگاه خالی!

روزخــوبآبــیهــادرجــامحــذفــی

دایی: رونالدو رکوردم را 
خواهد زد

آغــازهفتــههفتــملیــگبــرتــر
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 اللیگا
گرانادا یک- اوساسونا صفر

 بوندس لیگا
فرانکفورت 3- بایرلورکوزن صفر

 لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد- لیورپول؛ 19

 اللیگا
آالوس- سلتاویگو؛ 13:30
سوسیداد- بتیس؛ 17:30

اسپانیول- ویارئال؛ 17:30
اتلتیک بیلبائو- وایادولید؛ 20

سویا- لوانته؛ 22:30
 سری آ

ساسولو- اینتر؛ 14
کالیاری- اسپال؛ 16:30

سمپدوریا- رم؛ 16:30
اودینزه- تورینو؛ 16:30

پارما- جنوا؛ 19:30
میالن- لچه؛ 22:15

 بوندس لیگا
کلن- پادربورن؛ 17

هوفنهایم- شالکه؛ 19:30
 لوشامپیونا

بوردو- سنت اتین؛ 16:30
موناکو- رن؛ 18:30

مارسی- استراسبورگ؛ 22:30

استعفا به دلیل نژادپرستی
بــازی  جریــان  در  ایجادشــده  حواشــی 
ابتــدا  بلغارســتان-انگلیس  تیم هــای 
منجــر بــه اســتعفای رئیــس فدراســیون 
فوتبال بلغارستان شــد و حاال کراسیمیر 
از  نیــز  تیــم  ایــن  ســرمربی  باالکــوف، 
در  کــرد.  کناره گیــری  خــود  ســمت 
جریــان این بــازی که از مرحلــه انتخابی 
شــد،  برگــزار  صوفیــه  در   2020 یــورو 
هــواداران تیم میزبان چندین بار نســبت 
انگلیــس  رنگین پوســت  بازیکنــان  بــه 
رفتارهای نژادپرســتانه انجــام دادند که 
طــی آن داور 2 بــار مجبور شــد بــازی را 
متوقف کنــد. جالب این که پــس از بازی 
سرمربی بلغارســتان تاکید کرد که شعار 
نژادپرســتانه نشنیده اما حاال او به همین 

دلیل از سمت خود استعفا داده است.

اسکوربورد

برنامه

خبر

نبرد قرمزها همیشه جذاب است؛ یک نبرد 
صنعتــی و ســنتی! در واقع جــدال یونایتد 
و لیورپــول تنها یک بازی فوتبال نیســت. نبرد، یک ســبک 
زندگی اســت میان شــهر صنعتی منچســتر و بندر قدیمی 
لیورپول؛ بنابراین به جایگاه 2 تیم نگاه نکنید که شاید گول 

بخورید.
 منچستریونایتد

8 هفته از آغاز فصل جدید گذشــته و یونایتــد 15 امتیاز از 
رقیــب دیرینه اش عقــب افتاده اســت. تنها چیــزی که این 
نکتــه می رســاند این اســت کــه لیورپول ســخت بــه دنبال 
قهرمانــی در لیگ اســت اما منچســتریونایتد تبدیل به یک 
تیم میان رده ای شــده. این چیزی نبود که هواداران در این 
مدت می خواســتند، به خصوص که حــاال پس از آمد و رفت 
بسیار، یک یونایتدی اصیل هدایت تیم را بر عهده گرفته و با 
اختیارات تام قصد دارد تا مجموعه را دوباره از نو بسازد اما 
کمتر امیدی در کل نمایش های تیم و نتایج دیده می شود. 
در 23 بازی گذشــته، منچســتریونایتد تنها در 3 مســابقه 
موفق شــده بیــش از یک بــار دروازه رقبا را بــاز کند که این 
آمار فاجعه بار نشــان می دهد که آن ها در اصول اولیه شــان 
یعنی حمله و باز کردن دروازه رقیب مشکل دارند؛ مشکلی 
که انگار به خواســت خود اوله گونارسولسشــر به وجود آمد 
چراکه او در تابســتان 2 مهاجم سرشــناس خود را از دست 
داد امــا اصرار کرد که با بازیکنان فعلی کارش را ادامه دهد 
و اکنون با شــیوع مصدومیت های گوناگون در تیم که خط 
حمله را فلج کرده مشخص شده که او خیلی هم استراتژی 
درســتی به کار نبســته اســت. یونایتــد حال و روز خوشــی 
نــدارد امــا جدال بــا لیورپول همیشــه متفاوت بــوده و باید 
متفاوت باشد. شیاطین ســرخ باید آن روزهایی را به خاطر 
بیاورند که رقیبشــان حال و روز خوبی نداشــت اما همیشه 
دربی میان شــهری را جدی می گرفت و قطعا امشب هم در 
تئاتررویاها نوبت آن هاســت که اهمیت بازی را به رخ رقیب 

بکشند.
 لیورپول

8 بــازی 8 برد. این آماری اســت که لیورپــول از آغاز فصل 
جدید لیگ برتر از خود به جای گذاشته و همین سبب شده 
تــا با اختالف 5 امتیازی نســبت به مدافــع عنوان قهرمانی 
یعنی منچسترســیتی، مقتدرانه صدرنشــین باشــد. البته 

یــک آمــار دیگر هم هســت که باید بــه آن توجه کــرد و آن 6 
بازی اخیری اســت که قرمزهای بنــدر در اولدترافورد آن را 
گذرانده انــد؛ 3 باخت و 3 تســاوی. یورگن کلوپ تا به حال 
نتوانســته در این ورزشــگاه پیروز شــود و قطعا این موضوع 
بــار روانــی ســنگینی روی دوش او و بازیکنــان آمــاده اش 
می گذارد. از دست دادن امتیاز در این بازی یعنی از دست 
رفتن رکورد پیروزی های پیاپی که از مجموع فصل گذشته 
به 17 بازی رســیده و از دست دادن امتیاز می تواند سیتی 
را به رســیدن به صدر بیش از پیش امیدوار کند. با شــرایط 
فعلی شــاید تساوی برابر صدرنشین برای یونایتد بد نباشد 
امــا برای لیورپولی ها نه. کلوپ به خوبی می داند که برد در 
ال کالســیکوی جزیره چه انگیزه مضاعفی به شــاگردانش 
می دهد و به نوعی آن ها می توانند ســند نابودی یونایتد رو 
به زوال را پیش چشــم تماشــاگران آن هــا امضا کنند. نکته 
مهم دیگر این بازی برای لیورپول، بازگشت آلیسون بکر به 
دروازه اســت. با بهبود مصدومیت گلــر برزیلی، او می تواند 
با نظر ســرمربی درون دروازه بایســتد اما جالب اینجاســت 
که در نقطه مقابل سنگربان شماره یک یونایتد یعنی داوید 

دخه آ مصدوم و غایب است.
 در حاشیه

- 80 بــرد برای منچســتریونایتد، 66 برد بــرای لیورپول و 
56 تساوی آماری است که در کل تقابل های 2 تیم تاکنون 

شکل گرفته است.
- در 16 بــازی از 17 بــازی اخیر در لیگ، لیورپول حداقل 
2 گل برابر رقبا به ثمر رســانده و خط حمله اش فوق العاده 

ترسناک است.
- خبر خوب برای میزبان، بازگشــت آرون ون بیســاکا و 
مارکوس راشفورد از مصدومیت است و احتماال آنتونی 
مارســیال هم به بازی گرفته می شــود. امــا اریک بایی، 
فوسو منســاه، فیل جونز، دیگو دالو، لوک شاو و از همه 
مهمتر پل پوگبا و دخه آ مصدومان پرتعداد تیم هستند. 
برای لیورپول هم ناتانیل کالین و ژردان شکیری قطعا 
به این دیدار نمی رســند امــا اوضاع ماتیپ و صالح بهتر 

است.
 ترکیب احتمالی
 منچستریونایتد

ســرخیو رومرو، آرون ون بیســاکا، ویکتــور لیندلوف، هری 
مگوایر، اشــلی یانگ، اســکات مک تومینای، نمانیا ماتیچ، 
دنیــل جیمــز، خــوان ماتــا، مارکــوس راشــفورد و آنتونــی 

مارسیال.
 لیورپول

آلیسون، الکساندر آرنولد، جوئل ماتیپ، ویریجل فن دایک، 
اندی رابرتســون، فابینیــو، جردن هندرســون، جورجینیو 

واینالدوم، محمد صالح، سادیو مانه و روبرتو فیرمینو.

منچستریونایتد- لیورپول؛ برای 
نبرد صنعتی و سنتی!اعاده حیثیت

ادینســون کاوانی، مهاجم گلزن اروگوئه ای از ماه آگوست تا االن به خاطر آسیب دیدگی 
نتوانســته برای تیمش به میدان برود و زمزمه های رفتن او از این تیم به گوش می رســد. 
حضــور ایکاردی، نیمار و امباپه در پاری ســن ژرمن باعث شــده تــا گزارش هایی مبنی بر 
رفتن کاوانی از این تیم پاریســی شــنیده شــود. در این بین 2 باشــگاه منچستریونایتد و 
یوونتوس از مدت ها پیش تمایل خودشــان را به جذب این بازیکن اروگوئه ای ابراز کردند 
و اکنون اتلتیکومادرید نیز به این جمع اضافه شــده اســت. این تیم اســپانیایی به دنبال 
برطرف کردن مشــکل گلزنی خود اســت و به همین خاطر به ســراغ بازیکنی رفته که در 
مدت 7 فصل حضور در پاریس موفق شــد 195 گل برای پاری سن ژرمن به ثمر برساند و 

قراردادش نیز با این تیم در تابستان سال آینده به پایان می رسد.

در حالی که منچسترســیتی در ماه نوامبر 2018 قرارداد رحیم اســترلینگ را 3 ســاله 
تمدید کرد، قصد دارد قرارداد جدید دیگری را به ســتاره خط حمله خود پیشنهاد دهد. 
این مهاجم انگلیسی که تا پایان ماه ژوئن 2023 با منچسترسیتی قرارداد دارد، در حال 
حاضر با دریافت دستمزد هفتگی در حدود 300 هزار پوند در جمع بازیکنانی است که 
بیشــترین دســتمزد را در بین بازیکنان لیگ برتری می گیرد. اســترلینگ این فصل هم 
روی فرم اســت و در 11 بازی از رقابت های مختلف 9 گل برای من ســیتی و 2 پاس گل 
هم برای هم تیمی هایش به ثمر رسانده است. استرلینگ که در سال 2015 از لیورپول 
به منچسترســیتی پیوســت، تاکنون در 202 بازی 78 گل برای این تیم به ثمر رســاند و 

زیرنظر پپ گواردیوال پیشرفت زیادی کرده و یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی است.

کاوانی گزینه اتلتیکومادرید تمدید دوباره برای استرلینگ

در تابســتان صحبت از بازگشــت نیمار به بارســلونا بود 
اما لیونل مسی می گوید برخی افراد هستند که دوست 
ندارند او به بارســلونا برگردد: »جدا شــدن نیمار از تیم 
فعلی ســخت اســت و همچنین با توجه بــه نحوه جدایی 
نیمار از بارســلونا، برگرداندن او به اینجا آســان نیست. 
افرادی در باشــگاه هســتند که نمی خواهنــد این اتفاق 

بیفتد. از نظر فنی و ورزشی، نیمار یکی از بهترین ها در 
جهان است. قرارداد مادام العمر با بارسلونا نمی خواهم 
چون معلوم نیســت در آینده چه احساسی داشته باشم. 
نمی خواهم وقتی عملکرد خوبی نــدارم، تحت قرارداد 

با باشــگاه باشــم. تا وقتــی از نظر فیزیکــی حس خوبی 
داشــته باشــم به رقابت می پــردازم اما بدیهی اســت که 
نمی توانــم تــا آخر عمرم به ایــن کار ادامــه بدهم. وقتی 
رونالــدو در اللیگا حضور داشــت، اوضاع خــوب بود. او 
به ال کالســیکو ارزش بیشــتری بخشــید و ایــن بازی را 

خاص تر کرد.«

عدم بازگشت نیمار از زبان مسی

پاداش رد پیشنهاد چینی ها
دریس مرتنس و خوسه کایخون که در پایان فصل جاری قراردادشان 
با باشــگاه ناپولی به پایان می رســد، پیشــنهادهایی از باشــگاه های 
چینــی و قطــری را رد کرده اند و مدیران باشــگاه ناپولی قصد دارند 
پاســخ وفــاداری این 2 بازیکــن را با تمدیــد قرارداد با شــرایط مالی 
بهتــر را بدهنــد و در کنــارش درآمــد حاصــل از حق تصویــر را نیز به 
آن ها بازگردانند. آئورلیو دلورنتیس، رئیس باشــگاه ناپولی همیشه 
تاکید داشته که حق تصویر بازیکنان این تیم متعلق به باشگاه است؛ 

اتفاقی که در موارد زیادی مانع عملی شدن انتقاالت شده است.

با 2 گل زیبا، آنخل دی ماریا هم دروازه نیس برای پیروزی پرگل 
پاری ســن ژرمن برابر این تیم را گشــود و هم خودش را در البس 
پی اس جــی 76 گله کرد. انصافــا که ســتاره آرژانتینی یکی از 

خوب های پاریس در 4 سال اخیر بوده است.

برای رقابت در گرندپری ژاپن، مارکز رپسول دوست داشتنی خود را در 
دور تعیین خط تست کرد تا باز هم عظمت کمپانی هوندا را به رخ بکشد. 
موتورسوار اسپانیایی با همین رپسول در هر گرندپری یک افتخار جدید 

می آفریند.

ســال 2002 و در چنین روزهایی بود که یک جوان 16 ساله با شوتی 
سنگین، دروازه آرســنال را باز کرد تا رکورد 30 بازی شکست ناپذیری 
توپچی ها در لیگ برتر شکسته شود. آن جوان وین رونی بود که بعدها 

بهترین گلزن تاریخ منچستریونایتد لقب گرفت.
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 پیشــرفت و تکنولــوژی داره کل دنیــا رو می گیــره، بعضــی از 
مردم ما به ورزشگاه رفتن زنا دارن اعتراض می کنن! برادر من، 
خواهــر من قرن ۲۱ دنیای تکنولوژیه فکرتــو باز کن تا بتونی با 
پیشرفت جلو دشمن وایستی نه اعتراض به بی حق بودن بانوان 

از تماشای فوتبال.
 یکی به این اســتقاللی ها بگه اینقدر عدد 4 نشــون ندین این 
عــدد برای ما پرسپولیســی ها عدد خوبیه چون مــارو یاد اون 4 

گلی که به آبی ها زدیم می ندازه.
 پنالتی حق ایران نبود!

 امیــدوارم تیم ملی فوتبال کشــورمان در برگشــت همین تیم 
درجه ۲ آسیا)بحرین( را در تهران و در ورزشگاه آزادی شکست 

دهد و راهش را برای صعود به جام جهانی هموارتر کند!

ووشوکاران ایران رقبای خود را شناختند
جهــان  قهرمانــی  ووشــوی  رقابت هــای  دوره  پانزدهمیــن 
صبــح  از  جهــان  کشــور   ۱۰۲ از  ووشــوکار   ۶۰۰ حضــور  بــا 
امــروز بــه میزبانــی چیــن آغــاز شــد. مراســم قرعه کشــی ایــن 
مســابقات در حالــی برگزار شــد که طــی آن نماینــدگان ایران 
الهــه منصوریــان)۶5(، شــهربانو  رقبــای خــود را شــناختند. 
منصوریان)7۰(، مریم هاشــمی)75(، عرفان آهنگریان)۶5(، 
محســن محمدســیفی)7۰(، علــی خورشــیدی)8۰( و میــالد 
ایــن رقابت هــا  نماینــدگان کشــورمان در  عرفانی مقــان)85( 

هستند. 

مقصودلو سوپراستاد بزرگ شطرنج روس را هم 
متوقف کرد

پرهــام مقصودلــو تنهــا نماینــده ایــران در رقابت های شــطرنج 
گرند ســوییس در دور هشتم مسابقات مقابل سوپراستاد بزرگ 
روسی به تســاوی رسید. مقصودلو توانســت با ریتینگ ۲۶۶4 
سوپراســتاد بــزرگ ویتیوگــف از روســیه را بــا ریتینــگ ۲73۲ 
متوقــف کند. تنهــا نماینده ایــران در دور هفتم مقابــل یویانئی 
سوپراستاد بزرگ چینی با ریتینگ ۲7٦3 به تساوی رسید. این 
شــطرنج باز ایرانی در دور ششم مقبل سوپراستاد بزرگ روسی، 
گریشوک با ریتینگ ۲75۹ به تساوی رسید همچنین او در دور 
پنجم برابر وان هائو سوپراســتاد بزرگ چینی با ریتینگ ۲7۲۶ 
به تســاوی رسیده بود. مقصودلو در این رقابت ها شکستی را در 
کارنامه خود ندارد. مســابقات بزرگ ســوییس بــا حضور ۱54 
بازیکن از 4۲ کشــور جهان در ۱۱ دور برگزار می شود. مجموع 
جوایــز ایــن دوره از رقابت ها 433 هزار دالر اســت که 7۰ هزار 

دالر آن به قهرمان می رسد. 

زاویه نگاه شما

ایران در بازی های ساحلی جهان نهم شد

نخســتین دوره بازی های ساحلی جهان 
که از ۲۰   مهر با حضور  ۱۲4۰  ورزشــکار 
از ۹7 کشــور در ۱3 رشــته و ۱4 مــاده 
بــه میزبانــی قطــر برگــزار شــد در تاریخ 
۲4 مهــر در شــرایطی به پایان رســید که 
کاروان ایران با کســب یک طال، یک نقره 
و یــک برنــز در رده نهم جــدول رده بندی 
)به طور مشــترک با بالروس( مســابقات 
قــرار گرفــت. تیم ایــران در حالــی با ۱7 
ورزشــکار در 4 رشــته کشــتی، کاراتــه، 
فوتبــال ســاحلی و ســنگ نوردی در این 
مســابقات شــرکت کــرده بــود کــه تنهــا 
نماینده کشتی کشورمان در رقابت های 
قطر با سهمیه وایلدکارت راهی مسابقات 
شــد. موضــوع امــا بــه شــرکت نکــردن 
انتخابــی  کشــتی گیران در رقابت هــای 
مســابقات ســاحلی جهــان برمی گشــت 
چــون رقابت هــای انتخابــی ایــن رشــته 
فروردیــن و اردیبهشــت ماه گذشــته بــه 
ترتیب در لیسبون پرتغال و بوزیوس برزیل 
برگــزار شــد اما ســفر به پرتغــال به خاطر 
مشــکالت مربوط به روادید و عدم صدور 
آن لغــو و اعزام تیم به برزیــل هم به دلیل 
مســائل مالی و هزینه ســنگین آن در کل 
منتفی شد. ســال گذشته هم فدراسیون 
ایــران فرصت حضور در مســابقات ترکیه 
که اولیــن مرحلــه رقابت های گزینشــی 
بازی هــای ســاحلی جهــان بــه حســاب 
می آمد را از دســت داد. ایــن اعزام هم به 
دلیل مشــکالت مالی از برنامه مسئوالن  
وقت فدراســیون کشــتی خارج شــد. در 
شــرایطی که می رفت تا کشتی حضور در 
اولین دوره بازی های ساحلی جهان را از 
دست بدهد اما در واپسین لحظات نتیجه 
تســت دوپینگ یک کشــتی گیر خارجی 

مثبت شــد و با حــذف این کشــتی گیر از 
حضور در مســابقات، سهمیه وایلدکارت 
بــه ایــران داده شــده تا در ایــن بخش هم 
پویــا  باشــیم.  داشــته  نماینــده  قطــر  در 
رحمانــی در حالــی تنها نماینده کشــتی 
ســاحلی ایــران در قطــر بود که توانســت 
تک طــالی کاروان را هم به نام خود ثبت 
کند تــا عملکردش تمجید ننــاد اللوویچ، 
بــه  رئیــس اتحادیــه جهانــی کشــتی را 
دنبال داشــته باشــد. رحمانی با قدرت و 
تکنیکی مثال زدنی توانست در کمتر از 5 
ســاعت، ۶ حریف قدرتمند از کشورهای 
ترکیه، برزیــل، آمریکا، یونان و آذربایجان 
را مقتدرانــه از پیــش رو بــردارد. فاطمــه 
صادقی، کاراته کای ۱۹ ســاله کشورمان 
هــم در اولین حضــورش در این رقابت ها 
خوش درخشــید و با اجــرای مبارزه های 
زیبــا و دیدنــی در رقابت هــای ســاحلی 
جهانــی در حالی به فینال رســید که این 
اتفــاق از نظر ســایت فدراســیون جهانی 
یک ســورپرایز بود. صادقــی اما در فینال 
از پس حریف قدر اسپانیایی خود برنیامد 
تا با شکســت مقابل ســاندرا ســانچز 38 

ســاله نفــر اول رده بندی جهــان و یکی از 
شانس های مدال کاتای بانوان جهان در 
المپیــک ۲۰۲۰ در قطر نقره ای شــود و 
اولین مدال آور کاروان ایران لقب بگیرد. 
پایــان رقابت های ســاحلی جهــان برای 
ایران هم به برنز تیم فوتبال ساحلی ختم 
شد تا ســنگ نوردی تنها رشــته بی مدال 
بازی هــای  دوره  اولیــن  در  کشــورمان 
ســاحلی جهــان باشــد. بــه ایــن ترتیــب 
ایران در حالی بــا 3 مدال در جایگاه نهم 
جــدول رده بنــدی قرار گرفت کــه پیمان 
فخری، سرپرست کاروان اعزامی به قطر 
از عملکــرد نماینــدگان کشــورمان ابراز 
رضایــت کــرد: »ایــران در ایــن بازی ها با 
۱7 ورزشــکار در 4 رشته شرکت کرد که 
بــا توجه به برنز تیمی فوتبــال در مجموع 
۱4 مــدال کســب شــد. در کشــتی تنها 
نماینده کشورمان با اجرای تکنیک های 
ناب کشتی قدرتمندانه با شکست رقبای 
خــود ضمــن کســب مــدال طــال احترام 
همــه حریفان را به خــود برانگیخت و اگر 
بیش از یک نماینده در کشــتی داشتیم، 
می توانســت بــا مــدال آوری خــود کمک 

شــایانی بــه کاروان کنــد. در کاراتــه هم 
فاطمــه صادقــی در میــان 3۲ نماینده از 
سراســر جهــان عملکــرد خوبــی از خود 
بــه نمایــش گذاشــت و توانســت در میان 
دیگــر قدرت هــای جهانــی به فینــال راه 
یابد کــه در فینال هم نتیجــه را به حریف 
رنک اول جهانی باخــت و نقره گرفت که 
بســیار ارزشــمند و قابل تقدیر اســت. اما 
فوتبال ســاحلی هــم در ایــن بازی ها کار 
بســیار بزرگی کــرد. فوتبال ســاحلی در 
دور مقدماتی موفق شد تیم های اوکراین، 
را  قــوی  پاراگوئــه  و  قدرتمنــد  ســنگال 
شکست دهد. با توجه به این که از هر گروه 
یک تیم صعود می کرد، فوتبال ساحلی به 
دور بعد راه یافت و در نیمه نهایی با روسیه 
بســیار قوی مصاف داد و در رده بندی هم 
با شکســت تیم قدرتمند ایتالیا دســت به 
کار بزرگی زد و موفق شد نشان برنز را در 
میان قدرت های ســنتی این رشــته از آن 
خود کند. با این دستاورد جمع مدال های 
ایــران بــه عدد 3 رســید تــا در میــان ۹7 
کشــور جهان رتبه نهم را به دســت آوریم. 
در مجمــوع از عملکــرد کاروان اعزامــی 
حمایت هــای  از  به خصــوص  راضــی ام، 
کمیتــه ملــی المپیــک و وزارت ورزش و 
جوانان تشــکر می کنم کــه کمک کردند 
این کاروان در این رقابت ها شــرکت کند 
و پرچم پرافتخار کشورمان در این بازی ها 

به اهتزاز درآید.« 
 رده بندی

۱- اسپانیا 7 طال، یک نقره و ۲ برنز
۲- برزیل 5 طال، 4 نقره و 3 برنز

3- ایتالیا 4 طال، یک نقره و یک برنز
۹- ایران یک طال، یک نقره و یک برنز

۹- بالروس یک طال، یک نقره و یک برنز

فخری: عملکرد نمایندگان کشورمان راضی کننده بود

برد غرورآفرین هندبال مقابل کره 
پاداش دالری جایزه تاریخ سازی

تیم ملــی هندبال مردان ایــران در اولین 
دیــدار از رقابت هــای انتخابــی المپیــک 
۲۰۲۰ مقابــل کره جنوبــی بــه یــک برد 
تاریخــی رســید. تیم ایران ابتــدا با ۲ گل 
ا...کــرم اســتکی از حریــف خــود پیــش 
افتــاد اما کره جنوبــی بازی را به تســاوی 
کشــاند و در دقایقــی از بــازی پیش افتاد 
امــا نیمه اول با برتــری ۱3-۱۲ ایران به 
پایان رســید. تالش ۲ تیم بــرای پیروزی 
در نیمــه دوم ادامــه پیدا کــرد و درنهایت 
بــا حســاب ۲8-۲7 برنــده ایــن  ایــران 
قلنــدری ،  میــالد  شــد.  حســاس  دیــدار 
محمدعلی قاسمی، شاهو نصرتی، وحید 
مســعودی، مهــرداد صمصامــی، ا... کرم 
ســالمان  حیدرپــور،  مجتبــی  اســتکی، 
بربــط، مجتبی کرمیــان، علــی رحیمی، 
محمــد سیاوشــی و محســن باباصفــری 
بازیکنــان ایــران در ایــن دیــدار بودنــد. 
هدایــت تیــم ایــران در ایــن مســابقات را 
علیرضا حبیبی بر عهــده دارد. تیم ایران 
امــروز در دومیــن دیــدار خود از ســاعت 
۱8:3۰ مقابل بحرین به میدان می رود. 
رضــا صالحی امیری، رئیــس کمیته ملی 
المپیک که برای تماشــای دیدار هندبال 
ایران و کره جنوبی در ورزشــگاه الدحیل 
حضور داشــت، پــس از پیــروزی تیم ملی 
ایــران برابر حریف به هر کــدام از اعضای 

تیم ۱۰۰ دالر پاداش داد.

گزارش

اخبار

رئیس فدراسیون کلمبیا دست کی روش را رو کرد!

ســهراب مرادی، وزنه بردار دســته ۹۶ کیلوگرم ایران 
برای انجام معاینات بیشتر روی کتف خود و شرکت در 
مســابقات گزینشی ســوییس بامداد چهارشنبه راهی 
آلمان شــد و پــس از حضور در این کشــور بالفاصله در 
کلینیــک مجهز هانوفر حضور یافــت. مرادی به محض 

رســیدن به آلمان و شــهر هانوفر در کلینیک مجهز این 
شهر توسط پزشــک معالج معاینه دقیق شد و تمرینات 
ویــژه برای ترمیــم و بهبود کتف مصدومــش را زیر نظر 
پزشــک انجام می دهد. تمرینــات قهرمان وزنه برداری 
جهــان و المپیــک در هانوفــر آلمان جهــت رفع کامل 

مصدومیت و حضور در مسابقات سوییس طی روزهای 
آتــی نیز ادامــه خواهد داشــت و بعد از ســپری شــدن 
پروســه کامل درمانی، سهراب به سوییس سفر خواهد 
کرد. مســابقات گزینشــی و کسب ســهمیه المپیک از 

دوم تا پنجم آبان به میزبانی سوییس برگزار می شود.

تمرینات ویژه سهراب در کلینیک هانوفر

عرب سرپرست فدراسیون 
دوومیدانی شد

عــرب،  ایــرج  ورزش وجوانــان  وزیــر 
مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس را به 
عنوان سرپرســت فدراسیون دوومیدانی 
منصــوب کرد. این حکــم در حالی به نام 
عــرب صادر شــد که پیــش از ایــن مجید 
کیهانی ریاســت فدراســیون دوومیدانی 
را بر عهده داشت اما حکم ریاست او ۱5 
شــهریور به پایان رســید و با نظر مســاعد 
مدتــی  بــرای  ورزش  وزارت  مســئوالن 
در پســت خــود ابقا شــد و درنهایت عرب 

جانشین او شد.

پرسپولیسی ها آشپز استخدام کردند
مدت هاســت کــه مربیــان و بازیکنــان تیــم 
فوتبــال پرســپولیس بعــد از تمریناتــی کــه 
انجــام می دهنــد بــه صــرف ناهار یــا حتی 
شــام می پردازند. این غذاهــا برای مصرف 
اعضای تیم پرسپولیس از رستوران ها تهیه 
می شــد که این مســئله هزینه زیــادی روی 
دســت باشگاه می گذاشت؛ به همین خاطر 
تصمیم گرفته شــد غذای مربیان، بازیکنان 
و حتــی اعضای باشــگاه توســط یک آشــپز 
حرفه ای طبخ شــود. طی روزهای گذشــته 
شــهیدکاظمی  ورزشــگاه  در  آشــپز  یــک 
مستقر شد. همچنین یک اتاق در ورزشگاه 
شــهیدکاظمی تبدیل به رســتوران شــده تا 
بازیکنــان و مربیان بعــد از تمرین در همین 

مکان غذای خود را صرف کنند.

استوری دوستانه علیپور و شجاع 
پــس از این کــه در تمریــن تیــم پرســپولیس 
خلیل زاده و علیپور به طور جزیی بحث لفظی 
داشــتند، مدافع پرســپولیس با انتشــار یک 
اســتوری رفاقت خود با مهاجــم این تیم را به 
نمایش گذاشت. انتشــار این خبر، هواداران 
پرســپولیس را تحــت تاثیــر قــرار داد و باعث 
شد تا طرفداران در پیج این ۲ بازیکن در این 
خصوص از آن ها توضیح بخواهند و شجاع نیز 
با انتشار یک استوری تالش کرد تا آرامش را 

به هواداران برگرداند.

در حالــی کــه باشــگاه اســتقالل هفتــه گذشــته 
مذاکراتی با یک بازیکن انگلیسی داشت، سرمربی 
ایتالیایی آبی های پایتخت اعالم کرد که این بازیکن 
در بین گزینه هایش نبوده اســت. اســتراماچونی، 
ســرمربی اســتقالل از ابتدای لیــگ نوزدهم بارها 
اعالم کرد که به یک مهاجم دیگر برای پیاده کردن 
تاکتیک هایــش در داخل زمین نیاز دارد؛ به همین 
دلیــل پــس از صحبتی کــه با امیرحســین فتحی، 
مدیرعامل باشــگاه اســتقالل داشــت، این باشگاه 
رونــد مذاکره با گزینه هــای مختلف را آغــاز کرد تا 
بتواند خواســته های ســرمربی اش را برآورده کند. 
یکی از گزینه هایی که استقاللی ها با او وارد مذاکره 
شدند، گری هوپر، مهاجم انگلیسی و بازیکن اسبق 
ســلتیک بود. امیرحســین فتحی بــرای مذاکره با 
این بازیکن به ترکیه ســفر کرد و حتــی به توافقات 
ابتدایی هم رسیدند اما پس از این که مشخص شد 
یکی از مدیر برنامه های این بازیکن با باشگاه مکابی 

رژیم صهیونیستی همکاری داشته از سوی باشگاه 
اعالم شد که با این بازیکن انگلیسی به توافق نهایی 
نرسیدند و حضور او در استقالل منتفی شده است. 
البته باشــگاه اســتقالل تایید نکرد که به بن بست 
خوردن مذاکره با هوپر به خاطر مدیر برنامه هایش 
بــوده اســت. بــا منتفــی شــدن حضــور هوپــر در 
استقالل، خبرنگاران به سراغ استراماچونی رفتند 
تا نظر او را درباره این موضوع جویا شوند. سرمربی 
ایتالیایی استقالل در نشست خبری پیش از بازی 
با فجر گفت که نظری راجع به این بازیکن ندارد اما 
پس از بازی با فجر در میکســدزون ورزشگاه آزادی 
جمله ای گفت کــه تعجب خبرنــگاران را به همراه 
داشت. استراماچونی وقتی یک بار دیگر با سوالی 
راجع به هوپر مواجه شد، اعالم کرد که هوپر گزینه 
مدنظر او نبوده است! سرمربی ایتالیایی استقالل 
در ادامــه در واکنــش بــه خبرنگاری که این ســوال 
را پرســیده بــود، گفــت: »مگر شــما آنجــا )ترکیه( 

بودید؟« سپس خبرنگاران به استراماچونی گفتند 
که رســانه رســمی باشــگاه مذاکره با هوپر را تایید 
کرده اســت. سرمربی استقالل پس از شنیدن این 
موضوع گفت: »در فوتبال چیزی مشخص نیست. 
ممکن اســت بــا ۱۰۰ بازیکــن مذاکره شــود ولی 
اگــر من بخواهم راجع به همــه آن ها صحبت کنم، 
زمــان زیــادی می بــرد.« در مجمــوع صحبت های 
استراماچونی این شبهه را به وجود آورد که باشگاه 
بــدون هماهنگی با او اقدام بــه مذاکره با بازیکنان 
مختلف کرده است. البته موضوع دیگر این است که 
شاید استراماچونی با فرض این که باشگاه مذاکره 
با هوپر را تایید نکرده، قصد داشته که با انکار هوپر 
فشــار را از روی مدیران باشــگاه بــردارد اما پس از 
این کــه از رســانه ای شــدن مذاکره با هوپر توســط 
باشگاه مطلع شــد فهمید تیرش به سنگ خورده و 
گفته که نمی  تواند راجع به تمام گزینه های باشگاه 

صحبت کند.

بازیکن انگلیسی گزینه استراماچونی نبود! معمای هوپر و استقالل
رئیس فدراســیون فوتبال کلمبیــا اظهار نظر 
ســرمربی این تیم درباره دلیل دعوت نشــدن 
ســتاره رئال مادریــد را تکذیــب کــرد. دعوت 
نشــدن خامــس رودریگــز، ســتاره کلمبیایی 
رئال مادرید برای ۲ دیدار اخیر دوســتانه این 
تیم با شــیلی و الجزایــر انتقادهــای زیادی را 
به ســوی کارلوس کی روش، ســرمربی سابق 
ایــران روانه کــرد. کی روش هفته گذشــته در 

ســوال خبرنگاران کلمبیایی دربــاره توافق او 
با خامس برای دعوت نشدن در این ۲ بازی و 
استراحت به این بازیکن گفته بود: »او به هیچ 
عنوان از من چنین درخواســتی نکرده است. 
ایــن خبر دروغ اســت. من با میل و تشــخیص 
خــودم خامــس را دعــوت نکردم.« امــا رامون 
جســرون، رئیس فدراســیون فوتبــال کلمبیا 
کلمبیــا   futbolred ســایت بــا  مصاحبــه  در 

و  تکذیــب  را  پرتغالــی  ســرمربی  حرف هــای 
عنوان کرد: »کی روش با خامس ارتباط خوبی 
دارد و دائما با او در تماس است. خامس برای 
نیامــدن در این ۲ دیدار با کــی روش به توافق 
رســیده بــود. او به دنبــال اســتراحت و آماده 
شــدن بیشــتر در ترکیــب رئال بود بــه همین 
خاطر کی روش به او اجازه اســتراحت داد و او 

را دعوت نکرد.«
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آمار عجیب دروازه بان ذوب آهن
تیم فوتبــال ذوب آهن در حالی در جام حذفی با 4 گل مقابل 
حریف خود شکســت خورد که محمدباقر صادقــی از دروازه 
ایــن تیم مراقبت می کرد. صادقی در این فصل 2 بار در لیگ 
قهرمانان آســیا، یک بار در لیگ برتــر و یک بار در جام حذفی 
بــرای ذوب آهن بازی کــرد و در مجموع این 4 بــازی، ۱۳ بار 

دروازه اش باز شده. 
درخواست تجدیدنظر قدوس 

ســامان قــدوس هافبــک ایرانــی تیم فوتبــال آمیان فرانســه 
درخواســت تجدیدنظر در مورد محرومیتــش را برای دادگاه 
عالی ورزش ارســال کرد. قدوس 45 روز پیش از ســوی فیفا 
به خاطر تخلف در امضای قرارداد با باشگاه هوئسکا اسپانیا و 
رفتن به آمیان فرانسه به مبلغ 4 میلیون یورو جریمه نقدی و 4 

ماه از میادین محروم شد. 
مهاجم برزیلی در تبریز

جفرســون دژسوس، مهاجم 2۳ ساله برزیلی که سابقه بازی 
در تیم آالشــکرت ارمنســتان و همچنین چمپیونز لیگ اروپا 
مقابل ســلتیک و بازی در جــام یوفا را در کارنامــه خود دارد، 
پس از تایید کادرفنی و گذراندن تست های پزشکی به جمع 

بازیکنان ماشین سازی اضافه شد. 
پایان  همکاری جباری و گل گهر

همکاری مجتبی جباری و گل گهر ســیرجان به پایان رسید. 
بازیکن اسبق استقالل تهران که مدتی به عنوان مربی در کنار 
تیم گل گهر مشغول به کار بود، پس از حضور مجیدجاللی در 

این تیم به همکاری خودش با سیرجانی ها پایان داد. 
دژاگه دیدار آینده تراکتور را هم از دست داد

اشکان دژاگه که هنوز اطالعات جدیدی درباره مصدومیتش 
وجود نــدارد، فعال در آلمان خواهد بــود و به همین خاطر در 
بازی روز دوشــنبه نساجی و تراکتور در هفته هفتم لیگ برتر 

نیز غایب خواهد بود.
احتمال سقوط ایران در رنکینگ فیفا

تیــم ملی ایران با توجــه به نتایجی که در مــاه جاری میالدی 
کســب کــرد، بــه احتمــال فــراوان بــا ســقوط 4 پلــه ای در 
جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال مواجه خواهد 
شــد. آن چه در فرمــول امتیازدهی فیفا مد نظر قــرار گرفته، 
نشــان می دهد ایران با 4 پله ســقوط جایگاه بیست و سوم را 
تقدیم رقبایــی همچون اوکراین، اتریش، تونــس و... خواهد 
کــرد تا در رنکینگ ماه جاری میالدی یعنی اکتبر 20۱9 در 

جایگاه بیست و هفتم قرار بگیرد.
دیاباته آماده بازی با سایپا

شــیخ دیاباته مهاجم مصدوم استقالل با پشت  سر گذاشتن 
دوران مصدومیتــش در تمرین دیروز در برنامه های گروهی 
آبی پوشان حضور داشت. به نظر می رسد در صورتی که وی 
از نظر بدنی مشــکلی نداشــته باشــد بتواند مقابل سایپا به 

میدان برود.

مهدی مهدوی کیا اسطوره فوتبال ایران نماینده AFC در نهاد قانون گذاری فوتبال 
 AFC نهاد قانون گذار فوتبال، مهدوی کیا به عنوان نماینده IFAB شــد. طبق گفته
در پنل مشــورتی این نهاد حضور خواهد داشــت. پیش از این هیچ فوتبالیســت و 
پیشکسوت ایرانی به چنین مقامی نرسیده بود. وظیفه آن ها، مشورت به نهادهای 
فوتبــال در زمــان تغییر قوانین یا ایجــاد قانونی جدید در فوتبال اســت. این قانون 
می تواند در زمین مســابقه یا خارج از آن و مربوط به باشــگاه ها باشد. در سال های 
اخیر قوانین زیادی در دنیای فوتبال تغییر کرده و حاال مهدی مهدوی کیا بخشــی 
از گروهی خواهد بود که در این تغییرات نقش دارند. در بیانیه معرفی مهدوی کیا 
آمده که او اســطوره فوتبال ایران اســت و ۱۱0 بار پیراهن تیم ملی را  پوشیده. وی 

همچنین سابقه کسب توپ طالی آسیا در سال 200۳ را در کارنامه دارد .

زمانی رکورد بیشترین گل زده ملی که متعلق به علی دایی است، دست نیافتنی 
به نظر می رسید اما حاال فاصله کریستیانو رونالدو و علی دایی بسیار کم شده و 
انتظار می رود به زودی کریســتیانو رونالدو از رکورد اسطوره فوتبال ایران عبور 
کند. علی دایی که با ۱09 گل، آقای گل فوتبال ملی در دنیا ست، در مصاحبه 
با گاتزتا دلو اسپورت در خصوص رکوردش و فاصله ۱6 گله کریستیانو رونالدو 
بــا خودش، گفت: » شکســته شــدن رکوردم توســط کریســتیانو رونالــدو برایم 
ناامیدکننده نیست زیرا تمام رکوردها برای شکسته شدن هستند. خوشحالم 
کــه بازیکن بزرگی چــون رونالــدو از رکوردم عبــور خواهد کرد. واقعــا رونالدو 
و نحــوه بــازی او را دوســت دارم. او هنوز در بهترین فرم اســت و از نظرم جزو ۳ 

بازیکن برتر تاریخ به شمار می رود و با این شرایط رکورد مرا خواهد شکست. « 

دایی: رونالدو رکوردم را خواهد زدپست بین المللی برای مهدوی کیا

 دست خالی کالدرون
در ورزشگاه خالی!

آغاز هفته هفتم لیگ برتر

هفتــه هفتــم رقابت هــای لیگ 
برتر از امروز با برگزاری ۳ بازی 
آغــاز می شــود کــه در مهم تریــن بــازی امروز 
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان پیکان 
اســت. پرســپولیس بعد از شکســت در هفته 
ششــم مقابــل شــهرخودرو، امیدوار اســت با 
کســب نتیجه در جدال خانگی مقابل پیکان، 
شرایط بازگشــت به جمع مدعیان را به دست 
بــرای  بــزرگ  بــا این حــال نگرانــی  بیــاورد. 
کالــدرون می توانــد غیبــت 4 ســتاره این تیم 
بــرای دیــدار مقابــل پیــکان باشــد. شــجاع 
خلیــل زاده، مدافــع موفق سرخ پوشــان برای 
دومیــن هفتــه پیاپی بــه دلیــل محرومیت در 
دیدار این تیم غایب خواهد بود. مدافع میانی 
ملی پوش تیم پرسپولیس یعنی محمدحسین 
کنعانــی زادگان نیز پــس از پایــان اردوی تیم 
ملی با خستگی حاصل از تمرین، بازی و سفر 
بــه بحریــن بــه تهــران آمــده و شــاید آمادگی 
گذشته را نداشته باشد. در چنین شرایطی اما 
کالدرون عمال نگرانــی خاصی ندارد. حضور 
ســیدجالل حسینی به عنوان کاپیتان اول در 
خط دفاعی ســبب شــده تا قرمزها با شــرایط 
خوب به استقبال این دیدار بروند. سیدجالل 
در روزهای اخیر از بند مصدومیت رها شــده و 

آمادگــی قابل توجهــی از خــود نشــان داده و 
می خواهــد در بازگشــت بــه ترکیــب، رونــد 
کلین شیت ها را اســتارت بزند. دومین ستاره 
غایــب پرســپولیس بــرای خودروســازان نیــز 
فرشاد احمدزاده است. این هافبک خالق نیز 
که دقایقــی کوتاه در دیدار برابر اســتقالل به 
میــدان رفت، با توجه به رای کمیته انضباطی 
همچنان مجوز همراهی تیــم خود را نخواهد 
داشــت و ایــن بــازی را نیــز خــارج از لیســت 
پشت سر خواهد گذاشت. سیامک نعمتی که 
بــا حضور در ســمت راســت دفاعــی تبدیل به 
ســتاره  ایــن تیم شــده، بــا توجــه بــه دریافت 
جلســه  یــک  خــود،  زرد  کارت  چهارمیــن 
محرومیت را باید در دیدار با پیکان پشــت سر 
بگــذارد و به همین منظور تقابل با تیم ســابق 
خــود را از دســت داده اســت. دیگــر غایــب 
دردسرساز پرســپولیس نیز بشار رسن است؛ 
هافبک عراقی پرســپولیس که برای انجام 2 
دیدار مرحله انتخابی جام جهانی راهی عراق 
شده بود، اکنون برای بازگشت با مشکل ویزا 
مواجه شــده و با هماهنگــی که صورت گرفته 
روز دوشــنبه به اردوی پرســپولیس بازخواهد 
گشــت تا دیدار این هفته سرخ پوشــان را برابر 
پیکان از دست بدهد. این 4 غایب پرسپولیس 

در دیدار با شــاگردان حســین فرکی خواهند 
بــود و البتــه بایــد به ایــن جمع مهــدی ترابی 
مصدوم را نیز اضافــه کرد که وضعیت او برای 
ادامــه حضــور در تمرینــات پیــش از دیــدار با 
پیکان نامشخص اســت. کالدرون در حالی با 
ایــن شــرایط ســخت مواجه شــده که شــروع 
خوبی در لیگ نوزدهم نداشته و هفته به هفته 
فشــارها روی او و تیمــش بیشــتر می شــود. 
سرخ پوشــان تهرانی ۳ باخت مقابل ۳ مدعی 
جام یعنی تراکتور، ســپاهان و شــهر خودرو به 
دست آورده اند که اصال آمار جالبی نیست. از 

ســویی دیگر خط حمله پرسپولیس خوب کار 
نمی کنــد و این تیم در 6 مســابقه فقط ۳ گل 
زده اســت. در ســوی مقابل پیکان هم در این 
فصل خوب نتیجه نگرفته و با 5 امتیاز در رده 
ســیزدهم جــدول جاخــوش کــرده اســت. با 
این حــال پیــکان 4 برابــر پرســپولیس در این 
فصــل گل زده و بــا ۱2  گل یکــی از خطــوط 
حمله قوی لیگ را در اختیار دارد. این مسابقه 
با حکــم کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال 
بــدون حضور هــواداران برگزار خواهد شــد و 

پرسپولیس از داشتن تماشاگر محروم است. 

 برنامه کامل هفته هفتم 
امروز

 ماشین سازی- فوالد خوزستان، ۱6:00 
 پارس جنوبی- صنعت نفت آبادان، ۱8:00 

 پرسپولیس- پیکان،  ۱8:00
فردا

 نساجی مازندران – تراکتور تبریز، ۱5:۳0 
 گل گهر سیرجان –سپاهان، ۱6:۳0 

 سایپا – استقالل،  ۱6:45 
 ذوب آهن اصفهان - شهر خودرو، ۱6:50 

 نفت م سلیمان- شاهین بوشهر، ۱7:00 
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