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آمریکا نرفته برگشت!
 »لیندسی گراهام« از توافق با شبه نظامیان ُکرد برای تسلط آمریکا 

بر نفت سوریه خبر داد 

دالرما،درجیبدیپورتیها!
مرور همه بازیکنان بی کیفیت 

 خارجی  به بهانه احتمال 
اخراج براندائو

سوت زنی از مشهد کلید خورد
پاداش ۲۰۰ میلیونی برای افشاگران فساد

 تغییر آرایش انتخاباتی 
اصالح طلبان با کنار زدن عارف؟

16

 پاسخ های شفاف مدیرکل 
به سواالت »سرزده«

کمیته امداد، نیازمند  امداد مالی
خراسان رضوی

 واکنش خودروسازان به انتقادهای 
رئیس کل بانک مرکزی 

 بحران خودرو
 به سرکوب قیمت حواله شد  ! 

14  در چهارمین جلسه دادگاه 
دختر وزیر سابق مطرح شد

گالیه و دفاع شبنم نعمت زاده 
از پدر !

15

 چرایی احساس تنفر 
از جنس مخالف !

اصول مدیریت احساس کودکان 
به بهانه انشای پسر 12 ساله

زندگی سالم

 چگونگی پاک سازی وام های 
معوق از سود مرکب 

14

 منشی زن برای مدیران دولتی 
رسما  ممنوع  شد

4

 چشم به راه چه آلبوم هایی 
باشیم؟

اثر مشترک همایون شجریان و 
قربانی 19 آبان منتشر می شود

11

   خراسان رضوی

 آدرس غلط متولیان 
صنعت فشل! 

انتقادهای صریــح روز یک شــنبه عبدالناصر همتی 
علیه خودروسازان، آن قدر بر این ...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

  صفحه ۲

   صفحه ۳

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :

  کارخانه نوآوری مشهد تبدیل به یک مدل 
برای توسعه شهر نوآور و هوشمند خواهد شد

  خراسان رضوی
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3۲صفحه
. 1۶صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
+ ۴صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

. 3۲ صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران
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. تکشماره ۲0000 ریال در مشهد
. تکشماره 1۲000  ریال در شهرستان ها
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آیا مادر و کودک ناپدید شده 
زنده اند؟

سناریوی 
غبارآلود هوو
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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ــرای ایــن اقتصاد که  • ــورد ب باید تاسف خ
هرجایش سرمایه گذاری می کنی ورشکسته 

می شی. مثل حال و روز این روزهای بورس.
 جالبه همراه اول و ایرانسل پوست زائران  •

کربال را کندند و کسی هم کار به کارشان 
ندارد. واقعا این جا کجاست؟!مسئولی هم 

دارد؟ نظارتی هم هست؟
 تا کی والدین باید از خرج و مخارج روزانه  •

بزنند برای خرید کتاب های کمک درسی ؟ 
آموزش و پرورش تا کی می خوای تماشاچی 
باشی تا انتشارات برای معلم ها کتاب مجانی 

بفرسته برای تبلیغ و فروش اون ها؟
 این پرسپولیسی ها وقتی 6 رو نشون میدن  •

ما به فکر دو تا باالتر آن یعنی8 می افتیم. 
ــه خــودتــان  ــزی هــای مــحــتــرم! شما ک ــرم ق
8تاخوردید. پس لطفا این قدر 6رونشون 
ندید. حداقل بــرای حفظ آبــروی خودتان، 

مراعات کنید.
مردم نباید خانه و خودرو بخرند تا زمانی  •

که فروشندگان دست از قیمت های کاذب و 
دروغین بردارند. مردم عزیز! نخرید تا دالل 
های زالو صفت مجبور شوند به قیمت واقعی 

خودرو و مسکن خود رابفروشند.
 چطور یکی مثل آقای کریمی قدوسی که  •

عضو کمیسیون امنیت هم هست، می تونه به 
هرکی دلش خواست بدون ترس از مواخذه، 

هر اتهامی بزنه؟
ــت از وضعیت حقوقی ماهیانه  •  مگر دول

که  نیست  مطلع  بازنشسته  هــای  نظامی 
ــدام به قطع یارانه آن ها  ایــن قــدر راحــت اق
می کند؟! واقعا چقدر دقیق وضعیت افراد 

بررسی می شود!
دولت تدبیر وامید در این چندسال کارخانه  •

ها وکارگاه هــارا تعطیل کــرد. افرادزیادی 
بیکارشدند و زباله گردی رواج یافت. آیا باز 

هم جای تعریف وتمجید دارد؟
یک خانواده را که زن و مرد آن هردو کارمند  •

دولت هستند با خانواده ای دیگر که زن و مرد 
شغل آزاد معمولی دارند یا از بخش خصوصی 
حقوق می گیرند مقایسه کنید. در بیشتر 

ــوارد، کل دریافتی خانواده دوم حتی از  م
حقوق یک زن کارمند کمتر است!

ــان ورزشـــی تــون رو بــذاریــد  • ــراس اســم خ
استقالل در به در! خجالت نمی کشید از بس 

مطالب استقاللی کار می کنید؟
 این همه وام تبصره ای که دولت برای قشر  •

کشاورز اعالم می کند آیا بعد از پرداخت هم 
پیگیری می کند که این همه تسهیالت کجا 

هزینه می شود؟
موضوع قتل مندرج درروزنامه یک شنبه  •

ــت بــه کبوتر بـــازی؟ ظاهرا  چــه ربطی داش
ــد به ایــن که  مطبوعات عالقه خاصی دارن
بگویند نگهداری کبوتر برابر است با شرارت 
ــراد می توانند  و مزاحمت! در حالی که اف
باهروسیله یاحیوانی ایجاد مزاحمت کنند. 
مانند بوق ماشین، صدای موتور، آلودگی 

های صوتی وهر کار بدموقع دیگر.
بهتره آستان های مقدس، شهرداری ها و  •

... به جای هزینه برپا کردن موکب های مجهز 
و پخت و پز در مسیرهای پیاده روی اربعین به 
زیرساخت های بهداشتی و تردد زائران کمک 
کنند و نذورات رو به عراقی ها بسپارند. برپا 
کردن موکب با همه امکانات ممکنه باعث 
از رونق افتادن موکب های ساده اما سراسر 

عشق مردم عراق بشه.
رمز پویای یک بار مصرف رو فعال کردم.  •

حاال تا رمز رو کپی می کنم و میرم از اپلیکیشن 
برای انتقال وجه یا خرید شارژ استفاده کنم، 
ــون کــال یــک دقیقه  ــه. چ ــوض مــی ش ــز ع رم
فرصت گذاشتن و بالفاصله رمزش غیرقابل 
مصرف می شه. تو یک دقیقه چطور می شه 
ــارت، رمــز دوم، عــدد چهار رقمی  شماره ک
وتاریخ کارت رو وارد کنیم؟ من که ۲8سالمه 

نمی تونم با سرعت بزنم.
 چرا در صفحه حوادث مسائل را چنان شرح  •

و بسط می دهید که بسیار مشمئز کننده 
است و تا آخر روز حال انسان را بد می کند؟

می خواستم خواهش کنم گزارشی تهیه  •
کنید از خانواده هایی که یارانه شون قطع 

شده، درحالی که حقشونه.

ازریاست قوه قضاییه می خواهم هرچه  •
زودتــرازســایــت دیواروشیپور بخواهند که 
ــت خــودحــذف  ــایـ مسکن وخــــودرو راازسـ
واین کار رابه امالک و نمایشگاه ها واگذار 
کنند تا بیشترازاین شاهد به هم ریختگی 

بازارنباشیم.
تعطیل شدن پنج شنبه ها به معنی کاهش  •

ــاری نــیــســت. اگـــر کــمــی بیشتر  ســاعــت کـ
کارشناسی شود مطمئنا تعطیلی دو روزه 

مزایای زیادی برای همه خواهد داشت.
 کی می دونــه بــرای شکایت از قطع یارانه  •

باید به کجا شکایت کرد؟ با چهار تا بچه مدت 
چهار ساله که یارانه ما رو قطع کردند و هرچی 
اعــتــراض کــردیــم، مــی گویند کــه در دست 
بررسی است! معلوم نیست حق چند خانوار 
مثل ما ضایع شده وکسی هم جواب گو نیست. 

 بازنشسته ام و ماهانه دو میلیون و 400  •
هزار تومان حقوق می گیرم. رفتم سوپرمارکت 
محل، قسط بدم دیدم حسابم موجودی ندارد. 
متوجه شدم یارانه ام را واریز نکرده اند. آقای 
روحانی متشکرم از این همه دقــت! خیلی 

خوب افراد ثروتمند رو شناسایی می کنید!
 علت این پارازیت هایی که به تازگی شدید  •

شــده چیست؟ ما در منطقه الدن و اقبال 
حتی شبکه های صدا و سیما رو هم با مشکل 

دریافت می کنیم.
ــم چــرا کمیته امـــداد و سازمان  •  نمی دان

بهزیستی و دیگر نهادها هماهنگ نیستند 
که شخصی بتواند با گرفتن حقوق میلیونی 
مستمری بگیر هر دو سازمان هم باشد. چرا 

ماهانه بررسی نمی شود؟
سریال ستایش خیلی سطح پایین است و  •

تمام اتفاقات و دیالوگ ها تکراری، دم دستی 
و قابل حدس است. نمی دانم چطور برخی از 

آن خوش شان آمده؟
 واقعا چرا در برخی محیط های درمانی  •

آزمایشگاهی حدود و حریم بین برخی پرسنل 
با جنس مخالف رعایت نمی شود و شوخی 
هــای نامتعارف پررنگ اســت؟ آیــا خداوند 

نمی بیند؟

یادداشت  روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

هفتاد  گذشته  روز   - مسلمی  محمدحسام 
برگزار  شهر  شــورای  علنی  جلسه  پنجمین  و 
شد و اعضا به بررسی و تصویب 10 دستور کار 
نامه  آیین  مصوبه،  ترین  مهم  در  و  پرداختند 
حمایت و تشویق اعالم کنندگان مفاسد اداری 
در شــهــرداری مشهد را به تصویب رساندند. 
مصوبه ای که حمایت ها و پاداش هایی را برای 
افشاکنندگان فساد یا همان سوت زنان در نظر 
گرفته است و گامی جدی برای مقابله با فساد 
در مدیریت شهری خواهد بود. در بسیاری از 
کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد 
و تشویق آن ها، قوانینی با عنوان حمایت از سوت 
زنان فساد )یعنی اولین افرادی که گزارشی از 
یک فساد یا تخلف مالی ارائه می دهند( وجود 
دارد که طبق بررسی ها، بهترین ساز و کار مقابله 
با فساد و اختالس است. به گزارش »خراسان«، 
موحدی زاده، نایب رئیس شورای شهر مشهد 
دربــاره این آیین نامه گفت: هدف از این آیین 
نامه، ایــن اســت که اگــر در جایی شهروندان 
احساس کنند فسادی در سیستم اداری وجود 
دارد بتوانند آن را به مراجع خاص گزارش کنند، 
ضمن این که گزارش ها باید مستند باشد چرا که 
اگر مستند  نباشد، طرف می تواند اعاده حیثیت 
کند و در آیین نامه  تمام نکات پیش بینی شده 

است. بتول گندمی، رئیس کمیسیون 
برنامه وبودجه شورا نیز در حاشیه 

صحن علنی دربــاره جزئیات این 
آیین نامه گفت: یکی از گالیه های 
شهروندان در همه ادوار، فسادی 

بوده که در مجموعه شهرداری به 
ویــژه در بخش  شهرسازی در 

قالب رشــوه وجــود داشته 
ــت، ایــن آیین نامه  اس

ــایـــت از  ــک حـــمـ ــ ی
ــر فساد  ــگ ــزارش گ
کند  می  ایجاد  را 

که هم کارش تسریع می شود و هم با گزارش 
فساد ۲0 درصد از منابع مکتسبه ای که ایجاد 
می شود به فردی که این فساد را گزارش کند، 
پرداخت می شود.  وی افزود: پیش بینی کردیم 
سقف این پــاداش ۲00 میلیون تومان باشد، 
همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند 
ضمن ارتقای شغلی، دو ماه حقوق و پاداش را 
به صورت کامل دریافت می کنند یا شهرداری 
تسهیالتی  را در اختیار آن ها قرار می دهد. وی 
تصریح کرد: در بررسی هایی که داشتیم اولین 
شهرداری و شورای شهری  هستیم که  این آیین 
نامه را به تصویب رسانده است و سابقه دیگری 

پیدا نکردیم.

توضیحات شهردار درباره ساز و کار حمایتی      
از »سوت زنان«

شــهــردار مشهد نیز در گفت وگــو با خراسان 
درباره ساز و کارهای حمایتی از افشاکنندگان 
فساد و تضمین محرمانه ماندن اطالعات آن 
هــا توضیحاتی ارائـــه کــرد و گفت : قطعا اگر 
دستگاهی مانند شهرداری یا قوه قضاییه کشور 
در برخورد با فساد جدی باشد، مطمئنا برای 
موفقیت در کار، نیازمند پشتوانه مردمی است و 
بدون این همکاری تحقق آن دشوار خواهد بود، 
بنابراین الزمه اجرای این گونه طرح ها به صحنه 
آمدن مردم است و مبنای مصوبه قابل تقدیر 
شــورای شهر نیز همین موضوع بوده 
است. »محمدرضا کالیی« تصریح کرد: 
در این حوزه کار ما این است که اوال از 
گزارش کنندگان فساد حمایت کرده و 
ثانیا مسیری امن، سهل و سریع 
برای انجام این کار آماده 
کنیم. در این موضوع 
حمایت  ــع  ــ واق در 
ــران  ــگ ــزارش از گ
شامل دو بخش 

خواهد شد، یک بخش حمایت هایی است که 
جنبه پــاداش دارد و در آیین نامه لحاظ شده 
است، بخش دیگر نیز حمایت از امنیت شغلی 
و اجتماعی این افــراد است. شهردار مشهد با 
تاکید بر این که قطعا اطالعات گزارش کنندگان 
فساد محرمانه خواهد ماند، افزود : طبیعتا برخی 
اطالعات سازمان ها در دسترس افراد محدودی 
است و احتمال دارد با افشا کردن فسادهای 
آن حوزه، امنیت شغلی فرد به خطر بیفتد. اما 
برای رفع این دغدغه، ساز و کاری را پیش بینی 
کرده ایم که طبق آن، کمیته ای با مسئولیت 
شهردار مشهد مسیر کامل به سرانجام رسیدن 
گزارش های فساد را بررسی و حمایت می کند 
تا مصونیت های الزم از جمله تضمین به خطر 
نیفتادن موقعیت اجتماعی و شغلی فرد ایجاد 
شود. کالیی ادامه داد : اقدام مهم دیگر این است 
که گزارش کنندگان باید از پیگیری و به نتیجه 
رسیدن گزارش های فساد مطمئن باشند، به 
همین دلیل مکانیزم طراحی شده این گونه 
است که اعضای شورای شهر به عنوان معتمدان 
مردم گزارش های اولیه را دریافت می کنند و 
سپس در اختیار کمیته ذکر شده قرار می دهند. 
این کمیته که زیر نظر مستقیم شهردار فعالیت 
می کند تا رسیدن گزارش به سرانجام، پیگیر 
آن خواهد بود و نتیجه را نیز به گزارش کننده 

اعالم می کند.

پاداش ها سقف بودجه ای ندارد     
کالیی همچنین در پاسخ به این ســوال که در 
شهرداری چه میزان اعتبار بــرای اجــرای این 
طرح پیش بینی شده، گفت : طبق آیین نامه برای 
هر سوت زنی حداکثر تا ۲00 میلیون تومان 
پاداش در نظر گرفته شده است اما در اعتبارات 
شهرداری برای تعداد موارد سوت زنی در یک 
سال سقفی نگذاشته ایم و محدودیت در این 

حوزه نخواهیم داشت. 

آدرس غلط متولیان صنعت فشل! 

 انتقادهای صریح روز یک شنبه عبدالناصر همتی 
علیه خــودروســازان، آن قدر بر این گــروه گران 
آمد که ترجیح دادنــد روز گذشته از طریق چند 
مقام صنفی خود به این انتقادات پاسخ دهند به 
گونه ای که دبیر انجمن خــودروســازان، مشاور 
این انجمن و دبیر انجمن قطعه سازان به میدان 
آمدند و با برگزاری نشست خبری به انتقادات 
صریح همتی از خودروسازان پاسخ دادند.نقطه 
مشترکی که در زمینه صنعت خودرو بین منتقدان 
و متولیان آن مشترک است، فشل بودن و زمینگیر 
شدن این صنعت است. روایت دبیر انجمن قطعه 
ــازان که اطالعات صــورت هــای مالی هر دو  س
خودروساز عمده نیز آن را تایید می کند، حاکی 
از زیان بیش از ۲0 هزار میلیارد تومانی این دو 
شرکت در فاصله ســال گذشته و نیمه نخست 
امسال اســت. خــودروســازان معتقدند که آزاد 
نگذاشتن قیمت خودرو و مجوز ندادن به افزایش 
قیمت ها، باعث این زیــان گسترده شده است 
و در مقابل، بسیاری از کارشناسان و نهادهای 
ناظر ضعف های مدیریتی جدی و مجموعه ای 
از مفاسد و اقدامات حاشیه ای در این صنعت را 
باعث زمینگیر شدن آن می دانند، به گونه ای که 
تولید خودرو در نیمه نخست امسال 35 درصد 
کمتر از نیمه نخست سال گذشته بوده است و 

در مقایسه با سال های قبل تر نیز، روند تولید 
خودرو، کاهش بیشتری یافته است. با این حال 
روایت متولیان صنعت خودرو این است که قیمت 
خودرو توسط نهادهای ناظر مثل شورای رقابت و 
سازمان حمایت تعیین می شود و چون این نهادها 
با افزایش بیشتر قیمت مخالفت کــرده انــد، در 
نتیجه خودروسازان با زیان مواجه شده اند. این در 
حالی است که برخالف ادعای »سرکوب قیمت« 
که خودروسازان مدعی آن هستند، بررسی نرخ 
تورم در هشت سال اخیر از سال 90 تاکنون نشان 
می دهد که شاخص قیمت ها 4.۲ برابر شده 
ولی قیمت انواع خودروهای داخلی 6 تا 7 برابر 
شده است.آن چه در این میان از سوی متولیان 
ــودرو بــدون پاسخ مانده اســت، حجم  صنعت خ
باالی ناکارآمدی ها و فسادها و تخلفات مختلف 
است. مجلس در چهار دوره به تحقیق و تفحص 
از صنعت خودرو پرداخته است. در مجالس دوره 
ششم، هفتم و نهم، تحقیق و تفحص ها نهایی شد 
و در مجلس فعلی نیز تحقیق و تفحص از صنعت 
خودرو در دست تدوین است. گزارش تحقیق و 
تفحص های قبلی نشان داد انتصابات سفارشی، 
سرمایه گــذاری های غیراقتصادی و نامعقول، 
به جــای ضابطه در مدیریت  جایگزینی رابطه 
این شرکت ها، ورود و خــروج افــراد سیاسی در 
بدنه مدیریتی شرکت های اصلی خودروساز 
و واگــذاری های شائبه برانگیز بخشی از سهام 
خودروسازان به شرکت های زیرمجموعه و قطعه 
سازان، تنها بخشی از تخلفات خودروسازان بوده 
است. دادگــاه مدیرعامل سابق یکی از شرکت 
هــای خــودروســاز و پــرونــده هایی که نشان می 
دهد چگونه در شرایط بحرانی بازار، خودروها از 
برخی نمایندگی های نورچشمی سر درآورده 

است، نشان می دهد که ساختار صنعت خودرو، 
ساختاری همراه با رانت و فساد بوده است و در این 
ساختار همراه با رانت و فساد، آدرس فشل شدن 
را نه به سمت ادعای غیرواقعی »سرکوب قیمت« 
که باید به سمت مدیریت ناکارآمد دولتی و محفلی 
خودروسازان برد.واضح است که ادعای سرکوب 
قیمت که نقل هر محفل خودروسازان و ترجیع 
بند ادعــای آن هاست چقدر خالف واقــع است 
ولی اشاره به همین نکته بدیهی نیز ضروری است 
که بخشی از معضل بازار خودرو، کاهش قدرت 
خرید به دلیل قیمت های باالی فعلی است که 
باعث شده است، متقاضی واقعی خودرو از گروه 
های درآمدی متوسط جامعه، خرید خودرو را به 
تعویق بیندازد. در چنین شرایطی، مسیر نجات 
صنعت خودرو، افزایش مجدد قیمت و بهره مندی 
هر چه بیشتر از تسهیالت ارزی و ریالی رانتی 
گیری  شکل  نیازمند  صنعت  این  بلکه  نیست. 
ساختاری شفاف، عاری از فساد و رقابتی است. 
متاسفانه این حرف بسیار تکراری را باز هم باید 
تکرار کرد که حمایت بدون قید و شرط از صنعت 
خودرو نتیجه نمی دهد و خروجی آن، همین زیان 
انباشته گسترده خــودروســازان اســت. صنعت 
خودرو نیازمند حمایتی هدفمند و مشروط است. 
حمایتی که برای مدت زمانی مشخص، به شرط 
بهبود ساختار و افزایش بهره وری باشد. نه آن که 
داخلی سازترین خودروی کشور، با شروع تحریم 
ها، دچــار افت قطعه شــود! این اتفاق که پراید 
با بحران کمبود قطعه مواجه شد نشان داد که 
داخلی سازترین خودروی کشور چقدر در برابر 
فشارهای بیرونی آسیب پذیر است و این صنعت 
چه مقدار با وجود حمایت های گسترده طی این 

سال ها ناکارآمد باقی مانده است.

رئیسی:اصلی ترین راهکار پیشگیری از فساد ،شفاف سازی است
 رئیس قوه قضاییه گفت: اصلی ترین راهکار 
پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی 
کشور و نهادینه سازی شفافیت است.به گزارش 
روابط عمومی قوه قضاییه، آیت ا...  سید ابراهیم 
ــورای عالی  رئیسی روز دوشنبه در جلسه ش
قوه قضاییه با اشــاره به ضــرورت  پیشگیری از 
مفاسد اقتصادی افزود: بر این اساس، سامانه 
های مربوط در بخش گمرکات، بانک ها، امور 
مالیاتی و مانند آن باید فعال و به یکدیگر مرتبط 
شوند تا کارآفرین، سرمایه گــذار، بازرگان و 
تسهیالت بگیر، در یک بستر هوشمند، نظارت 
پذیر شوند.وی با تاکید بر لــزوم نظارت های 
هوشمند و رصد به هنگام و دایمی، به قانون 
ارتــقــای سالمت نظام اداری اشــاره و اظهار 

کــرد: این قانون بسیار قانون خوبی است که 
البته در بعضی حوزه ها عملیاتی نشده است. 
ما از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم 
ــرای ایــن قانون را تمدید کنند. ــان اج که زم
رئیسی با اشاره به نقش هیئت های رسیدگی به 
تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد بیان کرد: 
این هیئت ها ابزاری برای خود ادارات و دستگاه 
ها هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین 
باید توجه الزم را داشته  بلکه در همه سطوح 
باشند و فعال کردن این هیئت ها می تواند بسیار 
کارآمد باشد.وی افزود: از سوی دیگر، فعال شدن 
حراست ها به عنوان چشم بینای مدیران بسیار 
مهم است و باید با بینایی، شنوایی، حساسیت 
ــدی، اجــازه شکل گیری فساد را  و پیگیری ج

ندهند. به هر حال نظارت های درون سازمانی 
بهترین راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستی 
ها و نواقص پیش از تبدیل شدن مسئله به بحران 
ــت.وی خاطر نشان کــرد: همه این  و معضل اس
اقدامات در کنار رسیدگی های منصفانه و عادالنه 
دستگاه قضایی می تواند در مقابله با فساد موثر 
باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر 
در تــراز انقالب اسالمی و به دور از هر فسادی 
باشد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش 
تاکید کرد  : دشمنانی که امــروز دم از مذاکره 
می زنند، دنبال رفع مشکل ملت ما نیستند بلکه 
با تحمیل توافق های ظالمانه در پی کاهش نقش 
جمهوری اسالمی در منطقه، شکست راهبرد 
ــل کشورند. مقاومت و ایجاد اختالف در داخ

ــادی محمدی – ســیــد عــبــاس مــوســوی،  هـ
به  پاسخ  در  امــورخــارجــه  وزارت  سخنگوی 
ســوال خراسان درخصوص آخرین وضعیت 
دیپلماسی آب میان ایران و ترکیه بر سر پروژه 
های سد سازی بزرگ این کشور از جمله ایلیسو 

خاطرنشان کرد : همان طور که دکتر ظریف 
گفته اند ترکیه عضو هیچ کنوانسیون حقوق آب 
در دنیا نیست و اگر کشوری به کنوانسیون های 
حقوقی خاص نپیوندد اگرچه آن کنوانسیون 
قابل استناد است اما نمی توان از طریق روش 

های معمول حقوقی موضوع را پیگیری کرد و 
پیگیری های درون کنوانسیونی عملی نیست.
وی ادامه داد : البته  مسائل محیط زیستی برای 
همه ما به ویژه در منطقه کم آب غرب آسیا مهم 
و جدی است اما این ها را باید در یک مکانیزم 
دوستانه و گفت وگوهای فی مابین بین کشورها 
حل و فصل کنیم . دولت ترکیه هم تاکنون در 
گفت وگوهایی که داشتیم مشارکت داشته و 

قول هایی داده که این پیگیری ها ادامه دارد .

سوت زنی ازمشهد کلید خورد
پاداش ۲00 میلیونی برای افشاگران فساد

سخنگوی وزارت امور خارجه درپاسخ به خراسان:

 ترکیه درخصوص ایلیسو  قول هایی به ایران داده است

معاون پرستاری وزیر بهداشت:

استخدام پرستاران بیگانه کذب است

تکذیب  با  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
استخدام رسمی پرستار خارجی گفت: بنا به 
درخواست تعداد محدودی از آموزش دیدگان 
اولیه  نویس  پیش  کشور،  مقیم  مهاجر  اتباع 
تهیه شــده اســـت. بــه گـــزارش پــایــگــاه اطــالع 
رسانی شبکه خبر،  مریم حضرتی درخصوص 
برنامه»پیگیری«با بیان این که کمتر از 10 نفر 
از پرستاران مهاجر  بزرگ شده در ایران خواهان 
کار در مناطق محروم بودند، افزود: تنها پیش 
نویس اولیه آیین نامه جذب پرستاران جویای 
کار اتباع مهاجر  که در ایران تحصیل کرده اند 
به مسئوالن وزارت بهداشت ارسال شده است. 
وی گفت: در صورت موافقت، این افراد در نقاط 

محروم و در مجموعه نظام سالمت به صورت 
پیمانی به کارگیری می شوند.معاون پرستاری 
وزارت بــهــداشــت، درمـــان و آمـــوزش پزشکی 
همچنین با رد بیکاری ۲0 هزار پرستار در کشور 
اظهار کرد: تاکنون پنج هزار پرستار به استخدام 
درآمــده اند که پس از آمــوزش اولیه مشغول به 
کار می شوند همچنین مجوز استخدام 9 هزار 
پرستار جدید دیگر نیز به سازمان نظام پرستاری 
و معاونت پرستاری وزارت بهداشت داده شده 

است که تا دو سال دیگر جذب خواهند شد. 

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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نتانیاهو در پایان مسیر؟ 
در حالی تا یک روز دیگر مهلت قانونی نتانیاهو 
برای تشکیل ائتالف به پایان می رسد که می توان 
با احتمال باال از  ممکن نبودن تشکیل دولــت از 
سوی نتانیاهو سخن گفت. حال فرصتی ۲۸ روزه 
در اختیار رقیبان وی و چپ های اسرائیل خواهد 
بود تا ائتالف سازی کنند. نتانیاهو در این مدت 
نه تنها نتوانست دولت فراگیر با گانتز را عملیاتی 
ــرای تشکیل  ــردن لیبرمن ب کند بلکه در قانع ک
ائتالفی با دیگر احزاب راست گرا هم ناکام ماند.
نتانیاهو امیدوار است انتخابات به دور سوم کشیده 
شود تا شاید بتواند خود را نجات دهد. ضمن آن 
که گذر زمان و برگزاری انتخابات برای نتانیاهو 
در کوتاه مدت یک پیروزی اســت؛ زیــرا وی برای 
سومین بار شش ماه دیگر نخست وزیر خواهد بود 
بــدون آن که ائتالف کنست را در اختیار داشته 
باشد.در حالی که در دی ۹۷ )دسامبر ۲01۸( 
کابینه نتانیاهو از برگزاری انتخابات زودهنگام 
کنست و پایان عمر ائتالف راست گرایان به رهبری 
نتانیاهو خبر داد  اما تاکنون نتانیاهو به  رغم آن 
که اکثریت را در اختیار نداشته، قدرت را به لطف 
تکرار انتخابات در اختیار دارد. بنابراین شاید بی 
راه نباشد اگر بگوییم کشیده شدن انتخابات به دور 
سوم و نخست وزیر ماندن نتانیاهو برای حداقل 
هفت ماه دیگر سناریوی مطلوبی برای اوست.با 
پایان مهلت ۲۸ روزه نتانیاهو، رئیس جمهور رژیم 
صهیونیستی فرصت ائتالف سازی را در اختیار 
گانتز و حزب آبی-سفید قرار می دهد. این حزب هم 
می تواند در همان ابتدا فرصت را به رئیس جمهور 
برگرداند و از تشکیل ائتالف سازی ابراز ناتوانی 
کند و هم از فرصت استفاده کند.تا ایــن لحظه 
ائتالف سازی توسط گانتز و جریان چپ غیرممکن 
ــراب و لیبرمن  به نظر می رسد؛ زیــرا برخی از اع
راست گرا )حزب اسرائیل خانه ما( اعالم کرده اند که 
با هم در یک دولت مشترک ائتالف نخواهند کرد.
اما ازآن جایی که ورود به انتخابات سوم هم برای 
سپهر سیاسی اسرائیل بسیار پرهزینه و چالشی 
خواهد بــود، هیچ توافقی حتی میان لیبرمن و 
اعراب با حضور حزب گانتز غیرممکن نیست.این 
مسئله در اظهارات نتانیاهو کاماًل عیان است و 
وی را بسیار نگران کرده. نتانیاهو در یادداشتی 
با خطاب قرار دادن لیبرمن گفته است: »رهبران 
لیست یکپارچه عربی و اعضای بارز آن بارها از 
تروریست ها و مجریان عملیات ضد اسرائیلی 
علیه  عملیات  نشده اند  حاضر  و  ــرده  ک حمایت 
نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست را محکوم 
کنند.« نتانیاهو در یادداشتی در صفحه فیس بوک 
خود بار دیگر از رهبران ائتالف آبی-سفید و حزب 
اسرائیل خانه ما خواست متعهد شوند که تحت 
ــت تشکیل  هیچ شرایطی بــا احـــزاب عربی دول
ندهند.باید منتظر بود و نگریست که آیا لیبرمن 
برای به زیر کشیدن نتانیاهو از رأس قدرت پس از 
1۲ سال حاضر است با اعراب ائتالف کند یا خیر؟ 

پیشخوان بین الملل تحلیل روز

نمای روز

چهره روز 

خبر آخر

روزنامه های بزرگ استرالیا دیروز صفحات نخست 
خود را در اعتراض به مداخالت دولت این کشور در 
امور رسانه ای، سانسور و قانون محرمانگی بیش از 
حد در این کشور، سیاه رنگ و بدون نوشته منتشر 
کردند. این روزنامه های پرتیراژ استرالیا هدف خود را 
اعتراض به مداخالت کانبرا و پنهان کاری بیش از حد 
دولت پس از حمله پلیس به روزنامه نگاران و اعمال 
قوانین جدیدی که اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
رسانه ای را محدود کرده، اعالم کردند.این اقدام 
بی سابقه بخشی از کمپین »حق شما برای دانستن«  
است که به رهبری بزرگ ترین گروه های رسانه ای 
استرالیا  علیه  1۸ سال تشدید مقررات فعالیت 
های رسانه ای در پی حمالت 11 سپتامبر ۲001  

با هدف تحکیم آزادی مطبوعات درحال اجراست.

بازپرتاب گــاز اشـــک آور با راکــت تنیس توسط 
معترضان در هنگ کنگ

پیشتازی شکننده »مورالس« 

هیچ نامزدی نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری 
بولیوی، اکثریت آرا را به دست آورد. بنابراین، اوو 
مورالس، رئیس جمهوری چپ گرا )جنبشی برای 
سوسیالیسم( با کسب ۴۵ درصد و کارلوس مسا از 
حزب »جبهه انقالبی چپ« )سوسیال دموکرات( با 
کسب 3۸ درصد آرا، به دور دوم انتخابات راه یافتند. 
جالب آن که »مسا« پیش از »مورالس« برای مدتی 
رئیس جمهور موقت بولیوی بــود. اکنون رقابت 
انتخاباتی میان رئیس جمهور موقت سابق و مورالس 
که از ســال ۲00۶ بــرای سه دوره رئیس جمهور 
بوده ادامه دارد. براساس قانون اساسی و مقررات 
انتخاباتی بولیوی، برای پیروزی در دور اول انتخابات 
ریاست جمهوری الزم است که یکی از نامزدها اکثریت 
مطلق )۵0 درصد آرا( را کسب کند یا این که حداقل 
۴0 درصد آرا را به خود اختصاص دهد به شرط این که 
با نزدیک ترین رقیب 10 درصد اختالف داشته باشد. 
مورالس پیش از این، در انتخابات سال های ۲00۵، 
۲00۹ و ۲01۴ با کسب بیش از ۵0 درصد آرا و در 
همان دور نخست به ریاست جمهوری برگزیده شد. او 
در سال ۲01۶ با برگزاری همه پرسی، خواستار لغو 
محدودیت زمانی ریاست جمهوری یک فرد شد. با 
وجود مخالفت ۵1 درصد مشارکت کنندگان در همه 
پرسی با پیشنهاد وی، دادگاه قانون اساسی بولیوی 
به نفع طرح رئیس جمهوری این کشور رای داد تا اوو 
مورالس بتواند برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات 
ریاست جمهوری نامزد شود. در صورت پیروزی، دوره 
چهارم ریاست جمهوری او در سال ۲0۲0 آغاز و تا 

سال ۲0۲۵ ادامه خواهد یافت.

سناتورهای  بانفوذترین  از  گراهام  لیندسی 
جمهوری خواه آمریکا و مخالف سرسخت خروج 
نیروهای آمریکایی از سوریه امروز در مصاحبه با 
شبکه فاکس نیوز آمریکا سخنانی درباره منطقه 
امن، حمله ترکیه به شمال سوریه و آینده روابط 
میان آمریکا و نیروهای کرد در این منطقه بیان 
کــرده که حائز اهمیت اســت. اهمیت سخنان 
گراهام از آن جهت است که قبل از بیان آن با 
ترامپ دیــداری داشته و در این اظهارات خود 

ــاره تحوالت شمال  نقل قول هایی از وی دربـ
سوریه بیان می کند و گویا این سناتور محافظه کار 
چیزهای شنیده که او را درباره آینده بحران در 
این منطقه و »راه حل های تاریخی« خوش بین 
کرده است. به نظر می رسد که این »راه حل ها« 
در واقع تامین کننده خواست جمهوری خواهان 
و حتی دموکرات های منتقد سیاست سوریه ای 
ترامپ است که این گونه گراهام به آن ها اظهار 
خوش بینی و با آب و تاب در مصاحبه با شبکه 
محبوب ترامپ از دیدار با وی صحبت می کند. 
ــاره این  هر چند گــراهــام مشخصا چیزی دربـ
»راه حــل هــا« نگفت، امــا از البــه الی سخنانش 
می توان به چارچوب و ماهیت آن هــا پی برد. 
گراهام می گوید، ترامپ به وی گفته است که 

منطقه امن میان ترکیه و کردهای سوریه خالی 
از ســالح و تحت کنترل نیروهای بین المللی 
خواهد بود و این بدان معناست که قرار نیست 
نیروهای ارتش ترکیه در این منطقه بمانند. به 
گفته وی، قرار نیست نیروهای آمریکایی در اداره 
این منطقه مشارکت کنند اما در عین حال به 
نکته مهمی اشاره می کند و آن هم این است که 
آمریکا این منطقه را پوشش هوایی می دهد و این 
هم بدان معناست که »خروج واقعی« نیروهای 
آمریکایی از سوریه قرار نیست اتفاق بیفتد. به 
هر حــال، وقتی آمریکا آسمان منطقه شمال و 
شرق سوریه را در دست داشته باشد، عمال به 
معنای تداوم حضور نظامی اش در این مناطق 
خواهد بود. البته گراهام در مصاحبه خود باز از 
خروج نظامیان آمریکا از سوریه انتقاد کرده و آن را 
اقدامی نادرست و ننگین در تاریخ آمریکا دانسته 
اما در عین حال، طرح ایجاد منطقه امن با این 
ویژگی ها را نیز »تاریخی« توصیف کرده است که 
به گفته وی هم امنیت »ترکیه هم پیمان« را تامین 
می کند و هم امنیت »هم پیمانان ُکرد« را. گراهام 
همچنین با تعریف و تمجید از کردهای سوریه و 
بیان نقل قول هایی از ترامپ در این خصوص بر 
ادامه روابط ائتالفی و هم پیمانی با آن ها تاکید 
می کند و این روابــط را بــرای حمایت از امنیت 
ملی آمریکا و برای جلوگیری از بازگشت داعش 
ضروری می داند.البته این جا ذکر این نکته خالی 
از لطف نیست که بحث داعش این جا صرفا یک 
بهانه و دلیل تداوم حمایت آمریکا چیز دیگری 
است. لیندسی گراهام به یک نکته اساسی دیگر 
نیز اشاره می کند که مرتبط با چاه های نفت در 

شمال سوریه است و نشان می دهد این منطقه 
بر خالف اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و 
تحلیل های شتاب زده درباره آن، جایگاه خود را 
در راهبرد خاورمیانه ای آمریکا و شخص دونالد 
ترامپ از دست نداده است. گراهام می گوید که 
ترامپ به چاه های نفت در شمال و شرق سوریه 
ــران و دولت  نظر دارد و آمریکا نمی خواهد ای
سوریه کنترل این چاه ها را به دست بگیرند. وی 
فراتر از این هم رفته و می گوید: »ما در حال تدارک 
طرحی مشترک با نیروهای سوریه دموکراتیک 
برای نوسازی این چاه های نفت هستیم تا این که 
درآمدهای آن برای این نیروها باشد نه نظام سوریه 
و ایرانی ها«. تا پیش از آغاز جنگ در سوریه، صنعت 
نفت یکی از منابع درآمدی اصلی سوریه به شمار 
می آمد و بیش از یک چهارم بودجه دولت سوریه را 
تأمین می کرد. بخش اعظم میادین نفتی در شرق 
و شمال شرق این کشور و در حاشیه رود فرات قرار 
دارد. اغلب این مناطق در سال های اخیر تحت 
کنترل شبه نظامیان ُکرد مورد حمایت آمریکا 
و گروه تروریستی داعش قرار داشته است. در 
حالی که ترامپ دو هفته پیش گفت تصمیم گرفته 
نیروهای نظامی آمریکا را به کلی از شمال سوریه 
خارج کند، روزنامه »نیویورک تایمز« شب گذشته 
به نقل از منابع مطلع گزارش داد که واشنگتن 
حاال تصمیم گرفته نزدیک به ۲00 نیروی نظامی 
را در این منطقه نگه دارد. مقام های آمریکایی 
درباره دلیل این تغییر نظر صحبتی نکرده اند، اما 
به نظر می رسد آن طور که گراهام گفته، توافقی 
برای تصاحب میادین نفتی شمال سوریه میان 
واشنگتن و شبه نظامیان کرد صورت گرفته باشد.

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

  محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

بیروت، طرابلس، صور و بعلبک همزمان با این که 
در پنجمین روز از ناآرامی ها تن به اعتراض های 
عمومی سپرده  بودند،هیئت دولت لبنان، طرح 
اصالحات اقتصادی سعد حریری نخست وزیر این 
کشور را برای برون رفت از بحران تصویب کرد.اما 
اصالحاتی که حریری  مطرح می کند و امیدوار است 
با اجرای آن ها بتواند مشکالت مالی و اقتصادی 
خود را حل و فصل کند چیست؟ مفاد ۲۴ گانه طرح 
اقتصادی سعد حریری به شرح زیر است:1- کاهش 
ــدی حقوق تمام وزیـــران و نمایندگان  ۵0 درص
فعلی و سابق پارلمان لبنان۲- لغو تمام صندوق ها 
)مهاجران، جنوب، توسعه و بازسازی(3- تعیین 
سقف برای حقوق و هزینه های کمیته ها حداکثر 
تا 10 میلیون لیر لبنان۴- کاهش حقوق مدیران 
به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند۵- 
تعیین حقوق قاضیان حداکثر تا 1۵ میلیون لیر۶- 
تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک ها و شرکت های 
بیمه۷- هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش 
بیش از ۲۵ هزار دالر باشد، نیازمند موافقت قبلی 
دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است۸- هزینه 
هیئت های سفر کننده به خارج حداکثر سه هزار 
دالر است و کابینه باید با آن موافقت کند۹- کلیه 
کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی 
که قبال اعالم شده بود، لغو می شود10- تعیین 
سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق 
کمیته  فعال سازی  نباشد11-  بیشتر  ــران  وزیـ
نظارت اقتصادی1۲- حمایت از صنعت داخلی و 
برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی 
دارنــد13- مشارکت بانک ها در ایجاد تأسیسات 
)تولید( برق و کارخانه های از بین بــردن زباله و 
کاهش مالیات آن ها به میزان مشارکت شان1۴- 
پرداخت سه میلیارد دالر توسط بانک )مرکزی( 
لبنان و دیگر بانک هــا1۵- تبدیل کارخانه های 
برق به گاز طی یک مــاه1۶- لغو برخی شوراها و 
وزارتخانه ها مانند وزارت اطالع رسانی1۷- تصویب 
قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته1۸- 

ــزوده در بخش های  لغو کلیه مالیات  بر ارزش اف
خدماتی و تلفن1۹- لغو کلیه پیشنهادهای مربوط 
به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوق ها۲0- 
ازسرگیری )پرداخت( وام های مسکن۲1- بدون 
کسری بودن بودجه ۲0۲0 لبنان۲۲- افزایش 
مالیات بر سودهای بانکی۲3- خصوصی سازی 
بخش تماس های تلفن های همراه۲۴- پایان دادن 
به روند محرمانه بودن اطالعات حساب های بانکی 
وزیران، نمایندگان و مقامات دولتی لبنان.با این 
حال،برخی از تحلیل گران لبنانی بر  این باورند که 
اعتراض های عمومی ناگهان بر سر دولت حریری 
آوار شده و او می خواهد، نقش  آتش نشان را بازی 
کند اما نمی داند خاموش کــردن این آتش را از 
کجا آغاز کند. در حالی که تمرکز تمام چهره های 
دولتی بر خاموش کــردن شعله های اعتراض با 
اصالحات است اما مشخص نیست که هدف نهایی 
اکثر معترضان چیست؟ برخی می گویند به دنبال 
اصالحات به اضافه مبارزه ریشه ای با فساد هستند 
و برخی شعار »الشعب یرید اسقاط النظام« سر 
می دهند. برخی از منابع لبنانی در پنج روز گذشته، 
سعد حریری را به تالش بــرای فــرار از مسئولیت 
متهم می کنند و می گویند سه دهه سیاست های 
مالی و اقتصادی جریان 1۴ مارس در راس ساختار 
سیاسی لبنان، وضعیت کشور را به نقطه نامطلوب 
ــروز کشانده  اســت.آیــا عقب نشینی  و بحرانی ام
دولت از بخشی از برنامه هایش برای وضع مالیات 
وتصویب طرح های اقتصادی می تواند، آبی بر 
آتش خشم عمومی باشد یا معترضان با اصالحات 
کوچک با تاریخ مصرف کوتاه مدت راضی نخواهند 
شد؟مشخص است که مردم خشمگین لبنان این بار 
منتظر تصمیم گیری خانواده های حاکم بر احزاب 
مختلف این کشور نخواهند نشست و اگر پاسخ 
مثبتی از طرح های اقتصادی دولت نبینند و البته 
خود تحت تاثیر موج سازی های بیگانه قرار نگیرند 
می توانند به آن چه سال هاست از آن ها سلب شده 

،دست یابند.

کابینه حریری طرح 24بندی از جمله نصف شدن حقوق وزیران و نمایندگان را تصویب کرد 

بحران در لبنان فروکش می کند؟

خبر متفاوت 

نبش قبرژنرال فرانکو 

یک معترض در ایالت باسک اسپانیا، پوسترهای 
ــرال فرانکو، دیکتاتور بدنام در  بزرگی را از ژن
دهــه هــای 30 و ۴0 و پــادشــاه فیلیپ ششم، 
پادشاه فعلی اسپانیا در کنار هم به صورت وارونه 
نصب کــرده است.جالب این جاست که حزب 
سوسیالیست اسپانیا سرانجام موفق شد قانون 
جابه جایی قبر فرانکو را اجرایی کند. قرار است 
پنج شنبه پیش رو نبش قبر انجام شود. نزدیک 
به یک سال است که حزب حاکم اسپانیا سعی 
می کند مقبره ژنــرال فرانکو را که در قبرستان  
ــراردارد، خراب کند و او  دره مرگ، در مادرید ق
را به قبرستانی در حومه مادرید موسوم به پاردو 
انتقال دهد. هم اکنون مقبره باشکوه فرانکو در 
۵0 کیلومتری شمال مادرید قراردارد. جمهوری 
خواهان و مخالفان دیکتاتور مشهور اسپانیا که 
عامل کشتار صدها هــزار نفر در جنگ داخلی 
بود، امیدوارند با ویرانی مقبره فرانکو، اسپانیا 
دیگر میزبان احزاب فاشیست در مکانی لوکس 
و باشکوه نباشد. ژنرال فرانکو تنها دیکتاتور قرن 
بیستم است که همچنان در اروپا مقبره ای دارد که 
محل زیارت هواداران ملی گرا و فاشیست اغلب 
اسپانیایی است. ژنرال فرانکو، در سال 1۹۷۵ 
در مقبره ای که خود دستور ساخت آن را داده بود، 
دفن شد. مشکل اصلی مخالفان دیکتاتور اسپانیا 
این است که او در کنار جمعی از قربانیان جمهوری 
خواه جنگ داخلی اسپانیا به خاک سپرده شده 
است. قربانیانی که به دلیل مبارزه با فرانکو کشته 
شدند. ژنرال فرانکو بین سال های 1۹3۹ تا پیش 

از مرگ ، رهبر اسپانیا بود.

»گراهام« از توافق با شبه نظامیان ُکرد برای تسلط آمریکا بر نفت سوریه خبر داد 

آمریکا نرفته برگشت! 

بیش از ۴0 روز پس از آن که دونالد ترامپ در 
پی کشته شدن سرباز آمریکایی مذاکرات 
با طالبان را به طــور غیرمنتظره لغو کرد، 
ــرزده به  مــارک اسپر، وزیــردفــاع آمریکا، س
افغانستان سفر کرده است. پس از وی نیز 
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به همراه هیئتی بلند پایه از اعضای 
این مجلس برای گفت وگو با مقامات دولت 
افغانستان به صورت سرزده به کابل رفت. 
این دو سفر غیرمنتظره توجه رسانه ها را به 
خود جلب کرده است. برخی گمانه زنی ها از 
احتمال کلید خوردن مجدد مذاکرات صلح 
میان نمایندگان آمریکا و طالبان حکایت 
دارد. در سایت رسمی پلوسی آمده که او و 
هیئت آمریکایی با محمد اشرف غنی، رئیس 
جمهوری افغانستان، عبدا... عبدا...، رئیس 
اجرایی حکومت وحدت ملی، فرماندهان 
نیروهای آمریکا در افغانستان، دیپلمات ها، 
ــت و جامعه مدنی  ــد دولـ مــقــام هــای ارشـ
افغانستان دیدار کرده اند. همچنین، گفته 
می شود که رئیس پنتاگون در این سفر با 
خانم پلوسی و هیئت همراه دیدار و گفت وگو 

کرده است.

سوغات اسپر: کاهش نیروها، افزایش 	 
بمباران 

وزیر دفاع آمریکا با سفر به افغانستان گفت 
که آمریکا می تواند بدون آسیب رساندن به 
مبارزه با تروریسم علیه القاعده، داعــش و 
طالبان، نیروهای خود در افغانستان را به 
۸۶00 نفر کاهش دهد. اما هر گونه عقب 
ــورت توافق صلح با طالبان  نشینی در ص
اتفاق خواهد افتاد. طرحی که اسپر برآن 
تاکید دارد، دربرگیرنده این است که با توافق 
با طالبان نیروهای آمریکایی به حدود پنج 
هزار نیرو کاهش پیدا کنند. گرچه چگونگی 

این خروج مشخص نیست، اما این نیروها 
یا باید براساس توافقات قبلی از والیــات و 
برخی مناطق خــارج شوند تا زمینه شکل 
گیری مناطق امن فراهم شود یا باید با حفظ 
ــش نظامی نیروهای  وضعیت موجود آرای
آمریکایی، شمار آن ها کاهش یابد. در صورت 
موفقیت این توافق همچنان ابهاماتی درباره 
و  طالبان  نیروهای  بین  مناقشه  وضعیت 
نیروهای امنیتی افغانستان وجــود دارد. 
اما در مجموع طرح اسپر در خصوص حفظ 
توانایی نیروهای آمریکایی برای مقابله با 
تروریسم بیش از هرچیز مبتنی بر افزایش 
تکیه این نیروها به ظرفیت بمباران های 
هوایی اســت. مــاه گذشته نیروی هوایی 
آمریکا بیش از ۹۴0 بمب روی اهداف مورد 
ــای خــود ریخت. ایــن رویکرد تاکنون  ادع
ناکارآمدی خود را اثبات کرده است. آخرین 
گــزارش یوناما نشان می دهد که بمباران 
ــدن 11  ــای هــوایــی محصول کشته ش ه
درصد از غیر نظامیان هستند. هرچند که 
عدد واقعی می تواند بیشتر از این باشد. 
هدف سفر رئیس مجلس نمایندگان و وزیر 
دفاع آمریکا را نمی توان جدا از هم دانست، 
چراکه پلوسی در سخنانی مشابه، در دیدار 
با اشــرف غنی رئیس جمهور افغانستان 
گفت: »دلیل حضور ما در افغانستان این 
است که زمانی طالبان در این کشور میزبان 
تروریست ها بودند و به آمریکا حمله کردند و 
ما هرگز نمی خواهیم افغانستان دوباره به 
النه تروریسم تبدیل شود.« پیش از ترامپ، 
باراک اوباما نیز قصد داشت با خارج کردن 
نظامیان آمریکایی از افغانستان هزینه های 
نظامی حضور در این کشور را برای ایاالت 
متحده به حداقل برساند. حاال باید دید 
دیدارهای اخیر به آغاز دور جدید مذاکرات 

و خروج نظامیان می انجامد یا خیر. 

وزیر دفاع آمریکا و نانسی پلوسی در سفرهای جداگانه به افغانستان رفتند 

سرزده به بهانه صلح

هر چند که دونالد ترامپ به نوبه خود از بابت انتشار 
مطالب تحریک آمیز همراه با طعنه علیه مخالفانش 
در اینترنت شهرت دارد امــا ایــن بــار هیالری 
کلینتون با انتشار متنی طنز در فضای مجازی در 
تمسخر نامه اخیر ترامپ به رجب طیب اردوغان 
نشان داد، در این زمینه می تواند رقیب خوبی برای 
این رئیس جمهور آمریکا باشد. هیالری  این مطلب 
طنزآمیز خود در توئیتر را در قالب یک نامه  خیالی 
جان اف. کندی، رئیس جمهور اسبق آمریکا به 
نیکیتا خروشچف، از رهبران شوروی سابق منتشر 

و متن آن را با طعنه به محتوای نامه اخیر ترامپ  به 
اردوغان تنظیم کرد. به تازگی  ترامپ در این نامه 
جنجالی خود به اردوغــان متنی سطح پایین را 
به کار برده و خطاب به رئیس جمهور ترکیه گفته  
است: »سختگیر نباش! احمق نباش!«؛ نامه ای که 
ظاهرا اردوغان بعد از خواندن، آن را در سطح زباله 
انداخته است.کلینتون برای این پست جنجالی 
خود، از ظاهر سربرگ نامه رسمی رئیس جمهور 
آمریکا به رهبر شوروی سابق استفاده کرده و تاریخ 
ارسال این نامه را نیز 1۶ اکتبر 1۹۶۲ )زمان باال 

گرفتن بحران موشکی کوبا( درج و در باالی آن نیز 
به شوخی نوشته:»در بایگانی پیدا شده است«.
کلینتون در ابتدای این نامه خیالی نوشته: »رهبر 
خروشچف عزیز. عوضی نباش! باشه؟« در ادامه 
این متن آمده است: »موشک هایت را از کوبا خارج 
کن. بعد همه خواهند گفت، وای خروشچف! تو 
بهترین هستی! اما اگر این کار را نکنی همه به تو 
می گویند عوضی و به کشور شما خواهند گفت، 
شــوروی آشغالدونی! تو در این باره واقعا داری 
منو عصبی می کنی! بعدا به تو زنگ می زنم! بغلت 
می کنم! جان اف. کندی«.هنوز ترامپ به این 
پست هیالری کلینتون واکنشی نشان نداده است 
هر چند که همه منتظر هستند تا ترامپ با پست 
های کنایه آمیز مشابهی پاسخ کلینتون را بدهد.

ترامپ در سپتامبر ۲01۷ در واکنش به انتشار 
کتاب خاطرات انتخاباتی هیالری کلینتون، 
تصویری طنز را منتشر کرد که در آن این وزیر 
خارجه اسبق آمریکا بر اثر ضربه چوب ُگلف نقش 

زمین شده است!

مسکو: 12 زندان تروریست ها در 
سوریه بدون محافظ است

1۲ زنــدان در سوریه که تروریست های خارجی 
در آن محبوس هستند و همچنین هشت اردوگاه 
پناهندگی در نتیجه عملیات ترکیه در شمال سوریه، 
بدون محافظ و نگهبان مانده اند.به نوشته »رویترز«، 
»سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه، در سخنرانی خود 
در چین گفت ، این خطر وجود دارد که شبه نظامیان 

فرار کنند و به کشورهای خود بازگردند.

هیالری کلینتون نامه توهین آمیزترامپ به اردوغان را به طنز کشید 

ُخروشچف عزیز، عوضی نباش! 



وزیر امور خارجه هشدارهای FATF به ایران 
را سیاسی خواند و تأکید کرد که با آن مخالف 
خبرنگاران،  باشگاه  ــزارش  گـ بــه  هستیم. 
حاشیه  در  گذشته  روز  ظریف  محمدجواد 
همایش بین المللی »یک جانبه گرایی و حقوق 
بین الملل« در جمع خبرنگاران درباره هشدار 
FATF به ایران، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
در قوانین داخلی خود مبارزه با پول شویی را 
به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می کند 
ولی تصمیم FATF کاماًل سیاسی است و ما با 
آن مخالف هستیم. ظریف ادامه داد: تصویب 
آیین نامه مبارزه با پول شویی در دولت و قوه 
قضاییه گام مهمی است و این قانون بسیار 
ــت، امــیــدواریــم اقدامات  مفصل و کامل اس
بعدی را هم با همگرایی داخلی انجام دهیم 
تا بهانه را از دست کسانی که مخالف منافع 
ــران هستند، بگیریم. ای جمهوری اسالمی 
براساس گــزارش ایسنا، هفته گذشته گروه 
اقدام ویژه مالی )FATF( در بیانیه ای هشدار 
داد که اگر تا بهمن آینده دو الیحه الحاق ایران  
 )CFT( به کنوانسیون تامین مالی تروریسم
و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو( تصویب نشود 
کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع می 
شود و عمال وضعیت کشور به قبل از خرداد 

سال ۹۵ باز خواهد گشت.

ربیعی: دولت بر ضرورت تصویب لوایح 	 
FATF  تأکید دارد

در همین باره به گزارش خراسان، سخنگوی 
دولت هم در نشست خبری خود درخصوص 
بیانیه اخیر گــروه ویــژه اقــدام مالی و آخرین 
مهلت به ایران گفت: در جلسه گذشته دولت، 
این موضوع در دستور کار قرار گرفت. دولت 
به رایزنی های خود ادامه خواهد داد، دولت 
همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت 
تصویب لوایح FATF تاکید دارد. علی ربیعی 
افزود: ]منتقدان[ مثال های بسیار ساده ای 

می زنند که این ها در پالرمو یا اف ای تی اف 
وجود نــدارد و فکر می کنم دالیلی که تا حاال 
در این زمینه مطالعه شده دالیلی نیست که 
ما بخواهیم به خاطر آن خود را به لیست سیاه 
ــه داد: ]بــا عــدم تصویب این  ببریم. وی ادام
لوایح[ ما در لیست سیاه قــرار می گیریم و 
سیستم بانکی ما در خــارج از کشور تعطیل 
می شود. سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت 
خارجه هم در نشست خبری روزگذشته خود با 
بیان این که وزارت خارجه نظر خود را درباره 
FATF و لوایح مرتبط با آن اعالم کرده است، 
اظهار کرد: برخی از منتقدان نگرانی هایی را 
درباره این لوایح مطرح می کنند که ما خیلی 
از این انتقادها را از روی آگاهی نمی دانیم و 
مسموع نیست. وی افزود: برخی از دوستان 
منتقد می گویند پیوستن ایران به این موضوع 
خــود تحریمی اســت. ولــی ما معتقدیم که با 
نپیوستن به این کنوانسیون که به نوعی الزم 
االجراست ما خودمان را تحریم می کنیم و 

دست به خود تحریمی می زنیم. 

فالحت پیشه: بعد از تحریم هــای تازه 	 
 FATF ــا مــوافــقــان   و عملکرد خنثی اروپـ

هم بی تفاوت شده اند
فالحت  ا...  حشمت  خــصــوص  همین  در 
پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیان این که مباحث سیاسی 
ــود دارد  و ایــرادهــای جــدی دربـــاره CFT وج
بنابراین در آینده نزدیک نباید انتظار تصویب 
CFT را در کشور داشــت، افــزود: واقعیت آن 
است که بعد از سلسله تحریم های تــازه و به 
دنبال آن عملکرد خنثی اتحادیه اروپا عمال در 
ایران حتی جریانات موافق پالرمو و CFT نوعی 
بی تفاوتی درباره این دو الیحه را در دستور کار 
خود قرار داده اند؛ این جریانات به این نتیجه 
رسیده که حتی اگر رابطه خوبی با FATF شکل 
گیرد کمک زیادی به تحریم زدایی جمهوری 

اسالمی نمی کند. 
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ویژه های خراسان  

خبر

گزارش

منشی زن برای مدیران دولتی 
رسما ممنوع شد

ــای اخیر یــک نهاد دولتی  طبق ابالغیه روزهـ
به مدیران زیرمجموعه خود در ستاد و ادارات 
استانی، تاکید شده حسب ابالغیه های صورت 
گرفته از سوی نهادهای مهم کشوری در حوزه 
ــاز بــازرســی از نحوه تحقق  عفاف و حجاب و آغ
دستورات صادر شده در این خصوص، مخاطبان 
ایــن دستور توجه داشته باشند مـــواردی چون 
تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده 
نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس آن، از 
جمله موارد مهمی است که باید کامال رعایت شود.

دستور کمک به هنرمندان صنایع 
دستی در کابینه گم شد

۱۳۹۶ قانون  در حالی که مجلس  در بهمن 
حمایت از هنرمندان، اســتــادکــاران و فعاالن 
صنایع دستی را به تصویب رسانده و تسهیالت 
و حمایت های متنوعی را برای این قشر مهم در 
نظر گرفته است، دو دستگاه دولتی موظف شده 
بودند ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون، آیین 
نامه اجرایی مربوط به آن را تهیه کنند و به تصویب 
دولت برسانند که گزارش جدید یک عضو کابینه 
به مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری نشان می 
دهد این موضوع هنوز به مرحله بررسی و تایید 

هیئت وزیران نرسیده است.

روابط عمومی مجلس: بازگشت 
رئیس مجلس با پرواز اختصاصی 

300 میلیون صرفه جویی  داشت 

در پی انتقاداتی دربــاره چگونگی سفر رئیس و 
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برای شرکت در اجالس آی پی یو )بین المجالس 
جهانی( به کشور صربستان، اداره کل فرهنگی 
ــورای اســالمــی  ــ ــط عــمــومــی مجلس ش ــ و رواب

توضیحاتی ارائه کرد.
 بــراســاس گــزارش خانه ملت، روابــط عمومی 
مجلس شـــورای اســالمــی بــا اشـــاره بــه گــزارش 
منتشرشده در خبرگزاری مهر تأکید کرد: در 
این گزارش گفته شده که رئیس مجلس شورای 
اسالمی  با پرواز عادی به صربستان رفته و با پرواز 
اختصاصی به تهران برگشته است و این را نوعی 
کار سیاسی معرفی کرده و در آخر پیشنهاد داده، 
بهتر بود رفت و برگشت رئیس مجلس شورای 
اسالمی با پرواز اختصاصی انجام می شد تا هزینه 

خرید بلیت عادی به بیت المال تحمیل نشود. 
روابط عمومی مجلس شورای اسالمی  افزود: در 
روز یک شنبه ۲۱ مهرماه جاری تنها پرواز ماهان 
ایر از تهران به بلگراد برقرار بود و رئیس مجلس 
شورای اسالمی به اتفاق دیگر نمایندگان از آن 
استفاده کردند، اما بــرای بازگشت که در روز 
چهارشنبه همان هفته انجام می شــد، پــرواز 

مستقیم از بلگراد به تهران موجود نبود. 
دربررسی ها مشخص شد رئیس مجلس شورای 
اسالمی و هیئت همراه باید از کشورهای مختلف، 
از مسیرهای گوناگون و با توقف های طوالنی به 
تهران برگردند که موجب هزینه زیادی می شد 
و بر این اســاس قــرار شد پــرواز رئیس مجلس و 
دیگر نمایندگان از صربستان با استفاده از پرواز 
اختصاصی انجام شود که با این برنامه ریزی 

حدود ۳۰۰ میلیون تومان صرفه جویی شد.

چهره ها و گفته ها 

قدردانی صادقی از رئیسی
صادقی عضو فراکسیون امید مجلس: انتقاداتی 
درباره تعداد زیاد حساب های قوه قضاییه )۶۳ 
حساب( در دوره قبل ریاست ایــن قــوه مطرح 
کردم ولی با پیگیری های آیت ا... رئیسی تعداد 
ایــن حساب ها به پنج عــدد کاهش پیدا کرده 

ــک امــضــایــی  ــت ت ــال و از ح
خارج شده است و به همین 
 علت از وی سپاس گزارم.

 /فارس

تدوین بروز راهبرد انتخاباتی

مجلس:جایگاه  طلب  ــالح  اص نماینده  تابش 
اصولگرا و اصالح طلب در عرصه سیاسی محفوظ 

است/گروه های سیاسی باید 
راهبرد انتخاباتی خود را بر 

اساس شرایط زمان حاضر 
تدوین کنند. /تسنیم

انتقاد از پیشنهاد  روحانی
کاظم انبارلویی تحلیل گر سیاسی: مشخص 
نیست آقای روحانی می خواهد درباره چه چیزی 
ــروز از دولت  ــردم ام رفــرانــدوم بــرگــزار کند/ م

کارآمدی می خواهند و می گویند 
که چرا دولت کارآمد نیست و به 

وعده هایش عمل نمی کند. 
/فارس

ربیعی: روحانی منکر موجودیت و قانونی 
بودن  نهاد شورای نگهبان نیست 

دستگیری در ریاست جمهوری کذب محض است 

هادی محمدی – سخنگوی دولت در حالی این هفته در برابر خبرنگاران حوزه دولت قرار گرفت 
که حاشیه های ایجاد شده بر سر سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران باعث شد وی توضیحات 
مفصلی در این خصوص ارائه کند و البته تاکید داشته باشد که رئیس جمهور موجودیت و قانونی 
بودن شورای نگهبان را قبول دارد. به گزارش خراسان، علی ربیعی در نشست هفتگی خود با 
رسانه ها ابتدا به سخنان رئیس جمهور درباره انتخابات اشاره کرد و با بیان این که معدود افرادی 
هم مانند همیشه برداشت های خاصی از این اظهارات کردند که براساس همان برداشت ها 
راه تخریب پیش گرفتند، افزود : روحانی منکر موجودیت و قانونی بودن نهاد شورای نگهبان 
نیست و اگر به مجلس اول اشاره می کند اوال به تکثر این مجلس توجه دارد و ثانیا به حساسیت 
خود جوش ملت که با وجود نامزدهای رادیکال در آن انتخابات، بدون شورای نگهبان به رجال 
معتدل و صاحب نامی رای دادند. االن هم با وجود شورای نگهبان این امکان وجود دارد که 
مردم بتوانند به گزینه های متنوعی رای دهند. کافی است این شورا درست عمل کند و اصل 
را بر مشارکت بگذارد. وی یادآور شد: هیچ یک از موضوعات مطرح شده توسط رئیس جمهور  
خارق العاده نیست و اصوال جایگاه ریاست جمهوری یکی از عمودهای خیمه ای است که به نام 
جمهوری اسالمی برپا شده است. اگر روحانی در اجرای همین اصول قانون اساسی پیشنهاد 
همه پرسی را می دهد، درباره همین موضوعات و با همین مفاد حقوقی و قانونی است.وی اضافه 
کرد: نهایت آن چه رئیس جمهور می گوید یک تذکر و یادآوری به نهادهای قانونی است و ملت 
هم شاهد خواهند بود که آن چه رئیس دولت و رئیس ملت شرط صالح و اصالح می دید بیان 
کرد و محک این تغییر قانون اساسی هم در عیار رای ملت روشن خواهد شد که دو سال دیگر در 

سال ۱۴۰۰ به چه کسی رای می دهند: رئیس قوه مجریه یا رئیس جمهوری اسالمی ایران؟

دستگیری در ریاست جمهوری کذب محض است	 
سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگاری درباره توئیت روز گذشته کریمی قدوسی نماینده 
مجلس مبنی بر روشن شدن دستگیری های مرتبط با آمد نیوز در نهاد ریاست جمهوری 
گفت: ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری کذب است و صحت ندارد. امیدوار هستم 
مقامات قضایی هم در پرونده  آمد نیوز اتهامات بی پایه ای را که مایه تشویش اذهان عمومی 
می شود، مورد رسیدگی جدی قرار دهند. وی گفت: این  راکه بازیگردانان "آمدنیوز" چه 
کسانی هستند دستگاه امنیتی پاسخ می دهد، باز هم از اقدامات سازمان اطالعات سپاه 
تشکر می کنم و خودشان پاسخ الزم را خواهند داد اما فکر می کنم وظیفه ما این است که از 
چیستی آمدنیوز بپرسیم و رسانه ها به این موضوع بپردازند. نمی توان با شیوه های آمدنیوز با 
آمدنیوز مقابله کرد، آمدنیوز یعنی اطالعات سازی، مخدوش سازی اذهان و فروپاشی ذهنی. 

روحانی در پرونده حسین فریدون دخالتی نداشته است	 
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره به زندان افتادن حسین فریدون و مرخصی وی گفت: 
آن چه من اطالع دارم این است که رئیس جمهور در فرایند پرونده حسین فریدون تا به حال هیچ 
گونه دخالتی نداشته اند. نه پیامی نه صحبتی حتی در حد صحبت کردن ساده که به طور مثال 
بگویند این طور بشود یا نشود هم صحبتی نداشته اند. این به معنی تایید مفاد پرونده نیست اما 
دولت هیچ گونه دخالتی در این زمینه نداشته و به تفکیک قوا معتقد هستیم.البته شخص آقای 
فریدون همانند همه شهروندان به مسیر دست یابی به اطالعات در پرونده اش اعتراض داشته 

است و می تواند دنبال کند و درخصوص بیرون آمدن وی از زندان هم اطالعی ندارم. 

دبیر کمیسیون ماده 10: 

فعالیت حوزوی جامعه 
 مدرسین و مجمع مدرسین

 به ما ربطی ندارد 

دبیر کمیسیون مــاده ۱۰ احـــزاب در باره 
فعالیت جامعه مدرسین حــوزه علمیه قم 
و مجمع مدرسین حــوزه علمیه قم گفت:  
تشکل هایی مانند جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم 
فعالیت حزبی نمی کنند و فعالیت حوزوی 

آن ها به ما ربطی ندارد. 
حمید مالنوری در گفت و گو با اعتماد آنالین 
با تاکید بر این که نهادی که مجوز جامعه 
مدرسین را داده، مسئولیت عملکرد آن 
ــزود: بنابراین چون  ها را بر عهده دارد اف
پروانه ای از ما ندارند، فعالیت حزبی هم 
ندارند، بنابراین اصاًل ما برای آن ها تصمیم 
ــاره فعالیت های  ــ نــمــی گــیــریــم.وی ، درب
سیاسی این تشکل ها تاکید کرد:اگر این 
کنند  حزبی  فعالیت  بخواهند  ها   تشکل 
قاعدتًا باید مجوز دریافت کنند. به تازگی 
هم دیدم در مصاحبه ها اعالم کرده بودند 
ما در انتخابات ورود نمی کنیم. اما اگر قصد 
داشته باشند که فعالیت حزبی انجام دهند، 
تابلوی آن ها به عنوان یک حزب یا تشکل 
سیاسی نیست و باید از ما مجوز بگیرند. 
مالنوری اظهار کــرد: تاکنون  اخذ مجوز 
جامعه مدرسین و مجمع مدرسین حوزه 
علمیه قم در کمیسیون مــاده ۱۰ احزاب 

مطرح نشده است.

انتقاد وزیر خارجه از بیانیه و ضرب االجل اخیر کارگروه اقدام مالی به ایران 

ظریف: تصمیم FATF علیه ایران کامال سیاسی است 

واعظی: رئیس جمهور8صبح تا 
23 شب به کارهای کشور می رسد 

رئیس دفتر رئیس جمهور دربــاره دیــدار با خانه 
احزاب با بیان این که رئیس جمهور صبح تا شب 
به کارهای کشور می رسد،افزود: اگر وقت باشد 
به این کار]جلسه با خانه احــزاب[ هم خواهیم 
رسید . واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
رئیس جمهور طی شش سال گذشته جلسه ای با 
خانه احزاب نداشته است و چه زمانی می خواهد 
برای این نهاد صنفی وقت بگذارد؟ اظهار کرد: من 
از این قراری که می فرمایید خبر ندارم؛ روسای 
جمهور دیگر هم این جلسه را نداشتند. وی که 
در گفت وگو با مهرسخن می گفت ، افزود: به هر 
حال هر جلسه ای خوب است که برگزار شود به 
شرط این که وقت رئیس جمهور را »االهم فاالهم« 
کنیم، زیرا قطعا رئیس جمهور هم مانند همه ما 
صبح ساعت ۷:۳۰ تا ۸ که می آید تا ساعت ۲۲ تا 
۲۳ شب به یک مقدار از کارهای کشور می رسد و 
توقعات از ایشان هم الی ماشاءا...است. واعظی 
ادامه داد: حاال اگر وقت باشد ما به این کار]جلسه 

با خانه احزاب[ هم خواهیم رسید.

گفت و گو
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سینما و تلویزیون 6

چهره ها و خبر ها

ستاره اسکندری به زودی و 
پس از پایان پخش »ستایش«، 
مینی سریال تاریخی »گیله وا« 
سیما   3 شبکه  آنتن  روی  را 
ــن سریال  خــواهــد داشـــت. ای

مدت هاست که آماده پخش است اما به دالیل 
نامعلوم، از آنتن دور مانده.

پردیس احمدیه که ایــن روزهــا 
در »المــیــنــور« مهرجویی بــازی 
می کند، مدتی پیش در »تومان« 
ــر مرتضی فرشباف کــه بــرای  اث
رونمایی در جشنواره فجر آماده 
مــی شــود، جلوی دوربــیــن رفته 

است.

علیرضا خمسه پس از چند سال 
دوری از سینما، با فیلم کمدی 
»مــاقــات با جــادوگــر« به سینما 
بازخواهد گشت. این فیلم، اولین 
تجربه کارگردانی حمید بهرامیان، 

برادر بهرام بهرامیان است.

ــا  ــن روزه ابــوالــقــاســم طالبی ای
در حــال تصویربرداری سریال 
»طاق« است. این سریال در ابتدا 
قرار بود برای نمایش خانگی تولید 
شود ولی در ادامه به عنوان یک 

پروژه الف فاخر تلویزیونی در سیمافیلم ثبت شد.

گفت وگویی  در  نصیریان  علی 
اعام کرده که اگر پیش از حضور 
در سریال »شهرزاد«، می دانست 
محمد امــامــی و هـــادی رضــوی 
مجموعه،  ایــن  سرمایه گذاران 

اتهامات مالی دارند، اصًا وارد پروژه نمی شد.
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تئاتر

سینمای جهان

سینمای ایران

تبرئه مدیران ارشاد از شکایت 
دادستانی

دو نفر از مدیران وزارت ارشاد، یک کارگردان و یک 
تهیه کننده تئاتر از شکایت دادسرای ارشاد به اتهام 

فراهم کردن موجبات فساد و فحشا تبرئه شدند.
ابوذر نصراللهی وکیل مدافع دو نفر از متهمان پرونده 
با اعام این خبر به ایرنا گفت: »شهریور سال گذشته 
بود که با انتشار تیزری از نمایش رویای نیمه شب 
تابستان، با اعام جرم دادستانی، نمایش مزبور 
توقیف و مریم کاظمی کارگردان این نمایش و شهرام 
اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر بازداشت و پس از چند 
روز با قرار وثیقه آزاد شدند و در نهایت عاوه بر این دو 
نفر، برای امیرحسین شفیعی تهیه کننده نمایش 
رویای نیمه شب و شهرام کرمی مدیرکل هنرهای 
نمایشی وزارت ارشاد، پرونده تشکیل شد.« وی که 
در این پرونده وکالت دو نفر از مدیران وزارت ارشاد 
را به عهده دارد، گفت: »پس از پخش تیزر مربوط به 
نمایش رویای نیمه شب تابستان، دادسرای ارشاد به 
شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد 
و شهرام اسدی  مدیر مجموعه تئاتر شهر، اتهام عجیب 
فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق صدور 
مجوز برای اجرای نمایش رویای نیمه شب تابستان 
را تفهیم کرد  و پرونده را به رغم ارائه دفاعیات مستند 
و مستدل، با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاد 
که خوشبختانه قاضی شعبه ۱۰۵۸ پس از برگزاری 
جلسه رسیدگی و استماع دقیق دفاعیات، رأی به 

برائت صادر کرد.«

  مائده کاشــیان   - پارســا پیروزفر کــه این روزها 
بیشــتر از قبل نامش را به بهانــه نقش آفرینی در 
فیلم ها، ال به الی اخبار می بینیم، پس از سه سال 
دوری از سینما، از شش ماهه دوم سال 97، دوره 
جدیدی از فعالیت هنری اش را آغاز کرده است. 
او در نیمه دوم سال 97 در دو فیلم »مجبوریم« و 
»بی حســی موضعی« ایفای نقش کرده و امســال 

هم خبر حضورش در فیلم جدید حسن فتحی 
یعنی »مست عشق« در نقش »موالنا« عالقه 

منــدان ســینما را غافلگیــر کرد. پارســا 
پیروزفــر در ادامه بازگشــت به ســینما، 
قرار است در فیلم »تی تی« کاری از آیدا 
پناهنده، بازی کند. به بهانه انتشار خبر 

نقش آفرینــی او در فیلــم »تی تــی« 
ایــن  گزیــده کاری  دربــاره 

بازیگر، حضــور پررنگ 
ســاله اش  چنــد 

و  تئاتــر  در 
او  بازگشــت 

ســینما  بــه 
نوشته ایم.

کــارگــردان »آخرین داستان« ضمن تشریح 
شرایط تأمین شده برای حضور این پویانمایی 
ایرانی در فهرست اولیه بهترین پویانمایی های 
سال از سوی آکادمی اسکار، از رایزنی برای 

اکران آن در سینماهای کشور خبر داد.
اشکان رهگذر کارگردان پویانمایی سینمایی 
»آخرین داستان« که بنابر اعام آکادمی اسکار 
توانسته به فهرست اولیه پویانمایی های برتر 
سال ۲۰۱۹ راه پیدا کند و فرصت رقابت با 
3۱ پویانمایی برتر جهان در این رویداد را به 
دست آورده است، درباره چگونگی پذیرش 
این پویانمایی از سوی آکادمی به مهر گفت: 
»مراسم ساالنه اسکار بخشی بــرای حضور 
فیلم های غیرانگلیسی زبان دارد که تا امروز 
اصغر فرهادی در آن دو بار موفق به دریافت 
جایزه اصلی شده است. این بخش در واقع 
کشورهایی  سینمایی  تولیدات  به  مربوط 
است که زبانشان انگلیسی نیست و تنها از 
پذیرفته  نمایندگی  به  فیلم  یک  کشور  هر 
می شود.« وی ادامه داد: »معرفی فیلم ها برای 
حضور در این بخش از طریق نهادهایی صورت 
می گیرد که آکادمی در هر کشور آن ها را به 

رسمیت می شناسد، اما روند انتخاب بهترین 
پویانمایی متفاوت است چراکه پویانمایی ذاتًا 
دارای شخصیت های واقعی نیست که زبان 
خاص داشته باشد. آکادمی اسکار می گوید، 
شبیه سازی  را  شخصیت ها  پــویــانــمــایــی، 
زبــان هــای  بــه  می تواند  نتیجه  در  می کند، 
مختلف دوبله شود و در بخش غیرانگلیسی 

زبان قرار نمی گیرد.«
این کارگردان پویانمایی تاکید کرد: »یک فیلم 
سینمایی پویانمایی انگلیسی زبان، اگر پیشینه 
چند  در  باشد،  داشته  خوبی  ای  جشنواره 
جشنواره که اسکار آن را تایید می کند حضور 
کارگردانش  یا  باشد  گرفته  جایزه  و  داشته 
و فیلم اش در  باشد  عضو »آسیفا هالیوود« 
آمریکا نمایش داشته باشد، از نگاه آکادمی 
واجد شرایط حضور در رقابت اسکار خواهد 
بود.« وی بیان کرد: »»آخرین داستان« واجد 
همه این شرایط بود و بعد از بررسی از سوی 
آکادمی اسکار، اجازه حضور در رقابت را پیدا 
کرد. خوشبختانه اکران این فیلم از روز جمعه 
در آمریکا آغاز شده است، همچنین افتتاحیه 
پخش جهانی ما رونمایی در جشنواره »انسی« 

جشنواره های  ترین  مهم  از  یکی  به عنوانی 
پویانمایی جهان بود و بعد از آن موفقیت های 

بین المللی خوبی هم به دست آورده است.«
ــود از رقیبانی  ــی خ ــاب رهــگــذر دربـــاره ارزی
بهترین  اسکار  جایزه  به  رسیدن  ــرای  ب که 
پــویــانــمــایــی ســـال پــیــش روی خـــود دارد، 
گفت: »»آخرین داستان« قرار است در کنار 
پویانمایی های دیگری از کمپانی های بزرگ 
دنیا رقابت کند؛ می توان گفت بخشی از این 
آثار جزو آثاری است که »آخرین داستان« به 
راحتی می تواند در کنار آن ها رقابت کند. 
همچنین این فیلم جزو آثار مستقل به شمار 
مــی رود که معموال در بین پنج نامزد نهایی 
که از سوی آکادمی معرفی می شود، یک یا 
دو اثر مستقل حضور دارند و این امیدواری 

ما را بیشتر می کند.« وی در پاسخ به این که 
برنامه اکران این فیلم در سینماهای داخل 
کشور چگونه خواهد بــود، تاکید کــرد: »در 
ــران مناسبی بــرای این  تــاش هستیم تا اک
فیلم داشته باشیم.  در حال رایزنی با شورای 
عالی اکران هستیم و قرارداد پخش این فیلم 
هم با شرکت »فیلمیران« بسته شده است.« 
رهگذر در پایان گفت: »گروه سنی که برای 
این پویانمایی از سوی وزارت ارشــاد اعام 
شده، مثبت ۱۵ سال است، اما ما با وزارت 
آمــوزش و پــرورش صحبت کرده ایم و مجوز 
اکران دانش آموزی با گروه سنی مثبت ۱۲ را 
هم گرفته ایم، به همین منظور با وزارت ارشاد 
در حال گفت وگو هستیم تا گروه سنی اعام 

شده برای اکران عمومی نیز اصاح شود.«

فصل جدید پارسا پیروزفر در سینما
دوری از سینما	 

پارسا پیروزفر در طول فعالیت هنری اش 
در سینما و تلویزیون معمواًل گزیده کار بوده 
و حساسیت زیادی روی انتخاب های خود 
داشته است. این بازیگر تا به حال در چهار 
سریال »در پناه تــو«، »در قلب مــن«، »سفر 
سبز« و »در چشم بــاد« بــازی کــرده که آثار 
موفق و پرمخاطبی بــوده انــد. پیروزفر در 
دوران اوج فعالیت خود در آثار تجاری 
انگشت شماری بــازی کــرده، اما 
ــم کم  ــتــخــاب هــای خـــوب ه ان
نداشته است. او بین سال های 
فاصله  سینما  از   ۸6 تــا   ۸4
گرفت و پس از آن در فیلم های 
معدودی چــون »اســب حیوان 
ــن جا بدون  ــت« و »ای نجیبی ا س
من« بازی کرد. پارسا پیروزفر از سال 
۹۰ تا ۹3 تنها در سه فیلم »زندگی 
جای دیگری ا ست«، »نزدیک تر« 
و »شکاف« ایفای نقش کرد و 
پس از آن تا سال ۹7 دوباره به 
مدت سه سال در هیچ فیلمی 

حضور نداشت.

حضور موثر در تئاتر	  
پارسا پیروزفر از آغاز فعالیت 
حرفه ای خود تا امروز، حضور 
پررنگ و موثری در عرصه تئاتر 
داشته است. او در تئاتر فقط 
تجربه کارگردانی یا بازیگری 
نداشته و تعدادی از نمایش 
نامه هایی را که  روی صحنه 

برده، خودش ترجمه کرده است. از مهم ترین 
نمایش هایی که او کارگردانی، ترجمه و بازی 
در آن را برعهده داشته، تئاتر »ماتریوشکا« 
است که طی سال های ۹4 تا ۹6 در ایران و 
کشورهایی مانند آمریکا و کانادا روی صحنه 
رفت. این نمایش 33 نقش متفاوت دارد که 
پارسا پیروزفر به تنهایی نقش همه آن 33 
کاراکتر را خودش بازی کرده است. اجرای 
ایــن تئاتر ســال ۹۵ جایزه بهترین بازیگر 
مرد سی وپنجمین جشنواره تئاتر فجر را در 
بخش بین الملل، برای او به ارمغان آورد. 
به کارگردانی  »بینوایان«  تئاتر موزیکال 
حسین پارسایی و نمایش »ماقات« دیگر 
نمایش های پرسروصدایی بود که او سال 

۹7 و اوایل ۹۸ اجرا کرده است.

نمونه کامل یک کاراکتر مثبت	 
اگر کاراکترهایی را که پارسا پیروزفر در 
نقش آن ها بازی کرده در ذهن مرور کنید، 
احتمااًل بیشتر شخصیت های مثبت و موجه 
به خاطرتان می آید. او به واسطه معصومیت 
خاصی که در چهره اش وجود دارد، بیشتر در 
قالب شخصیت های مثبت ظاهر شده است. 
و  مامان«  »مهمان  مانند  فیلم هایی  البته 
»نقاب« ثابت می کند که او می تواند در نقش 
شخصیت های نه چندان مثبت هم درخشان 
باشد، اما به طور کلی نقش های منفی و 
شرور با چهره معصوم و مثبت او خیلی جور 
نیست. پیروزفر در طول این سال ها خیلی 
کم در آثــار کمدی و طنز بــازی کــرده و سه 
فیلم »عروس خوش قدم«، »مهمان مامان«، 
»نقاب« و »اســب حیوان نجیبی اســت« در 

کارنامه او، آثاری هستند که رگه هایی از طنز 
در آن ها دیده می شود.

فرصت بازی در نقش »موالنا«	 
ایــن بازیگر اکنون مــزد گــزیــده کــاری اش 
را با فیلم »مست عشق« اثر حسن فتحی 
بـــازی در نقش شخصیت  گرفته اســـت. 
مهمی مثل »مــوالنــا« و همبازی شــدن با 
حسینی،  شهاب  مانند  محبوبی  ستاره  
می تواند نقطه عطفی در کارنامه او باشد. 
رضا  با  »مجبوریم«  فیلم  در  همچنین  او 
درمیشیان همکاری کرده است؛ فیلمی 
پرستاره و کنجکاوی برانگیز که با توجه به 
سابقه درمیشیان، از همین حاال به عنوان 
سی وهشتم  جشنواره  امیدهای  از  یکی 
فجر به حساب می آید. »بی حسی موضعی« 
به کارگردانی حسین مهکام در جشنواره 
جهانی فجر رونمایی شد و هیچ موفقیتی 
در آن کسب نکرد؛ هرچند نقدهای مثبتی 
هم بر آن نوشته شد. »تی تی« هم اکنون 
در مرحله پیش تولید است و فیلم برداری 
آن فعا تا پایان بــازی پیروزفر در »مست 
عشق« آغاز نخواهد شد. پیروزفر پیشنهاد 
بازی در فیلم »مغز استخوان« به کارگردانی 
حمیدرضا قربانی را هم داشته، اما نپذیرفته 
است. پارسا پیروزفر حاال در آستانه فصلی 
جدید از فعالیت های سینمایی خود قرار 
ــران قریب الوقوع  دارد، دوره ای که با اک
»بی حسی موضعی« و حضور سه فیلم »مست 
عشق«، »تی تی« و »مجبوریم« در جشنواره 
فجر، می تواند آغازگر موفقیت های تازه ای 

برای وی باشد.

 »آخرین داستان« ایرانی 
چگونه راهی اسکار شد؟ یک رکورد دیگر برای »جوکر«

فیلم »مالفیسنت: معشوقه شیطان« به رغم فروش 
دیگر  در  آمریکا  سینماهای  در  انتظار  از  کمتر 
کشورهای جهان آغازی قدرتمند را در گیشه تجربه 

کرد.
به گزارش ایسنا، این فیلم که دنباله فیلم سال ۲۰۱4 
و الهام گرفته از شخصیت شرور فیلم »زیبای خفته« 
اســت، در اولین هفته اکــران خود موفق به کسب 
فــروش ۱۱7 میلیون دالری در ۵6 کشور جهان 
شد. این فیلم در سینماهای آمریکا عملکرد کمتر از 
انتظار داشت و در ۲7۹۰ سالن سینما به فروش 36 
میلیون دالری رسید که تقریبا ۵۰ درصد کمتر از 
فروش آغازین قسمت اول این فیلم در سال ۲۰۱4 
است. بنابراین فروش جهانی این فیلم ماجراجویانه 
و فانتزی در هفته نخست اکران به ۱۵3 میلیون دالر 
رسید. فیلم »جوکر« ساخته تاد فیلیپس همچنان 
به فــروش موفق خود در بازارهای خارجی ادامه 
می دهد و این هفته نیز 77.۸ میلیون دالر به فروش 
خود اضافه کرد تا مجموع فروش گیشه بین الملل 
و جهانی خود را به ترتیب به 4۹۰ و 737 میلیون 
دالر برساند. »جوکر« در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، 
فیلم  پرفروش ترین  مکزیک،  و  روسیه، آرژانتین 
ساخته شده بر اساس کمیک  بوک های »دی سی« 
تاکنون اســت. این فیلم به زودی و با گذر از فیلم 
»ددپول« محصول ۲۰۱6، عنوان پرفروش ترین فیلم 
تاریخ سینمای جهان با درجه محدود R )مخاطبان 
کمتر از ۱7 سال باید همراه با یک بزرگ تر به تماشای 

فیلم بنشینند( تبدیل خواهد شد.
فیلم ابرقهرمانی »ددپول« با بازی »رایان رینولدز« 
با فروش 73۸ میلیون دالری پرفروش ترین فیلم 
سینمای جهان با درجه سنی R  است و حاال »جوکر« 
کمتر از یک میلیون دالر تا شکستن این رکورد 

فاصله دارد.

یوتیوب »رستاخیز« را حذف کرد

به دنبال شکایت و پیگیری های سازندگان فیلم 
»رستاخیز«، یوتیوب نسخه اصلی این فیلم را از روی 

سایت خود حذف کرد.
به گــزارش ایلنا، شهریور امسال فیلم سینمایی 
»رستاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش به نام 
»القربان« به زبان عربی و به صورت اینترنتی و قاچاق 
روی اینترنت و یوتیوب منتشر شد. به دنبال این 
مسئله احمدرضا درویش بیانیه شدیدی را نوشت و 
خواستار برخورد با انتشار غیرقانونی این فیلم شد. 
بعد از پیگیری های سازندگان فیلم مشخص شد که 
این فیلم از طریق یکی از کشورهای همسایه و بدون 
اجازه منتشر شده و در یوتیوب قرار گرفته است. 
با شکایت سازندگان فیلم »رستاخیز« در مجامع 
بین المللی، یوتیوب نسخه این فیلم را حذف کرد و 
همچنین برنامه ریزی صورت گرفته تا به محض آن 
که دوباره این فیلم در این سایت بارگذاری شود، 

به صورت خودکار حذف شود.
هرچند این فیلم در برخی کانال های تلگرامی 
همچنان وجود دارد اما سازندگان فیلم اعام کردند 
تماشا، کپی برداری و انتشار فیلم »رستاخیز« حرام و 

غیرقانونی است.
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رئیس دفتر رئیس جمهور: روحانی تا ساعت 23 سرکار است

یک کارمند که شب ها مسافرکشی می کند: دو 
ساعت دیگه بمونن سر کار، تازه میشن مثل ما!

 تکذیب ادعای صداوسیما درباره »٧٠٠ هزار تومان برای 3٠ 
دقیقه مکالمه از عراق« از سوی رئیس مرکز روابط عمومی 

وزارت ارتباطات

صداوسیما: حاال تومن نه، ریال، باالخره یه 
مبلغی بوده دیگه، جنبه انتقاد داشته باشین!

 کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: 
تلگرام فعال فیلتر می ماند

فیلترشکن فروش ها: دست شما درد نکنه!

گوشت الکچری که گوساله آن فقط شیر خورده و ماساژ 
عضالنی گرفته، در برخی مغازه ها کیلویی یک میلیون تومان!

گوساله شیر پاک خورده بدن ساز: به خدا خودم 
هم به این قیمت راضی نیستم!

انجمن خودروسازان: مسئول اوضاع فعلی خودروسازان بانک 
مرکزی است

بانک مرکزی )البد پس فردا(: مسئول اوضاع 
فعلی پول ملی، دارکوب است!

زنگ تفریح برای چه موجوداتی به صدا درمی آید؟
نیمکت: جادانش آموزی- جاساز همه چیز گرفته از لقمه نان و پنیر 
تا انواع لوح فشرده و مجالت روز جهان- محل اختفای دانش آموز 

ابتدایی در زنگ های تفریح
ــای  ــی ه ــودگ ــل نــیــمــی از آل ــام ــچ- ع ــام گـ ــم ــاه: ح ــی تخته س

زیست محیطی- شابلون ترسیم هیکل معلم
مبصر: مخابرات منطقه- صاحب ستون بدها و خوب ها- مجهز به 

اسلحه خطرناک ضربدر و ستاره و سنسور »برپا« و »برجا«
مسئول بوفه: الهه سیرکردن در ایران باستان- مالک واقعی 

مدرسه- مخترع ساندویچ کالباس بدون کالباس
شاگرد اول: لوس، ننر، بچه مثبت- از منفورترین چهره های 

مدرسه محسوب می شود- محبوب قلب ها سر جلسه امتحان
بخاری: قاتل اهلی- باربیکیوی دانش آموز- همکار و همراه وزیر 
اسبق آموزش و پرورش در زمینه ایجاد تناسب در تعداد معلم و 

دانش آموز
زنگ تفریح: موعد رهاسازی دانش آموزان در طبیعت- آمیزه ای 

از هنر و صنعت وحشی بازی
ناظم: ناظر فیفا-  صاحب جمله »آروم بدو کره خر« )رجوع کنید 

به زنگ تفریح(
صندلی معلم: جااستادی- سطل زباله مخصوص پونز و آدامس

امتحان: پل صــراط- ژانــر وحشت- زمــان شکوفایی استعداد 
نوشتن انشاهای تخیلی با موضوعاتی از قبیل »چطور برای بار سوم 
پدربزرگ مان را بکشیم؟«، »بیماری های العالج و موارد استفاده 

آن ها« و »آیا کتاب ریاضی همان پوشک برادر کوچک تر است؟«
دیوار دست شویی: کارگاه آموزش فحش های روز کشور- دفتر 
یادگاری دانش آموزان دبیرستان برای معشوق و البته تابلوی 

انتقادها و پیشنهادها درباره نوع اداره مدرسه.  

مدارس در یک نگاه

تیتر روز

از اون لحاظ

شعر روز

ای صاحب فال، خواب کافی را فراموش 
نکن... گفتم کافی! پاشو دیگه لنگ ظهر 

شد!

فال روز

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

ــوب به بعضی اداره هـــا که میرم،    دارک
کارمندهاشون انــگــار اربـــاب هستن و ما 
رعیت هاشون! یه چیزی درباره اینا کار کن. 
جعفری  
ــا رو تایید  ــوب: چشم، البته کــار اون دارکـ
نمی کنیم ولی با حقوقی که بعضی کارمندان 
و مدیران می گیرن، انصافا ما کارمندشون 

هم حساب نمیشیم!
  چه خبر از کمپین صاحبخانه خوب؟

دارکوب: گویا دیگه همه صاحبخونه ها خوب 
شدن و مستاجرها بی خیال کمپین شدن!

  دارکوب جان اوضاع جالبیه، اجناس هم 
گران می شوند و هم بی کیفیت!

دارکوب: خداییش کجاش جالبه؟!
  آرزو به دلم موند یه بار راحت و صحیح 
و بدون معطلی قبضم رو پیامکی پرداخت 
ــوب بــه مسئوالن بگو شما که  کنم! دارکـ
قبض های کاغذی رو حذف می کنین، قبلش 

زیرساخت اش رو هم درست کنین.
ــوب: شاید اون قــدر باید این مسیر رو  دارک
طی کنیم تا زیرساخت اش خــود به خود 

درست بشه!
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اولی: شنیدین ناجا گفته شعبه ای از پلیس فتا در سازمان محیط زیست فعال می شه؟
دومی: یعنی مراقبن که صفحه شخصی حیوانات هک نشه و درخت ها از حساب بوته ها 

کالهبرداری نکنن و ماهی ها مزاحم تلفنی قورباغه ها نشن؟!
اولی: نه نمکدون! این شعبه برای همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه 
مبارزه با حیوان آزاری و پایش و برخورد با جرایم محیط زیستی در فضای مجازی، 

راه اندازی می شه.
سومی: تا حاال چقدر جاش خالی بود تا جلوی بریده شدن گوش االغ ها و آتش گرفتن 

عمدی جنگل ها و آلوده شدن شبانه رودخانه ها رو بگیره.
اولی: البته این طور که من فهمیدم این شعبه پلیس فتا قراره جلوی انتشار فیلم های این 

اتفاقات رو توی شبکه های اجتماعی بگیره و پیگیری کنه.
سومی: همین هم غنیمته، خود صدمه زدن به محیط زیست یه طرف، انتشار عکس و 

فیلم ها هم از طرف دیگه داغ دل مون رو تازه می کنه.
دومی: می خوای اصال کال جلوی انتشار فیلم های خوردن آبگوشت و گاز زدن کلم 
بروکلی و رنده کردن هویج تسترها رو هم بگیرن که مبادا دلت داغ بشه؟ خب عزیز من، 
اگه اینا منتشر نشن که خود همین برادران پلیس نمی تونن خاطیان رو دستگیر کنن. 
کاش یه نهادی اول فیلم ها رو بازبینی کنه تا اگه ناراحت کننده بود سانسور کنه و بعد 

برن دنبال سر نخ.

مبارزه با کلم بروکلی آزاری!

نتیجه برخورد اصولی روان شناسانه با بچه های امروزی!  

در حاشیه جلسه های روزانه!

باز صبح است و زمان جلسه ها
وقت بحث و خوردن صبحانه ها

بحث ماشین و فروش خانه ها
وقت تعریف همه افسانه ها

قصه دیو و لولو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار

بحث جلسه پیرو جلسات پیش
رفع عیب خودروی ما با پولیش

حاضرین جلسه هم همچون سریش
هی به هم می پیچن از پا تا به ریش

نقشه های پشت و رو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار

در هوای برف و سرمای زیاد
جلسه های ما شده هم ازدیاد

صبح در کانکس و فردا در ستاد
بهر گرما و فرار از گیر باد

شلغم داغ و لبو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار

وقت تابستان و در گرمای داغ
باز هم این جلسه ها آمد سراغ

در هوای تازه پر عطر باغ
زیر آواز کبوتر یا کالغ

آب سرد آن سبو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار

نقشه ها قوزی باال قوز دگر
حاصل این جلسه تا روز دگر

حاصلش تا چای لب سوز دگر
جمع ما یک جمع پیروز دگر

پاشو اکنون آن پتو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار
ارسالی مخاطب: ناصر خان آقایی  

یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر 

دیگر قطع شد، خانوارهای 

بدون خودرو یا  دارای 

خودروی کمرت از ۵۰ میلیون 

تومان، در این مرحله از 

فهرست یارانه بگیران حذف 

منی شوند ) خربآنالین(

مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر 

دیگر قطع شد، خانوارهای 

بدون خودرو یا  دارای 

خودروی کمرت از ۵۰ میلیون 

تومان، در این مرحله از 

فهرست یارانه بگیران حذف 

منی شوند ) خربآنالین(

ممنون که 

این مرحله 

م یارانه 
ه

منو حذف 

نکردین!
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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.

رعایت حق الناس

آخرین بازمانده 

از جمعیت غربی 

درنای سیبری 

که مسیر ۴ هزار 

کیلومتری 

سیبری به 

شمال ایران را به 

تنهایی مهاجرت 

می کند

وضعیت نابه سامان نظافت و بهداشت 

 

روستای گردشگری فیلبند
این پول هایی که 

ورودی فیلبند می 
گیرن کجا خرج 
میشه؟ حیف 
فیلبنده که تو 

زباله ها داره دفن 
میشه!

درنای امید در فریدونکنار

عظمت پای 
عقاب در برابر 
دست انسان 
که انگار در 
حال گل یا 
پوچ بازی 

کردن هستند

یکی بعد از 

برداشتن دمپایی 

های یک نفر 

برای وضو گرفتن 

نامه عذر خواهی 

نوشته مدیران 

و مسئوالن 

چند تا نامه باید 

بنویسن؟!

شیوه جدید جلوگیری از تقلب

پای عقاب در مقابل دست انسان!

         تاریخچه ساخت جت در ایران

از هواپیماهای آموزشی ملخی »پرستو« و »S-68« )برای 
مراحل ابتدایی( و هواپیمای »سیمرغ« )نمونه آموزشی پیشرفته 
فراصوت( می توان به عنوان مثال هایی از تالش  برای تأمین نیاز 
در داخل بین اواخر دهه 60 تا اواسط دهه 80 نام برد.برای 
مرحله آموزشی پیشرفته با سرعت های فروصوت نیز تالش 
هایی توسط نیروی هوایی ارتش در قالب هواپیماهای »ُدرنا« و 
»تذرو-1 و 2« از اواخر دهه 60 تا میانه دهه 80 صورت گرفت و 
با وجود ساخت و آزمایش های پروازی مختلف در حد چند نمونه 
باقی مانده و به تولید انبوه نرسید.نیاز به هواپیمای جت آموزشی 
سبک فروصوت آن قدر جدی بود که نیروی هوایی ارتش این بار 
با تعریف یک همکاری مشترک با پژوهشکده سازمان صنایع 
هوایی، طرح یک جت آموزشی پیشرفته را دنبال کند. این پروژه 
که ظاهرًا در سال 88 آغاز شده به نام »کوثر88« معرفی شد. 
برای اولین بار تصویری از نمونه پروازی مقیاس کوچک کوثر 
در شهریور 93 مشاهده شد. سپس در فروردین 96 اولین نمونه 
هواپیمای کوثر88 در مراسمی رونمایی و از کارگاه ساخت 
خارج شد و سرانجام چند روز پیش با نام »یاسین« به پرواز درآمد.

         مشخصات جت آموزشی یاسین

جت »یاسین« طولی برابر 12 متر دارد و دهانه بال 10 متر 
و ارتفاع آن ۴ متر است. همچنین مساحت بال این سازه 2۴ 
متر مربع و وزن آن بدون سوخت، سرنشینان و بار، 5500 
کیلوگرم اعالم شده است. از نظر مشخصات پــرواز، ارتفاع 
پروازی آن 12 کیلومتر، طول باند مورد نیاز برای بلند شدن و 
فرود 700 متر، برد یکسره 1500 کیلومتر و مداومت پروازی 
آن نیز 90 دقیقه ذکر شده است. گفته می شود سرعت حداقل 
»یاسین« 200 کیلومتر بر ساعت و سرعت نهایی آن  حدود 
1080 کیلومتر بر ساعت است. در هواپیمای جت آموزشی 
مرحله پیشرفته یاسین از نمونه بدون پس سوز موتور توربوجت 
ایرانی اوج استفاده شده است. این موتور در نمونه با پس سوز 
در هواپیماهای جنگنده کوثر-1 به کار رفته است. استفاده 
از موتور ساخت داخل سبب می شود تا تولید این هواپیما 
وابستگی به خارج نداشته باشد. موتور اوج در حالت خشک 
)بــدون پس سوز( 3500 پوند رانــش ایجاد می کند که در 
مجموع دو موتور از این نوع رانش 7000 پوندی را برای یاسین 

فراهم می کنند.

صالحی - صبح 25 مهرماه بود که »یاسین« به عنوان اولین جت آموزشی رزمی ساخت ایران به پرواز درآمد و به طور رسمی از آن در 
آسمان رونمایی شد. از این جت پیشرفته قرار است برای آموزش خلبانان کشورمان  استفاده شود. آموزش خلبانی جنگنده های 
جت به عنوان یکی از حساس ترین مشاغل نظامی در مراحل متعددی با برنامه آموزشی هدفمندی به انجام می رسد. اما با توجه 
به تحریم های سنگین نظامی کشور در 30 سال گذشته امکان خرید هواپیما وجود نداشته است و متخصصان داخلی اقدام به 

طراحی و ساخت هواپیمای مورد نیاز کرده اند. تالش هایی که امروز در هیبت این جت باشکوه و پیشرفته متبلور شده است.

میگ L-15ATیاک 130یاسیننام جت آموزشی

روسیهچینروسیهایرانکشور سازنده

12m11.49m12.27m12.01mطول

4m4.76m4.81m4.42mارتفاع

4.6تن4.5تن4.6تن5.5تنوزن بدون بار

7.8تن9.5تن10.29تن-حداکثر وزن

3220پوند9200پوند5500پوند7000پوندقدرت رانش موتور

1010km/h1050km/h1700km/h1000km/hحداکثر سرعت

12km12.5km12.5km11kmحداکثر ارتفاع پرواز

مانوربرره ای در جورجیا و گوشت گوساله یک میلیونی!
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باج گیری فدراسیونی

صحبت های ملی پوش کبدی درباره فدراسیون کبدی 
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. »معراج شیخ« 
ملی پوش کبدی تیم ملی که در سوپر لیگ هند بازی 
می کند، گفته: »فدراسیون از من و چند بازیکن دیگر 
که به لیگ هند آمدیم چک و سفته گرفته که باید ۱۲ 
درصد قراردادمان را به آن ها بدهیم. در هیچ رشته ای 
این طور نیست که لژیونر مقداری از قــراردادش را به 
فدراسیون بدهد.« کاربران به این کار فدراسیون 
واکنش نشان دادند. بعضی از کاربران معتقد بودند که 
برخی از فدراسیون ها دارن قوانینی رو باب می کنن که به 
نفع فدراسیون هاست و نه ورزشکاران و البته برخی هم 
بر این باورند که ورزشکاری که لژیونر می شود باید مبلغی 
از قراردادش را به خاطر هزینه هایی که برای رشد او شده 

به فدراسیون پرداخت کند.
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»ساحل ناز« فروشی!

زمزمه های واگذاری جزایر ناز در جزیره قشم که سال ها 
به عنوان منطقه ای بکر و منحصر به فرد مورد استقبال 
گردشگران و ساکنان محلی قرار می گرفت به بخش 
خصوصی، این روزها موجب نگرانی مردم قشم شده 
است. تصاویری از زنجیره انسانی در اعتراض به این 
حرکت در فضای مجازی دست به دست شد که بازتاب 
گسترده ای داشت. معاون سازمان منطقه آزاد قشم، در 
این باره گفته است که واگذاری مدیریت این ساحل به 
بخش خصوصی با هدف افزایش خدمات به گردشگران 
از جمله ایجاد جاده دسترسی ویژه و احداث مکان های 
اقامتی انجام شده است. هرچند به گفته داوود اسالمی، 
دهیار روستای ریگو، دسترسی مردم به نقاط ساحلی 
زیادی در قشم قطع شده است.  کاربری نوشت: »جزایر 
ناز قشم ثبت ملی شدن چطوری می خوان یک اثر ملی رو 
واگذار کنن!؟« کاربر دیگری نوشت: »مسئوالن استان 
هرمزگان بهتره به جای این کارها با دریا خواری مبارزه 
کنن.« کاربری هم نوشت: »با این طرح فقط استفاده از 

ساحل پولی میشه!« 
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گوشت گوساله یک میلیونی!

» گوشت های الکچری و ماساژ دیده!« این که قیمت گوشت 
به یک باره با جهشی همراه شد و خیلی ها توان خرید آن را 
ندارند جدای از موضوعی است که در این مطلب قرار است 
بخوانید. هرچند وقت یک بار پیج های مختلف اینترنتی 
جوالنگاهی برای فروش گوشت های الکچری و گران قیمت 
می شود که همین مسئله به واکنش های مختلف نیز منجر 
شده است. گوشت الکچری یا همان گوشت ویل)گوشتی 
که گوساله آن تنها منبع تغذیه اش شیر است و دام آن 
با گرفتن ماساژ عضالنی، گوشتی با بافت لطیف خواهد 
داشت( در برخی مغازه های شمال شهر کیلویی یک میلیون 
تومان عرضه می شود. کاربری نوشت: »این گوشت ویل 
قیمتش این قدری باالست که با خریدش میفتی توی چاه 
ویل!« کاربر دیگری نوشت: »حاال از کجا معلوم این گوشت 

همه این شرایط رو داشته!«
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مانور برره ای در جورجیا

خبر کشته شدن در مانور آن قدر طنز است که سال ها 
با آن جوک ساخته ایم و خندیده ایم و هیچ وقت باور 
نکرده ایم.  اما وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که در جریان 
تمرین نظامی ارتش در پایگاه »فورت استوارت-هانتر« 
واقع در ایالت جورجیا ، دست کم سه نظامی این کشور 
کشته و سه نفر دیگر هم زخمی شده اند. کاربران فضای 
مجازی هم با انتشار بخشی از سریال برره که به طنز در یک 
مانور کشته شده بودند به این خبر واکنش نشان دادند. 
کاربری به طنز نوشت: »فکر کنم تمرین نظامی لو رفته 
بوده!« کاربر دیگری نوشت: »اینا فقط توی فیلماشون 
ابرقهرمانن.« کاربری هم نوشت: »باز جای شکرش باقیه 

اسیر نداشتن!«
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ِهد نزنید!

نتایج یک تحقیق دربــاره احتمال مرگ فوتبالیست های 
حرفه ای بازنشسته خیلی زود از پربازدیدهای فضای 
مجازی شد. در این تحقیق آمده است که احتمال مرگ 
فوتبالیست های حرفه ای بازنشسته به دلیل ابتال به 
بیماری زوال عقل 3/5 برابر بیشتر از دیگر افراد همسن 
خودشان است. در این تحقیق ۷۶۷۶ فوتبالیست سابق 
اسکاتلندی در میان ۲3۰۰۰ نفر بررسی شده اند. کاربران 
به این تحقیق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »این 
هدهایی که اونا می زنن باید یه عوارضی هم داشته باشه.« 
کاربر دیگری به طنز نوشت: »زوال عقل رو توی برخی از 
همین بازیکن های فعلی هم میشه دید نیاز به بازنشسته 
شدنشون نیست.« کاربری هم نوشت: »این همه از پول 

قراردادهاشون می گین خوبه که اینا رو هم بگین.« 

 

  3.1     M   views 

سرنوشت کفش های ایرانی

ویدئویی از یک برنامه تلویزیونی در فضای مجازی منتشر 
شده که در آن به سرنوشت کارخانه های تولید کفش 
ایرانی اشاره می شود. شرکت های بزرگی مانند »کفش 
ملّی«، »کفش باّل« و »کفش ایران«. در این برنامه گفته 
می شود که »کفش ملی« در گذشته نه تنها نیاز داخل را 
تامین می کرده  که به اروپا هم صادرات داشته است. این 
تولیدکنندگان در حالی در چند دهه اخیر دچار افول شده یا 
از بین رفته اند که از بسیاری برندهای معروف امروز جهان 
باسابقه تر بوده اند. البته این برنامه واکنش های منفی 
هم داشته است. کاربری نوشت: »مالک کفش ملی پس 
از انقالب و مصادره اموالش، ابتدا کارخانه کفش و چرم 
سازی را در بوستون و سپس در قاهره تاسیس کرد.« 
کاربر دیگری نوشت: »واگذاری های بدون کارشناسی که 
البته هنوز هم اتفاق میفته باعث میشه که یک صنعت کامال 

از بین بره، هپکو هم از همین نمونه هاست.«

یاسین ایراین در اوج یاسین ایراین در اوج 

آشنایی بیشتر با مشخصات جت آموزشی یاسین و مقایسه آن با چند جت آموزشی دیگر 

نقاشی اتاق آقای نماینده!
 برگرفته از صفحه اینستاگرام ابوالفضل جلیلی  نویسنده وکارگردان

مقایسه یاسین ایرانی با چند جت آموزشی 

 پسر عمه م بهم زنگ زد گفت یه کار بهم خورده میای کمک ؟ 
گفتم آره کجا ؟

یه منطقه ویالیی باحال.
چی هست ؟

نقاشی ساختمون، یعنی کل اش یه اتاق پذیرایی خیلی بزرگه 
ولی طرف چون می خواد یه رنگ خیییییلی خاص بزنه گفتم 

تو بیای که تو کار نقاشی هستی.باشه میام.
_ من پونزده ساله مبتدی نقاش رنگ روغن.

پسرعمه م هجده ساله، در جست وجوی کار. تا به امروزم هیچ 
کدوممون نقاشی ساختمون انجام نداده بودیم.

حاالهر دوتایی داخل یه مغازه رنگ فروشی بزرگ و قدیمی 
در برابر فروشنده مسن و کارکشته.

_شما به سن تون نمی خوره که کاربلد باشید !؟
حاج آقا من تو نقاشی رنگ روغن سال قبل تو دانش آموزای 
کشور اول شدم ایشونم از هشت سالگی تو کار رنگ کاری اند.
_حواستونو جمع کنین این کار باید خیلی درجه یک دربیاد، 
ویالی نماینده شهره، نماینده مجلس. چندتا نقاشم اومدن 

قیمت دادن من قبول نکردم.
اکی شما چقدر می خواین ؟

گفتم حاج آقا اجازه بدین ما رنگ کنیم اگه مورد پسندتون شد 
هرقدر خواستین بدین....

_دوتا سطل بزرگ خریدیم یه نردبون دوطرفه دست دو، یه 
قلم مو.چن تاهم قوطی رنگ سرمه ای و زرد کروم، سفیدم 

برای سقف.
دیوارها رو از باال شروع کردیم به نوبت. رسیدیم به وسط 
رنگ تموم شد دوباره ساختیم رسیدیم به یه متری کف رنگ 

تموم شد، سه باره ساختیم. آماده 
شدیم برای سقف که نماینده شهر 

وارد شد. الغرمردنی با یه شلوار گشاد 
دمپا پاکتی یه پیرهن یقه انگلیسی آستین کوتاه یه کاله 
شاپوی توری و یه عینک پنسی رو دماغ گنده ش. پرسید 

اوستا تون کو ؟
-خودمونیم

دیوارا چرا سه رنگ شده!؟
-تازه فهمیدم که ما باید رنگو یه باره ترکیب می کردیم.فورا 

گفتم قربان خشک بشه یه دست میشه.
چرا سقفو اول رنگ نکردین !؟

فهمید که رودست خورده. داد زد من پدرتونو درمیارم شما 
که این کاره نبودین غلط... که سطل بزرگ رنگ سفید و 
برداشتمو پریدم رو نردبون. نماینده پایین داد می زد، من باال 
قلم مو. که پاش خورد به نردبونو من باسطل رنگ افتادم کف 

اتاق.نماینده شهرو انگار کردی توسطل ماست.
پسرعمه ام داد می زد سرش که داد نزن رنگ میره تو دهنت. 
من وسط اتاق از خنده مرده بودم. یه حوض وسط حیاط بود 

پسرعمه ام نماینده رو بغل کرد گذاشت وسط حوض.
نماینده می رفت زیر آب پسرعمه م به من می گفت.... !

نماینده میومد باال بهش می گفت قربان هنوز پاک نشدید.
آب حوض شده بود عین دوغ، شاپو مثل قایق بچه ها رو 
آب شناور، من وسط اتاق ریسه. نماینده عینک به دست با 
چشمان بسته هی از زیر آب میومد باال پسرعمه دست رو 

سرکچل نماینده فشارش می داد زیر آب.
هیچ وقت از بابام کتک به این لذت بخشی نخورده بودم.

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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خاطره

عشق مرگبار
سرهنگ بازنشسته شمس آبادی

ــاره آن قــدر صحنه  سربریده یک زن در خانه نیمه ک
دلخراشی بود که یک کارگر با دیدن آن بیهوش شده بود 
و من باید با دقت این سر بریده را نگاه می کردم تا شاید 

یک روزی در جریان دیده هایم نیاز داشته باشم.
هنوز یادم است اواخر دهه 70 بود، مامور گشت اداره 
آگاهی تهران در خیابان ولیعصر بودم که ناگهان یک 
افسر راهنمایی و رانندگی به سمت ما دوید و از رفتارهای 

عجیب یک مرد ژولیده خبر داد.
افسر پلیس گفت که یک مرد از صبح وارد میدان ونک شده 

و با چاقویی که در دست دارد با خودش حرف می زند.
ساعت 13 ظهر بود که به سراغ مرد ژولیده با دستان 
خون آلود رفتم او در میان شمشادهای وسط میدان ونک 
نشسته بود. صحنه عجیبی را دیدم، آن مرد در حالی 
که با چاقو به زمین می زد  با خودش حرف می زد و فقط 
می گفت خالصش کردم، خالصش کردم، خالصش 

کردم.
کنجکاو شده بــودم، مرد ژولیده همه لباسش خاکی 
شده بود. وقتی ما را دید هیچ تقالیی برای فرار نکرد، او 
را  به کالنتری ونک بردم ، با صدایی لرزان از ما خواست 
یک چای نبات برایش بیاوریم. باید روان کاوانه برخورد 
می کردیم و دوستانه به او نزدیک می شدیم. روح و روان 

آشفته ای داشت.
با همان چای نبات با او دوستی کردم و از حرف هایش 
فهمیدم به خاطر مواد و الکل چندباری به زندان رفته 
است. او آرام حرف می زد که ناگهان صدایش تند شد 
و با تندی مرتب تکرار کرد کشتم و خالصش کردم، 
من خالصش کردم، با همان چاقویی که دیدید. اصال 

پشیمانی در چهره و صدایش دیده نمی شد.
پرسیدم چه کسی را کشتی؟ 

گفت زهره را.
فهمیدم یک زن را کشته اســت، پرسیدم  جسد زهره 
کــجــاســت؟ مکث کـــرد، لبخندی زد و انــگــار برنده 
مسابقه ای شده است، گفت که جسد را دفن کرده است.
  از او خواستیم محل دفن کردن جسد زهره را به ما نشان 
دهد، مطمئن بودم که قتل رخ داده است اما پیدا کردن 

جسد خیلی مهم تر از اطمینان من بود.
سوار ماشین آگاهی شدیم و به سمت شرق تهران حرکت 
کردیم، جلوی یک ساختمان چهار طبقه نیمه کاره 
ایستادیم و مرد ژولیده با هیجان ما را به طبقه اول برد،  با 
انگشت جایی در کف خانه را به ما نشان داد و گفت زهره 

را در این جا دفن کرده ام .
یک کارگر را صدا زدیم و با بیل و کلنگ شروع به کندن 
زمین کــرد، به یک بشکه که در چــاه ساختمان بود، 
رسیدیم که قاتل باز با هیجان و کمی خنده خواست 

خودش جسد را بیرون بیاورد.
شوکه شده بودیم، فکر می کردیم جسد یک زن را بیرون 
می کشد اما در کمال تعجب مرد ژولیده دستش را داخل 
بشکه کرد و سر بریده شده یک زن را بیرون آورد. صحنه 
وحشتناکی بود تا جایی که کارگر ساختمان با دیدن سر 

بریده شده بیهوش شد و روی زمین افتاد.
خیلی زود بازپرس ویژه قتل و تیم جنایی پلیس آگاهی را 
مطلع کردیم، همان روز بررسی ها نشان داد قاتل، جسد 

زهره را سه قسمت کرده است.
او با خونسردی می گفت، خالصش کردم و چون داخل 

بشکه جا نمی شد تکه تکه اش کردم.
او اصال پشیمان نبود، می دانستم در حالت روحی 
مناسبی نیست، وقتی آرام شد پرسیدم چرا؟ و گفت: 
من سال ها عاشق زهره بودم و حتی به خواستگاری اش 

رفتم اما او با مرد دیگری ازدواج کرد.
هر وقت مشروب می خوردم و یاد زهره می افتادم جلوی 
در خانه شان می رفتم. می دانستم که شوهر زهره پرستار 

است و روزهایی که شیفت بود به خانه بازنمی گشت.
چندبار به جلوی در خانه اش رفتم و دربــاره ایــن که 
چــرا با من ازدواج نکرده بــود، ســوال کــردم که زهره 
همیشه می گفت به پلیس زنگ می زنم و می خواست که 

مزاحمش نشوم اما من دلم هنوز با زهره بود.
ــادی از  قاتل گفت: خسته شده بــودم و هنوز مدت زی
ازدواجش نگذشته بود که به سراغ او رفتم، در خانه شان 
باز بود، داخل شدم، زهره مرا دید و خواست جیغ و فریاد 
بزند که به عقب هلش دادم ، سرش به پله خورد و همان 

جا تمام کرد و بعد...
برای تحقیقات بیشتر به خانه زهره رفتیم، مرد جوانی 
را جلوی در دیدیم که می گفت زنش گم شده و خانه اش 

پر از خون است.
قاتل راست گفته بود، داخل خانه رفتیم، مرد ژولیده همه 
صحنه را نشان داد، او بعد از قتل ، زهره را داخل حمام 

برده بود و با چاقو آن را به سه قسمت تقسیم کرده بود.
قاتل که نمی خواست همسایه ها متوجه ماجرا شوند، 
از خانه خارج شده و خودروی وانت یکی از دوستانش را 
به امانت گرفته بود. داخل خانه زهره یک کارتن یخچال 
بود که جسد تکه تکه شده را ابتدا داخــل یک نایلون 
گذاشته و پس از آن جسد را داخل کارتن قرار داده بود. 
هیچ کس فکر نمی کرد داخل کارتن یک جسد باشد به 
همین دلیل آن را پشت وانت گذاشته و به ساختمان یکی 
از فامیل هایش که در آن جا کار می کرد برده و جسد را 

همان جا دفن کرده بود.
قاتل 29 سال بیشتر نداشت و بعد از قتل به سرش زده 
بود و مدام با چاقوی خون آلود در خیابان ها راه می رفت 
و داد می زد خالصش کردم تا این که داخل میدان ونک 
رفته و پشت شمشادها نشسته بود. او هنوز نمی دانست 
کارش درست بود یا نه؟!اما تصور می کرد زهره را خالص 
کرده است در حالی که زن بیچاره انتخاب کرده بود با 
مرد سالمی زندگی کند و قربانی یک عشق یک طرفه 

شده بود.

پسر جوان وقتی شنید دوست قدیمی اش 
پشت سراو و دختر مورد عالقه اش حرف 

زده است پای در قرار مرگ گذاشت.
این مرد می گوید، به دیدار دوستش رفته 
تا به این داستان سرایی ها پایان دهد اما 
در یک درگیری خیابانی دستش به خون 

دوستش آلوده شده است.
جدال خیابانی	 

ظهر شنبه 27 مهر امسال عقربه ها 
ساعت 14 را نشان می داد که پسر 20 
ساله ای همراه دختر مورد عالقه اش 
پای در خیابان مقداد منطقه پیروزی 
تهران گذاشت و قصد داشت با یکی 
از دوستانش به نام میالد که از چندی 
قبل با هم اختالف داشتند، صحبت 

کند.
پسر جوان وقتی در محل قرار با دوست 
قدیمی اش حاضر شــد، قبل از ایــن که 
شروع به صحبت کند میالد با گاز اشک 

آور به سمت او حمله کرد.
حمید در این صحنه چاقویی را که از قبل 
همراهش بود از جیبش بیرون کشید و 
دو ضربه به سینه و صورت دوستش زد، 
میالد روی زمین افتاد و همین کافی بود تا 
حمید همراه دختر مورد عالقه اش صحنه 

درگیری را ترک و فرار کنند.
قتل پسر جوان	 

دقایقی بعد ماجرای درگیری خونین به 
ماموران کالنتری 121 سلیمانیه تهران 
مخابره شد و خیلی زود تیمی از ماموران 
برای بررسی های ابتدایی در محل حاضر 

شدند.
شد  داده  انتقال  بیمارستان  به  میالد 
اما به دلیل شدت خونریزی روی تخت 
همین  و  شد  مــرگ  تسلیم  بیمارستان 
کافی بود تا تیمی از ماموران اداره 10 
پلیس آگاهی تهران برای دستگیری عامل 

این جنایت خیابانی وارد عمل شوند.
کارآگاهان در گام نخست به محل جنایت 
رفتند و در تحقیقات میدانی پی  بردند، 
حمید و میالد ازدوستان قدیمی بودند 
و از زمانی که حمید با دختر جوان آشنا 
ــد و  ــده ان ــده بــا هــم دچــار اخــتــالف ش ش
شاهدان درگیری مرگبار، حمید را به 

عنوان قاتل معرفی کردند.
ــی هــا بــرای  ــاب همین کــافــی بــود تــا ردی

دستگیری عامل جنایت کلید زده شود 
و کارآگاهان پی بردند که حمید پس از 
درگیری به خانه نرفته و فراری شده است.

قاتل در اداره پلیس	 
ــه داشـــت و  ــای پلیسی ادامـ تجسس ه
ماموران پاتوق هایی را که حمید به آن 
جا تردد داشت تحت نظر قرار دادند اما 
سرنخی از مخفیگاه پسر جوان به دست 
نیامد تا این که شامگاه یک شنبه 28 
مهر امسال پسر جوان با حضور در اداره 
10 پلیس آگاهی تهران خود را تسلیم 

ماموران  کرد.
حمید 26 ساله در اعترافاتش ادعا کرد 
که من قصد کشتن میالد را نداشتم و 
تنها قصد داشتم با او صحبت کنم تا دیگر 
پشت سر من و دختر مورد عالقه ام حرفی 
نزند اما میالد به صورت من گاز اشک آور 
زد که با چشمان بسته و دفاع از خودم 
چاقو را از جیبم بیرون کشیدم و به سمت 
میالد پرت کردم که فکر کنم دو ضربه به 
او خورد و وقتی فهمیدم میالد روی زمین 

افتاده پا به فرار گذاشتم.
وی افزود: وقتی شنیدم میالد فوت کرده 
اســت، تصمیم گرفتم خــودم را تسلیم 
پلیس کنم چون من قصد کشتن  نداشتم 
و در یک اتفاق این قتل رقم خورده است.

گفت وگو با رفیق کش	 
حمید 26 ساله پس از ایــن که خــود را 

ــروز در  ــرد، صبح دی تسلیم مــامــوران ک
دادســـرای امــور جنایی تهران بــه  بیان 
ــا کــرد که  جزئیات قتل پــرداخــت و ادع
میالد پشت سر من حرف زده بود و می 
خواستم به این داستان سرایی ها پایان 
دهم و اگر به سمت من حمله نمی کرد 

هیچ اتفاقی نمی افتاد.
سابقه داری؟	 
نه.
به چه جرمی دستگیر شدی؟	 

قتل دوست قدیمی ام.
انگیزه؟	 

انگیزه ای نبود و فقط در یک اتفاق پیش 
بینی نشده این قتل رقم خورد.

چه اتفاقی؟	 
من چندی قبل با یک دختر جوان آشنا 
شدم و با هم دوست شدیم و از همان ابتدا 
میالد پشت سر من و دختر مورد عالقه ام 
حرف می زد و در رابطه ما دخالت می کرد 
و همین باعث شد تا بین ما کدورت پیش 
بیاید و دوستی مان کمرنگ شد تا این که 
از سارا شنیدم که میالد از قبل برای او 
ایجاد مزاحمت کرده و حتی پیامک هایی 

به او داده بود.
ــت بــه قتل 	  بــه خاطر دختر جــوان دس

زدی؟
وقتی با ســارا آشنا شــدم، فهمیدم او از 
بستگان دورمـــان اســت و در حالی که 

رابطه من و میالد به خاطر او خدشه دار 
شده بود از یکی از دوستان مشترکمان 
شنیدم که میالد برای من کری خوانده و 
ادعا کرده حمید را به خاطر رفتارهایش 
می کشم، وقتی این حرف ها را شنیدم، 
مالقات  ــرار  ق میالد  بــا  گرفتم  تصمیم 

بگذارم تا این اختالفات پایان بگیرد.
روز قتل چه اتفاقی افتاد؟	 

وقتی به میالد زنگ زدم و قرار گذاشتم، 
او ادعا کرد با چند تن از دوستانش سر 
ــرار می آیــد تا مــرا کتک بزند، من به  ق
حرفش  توجهی نکردم و همراه دختر 
مورد عالقه ام به محل قرار در خیابان 
مقداد رفتم، میالد وقتی به من رسید 
گاز اشک آور به صورتم زد، چشمانم می 
سوخت و بــرای دفــاع از خــودم چاقو به 
دست شدم و با چشمان بسته دو ضربه به 
سمت میالد پرت کردم که یکی به سینه 
و یکی به صورتش خورد و سپس همراه 
دختر مورد عالقه ام پا به فرار گذاشتیم.

پس از قتل کجا رفتی؟	 
نمی دانستم میالد کشته شده است و 
همراه دختر مورد عالقه ام که قرار بود با 
هم ازدواج کنیم به منطقه فرحزاد رفتیم 
که شب از دوستانم شنیدم میالد فوت 

کرده است.
چرا فرار نکردی؟	 

وقتی شنیدم دوست قدیمی ام را کشتم 
عذاب وجــدان داشتم و ناراحت بودم، 
من نمی خواستم او را بکشم به همین 
دلیل تا فردای روز قتل منتظر ماندم و با 
خودم فکر کردم و تصمیم گرفتم خودم 

را تسلیم پلیس کنم.
همیشه چاقو همراه خود داری؟	 

نه، روز قتل چون میالد گفته بود با چند 
تن از دوستانش برای کتک کاری به محل 
قرار می آیند برای دفاع از خودم چاقو 
را در جیبم گذاشتم و اگر چاقو همراهم 

نبود میالد زنده بود و من قاتل نبودم.
حرف آخر؟	 

کشتن  قصد  من  کنید  ــاور  ب پشیمانم، 
نداشتم.

بنا بر این گزارش، متهم برای تحقیقات 
بیشتر به دستور بــازپــرس پــرونــده در 
اختیار کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفته است.

تحلیل کارشناس	 

افکار مسموم
دکتر کاظم قجاوند 

جامعه شناس و استاد دانشگاه 
متاسفانه برخی افراد در جامعه نمی توانند 
به صورت شفاف، محتویات افکار وذهن خود 
را به دیگران انتقال دهند و حرف دل شان را 
مطرح کنند از این رو به روش های غیراخالقی 
متوسل می شوند و به روش های ناپسندی 
چون غیبت کردن، پشت سر یکدیگر حرف 
زدن، سخن چینی  و حرف ها را این ور و آن 
ور بردن روی می آورند که همین روش های 
نامطلوب عامل کینه جویی و دشمنی در 

روابط می شود. 
هرگاه در جامعه ای مهارت های برقراری 
ارتباط شفاف و واضح نباشد و بازخوردهای 
مناسب از روابط حذف شود به سخن چینی 
و غیبت کردن پشت سر یکدیگر گرایش پیدا 
می کنند زیرا این افراد عناصر مهم ارتباطی 
را از یاد برده اند.  غیبت کردن و سخن چینی 
پشت سر دیگران پدیده ناپسند و زشتی است 
که احساسات منفی در روابط افراد به وجود 
می آورد و چنان چه آن فرد سوم حرف ها و 
سخن هایی را که پشت سرش زده شده بشنود 
دچار خشم و نفرت می شود و همین ناراحتی 
ها باعث بروز کینه و کدورت می شود و انگیزه 
ای است برای ارتکاب جرم، انتقام گیری یا 
حتی قتل های هولناک! وقتی در روابط اصل 
شفافیت حذف و افکار مسموم جایگزین شود، 
قطعا قضاوت های زودهنگام رخ می دهد و 
پیش داوری ها سبب تخریب روابط می شود. 
از این رو افراد در تصمیم گیری عجله و شتاب 
می کنند و انتخاب این روش های ناپسند 
گاهی جنایت های هولناکی را رقم می زند.  
غیبت کردن و سخن چینی ریشه پدید آمدن 
سوء تفاهم و سوء برداشت ها به شمار می رود 
و فردی که مورد قضاوت دیگران قرار گرفته 
رفتارهای خشن را با خود به جامعه می برد و 
سعی می کند در نخستین فرصت رفتارهای 
انتقام جویانه را از خود بروز دهد تا آتش کینه 

و نفرتش خاموش شود. 
مدیریت کلمات و ارتباطات به عنوان یکی از 
اساسی ترین مهارت های زندگی محسوب 
می شود که در صورت بی توجهی به آن عامل 
فروپاشی خانواده ها و درگیری میان اعضای 

یک خانواده خواهد شد.
در حالی که برای پیشگیری از وقوع جنایت 
های هولناک بهتر است افراد در روابط شان 
شفافیت داشته باشند و به جای غیبت و سخن 

چینی مستقیم با یکدیگر صحبت کنند.

قاتل با پای خود تسلیم شد

قرار مرگ 2 دوست به خاطر یک دختر!

دسیسه شیطانی همسایه برای 
پیرمرد در سفر بود که شنید همسر صیغه ای اش با کودک تهرانی

ترک او با مرد دیگری ازدواج کرده است به همین 
دلیل تصمیم هولناکی گرفت. راننده پیر عروس خانم 
را به قتل رساند و جسد او را با همدستی دوستش 
مثله کرد . اوایل مرداد سال 97 ، پسر جوانی با پلیس 
تماس گرفت و از ناپدید شدن مادر ۴۵ ساله اش به 
نام اکرم خبر داد . وی گفت: مادرم پس از درگذشت 
پدرم به تنهایی در خانه اش  در جنوب تهران زندگی 
می کرد .او دیروز با من تماس گرفت و از من خواست 
تا به خانه اش بروم اما وقتی عصر  مقابل خانه مادرم 
رفتم کسی در را باز نکرد . من با کلید یدک وارد 
خانه مادرم شدم اما هیچ خبری از مادرم نبود  گمان 
می کنم بالیی سر مادرم آمده باشد.  به دنبال شکایت 
پسر جوان، تحقیق برای افشای راز ناپدید شدن  زن 
تنها آغاز شد .  پلیس در نخستین مرحله  از تحقیق ها 
به بررسی مکالمات تلفنی این زن پرداخت و به رابطه 
وی با یک مرد 72 ساله به نام اسماعیل پی برد . مرد 
سالخورده  بازداشت شد و گفت :اکرم هشت سال 
همسر صیغه ای من بود.من در سفر کاری بودم و 
نمی دانم  چه بالیی سر او آمده است.  این مرد سعی 
داشت با دروغگویی هایش پلیس را گمراه کند که در  
تحقیقات تکمیلی پلیس به جنایت اعتراف کرد . وی 

گفت: من راننده ماشین سنگین بودم. هشت سال 
قبل با اکرم آشنا شدم و او را صیغه کردم  اما فرزندان 
اکرم از ازدواج موقت ما اطالعی نداشتند .من می 
خواستم با بازگشت از آخرین سفر کاری او را عقد کنم 
اما وقتی پس از سه ماه سفر کاری به تهران بازگشتم و 
با اکرم تماس گرفتم پاسخ من را نداد. من به دیدن او 
رفتم  و او  حرف هایی زد که  از شنیدن آن شوکه شدم.  
قاتل موسفید گفت: اکرم ادعا می کرد از زندگی 
پنهانی با من خسته شده و به همین دلیل مدتی پیش 
با یک مرد ازدواج کرده است.  باورم نمی شد ! اکرم 
مشغول تمیز کردن مرغ بود .من که از شنیدن حرف 
های او عصبانی شده بودم چاقو را از دستش گرفتم 
و چند ضربه به او زدم .من در اوج خشم گلوی او را با 
چاقو بریدم و از خانه بیرون رفتم . وی ادامه داد: می 
خواستم جسد را از خانه بیرون ببرم اما نتوانستم به 
همین دلیل آن را مثله کردم، اندام هایش را در کیسه 
های زباله گذاشتم و در بیابان های اطــراف  فشم 
رها کردم.  اعترافات تکان دهنده مرد سالخورده با 
واقعیت تطابق نداشت و پلیس می دانست پیرمرد 
ضعیف جثه نمی توانسته به تنهایی جسد  را مثله 
کند. به همین دلیل بازجویی از وی ادامه داشت تا 
این که اسماعیل همدست اش را لو داد.  وی گفت :  

من برای مثله  کردن جسد از دوست قدیمی ام کمک 
گرفتم .من به غالمرضا وعده دادم در عوض کمک به  
او پول بدهم. او به خانه اکرم آمد و با هم جسد را تکه 
تکه کردیم .داخل کیسه های زباله گذاشتیم و آن را به 
حاشیه تهران بردیم و هر تکه را در جایی انداختیم. با  
اعترافات تکان دهنده این مرد غالمرضا نیز بازداشت 

شد و جرمش را گردن گرفت.
قتل بدون جسد	 

 با ادعاهای این دو مرد تالش پلیس برای پیدا کردن 
بقایای جسد بی نتیجه ماند و جسد اکرم پیدا نشد .

پرونده این جنایت در  حالی برای رسیدگی به دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد که اولیای دم 
برای مرد سالخورده حکم قصاص خواسته اند . بنابه 
این گزارش؛ قرار است به زودی اسماعیل و همدست 

اش  در دادگاه از خود دفاع کنند.

پسر جــوان که در یک ماجرای عجیب زنــش را در کشور دیگری به قتل 
رسانده بود پس از فرار به ایــران دستگیر شد. روز 8 تیر امسال 

پسر 20 ساله ای در یکی از کشورهای همسایه ایران برای 
بازگرداندن همسرش به دِر خانه پدرزنش رفت اما قبل از 

حرکت از یک مرد حرف های عجیبی شنید و همین باعث 
شد او تصمیم جدیدی برای سرنوشت زنش بگیرد. این 
جوان تفنگ دولول را از خانه برداشت و به جلوی خانه 
پدرزنش رفــت، عــروس جــوان که با صحبت هــای ریش 

سفیدان و بزرگان طایفه اش پذیرفته بود به قهر با شوهرش 
پایان دهد به جلوی دِر خانه رفت تا همراه شوهرش به خانه 

بازگردد که مرد جوان زنش را هدف دو گلوله قرار داد. عروس جوان 
با شلیک دو گلوله به قتل رسید و پسر جوان به خانه پدری اش رفت و از همان 
روز جنایت، دیگر اثری از پدر و پسر جوان نبود. تیم پلیسی وارد عمل شدند و 
در بررسی ها پی بردند که پدر 70 ساله و پسرش ازکشور خارج شدند و هیچ 
اثری از آن ها در کشورشان نیست. تحقیقات پلیسی ادامه داشت و ردیابی 
های پلیسی به بن بست رسید تا این که خانواده دختر جوان که خودشان برای 
پیدا کردن سرنخی از قاتل دخترشان دست به کار شده بودند، رد پدر و پسر 

جوان را در ایران زدند.
بازداشت قاتل فراری در ایران	 

خانواده عروس جوان اعالم کردند که قاتل دخترشان و پدرش در شهرک 

کاروان تهران زندگی پنهانی دارند، همین کافی بود تا  پلیس اینترپل    اعالم 
کند تا پلیس ایران برای دستگیری عامل این جنایت خانوادگی 
وارد عمل شــود. بدین ترتیب کارآگاهان اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران با اقدامات پلیسی و سرنخ های به دست آمده، 
توانستند مخفیگاه پسر جوان و پدرش در شهرک کاروان را 
شناسایی کنند و صبح روز گذشته دو متهم در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شدند.
اعترافات جوان همسرکش	 

این جوان 20 ساله گفت: بعد از ازدواج با دخترخاله ام 
متوجه شدم او به من خیانت می کند و با دیگران رابطه پنهانی 
دارد.  روز قتل در مسیر خانه پدرزنم بودم که شنیدم یک نفر پشت 
سر زنم حرف می زند، وقتی حرف های پشت پرده را شنیدم عصبانی شدم و به 
خانه بازگشتم و تفنگ دولول را برداشتم و به سراغ زنم رفتم. وقتی همسرم به 
جلوی در آمد او را هدف دو گلوله قرار دادم و پس از قتل به خانه پدری ام رفتم 
و ماجرای قتل زنم را برای پدرم تعریف کردم. پسر جوان ادامه داد: به پدرم 
اعالم کردم که می خواهم به ایران سفر کنم که او نیز پیشنهاد داد به خاطر 
بیکار بودنش همراه من به ایران می آید و با هم در ایران زندگی می کنیم. وی 
ادامه داد: در این مدت کسی از ما اطالعی نداشت و پس از دستگیری متوجه 
شدم یکی از شوهرخاله هایم به ایران آمده و با پیگیری توانسته است رد ما را 

در ایران بزند که پلیس به سراغمان آمد و دستگیر شدیم. 

دادن  نشان  بهانه  بــه   پسرهمسایه 
حیوان خانگی به پسر 10 ساله ،او 
را به خانه شان کشاند تا تسلیم نیت 
شیطانی خــود کند. وقتی راز شوم 
این جوان فاش شد، او با حکم دادگاه 

ــدان و  خــود را در برابر مجازات زن
شــالق دیــد .  رسیدگی به 

این پرونده از اوایل پاییز 
ــه دنــبــال  ســـال 9۶ ب

ــرد  ــک م ــت یـ ــای ــک ش
جوان آغاز شد . این 
ــه  بــا پسر 10  ــرد ک م

ــه پلیس  ســالــه اش ب
آگاهی تهران رفته بود با 

آشفتگی راز پسر 22 ساله 
همسایه به نام سیاوش  را فاش 

کرد و خواستار بازداشت او شد . پدر با 
صدایی گرفته و خشمگین در تشریح 
جزئیات شکایتش گفت:  پسر 10 ساله 
ام به نام آرین برای بازی  از خانه  مان در 
جنوب تهران بیرون رفته بود .او  یک 
ساعت بعد در حالی که گریه می کرد 
به خانه برگشت  و من علت گریه او را 
پرسیدم اما او حرف نمی زد و سکوت 
کرده بود. تا این که من و همسرم از او 
چند بار درباره علت گریه سوال کردیم  
تا این که آریــن  گفت پسر همسایه به 
بهانه نشان دادن حیوان خانگی او 
را به خانه شان کشانده و وی را آزار 

داده است .
تایید پزشکی	 

با این شکایت، آرین به پزشکی قانونی 
معرفی شد و کارشناسان تایید کردند 

وی تحت آزار قرار گرفته است.
بازداشت همسایه شیطان صفت	 

با این مدارک، سیاوش  بازداشت شد و 
در همان بررسی های ابتدایی مشخص 
شد او دارای یک سابقه کیفری است. 
سیاوش در بازجویی هــای پلیسی و 
قضایی وقتی با آرین مواجهه حضوری 
داده شد به بخشی از جرم خود اعتراف 
کرد . این پسر گفت: من در غیاب مادرم   

به بهانه نشان دادن حیوان خانگی پسر 
همسایه  را به خانه مان کشاندم اما او را 

آزار ندادم.

مدارک جدید	 
ــن جنایت ســیــاه بــا صــدور  ــده ای ــرون پ
ــاه  کیفرخواست بــه دادگ
ــک اســتــان  کــیــفــری ی
تهران فرستاده شد 
و سیاوش در شعبه 
ــم دادگـــــاه  ــت ــف ه
ــک  ــری ی ــ ــف ــ ــی ــ ک
استان تهران پای 
میز محاکمه ایستاد.  
در ابتدای جلسه مادر 
سیاوش مدارکی به قضات  
ارائه داد که نشان می داد پسرش مدتی 
بوده  بستری  روانــی  بیمارستان  در 
است. این زن گفت: پسرم به بیماری 
روانی مبتال   و به همین دلیل دست به 

چنین کاری زده است .

روان شناسی	 
ــاه سیاوش  ــا، قضات دادگ با  این ادع
ــی اش  ــرای بررسی سالمت روان را  ب
کردند.   معرفی  قانونی  پزشکی  بــه 
کارشناسان پس از معاینه این پسر  در 
گزارشی اعالم کردند اگر چه وی  از 
بیماری روانی رنج می برد اما بیماری 
وی در حدی نیست که رافع مسئولیت 

کیفری باشد.

دادگاه دوم	 
 بــا اظــهــار نظر کارشناسان پزشکی 
قانونی، سیاوش برای دومین بار  پای 
میز محاکمه ایستاد. او باز ادعا کرد 
هیچ تجاوزی درکار نبوده و تنها آرین 
را برای بازی با حیوان خانگی به خانه 

شان برده است.
حکم زندان	 

بنابه این گزارش؛  دیروز قضات دادگاه 
کیفری یک استان تهران پسر شیطان 
صفت  را  به تحمل هشت سال زندان و 

100 ضربه شالق محکوم کردند.

جنایت خونین در بازگشت از سفر

جزئیات بازداشت قاتل خارجی در خاک ایران
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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 برای جای خالی پیدا کنید.

آیا می توانید تعداد 8  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

6 1 4 7
7 1
4 8 6 2

4 6 8 7

7 5 1 9
1 2 4 5

5 2
3 9 7 1

9 7
7 1 4

7 2 8
6 2 5

9 4 1
4 3 5

5 1 8
5 7 9

2 7 3

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.

528439167
714826953
369571284
187963425
695247318
432158796
951784632
843612579
276395841

961254837
728369451
453187629
245698173
139472568
876531294
612743985
597816342
384925716

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

حل جدول:

      ب  ش   ت  ن  ل  ت  ط  م ر 

   ر پ ك  ر ا ر ق ر ب  ر ج ا  ر ي م

   ر  ز ب  ب د  ر  ك و ر ا و  
   ه ك ل م  ه  ا ب ي ك ش  م د ا ن 

 ر ا ي  ا ن ر د  ز ا  و  ه ر ا ي

   م ه ل م  د و ب ك  ل ب ا ب  ي م 
    ا ي  ك ي  ن  ا د ا 

  ن  ي ر ا گ ت س ر  د ك

 د ا ز ك ر ت  ج ي ا ر 

 ا ش  س ي  ه ن ا گ ي 

 

معما

دروغگو و راستگو

ــت. او می دانست دعوت  كیوان به مهمانی رف
شدگاِن به مهمانی دو گروه اند: راستگو و دروغگو. 
ــان را نمی شناخت. از مردی  امــا هیچ یک از آن
پرسید: دروغگو هستی یا راستگو؟ كیوان پاسخ آن 
مرد را گرفت. پس از دو نفر دیگر پرسید كه آن مرد 
چه پاسخی داد. یكی از آنان گفت كه او دروغگوست 
و دیگری پاسخ داد كه او راستگوست. كیوان از 
پاسخ این دو نفر فهمید كه كدام یک از این دو نفر 
راستگو و كدام یک دروغگو است. او چگونه فهمید؟

تست هوش:گزینه )3( در شكل اول، مربع کوچک توپر در كنار رأس سمت 
راست و باالی مربع بزرگ قرار دارد. در شكل بعدی با حركت در جهت عقربه  
های ساعت، در كنار رأس بعدی قرار می گیرد و همین روند را ادامه می دهد. 
پس در شكل  بايد در رأس باال و سمت چپ قرار گیرد. مربع توخالی نیز در 
جهت خالف عقربه های ساعت هر بار 45 درجه حول مركز مربع بزرگ دوران 
می کند و ابتدا از كنار یک رأس به وسط ضلع مربع بزرگ منتقل می شود و در 
حركت بعدی به كنار رأس بعدی می رود و اين روند ادامه  می يابد. پس در شكل  
بايد 45 درجه بچرخد و مقابل وسط ضلع پايین مربع بزرگ قرار گیرد. دو خط 
داخل مربع بزرگ نیز یکی به اندازه 45 درجه در جهت خالف عقربه های ساعت 

و ديگری 90 درجه در جهت عقربه های ساعت دوران می كند.

معمای  شطرنج:  Nc5!!          e+2
Kd2            Nf1+
Kc1!           K×e1
Nd3#+

معمای دروغگو و راستگو:كسی كه گفته بود: »او دروغگوست« دروغگو بوده 
است. زیرا هیچ كس نمی گوید: من دروغگو هستم. در ضمن گوینده برای 
راستگو جلوه دادن خود، سعی می كرد دیگران را دروغگو قلمداد كند و آن كه 

گفته »او گفت كه راستگوست« خودش راستگو بوده است.

اختالف تصاویر

خفن استریپ:

سوت و کور 

دستیابی

بازی ریاضی:

حل جدول شماره 7521   حل جدول شماره 728   

م ی م ر ت ک ی ن ک ت
ا س ن ا س ا ه  ل ب ا
ه ت ل م ر ه ا ب ر س

و ح م ا ل و ی ه پ
ت ر ن س م ت ا گ ا
ا ب ا گ ی د ر ا د گ
ز ی ت س ک م ن ج ا ت

ی ن ی ش ا م ک خ ی
ا ه ن د ر و ه پ ت

ن ب ا ت ا ن ق ر ه م
ه ه ل ا ه د ی پ س گ

ت و ق ا ی ر س ا ر س

ژ م ن ا ر ه ا و خ ه س
ن و م ر ا گ ز ا ر م ه
ر س ی م ک خ ا ر و و
ا ه ن ا پ و م د ف ا

ت ی ل ق ن ا د ر ا ی
و ک ا و ا ل ا د ل ب
ر ا ت ز ه ی ن ا ی ن

پ و ل ک ن گ ر و ی د
د ی ر م د ر د ی ا ب
ا ت ی ن ه ل ا س ب ا

ن ا ق ز م د ا ی م ا ز
ک ل م ل ا د ا م ع د ی

تریلر-تندرست  بــارگــیــر  بــی حــال5.بــخــش  و  سست 
ــار- کتاب  – به رو خوابیده 6.نوعی پارچه لطیف– آه
 زرتشتیان 7.از رشته های شمشیر بازی-غرغر–پروردگار
8. اسب کبود–از ورزش های یخی- ماده بیهوشی قدیمی 
ــدن مزاحم – اثــری از سیروس مقدم 10.دشمن  9.ران
سرسخت– عنوان امپراتوران عثمانی–ضمیرخودخواه 
11.پایش-سیاستمدار یونان کهن 12. بادمجان-طلق 

نسوز-سد خوزستان

عمودی:
1.رادار پرنده- نوعی ماهی 2.اختالل صدا-سخن پوشیده 
–گوژپشت 3.از بزرگ ترین شهرهای آمریکا –لقب اروپایی– 
حرارت بدن 4.دورویی- نویسنده کالغ– اتاقی ازنی 5.شهر 
سوهان– تیغ سر تراشی-درد 6.گچ رنگی ویژه طراحی-
حاشیه کتاب 7.جــاودانــه– زالزالک 8.پرستار–دهقان 
 روســی عصر تزارها–عدد فوتبالی 9.کتک-سیخونک–

بی سواد  10.نام 
قدیم یزد–حدت–
مجهول  عـــددی 
ــان ســـه تـــا ده  ــی م
11.تله مخصوص 
پرندگان-انقالبی 
ــو طمع  ــا-دی ــوب ک
ــانـــدو –  12.کـــمـ

طایفه تیمورلنگ

افقی:    1. پیچ و تاب- باسکول– ابزار الکترونیکی 2. کشتی سنتی آذربایجان شرقی- 
گروه موسیقی ایرانی 3. حرف ندا– یونجه– نت میانی 4. پایتخت سابق قزاقستان–

افقی:  1.پست-ریشه-لبریز2.ذلت-دوا 3.کالم- بی سر و پا 4. از درجات افسری-
تهمت 5.تکرار حرف-سرای زنبور-صندوق خانه 6.خمیده-حرکات صورت 7.جدید 

االحداث-درنگ 8.خاتون-حاجت- پول ژاپن 9.کاسه و 
تشت بزرگ-نغمه 10.کاالنما- تهی 11. منسوب به هنر-
بچه پرتحرک 12.دشمن سرسخت- کالم مخفی-جشن 

باستانی

 عمودی :
1.دم-مسابقه-دانه خوشبو 2.پادشاه –یاقوت 3.رنج-
 – 5.تونل  پرتابی  4.عبودیت-خأل-ماه  مجازات  نوعی 
ویتامین جدول 6.بازده– بادام 7.از حروف  یونانی-بازاریاب 
8.قهوه ای روشــن-گــاز نــادر 9.ایــزد-غــذای ایتالیایی- 
اتمسفر 10. بستنی یخی-غالم 11. کپی رایانه ای-وطن 

12.مقابل زیر-تابلوی دوختنی- از حالت های ماده

جدول سخت  |  729
طراح جدول: خرسند

جدول متوسط  |  7522
طراح جدول: خرسند
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قاب روز 

 روزی روزگاری 
نیما و شهریار...

آرانیان- یک قاب چهار نفره که هر کدام از 
آدم هایش به نقطه ای نامعلوم خیره شده اند؛ 
دو پدر و دو فرزند. یکی از پدرها نیما یوشیج 
است که پدر شعر نو فارسی هم شد و پدر 
دوم شهریار است که به غزل کالسیک جانی 
دوباره بخشید و مفهوم »عشق« را سِر زبان ها 
انداخت. میاِن دو پدر، مریم، دختر کوچک 
شهریار، کیف به دست نشسته و نفر چهارم، 
شراگیم، پسر نیماست که دست بر شانه پدر و 
شهریار گذاشته است. این عکس ناب قدیمی 
را در صفحه اینستاگرام مهدی یزدانی خرم، 
نویسنده رمان های »من منچستریونایتد را 
دوست دارم« و »خون خورده« دیدم و جذبش 
شدم. به قول یزدانی خرم، طنز غریبی دارد 
این عکس؛ دو دوســت و دو شاعر برجسته 
شعر معاصر فارسی که هر کدام راه خودش 
را رفت؛ نیما از شعر کالسیک دلــزده بود و 
ساختارش را به هم ریخت و طرحی نو در 
هوای شعر فارسی درانداخت و شهریار با این 
که قدم هایی هم در راه شعر نو برداشت ولی 
دلبسته سنت پیشیِن شعر بود و نتوانست 
از راِه گذشتگان ادبیات فارسی پا به بیرون 
ــازک آرای تــِن ساِق  بــگــذارد؛ یکی نگراِن نـ
ُگلی که به جانش ِکشت، شد و دیگری با ماه 
درد دل کرد و گفت: »امشب ای ماه به درد 
دل من تسکینی/ آخر ای ماه تو همدرد مِن 
مسکینی«. شاعر »افسانه« و شاعر »حیدر بابا« 
ماجراهای زیادی را با هم از سر گذراندند و هر 
کدام بر اندیشه و مضمون شعر دیگری تأثیر 
گذاشتند و وقتی هم که نیما از این دنیا رفت، 
شهریار برایش ســرود: »نیما غم دل گو که 
غریبانه بگرییم/ سر پیش هم آریم و دو دیوانه 
بگرییم/ من از دل این غار و تو از قله آن قاف/ 

از دل به هم افتیم و به جانانه بگرییم«.

چمش به راه چه آلبوم هایی باشیم؟
اثر مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی ۱9 آبان منتشر می شود

گروه ادب و هنر- نیمه دوم پاییز، بهار دوباره موسیقی است. این روزها با قرار گرفتن در ایام پایانی ماه صفر، اخبار انتشار آلبوم های مختلفی به گوش می رسد؛ اما با توجه به تعداد 
آلبوم های در صف انتشار و همچنین، اهمیت برخی از آن ها، مانند آلبوم مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی، به نظر می رسد بخت، بیشتر با موسیقی و آواز کالسیک یار 
است و پاییز امسال، دست کم به دلیل انتشار این آلبوم مشترک، نقطه عطفی برای تاریخ موسیقی کشور خواهد بود. در ادامه می خواهیم چند آلبوم را که خبر انتشار آن، بعد از ایام 

محرم و صفر ، توسط خواننده  ها یا پیگیری خراسان اعالم شده است ،معرفی کنیم.

یب انم؛ آلبوم رموز چاویش

آلبوم پرحاشیه »ابراهیم« محسن چاوشی، سال گذشته در رقابت تنگاتنگ 
با آلبوم »ایران من« همایون شجریان بود. به نظر می رسد این رقابت بعد از 
ماه صفر، با انتشار آلبوم »بی نام« چاوشی دوباره تکرار شود. آلبوم جدید 

این خواننده، این بار هم پرحاشیه است. نام اول این آلبوم 
»قمارباز« بود که چاوشی در اعتراض به ایراد شورای شعر 
و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد به شعر یکی از قطعه ها 
که غزلی از موالنا با مطلع »همه صیدها بکردی هله میر 
بار دیگر« بود، آن را به »بی نام« تغییر داد. او این بار، برای 

اشعار آلبومش به سراغ ترانه سرای خود یعنی حسین صفا 
نرفته و از اشعار شاعران کالسیک فارسی مانند 

سعدی و موالنا استفاده کرده است.  او درباره 
این آلبوم گفت:» زندگی و هست و نیستم را 
روی آن قمار کردم«. گفته می شود این آلبوم 

بعد از ماه صفر منتشر خواهد شد.

وقت عاشیق؛ عاشقانه های حجت ارشف زاده

بیشتر ما حجت اشرف زاده را با آهنگ »ماه و ماهی« و شعر علیرضا بدیع 
شناختیم. یک تلفیق دلپذیر که هنوز در خاطرمان است. او در سال های 
ابتدایی فعالیتش، ژانرهای مختلفی را در زمینه موسیقی پاپ و فولکلور 

تجربه کرد اما مدتی پیش در یک گفت و گو اعالم کرد 
تصمیم گرفته است از این به بعد، فقط خواننده 

عاشقانه های مــردم باشد. آلبوم جدید حجت 
ــرف زاده با نام فعلی »وقت عاشقی«، حدود  اش
15 قطعه دارد که برخی از آن ها قبال منتشر شده 

است و برخی دیگر، قطعه های جدید ناشنیده 
خواهد بود. این آلبوم، اواخر آذر منتشر خواهد 

شــد. حضور ایــن آلبوم تلفیقی، هم 
می تواند سلیقه تلفیقی پسندها را 
تامین و هم پاییز را با عاشقانه های 

شنیدنی همراه کند.

انرنج و ترنج؛ ساز و آواز حایم

پاییز امسال، دست موسیقی پاپ خالی نیست؛ »یک لحظه عاشق شو«، آخرین 
آلبوم حمید حامی  است که در سال 92 منتشر شد و بسیار مورد تحسین قرار 
گرفت. هرچند او در این سال ها کنسرت های زیادی را روی صحنه برده 
اما آلبوم جدیدی منتشر نکرده است. دیروز اما او اعالم کرد بعد از مدت ها 

آلبومی در دست تولید و انتشار دارد. »نارنج و 
ترنج« نام این آلبوم آماده انتشار است که 
شامل برخی قطعه  های منتشر شده  او 
به اضافه قطعه های جدید با آهنگ سازی 
حامی است. در بلبشوی موسیقی پاپ، 

انتشار آلبومی از سوی خواننده ای که 
دانش این موسیقی را دارد و با 

بزرگانی مانند فریبرز الچینی 
و بابک بیات همکاری کرده، 

امیدوارکننده است.

خراسانیات؛ شور شجریان پدر و مشکاتیان

زمان قطعی انتشار آلبوم »خراسانیات« با صدای استاد محمدرضا شجریان و ساز پرویز مشکاتیان اعالم نشده است اما انتشار 
آن تا آخر پاییز یا زمستان امسال بعید نخواهد بود. به احتمال زیاد چند ماه بعد از انتشار آلبوم شجریاِن پسر و 
فروکش کردن موج خرید آلبوم او، باید منتظر انتشار این آلبوم بود. 
با توجه به این که این آلبوم با الهام از موسیقی خراسان و اشعار 
شاعران خراسانی در سال های سالمتی استاد شجریان و حیات 
پرویز مشکاتیان تهیه شده است، می توان آن را در دسته 
سنتی-فولکلور قرار داد و این آلبوم را عیدی سال نو 
دانست. مجوز این آلبوم که هنوز تاریخ دقیق انتشار آن 
مشخص نیست، پنجم مرداد توسط دفتر موسیقی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شده است.

افسانه چمش هایت؛ دونفره شجریان و قرابین

طلسم انتشار آلبوم مشترک همایون شجریان و علیرضا قربانی شکست. آلبومی که حاصل تالش همایون 44 ساله، علیرضا 
قربانی 45 ساله و مهیار علیزاده 38 ساله، در پنج سال گذشته است. حال قرار است این اثر که اولین آلبوم مشترک دو خواننده 

در تاریخ موسیقی ایران، بعد از انقالب، به شمار می رود، نوزدهم آبان ماه امسال 
منتشر شود. آهنگ ساز این اثر، مهیار علیزاده است و به گفته او، فرایند انتخاب 

اشعار، ساخت موسیقی و ضبط قطعه های آن در گونه موسیقی ارکسترال، 
حدود یک سال به طول انجامیده است. جالب این که اشعار این 

آلبوم از آثار شاعران بزرگ سبک کالسیک و نو فارسی، مانند 
احمد شاملو، استاد شفیعی کدکنی، سیمین بهبهانی و 

علیرضا کلیایی انتخاب شده است و این دو خواننده، شعر 
»افسانه« نیما یوشیج را همخوانی کرده اند.

جامعه باید خواهان تصویب قانون کپی رایت باشد

مدیر عامل خانه موسیقی با اشــاره به این 
که قانون کپی رایت می  تواند جلوی پایمال 
شدن حقوق تولیدکنندگان و صاحبان آثار 
هنری را بگیرد، تأکید کرد: »تصویب این 
قانون باید درخواست جدی مردم و جامعه 
باشد تا از این طریق بتوان به اقتصاد فرهنگ 
و هنر کمک کرد. به گزارش ایرنا، حمیدرضا 
نوربخش با اشاره به گذشته قانون کپی رایت 
)قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و 
هنرمندان( در ایران که مصوب سال 1348 
است و فقط در دهه 8۰، تبصره هایی به آن 
اضافه شده، گفت: »االن هم می تواند این 
قانون اعمال شود و بخشی از مشکالت را 
حل کند ولی متاسفانه اراده ای برای اعماِل 

آن وجود ندارد«. وی از تدوین قانونی جامع 
و کامل در همین خصوص خبر داد و گفت: 
»این قانون اکنون در کمیسیون قضایی و 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی در حال 
ــرای تدوین ایــن قانون  ــت. ب پی گیری اس
کارگروه هایی در صنوف مختلف فرهنگی 
و هنری شکل گرفت و اتفاقات خوبی هم 
رقم خورد«. وی تصریح کرد: »وقتی به مردم 
اعالم شود کپی برداری و استفاده از اثری 
فرهنگی و هنری بدون اجازه صاحب اثر، 
سرقت محسوب می شود، بدون شک مردم 
هرگز بدون رضایت صاحب اثر، از آن  استفاده 
نخواهند کرد و این مهم، رفته رفته به یک 

فرهنگ عمومی تبدیل خواهد شد«.

ادعای تخریب خانه سپانلو تکذیب شد
بیژن اشتری، مترجم،  در صفحه شخصی 
خود نوشت: »امروز شنیدم خانه محمدعلی 
سپانلو را می خواهند تخریب کنند و جایش 
خانه ای چند طبقه بسازند. سپانلو حدود 
نیم قــرن در ایــن خانه، در انتهای کوچه 
بن بستی در خیابان جمالزاده زندگی کرد 
دورهمی های  محل  همیشه  خانه اش  و 
دوستان و آشنایان بود. امیدوارم این خانه 
که همه بزرگان ادب این مملکت خاطره ها 
ــد، همیشه پابرجا بماند«. اما  از آن دارن

مهدی  اخوت، وصی و دوست سپانلو که در 
خانه محمدعلی سپانلو زندگی می کند، 
با تکذیب خبر تخریب خانه او که در سال 
82 به ثبت ملی رسیده اســت، به ایسنا 
نــدارد.  گفت: »چنین موضوعی صحت 
محمدعلی بخشی از این خانه را به من 
بخشیده و بخشی هم برای ورثه است. اگر 
کسی بخواهد خانه را تخریب کند باید به 
من و ورثه اش مراجعه کند اما تا حاال کسی 

به من مراجعه نکرده است«.

»نوای موالنا در آوای ایرانی« منتشر شد

کتاب »نوای موالنا در آوای ایرانی« با گزینش 
و تنظیم وحید موحدی از سوی نشر سیب 
سرخ روانه بازار کتاب شد. به گزارش ایبنا، 
در این کتاب، آن دسته از غزلیات موالنا که 
توسط خواننده های بزرگی چون محمدرضا 

ــراج، محمد  ــ شــجــریــان،حــســام الــدیــن س
اصفهانی، همایون شجریان و دیگران اجرا 
شده ، گــردآوری شده است. همچنین، در 
مقدمه کتاب به چرایی توجه به غزل موالنا 

در موسیقی پاسخ داده شده است.

تخریب مجسمه »خیام« در پارک الله

ساخته  خیام،  مجسمه  از  قسمت هایی 
ابوالحسن صدیقی که بیش از 4۰ سال 
ــه تــهــران قـــرار دارد،  ــت در پـــارک الل اس
تخریب شــد. حسین کیانی، نویسنده و 
کارگردان کشورمان در صفحه اینستاگرام 
ــروز به عــادت همیشگی  خود نوشت: »ام
به پــارک الله رفتم، با صحنه حیرت آور، 
خشمگین کننده و شرم باری روبه رو شدم 

که وصفش در چند عکسی که گرفته ام، 
بی فرهنِگ  چند  ــا  ی یــک  ــت.  اسـ معلوم 
ناداِن انسان بدنام ُکن به ترتیبی که دیده 
می شود، قسمتی از دست و صورِت تندیِس 
حکیم را شکسته و تخریب کــرده انــد«. 
این مجسمه از مجسمه های در دسترس 
شهری به شمار می رود و تا به حال چند بار 

آسیب دیده و مرمت شده است.
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در امتداد تاریکی

قاتلی در دام هیوالی سفید

اگر روزی به گذشته بازگردم فقط به دنبال مواد 
مخدر نمی روم چرا که این هیوالی سفید همه 
چیز را از انسان می گیرد تا زمانی که شیره و 
تریاک مصرف می کردم مشکلی نداشتم اما وقتی 
به کریستال آلــوده شدم دیگر زندگی ام از هم 

پاشید تا جایی که دست به قتل زدم و...
مرد 43 ساله ای که به اتهام قتل شوهر خواهرش 
ــژه ای از ســوی قاضی  ــدور دســتــورات وی و با ص
ــژه قتل عمد مشهد(  ــژاد )قاضی وی احمدی ن
دستگیر شده است پس از پاسخ به سواالت فنی 
کارآگاه جمالی )افسر پرونده( درباره سرگذشت 
تلخ خود نیز گفت: در منطقه دررود نیشابور به  
دنیا آمدم. پدرم از راه کشاورزی و باغداری مخارج 
خانواده 11 نفره ما را تامین می کرد اما وضعیت 
مالی خوبی نداشتیم. به همین خاطر من در 
مقطع راهنمایی ترک تحصیل کردم و به قالی 
بافی روی آوردم چرا که بیشتر اهالی آن منطقه به 
قالی بافی اشتغال داشتند. ابتدا روزی 20 تومان 
حقوق می گرفتم اما بعد که این حرفه را آموختم و 
به قول معروف استادکار شدم روزی 900 تومان 

درآمد داشتم.
هفت سال آن جا کار کردم و بعد به خاطر این که 
دختر دایی ام را به عقد خودم درآوردم به مشهد 
مهاجرت کردم چرا که دایی ام پسری نداشت و 
مرا مانند پسر خودش می دانست در سال 1373 
عازم خدمت سربازی شدم و بعد از دو سال خدمت 
در حالی به مشهد بازگشتم که برادرانم نیز به این 
شهر مهاجرت کرده بودند. یک سال به صورت 
قراردادی در مخابرات مشغول کار شدم و زندگی 
مشترکم را آغاز کردم. حاصل این ازدواج دو پسر 
بود که هم اکنون 21 و 17 ساله هستند، اما مسیر 
بدبختی های من از سال 1372 شکل گرفت. 
خوب به خاطر دارم که به همراه چند تن از دوستانم 
برای تفریح و خوش گذرانی در روز سیزده به در به 
باغ پدرم رفته بودیم آن جا دوستانم آتشی برپا کردند 
و بساط استعمال مواد مخدر را به راه انداختند. آن 
ها چنان از احساس لذت سخن می گفتند که من 
هم برای اولین بار استعمال تریاک را تجربه کردم. 
از آن روز به بعد دیگر خودم به صورت پنهانی مواد 
می کشیدم ولی آرام آرام ماجرای اعتیادم لو رفت و 
دیگر کسی مرا تحویل نمی گرفت. حدود 10 سال 
مواد مخدر سنتی مصرف می کردم تا این که به 

کریستال آلوده شدم و به دره تباهی سقوط کردم. 
سال 1389 بود که مــادرم فوت کرد و در مدت 
کوتاهی پدرم با یک دختر جوان ازدواج کرد که هم 
اکنون نیز با او زندگی می کند باالخره اردیبهشت 
سال 1390 ماموران انتظامی به منزلم ریختند و 
84 گرم کریستال از زیر کابینت های خانه ام بیرون 
آوردند البته من به شوهر خواهرم مظنون بودم که با 
همدستی همسرم مرا لو داده بودند چرا که شوهر 
خواهرم از اعتیاد متنفر بود و هر بار مرا به خاطر 
اعتیاد نه تنها سرزنش می کرد بلکه الفاظ زشتی 
را به معتادان نسبت می داد خالصه من به تحمل 
15 سال حبس محکوم شدم و همسرم با بخشیدن 
مهریه اش از من طالق گرفت و سرپرستی فرزندانم 
را نیز عهده دار شد. باالخره حدود هشت سال در 
زنــدان بودم تا این که اوایــل اسفند سال گذشته 
از زنــدان آزاد شــدم. دو ماه بعد بــرادر بــزرگ ترم 
خواهر یکی از دوستانش را که زنی مطلقه بود برای 
ازدواج با من پیشنهاد کرد من هم رضایت دادم و به 
خواستگاری رفتم به او گفتم وضعیت مالی خوبی 
ندارم و بعد از آزادی از زندان قرص های مخدردار 
مصرف می کنم با این حال او شرایط مرا پذیرفت و به 
عقد من درآمد حدود سه ماه بعد زندگی مشترکمان 
را در بولوار دوم طبرسی آغــاز کردیم اما شوهر 
خواهرم که در نزدیکی محل سکونت ما زندگی می 
کرد دست از سرزنش هایش برنمی داشت و بعد از  
ازدواج دومم مدام پشت سرم حرف می زد هر بار به 
اتفاق همسرم به خانه آن ها می رفتیم،  همسرم تا 
مدتی غمگین می شد باالخره یک بار سربزنگاه 
رسیدم و با گوش های خودم شنیدم که شوهر 
خواهرم در حــال بدگویی از من نــزد همسرم 
است وقتی به او اعتراض کردم که چرا چنین 
حرف هایی را پشت سرم می زند سکوت کرد و 
چیزی نگفت چرا که او مردی روحانی بود و نمی 
خواست کسی متوجه عصبانیتش شود! این بود 
که خیلی به هم ریختم و تصمیم به قتل او گرفتم 
به خاطر این که از قبل نیز کینه عجیبی از شوهر 
خواهرم به دل داشتم شب بیست و یکم شهریور 
زمانی که کسی در منزلش نبود به آن جا رفتم و 
او را با ضربات متعدد چاقو طوری به قتل رساندم 
که همه اتاق پر از خون شد و ... شایان ذکر است 
ــاره این جنایت همچنان  تحقیقات بیشتر درب

ادامه دارد.

آیا این مادر و کودک زنده اند؟

خط زرد

پیشگیری از وقوع سرقت در اصناف

ــود را در حضور  ــار خ  هــرگــز محل ک
مشتری ترک نکنید.

 کلید مغازه خود را در دسترس افراد 
غیرمطمئن قرار ندهید.

 در سکوریت امنیت کافی ایجاد نمی 
کند حتما در زمان ترک مغازه کرکره را 

پایین آورید و قفل کنید.
 در شــب هــا محل کسب خــود را به 
صورتی روشن بگذارید تا داخل مغازه از 

بیرون کامال نمایان باشد.
ــای معمولی به   از آن جــا کــه قفل ه
راحتی با قیچی بریده می شوند، تا حد 
امکان از قفل های سوئیچ کتابی استفاده 

کنید.
 آیا می دانید نصب دوربین مداربسته 
و آژیر دزدگیر با قابلیت کنترل اقدامات 
افــراد مشکوک در پیشگیری از سرقت 

نقش بسیار موثری دارد؟

کارآگاهان  گسترده  سجادپور-تحقیقات 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
دربــاره مادر و کودک ناپدید شده روستایی 
درحالی با دستورات ویــژه و محرمانه مقام 
قضایی به سرنوشتی غبارآلود گره خورده 
است که سناریوی بی رنگ هووی زن گم شده 

از حادثه ای شوم حکایت دارد!
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
پرونده غبارآلود، از تابستان گذشته زمانی 
رنگ وحشت گرفت که یکی از بستگان زن 
38 ساله ای به نام کبری با تسلیم شکوائیه ای 
به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
از ماجرای گم شدن مرموز این زن و پسر 2.5 
ساله اش پرده برداشت. او به کارآگاهان دایره 
فقدانی های پلیس آگاهی گفت: کبری و 
فرزندش از روستای مارشک به مشهد آمدند و 
به خانه هوویش رفتند اما دیگر خبری از آن ها 
نشد! این در حالی است که هووی کبری ادعا 
می کند هیچ اطالعی از او ندارد! با وجود این 
دست نوشته ای از سوی کبری به دستمان 
رسید که در آن نوشته شده است: من زنده ام!

شاکی این پرونده ادامــه داد: حتی یک بار 
زنــی از تلفن عمومی با من تماس گرفت و 
خود را کبری معرفی کرد ولی من صدای 
او را به خوبی می شناختم به همین خاطر 
وقتی گفتم تو کبری نیستی و فالنی هستی! 
بالفاصله تلفن را قطع کرد و دیگر تماسی 

برقرار نشد!
گزارش خراسان حاکی است، در پی اعالم این 
گزارش و با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
محمدرضا غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( گروه زبده ای 
از کارآگاهان دایره فقدانی ها به سرپرستی 
سرهنگ علی سرایانی مامور رسیدگی به این 
پرونده غبارآلود شدند. تجزیه و تحلیل های 
کارشناسی از وقوع یک ماجرای تلخ حکایت 

می کرد به همین خاطر این 
پرونده با دستور سرهنگ 
شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی( 
به شعبه ویژه جرایم جنایی 
ــی و  ــوم ــم دادســــــــرای ع
انقالب مشهد ارسال شد 
و اوراق آن توسط قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد زیر 
ذره بین تجربیات قضایی 
قرار گرفت. کنکاش های 
ــژه قــتــل عمد  ــ ــی وی ــاض ق
ایــن  اوراق  الی  البـــه  در 
پرونده مسیر تحقیقات را 
تغییر داد و این گونه بود 
کــه کــارآگــاهــان بــا صــدور 

دستورات محرمانه قضایی 
وارد رصدهای اطالعاتی غیرمحسوس شدند. 
بررسی های تخصصی با استفاده از امکانات و 
تجهیزات پلیسی بیانگر آن بود که »کبری-ع« 
به همراه فرزندش »محمدطاها-م« در تاریخ 
98.3.12 از روستای مارشک با مینی بوس 
به مشهد آمده و به منزل هوویش رفته است. 
این موضوع را در حالی برخی از اهالی روستا 
تایید کردند که راننده تاکسی تلفنی نیز مهر 

تاکید بر این ماجرا زد.
مــرد راننده که با عملیات هــای اطالعاتی 
کارآگاهان و با راهنمایی های قاضی احمدی 
ــود، طی اظهاراتی  ــژاد، شناسایی شــده ب ن
گــفــت: در تــاریــخ 98.3.12 مــن کــبــری و 
هوویش را به همراه پسر 2.5 ساله کبری 
سوار کردم و آن ها را برای افتتاح حساب به 
یکی از بانک های مشهد بردم و سپس حدود 
ــاره هر سه نفر را در منطقه  ساعت 13 دوب
کاظم آباد به منزل »ز« )هووی کبری( رساندم 

که هر سه نفر داخل خانه رفتند!

بنابر گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
پرونده فقدانی در حالی هر لحظه غبارآلودتر 
می شد که هووی کبری به همراه چند مظنون 
دیگر بازداشت شدند و تحقیقات از آنان ادامه 
یافت. هووی کبری که از حدود 45 روز قبل 
در بازداشت به سر می برد درباره این ماجرا به 
طرح یک سناریوی بی رنگ پرداخت و گفت: 
از حدود یک سال قبل همسرم فوت کرد من 
در مشهد زندگی می کنم و هوویم در روستا 
ساکن است اما من از تاریخ 98.3.8 )چهار 
روز قبل از حضور کبری در مشهد( او را ندیده 
ام آخرین بار در همان تاریخ سوار مینی بوس 
شد و به روستای مارشک رفت که دیگر هیچ 
اطالعی از او ندارم و از افتتاح حساب بانکی او 

نیز خبر ندارم!
در پی کتمان این ماجرا، تحقیقات گسترده 
دیگری با اظــهــارات شهود آغــاز و مشخص 
شــد کــه هـــووی کــبــری روز افتتاح حساب 
ــت بــه طــوری که  بانکی هــمــراه او بــوده اس

کارکنان بانک، افتتاح حساب با حضور افراد 
مذکور را تایید کردند اما باز هم این متهم 
حقیقت موضوع را در حالی انکار می کند 
ــت!« بنابر  که ادعــا دارد »هوویش زنــده اس
ــزارش خــراســان، با ایــن حــال قاضی ویژه  گ
قتل عمد مشهد با دستور درج چهره مادر و 
کودک گم شده در روزنامه خراسان و برای 
نقاط  در  شــهــرونــدان  از  تحقیقات  تکمیل 
مختلف کشور خواست چنان چه اطالعی 
ــادر و کــودک  از سرنوشت غــبــارآلــود ایــن م
دارند مراتب را با تلفن های 21825242  
یا   21825267،09154160589

پلیس 110 اطالع دهند.
کرد  تاکید  همچنین  ــژاد  ن احمدی  قاضی 
هرگونه اطالعات شهروندان دربــاره کبری 
علمی 38 ساله و محمدطاها مستمند 2.5 
ساله در پرونده به صورت محرمانه باقی می 
ماند و حتی هویت افراد مطلع نیز به هیچ وجه 

فاش نخواهد شد.

سرنوشت غبارآلود  در سناریوی هوو!

ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

اختصاصی خراسان

فــرمــانــده انتظامی ســیــرجــان از  توکلی - 
دستگیری  پنج سارق و کشف 400 کیلوگرم 
پسته در این شهرستان خبر داد.  به گزارش 
نـــژاد"  گفت:  "ایـــران  خبرنگارماسرهنگ 
ماموران کالنتری 14 نجف شهر هنگام گشت 
زنــی در محور سیرجان - نجف شهر به یک 
دستگاه خودروی پژو 405 و یک دستگاه وانت 

حامل بار پسته مشکوک شدند. وی افزود: در 
بررسی انجام شده مشخص شد حدود 400 
کیلوگرم پسته موجود در وانــت از روستای 
ــاد سرقت شــده اســت.  ایــن مسئول  ملک آب
انتظامی خاطرنشان کرد:در این  خصوص هر 
دو دستگاه خودرو توقیف شد  و  پنج سرنشین 

آن ها به اتهام سرقت پسته دستگیر شدند.

سرهنگ بوستانیرئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

هیچ گزارشی از آسیب و صدمه جانی از زلزله ای 
که بعداز ظهر دوشنبه در منطقه کوخرد بستک 

بندرعباس  رخ داد، نرسیده است.
زلزله ای به بزرگی 5.6 ریشتر ساعت 14 و 28 
دقیقه و 50 ثانیه 29 مهرماه درعمق 10 کیلومتری 
 50 47 کیلومتری کــوخــرد،  زمین و در فاصله 
کیلومتری کنگ و 55 کیلومتری بندرلنگه ثبت شد.
موقعیت مرکز زمین لرزه در عرض  27.5 شمالی و 
53 و 97 شرقی است.شهرستان بستک در 220 
کیلومتری غرب بندرعباس قــرار دارد.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری هرمزگان بعد از ظهر 
روز گذشته  اعالم کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر 

خسارت زمین لرزه 5.6 ریشتری کوخرد بستک 
دریافت نشده است.

علیرضا صفا ایسینی در گفت وگو با ایرنا افزود: زمین 
لرزه تقریبا درهمه شهرهای هرمزگان احساس شده 
اما طبق تماسی که با فرمانداران و بخشداران این 
مناطق گرفته شده، تاکنون مشکل یا خسارت مالی 

و به ویژه جانی گزارش نشده است.
رئیس روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان  هم عصر دوشنبه اظهار کرد: 
کوخرد بستک دارای یک باب مرکز جامع بهداشت 
وسالمت با پزشک مستقر است که تاکنون هیچ 

مراجعه ای درباره زلزله گزارش نشده است.

زلزله 5.6 ریشتری  کوخرد بستک  صدمه جانی نداشت

چنان چه از سرنوشت این مادر و کودک اطالعی دارید با پلیس تماس بگیرید



بازار خبر

اقتصاد سه شنبه 30 مهر ۱398 ۱۴
23  صفر ۱۴۴۱.شماره 20226

رشد قیمت پژو 206 و سمند

تسنیم- گزارش ها حاکی از آن است که در اولین روز 
هفته جاری بازار خرید و فروش خودرو هنوز رونقی 
نداشته و کمتر معامله ای انجام شده است. عالوه بر 
این روند کند صدور فاکتور توسط خودروسازان باعث 
شد تا در برخی از محصوالت، شاهد افزایش قیمت 
باشیم. به عنوان نمونه خانواده سمند و پژو 206 در 
هفته گذشته با افزایش قیمت بیش از پنج میلیون 
تومانی روبه رو بودند. پراید نیز در هفته گذشته با 
رشد یک میلیون تومانی قیمت ها مواجه و دیروز 48 

میلیون و 300 هزار تومان قیمت گذاری شد.

بخشودگی 8 هزار میلیاردی خوش 
حساب های مالیاتی

مهر- رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به بخشنامه 
این سازمان مبنی بر بخشش مودیانی که اصل بدهی 
خود را تا پایان مهر بپردازند، گفت: تاکنون حدود 
200 هزار مودی بیش از چهار هزار و ۵00 میلیارد 
تومان مالیات خود را پرداخت کرده و از حدود هشت 

هزار میلیارد تومان بخشودگی برخوردار شده اند.

 خروج ۷0 درصد تقاضای 
سرمایه ای از بازار مسکن

تسنیم- نایب رئیس اتحادیه امالک با اشــاره به 
خروج ۷0 درصد تقاضای سرمایه ای از بازار مسکن 
یکی از دالیل کاهش 30 درصدی قیمت مسکن را 

ظرفیت بسیار پایین خریداران اعالم کرد. 

 
شاخص

 تداوم روند صعودی 
درآمدهای مالیاتی دولت 

دولت که در بهار 96 حدود 16 هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی کسب کرده بود این رقم را 
در بهار 9۷ به حدود 19 و در بهار امسال به 24.2 
هزار میلیارد تومان رسانده است. کل درآمدهای 
مالیاتی ساالنه در سال 9۷ هم برای اولین بار به 
بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده بود که 

انتظار می رود امسال باز هم رشد کند. 

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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رئیس کنفرانس توسعه نظام مالی در 
صنعت نفت: 

 شدت مصرف انرژی در ایران
 6 برابر متوسط جهانی است 

حسین بــردبــار: رئیس کنفرانس توسعه نظام 
مالی در صنعت نفت با اشاره به مصرف روزانه 
شش میلیون بشکه نفت در داخل کشور، گفت: 
متاسفانه شدت مصرف انــرژی در ایــران شش 
برابر متوسط جهانی و حــدود 10 تا 12 برابر 

کشورهای پیشرفته مثل ژاپن است.
ــی مبینی  ــل ــر »ع ــت ــان، دک ــراسـ ــه گــــزارش خـ ب
دهکردی«، صبح دیــروز در نشستی خبری که 
به مناسبت تشریح برگزاری کنفرانس توسعه 
نظام مالی در صنعت نفت در موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی برگزار شد، افزود: هم اکنون 
9.۵ میلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید می 
شود که حدود شش میلیون بشکه از این رقم در 
داخل کشور مصرف می شود که می توان با در 
نظر گرفتن راهکارهایی صرفه جویی های یک تا 
چند میلیون بشکه ای و نه چند 10 هزار بشکه ای 

در این رقم به وجود آورد.
»حسین عبده تبریزی«، دبیر این کنفرانس نیز 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی براین که آیا 
درعمل می توان نقدینگی را از بازارهای غیرمولد 
به بخش انــرژی و نفت سوق داد؛ گفت: تغییر 
عادت جامعه برای پس انداز پول در قالب هایی 
مثل طال و سکه زمان بر است ولی دراین که بخش 
نفت و گاز ظرفیتی برای دادن سودهای باالتر از 

سکه و طال را دارد، شکی نیست.

نوبخت: 3 برنامه عمرانی، اشتغال 
و یارانه همراه با بودجه تقدیم 

مجلس می شود 

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائه سه برنامه همراه 
با الیحه بودجه به مجلس خبر داد. برنامه هایی که 
شامل برنامه عمرانی، اشتغال و یارانه های پنهان 
و آشکار است. به گزارش صدا و سیما، محمدباقر 
نوبخت با بیان این که امسال سه برنامه دوساله به 
همراه الیحه بودجه تقدیم مجلس می شود، افزود: 
بر این اســاس،  قــرار شد الیحه بودجه سال 99 به 
صورت دوساالنه تنظیم شود؛ یعنی هم ارقام و پیش 
بینی های منابع و مصارف سال 1399 و هم پیش 

بینی سال 1400 را با هم داشته باشیم.
وی گفت: در این الیحه همه منابعی که حاصل فروش 
نفت است خارج می شود بنابراین الیحه بودجه سال 
1399 و 1400 بدون انعکاس درآمدهای نفتی در 

منابع بودجه خواهدبود.
نوبخت با بیان این که ما یک برنامه دوساله تهیه کرده 
ایم که برنامه عمرانی دولت برای سال 1399 و 
1400 است، افزود: به غیر از آن برای سال 1399 و 
1400 یک برنامه اشتغال دوساالنه نیز داریم و در آن 
هر سال، حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی 
کردیم. وی گفت: به جز این ها برنامه یارانه ها را نیز به 
مجلس تقدیم می کنیم که بر اساس آن برای مجلس 
و جامعه شفاف مشخص می کنیم که در اقتصاد ما 
چه مقدار یارانه می دهیم و آن ها را چگونه تفکیک 
می کنیم و چه مقدار به صورت بودجه قرار است به 
دستگاه های مختلف بپردازیم که به صورت جزء در 

برنامه مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امکان 
حذف کامل یارانه سه دهک پردرآمد جامعه تاکنون 
وجود نداشته است و نیاز به زمان بیشتری دارد تا با 

اطالعات دقیق تری این کار صورت گیرد.
وی گفت: دولت ترجیح می دهد به کسی که مشکوک 
به پردرآمدی است یارانه بدهد، ولی یارانه کسی 

بی جهت قطع نشود.

واکنش خودروسازان به انتقادهای رئیس کل بانک مرکزی 

 بحران خودرو  
به »سرکوب قیمت« حواله شد! 

دو روز قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با اتاق بازرگانی ایران، به 
خودروسازان تاخت. وی با بیان این که 40 سال است ما را مجبور می کنند 
از خودروسازان فشل حمایت کنیم، اما درست نمی شود، اظهار کرد: سال 
قبل چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی و 844 میلیون یورو نقدینگی 
ارزی در اختیار خودروسازان قرار داده و بخشی از آن پرداخت شد اما آن ها 
)درخصوص تسهیالت ارزی( حتی حاضر نبودند ریسک آتی نرخ ارز را بپذیرند 

چرا که شاید طی این مدت ارز گران تر شود...
دیروز خودروسازان و قطعه سازان در قالب یک نشست خبری به این اظهارات 
واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این نشست »احمد 
نعمت بخش« دبیر انجمن خودروسازان با بیان این که سال گذشته هر کدام 
از شرکت های بزرگ خودروساز هفت تا هشت هزار میلیارد زیان داشته اند، 
افزود: طی شش ماه امسال نیز هر کدام از این شرکت ها چهار تا پنج هزار 
میلیارد تومان زیان دیده اند. آقای همتی باید پاسخ دهد که اگر تولید خودرو 
در کشور متوقف شود قادر به تامین 12 تا 1۵ میلیارد دالر ارز برای واردات 

خودرو خواهد بود یا خیر.
نعمت بخش در ادامه از سرکوب قیمت خودروسازان و قیمت گذاری دستوری 
ضمن افزایش هزینه ها انتقاد کرد. به گفته وی، از سال گذشته تاکنون قیمت 
مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است. به طور مثال ورق فوالدی از 1800 
تومان به 6۷00 تومان، فوالد از کیلویی 19 هزار تومان به 6۵ هزار تومان و 
فوالد آلومینیومی از 2800 تومان به 9۵00 تومان رسیده است. ضمن این 
که هزینه حمل کاال سه برابر شده، قیمت کاتالیزورهای 300 هزار تومانی به 
دو میلیون تومان رسیده است. نرخ ارز 3800 تومانی نیز هم اکنون بیش از 
9 هزار تومان است که آن نیز به خودروسازان تعلق نگرفته و این واحدها باید 
با نرخ آزاد ارز تهیه کنند. نعمت بخش پیشنهادی نیز ارائه کرد و گفت: دولت 
باید تقاضای افزایش قیمت خودرو را بپذیرد. حتی نمی خواهیم تعرفه را نیز 
کاهش دهد؛ تعرفه همان 2۵ درصد بماند اما ما را از قیمت گذاری ها معاف 

کنند تا مشکالت ما حل شود. 

چگونگی پاک سازی وام های معوق از سود مرکب 

مصوبه شهریور شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیالت 
مرکب حاکی از  آن است که از این پس، بانک ها حق دریافت 
سود از وجه التزام وام های معوق را ندارند. اما این مصوبه 

دقیقًا به چه معناست؟
»یاسر مرادی« کارشناس حقوق بانکی در این خصوص به 
خبرگزاری مهر توضیح داد: در گذشته، به این دلیل که قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا درخصوص بدهکاران بانکی 
مسکوت بود، برخی بانک ها از این فرصت استفاده می کردند 
و پس از سررسید تسهیالت بانکی، مدت افزایش بازپرداخت 
را برای مشتریان افزایش می دادند و در قبال این کار، سود 
بیشتری را از مشتریان دریافت می کردند. این در حالی است 
که این رفتار بانک ها درباره عقود مشارکتی درست است و 
اگر موضوع مشارکت باقی باشد، می توان مدت قرارداد را 
افزایش داد و سود بیشتری از تسهیالت گیرنده دریافت کرد

اما اگر عقود مبادله ای منعقد شده باشد )مثاًل خرید اقساطی 
کاال(، این موضوع دارای اشکال شرعی و قانونی است. چرا 
که اگر یک کاال یک بار فروخته شده باشد، امکان این وجود 
ندارد که آن را مجدد مبادله  و در قبال این کار، سود بیشتری 
از مشتری طلب کرد. به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار 
مصوبه ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد. بنابراین 
طبق دستورالعملی که بانک مرکزی در شهریور 96 ابالغ 
کرده، شیوه جامع امهال مطالبات بانکی بیان شده و بانک ها 
اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کنند و مجدد از آن سود 

مطالبه و به عبارت دیگر ربح مرکب دریافت کنند.
به عبارت دیگر، بانک ها برای امهال وام ها، ابتدا باید وجه 
التزام را تعیین تکلیف و آن را نقدًا یا اقساطی از مشتری 
دریافت کنند و سپس به سمت امهال بروند. لذا بانک اجازه 

دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

وجه التزام فقط 6 درصد نیست	 
وی توضیحی نیز دربــاره وجــه التزام داد که شاید برای 
خوانندگان تازگی داشته باشد. بنا بر اظهار وی، وجه التزام 
تعبیه شده بر روی تسهیالت فقط 6 درصد نیست؛ در حالی 
که عموم مردم فکر می کنند )صرفًا( این رقم را به عنوان وجه 
التزام می پردازند. در حالی که این وجه التزام، مرکب از 
سود پس از سررسید، به عالوه 6 درصد است. یعنی مثاًل اگر 
مشتری تصمیم بگیرد تسهیالتی را که باید در مدت زمان 12 
ماه بازپرداخت می شد پس از گذشت سه سال پرداخت کند، 
باید برای سال اول، اصل و سود وام را بپردازد اما برای دو 
سال بعد، به اصل وام، سود پس از سررسید )به ازای دو سال( 
تعلق خواهد گرفت. همچنین 6 درصد نیز به اصل بدهی 
)وام( تعلق می گیرد که با توجه به دو سال عقب افتادگی 

بازپرداخت، ضربدر دو خواهد شد.
به عنوان مثال فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش 
اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیالت خرید وسایل و 
تأسیسات کشاورزی از بانک می کند. مهلت این قرارداد نیز 
یک ساله و با سود 12 درصد است. چنان چه مبلغ تسهیالت 
۵0 میلیون ریــال باشد، سود یک ساله آن معادل شش 
میلیون ریال خواهد بود. اگر وام گیرنده ظرف دو سال پس از 
سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه 
علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال دیرکرد، مبلغ شش 
میلیون ریال و به ازای دو سال دیرکرد مبلغ 12 میلیون ریال 
به عنوان سود پس از سررسید بپردازد. لذا مجموع سود و 
سود پس از سررسید نیز مبلغ 18 میلیون ریال خواهد بود. 
افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل 6 درصد اصل بدهی 
پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل )2 سال( که 
معادل مبلغ شش میلیون ریال است برای وی لحاظ می شود. 
بنابراین مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به 

پرداخت به بانک خواهد شد ۷4 میلیون ریال است.

بانک ها مجاز به دریافت سود از تقسیط وجه التزام 	 
نیستند

مرادی  افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از 
سوی مشتریان، بانک ها اجــازه ندارند که بر روی تقسیط 
احتمالی که انجام می دهند، سود دریافت کنند؛ چراکه در 
بسیاری از پرونده های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و 
سود تسهیالت بیشتر می شود. به همین دلیل اکنون ممکن 
است که بانک ها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته باشند 
و مشتریان را الزام می کنند تا به صورت نقدی این وجه التزام 
را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است. بنابراین 
پیش بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ 
را پرداخت کنند. این استاد دانشگاه با اشاره به این که این 
دستورالعمل به نفع مشتریان است، گفت: پرداخت نقدی 
وجه التزام فشار زیادی را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته 
مهم آن است که ربح مرکب از تسهیالت معوق جمع می شود.

جزئیات نحوه محاسبه وجه التزام وام های معوق اعالم شد 

تسهیل شرایط دریافت وام برای تولیدکنندگان 
بانک مرکزی: پیشنهاد کاهش نسبت مالکانه به 1۵ درصد را ارائه کرد 

بانک مرکزی پیشنهاد کرده است برای تسهیالت 
دهی، نسبت مالکانه از 2۵ درصد به 1۵ درصد 
کاهش یابد. به این ترتیب شرکت ها هنگام دریافت 
وام مشارکتی جهت انجام یک پروژه مشخص، 
صرفا کافی است 1۵ درصد از منابع را خودشان 
تامین کنند و باقی مانده را وام بگیرند. این سیاست 
اگرچه به نفع شرکت ها و تسهیل تامین مالی 
و اجــرای پــروژه های اقتصادی است اما ریسک 
اعتباری بانک ها را به خاطر افزایش احتمال نکول 

وام یا تاخیر در اجرای پروژه بیشتر می کند.
»پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت« ضمن 
اعالم این خبر در گزارشی نوشته است که اگرچه 
نسبت 2۵ درصدی فعلی برای مدیریت ریسک 
اعتباری بانک ها موثر است اما تامین آن از توان 

برخی بنگاه ها خارج است و به نظر می رسد در 
راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاه های 
اقتصادی از رکــود، نیاز به تمهیداتی به منظور 
کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی 

بنگاه های اقتصادی وجود دارد.

مخاطرات کاهش نسبت مالکانه	 
گفتنی است طبق مصوبه 26 مهر 93 هیئت 

وزیران نسبت مالکانه 2۵ درصد تعیین شده بود.
البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر کردن 
نسبت مالکانه می تواند واجد مخاطراتی برای 
بانک باشد چرا که این موضوع می تواند از سویی 
باعث افزایش احتمال نکول تسهیالت گیرنده 
ــوی دیــگــر بــه جهت کــاهــش سهم  ــده و از س ش

تسهیالت گیرنده در تامین مالی طرح مد نظر، 
واجد برخی مخاطرات اخالقی نظیر عدم اهتمام 
تسهیالت گیرنده برای اتمام طرح در سررسید 
مقرر شود. تجربه نشان می دهد در برهه هایی 
از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا 
بخش های خاص اقتصادی، حــدود و الزامات 
احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع کرده است، 
ایفانشدن تعهدات مشتریان افزایش یافته  و زمینه 
برای بیشترشدن مطالبات غیرجاری شکل گرفته 
است. بنابراین از آن جا که جلوگیری از افزایش 
مطالبات غیرجاری بانک ها یکی از اهداف بانک 
مرکزی محسوب می شــود، هرگونه تصمیم به 
منظور کاهش این نسبت باید با توجه به مالحظه 

مذکور صورت پذیرد.
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معاون علمی و فناوری  رئیس جمهور  :

 کارخانه نوآوری مشهد تبدیل به یک مدل برای 
توسعه شهرنوآور و هوشمند خواهد شد

ترسول - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور روز گذشته در 
سفر به مشهد، عالوه بر زیارت مرقد مطهر امام رضا)ع( و دیدار 
با تولیت آستان قدس رضوی، از مرکز رشد پارک علم و فناوری 
ــوآوری مشهد بازدید کــرد. به گزارش  خراسان و کارخانه ن
خراسان، کارخانه نوآوری مشهد که به همت شهرداری مشهد و 
با همکاری »شتاب دهنده کسب و کار فردوسی« به بهره برداری 
خواهد رسید، بزرگ ترین مرکز هم افزایی اجزای زیست بوم 
فناوری شرق کشور خواهد بود. کارخانه نــوآوری مشهد که 
حاصل همکاری مشترک شتاب دهنده فردوسی و شهرداری 
مشهد است، بزرگ ترین مرکز فناوری شرق کشور خواهد بود 
که به طور ویژه در این منطقه کشور خدمت رسانی خواهد کرد 
اما صادرات خدمات و فناوری به سراسر کشور و همچنین دیگر 
کشورها را دنبال می کند تا با ایجاد یک کریدور ارتباطی، گامی 
مهم در عرصه نوآوری و خدمت رسانی برداشته شود.معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حاشیه این بازدید درباره 
برنامه های حمایتی این معاونت از طرح های کارخانه نوآوری 
مشهد، گفت: در این جا کار بزرگی در حال انجام است، زیرا 
یک ایده جدید در مرحله اجرا قرار گرفته است. دکترستاری 
افزود : مطمئن هستم وقتی این کار انجام بشود، در خیلی از 
جاهای دیگر مشهد و شهرهای دیگر کشور نیز همین اتفاق 
می افتد. ستاری افزود: این ایده، قطعا آن قدر موفق است که 
خیلی جاهای دیگر از آن الگو می گیرند و در فضاهای فرسوده و 
نیازمند بازسازی، این اتفاقات رقم می خورد، این ایده، خودش 
تبدیل به یک مدل برای توسعه شهر نوآور و هوشمند خواهد شد.

حمایت شهرداری	 
شهردار مشهد در بازدید روز گذشته معاون رئیس جمهور از این 
کارخانه در حال احداث، گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه 
کرد و گفت: برند ما در شهرداری مشهد سرعت عمل است و ان 
شاءا... کار احداث این کارخانه را تا عید به اتمام می رسانیم. 
»محمدرضا کالیی« افزود: سه ماه بعد از پایان عملیات اجرایی، 

به موضوع استقرار شرکت ها در کارخانه خواهیم پرداخت.

اکو سیستم مشهد و شتاب دهنده فردوسی، با همه 	 
توان پای کار

»مصطفی مــکارم« مدیرعامل شــتاب دهنده فردوســی که 
مجری پیــاده ســازی کارخانه نوآوری در مشــهد اســت نیز 
در ارائه گــزارش به معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهور 
گفت : هم اکنون فرایند پذیرش شــرکت ها برای اســتقرار 
در کارخانه نوآوری مشــهد را شــروع کرده ایــم. وی افزود : 
مجموعه شــتاب دهنده فردوســی با همه توان پای کار راه 
انــدازی کارخانه نــوآوری اســت، در همین زمینــه با چهار 

شتاب دهنده در حوزه های مختلف و حدود شش سرویس 
پروایدر و شرکت های بزرگ نیز صحبت کرده ایم، به محض 

آماده شدن فضا، کار استقرار شرکت ها آغاز می شود. 

بررسی طرح های شهرداری مشهد در تهران	 
در این بازدید، »شهریار آل شــیخ«  معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع انسانی شهرداری مشــهد نیز گزارش هایی درباره طرح 
های شهرداری هوشمند، مدیریت پســماند و اپ های تفکیک 
زباله، ارائه کرد و مقرر شد موضوعات حمل و نقل، تفکیک زباله 
و آلودگی هوا بــه زودی در تهران در جلســه ای بــا حضور دکتر 
ستاری ارائه شود و مورد بررســی قرار بگیرد. شایان ذکر است 
»رضا خواجه نائینی« معاون مالی شهردار و »بتول گندمی«عضو 

شورای شهر مشهد نیز در این بازدید حضور داشتند.

فرصتی برای شکوفایی استارت اپ ها	 
شهردار مشهد همچنین شب گذشته در مطلبی در صفحه 
اینستاگرامی اش نوشت:امروز همراه با دکتر ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور از روند ساخت کارخانه ی 
نوآوری مشهد در میدان پژوهش )کوکاکوالی سابق( بازدید 
ــدازی  کردیم.یکی از فرصت های خوبی که ناشی از راه ان
کارخانه ی نــوآوری است، فرصت اشتغال آفرینی ست که 
این روزها دغدغه اصلی من و همکارانم در مدیریت شهری 
است و می تواند در تحقق رشد دو رقمی پایدار شهر مشهد 
که آرزویی دست یافتنی است موثر باشد.ابراز رضایت دکتر 
ستاری از روند پیشرفت پروژه در مقایسه با پروژه های مشابه 
تهران و سایر شهرها برای همکارانم قوت قلبی بود تا با جّدیت 
بیشتر بتوانند به کار خود ادامه دهند و تصورمان بر آن است 
که تا شش ماه دیگر بتوانیم از سازه و پارک فاخر پیرامونی آن 
رونمایی کنیم.هدف ما از ساخت کارخانه ی نوآوری، این است 
که سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری روی ابتکارات نوین و 
ایده های خالقانه ی جوانان سوق دهیم. امیدوارم بتوانیم در 
راه شکوفایی استارتاپ ها و توسعه زیست بوم نوآوری در کشور 
با افتتاح کارخانه ی نوآوری گام های سازنده ای را برداریم.   از 
برادر عزیز و خوش فکرم مهندس شهریار آل شیخ که ایده ی 
ایــن کــار و توفیق راهبری بسیاری از کارهای خالقانه ی 
شهر مشهد در دو سال گذشته با او بوده است و همکارانش، 
صمیمانه ممنونم و امیدوارم مطابق قراری که با معاون رئیس 
جمهور گذاشتیم مشترکا در توسعه ی استارتاپ هایی با 
محوریت کنترل آلودگی هــوا، بهبود حمل و نقل شهری و 
مدیریت پسماندها در شهر مشهد کامیاب باشند.     پی نوشت: 
همیشه از مواجه با چالش استقبال کـــرده ام چــرا که از 
دِل چالش ها سازندگی بیرون می آید. امیدوارم اولین 
کارخانه ی نوآوری شرق کشور که با همکاری 
فردوسی  شتاب دهنده ی  و  شهری  مدیریت 
در حال ساخت است محلی باشد برای ایجاد 
چالش های تازه و پرورش ایده های نوآورانه از 
سوی مردم و به ویژه جوانان خوش فکر و خالق 
مشهدی تا به ساخت مشهدی دوست داشتنی تر 
کمک شایانی کند.  مشروح  ایــن خبر  را در 

khorasannews.com مطالعه کنید .

چهارمین جلسه دادگــاه فساد شرکت 
دارویی رسا و متهمان شبنم نعمت زاده 
و لشگری پور، دیروز برگزار شد و طی آن 
بعد از ارائه دفاعیات توسط وکیل شرکت 
رسا، متهم نعمت زاده آخرین دفاعیات 
خود را ارائه کرد. نعمت زاده ضمن انتقاد 
ــاره پدرش  از شریکش لشگری پــور، درب
او  که  گفت  هم  زاده  نعمت  محمدرضا 
مدیر خوبی بود اما برای ما پدری نکرد. 
قاضی نیز از شبنم نعمت زاده خواست تا 

به اطرافیانش بگوید نامه نگاری نکنند.

تخفیف های 1۰۰ درصدی، فاکتورهای 	 
صوری و داروخانه موهوم در مشهد

ــزارش میزان، در این جلسه، وکیل  به گ
شرکت توسعه دارویــی رسا گفت: پس از 
خروج آقای لشگری پور از مدیریت عامل، 
دفاتر به دقت بررسی شد و از ۵۰ شرکت 
ــرای ۳۳  ــده، مــیــزان تخفیف ب تحلیل ش
خریدار بیش از ۷۵ درصــد است که این 
موضوع زیان فروشی و فاقد مصوبه است. 
وی افزود: همچنین از ۳۳ خریدار، تخفیف 
ثبت شده برای 1۶ داروخانه بیش از 1۰۰ 
درصد است و در یک مورد نیز بیش از ۲۰۰ 
ــد تخفیف لحاظ شــده اســت و ۳۲  درص
داروخانه از داروخانه های مذکور به رغم 
این که شرکت رسا به آن ها دارو فروخته، 
اما از شرکت توسعه دارویــی رسا طلبکار 
هستند در حالی که چنین طلبی واقعیت 
نداشته است. برای مثال داروخانه دکتر 
مهدی مشهد از اساس چنین داروخانه ای 
موهوم و تمام فاکتور های آن صوری است 
چنین اقداماتی خارج از مصوبات هیئت 
مدیره بوده است.وی در ادامه با اذعان بر 
این که ماهیت این اسناد و فاکتور ها واقعی 

نیست و فاکتور های صوری برای تصاحب 
اموال شرکت بوده است، بیان کرد: تماس 
با برخی از داروخانه ها نشان می دهد که از 
اغلب جوایز و تخفیفات اطالعی نداشته اند 
برای مثال داروخانه آریای مشهد از شرکت 
موکل دارو خریداری نکرده و از اغلب جوایز 
و تخفیفات مطلقا خبر ندارد. این حاشیه 
تخفیف صرفا برای فریب مراجع نظارتی 

طراحی شده است.

فاکتور صوری 1۲ میلیاردی 	 
این وکیل اظهار کرد: از 1۶ میلیارد تومان 
فروش به سازمان هالل احمر بیرجند، 
برای 1۲ میلیارد تومان فاکتور صوری 
صادر شده است و بررسی های اخیر اسناد 
مالی نشان می دهد صدور فاکتور های 
صوری زیر نظر آقای لشگری پور مدیریت 
مــی شــده اســت.وکــیــل شــرکــت توسعه 
دارویــی رسا گفت: تخفیفات نامتعارف 
محلی برای تبانی با داروخانه ها بوده است 
و هیچ مصوبه ای در خصوص تخفیفات 
ــای آقــای لشگری پور  وجــود نـــدارد. ادع
کذب است و با توجه به مطالب مطرح شده 
الزم است که سبب اصلی ورود خسارت 
شناسایی شود.در ادامه نعمت زاده برای 
ارائــه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر 
شد و ضمن بیان تاریخچه فعالیت هایش، 
ــه داد: بعد از یک سال لشگری پور  ادام
اصرار داشت که دارو های ایرانی را بگیرد 
و بازار آن ها را تصاحب کند که مخالف این 
امر بودم و به فروش بر اساس مارکتینگ و 
کاال های منحصر به فرد معتقد بودم. پس 
از مدتی متوجه شدم که گرفتن این کاال ها 
منفعتی برای لشگری پور داشته است و هر 
چه غیر از این گفته شده خالف واقع است.

آقازادگی درباره من صدق نمی کند	 
نعمت زاده مدعی شــد: قضیه آقــازادگــی 
دربــاره من صدق نمی کند و تمام کار ها را 
خودم انجام مــی دادم و پیگیری تمام امور 
را شخصا بر عهده داشــتــم. پس از مدتی 
تاسیس  را  آزمایشگاهی  گرفتم  تصمیم 
کنم که هم اکنون به بهترین نحو فعالیت 
می کند و کنترل کمی و کیفی دارو هــا در 
آن انجام می شود.نعمت زاده در ادامــه به 
از ســوی قاضی  شخصیت شناسی متهم 
اشاره کرد و مدعی شد: من سوء نیت نداشتم 
ما حدود 1۰ میلیارد طلبکاریم اصال 1۵ تا 
۲۰ میلیارد تومان را من از این جا خورده ام، 
اما بقیه آن کجاست؟ و تا ۲۰۰ میلیارد تومان 
آن کجاست؟ من از دادگاه کمک می خواهم 

تا بدانیم این پول به کجا رفته است.

پدرم مدیر خوبی بود اما برای ما پدری 	 
نکرد!

متهم، نعمت زاده، در ادامــه دفاعیات خود 
گفت: من به پدرم به عنوان یک مدیر مملکت 
ــدری نکرد و من  ــرای من پ مدیونم، امــا او ب
پــدری نداشتم. در تمام عید و تعطیالت در 
ماهشهر بودیم و 4۰ سال که پدر نداشتم دلم 
می خواهد جوانان از امثال این مدیر استفاده 
کنند. وی همه جوره به همه مشاوره می دهد، 
اما برای من اصال پدر خوبی نبود و من تنها 
کار کردم. در خانواده پدری نداشتیم صبح 
می رفت و شب می آمد من از صفر شروع کردم.

چرا لشگری پور را اخراج نکردید؟	 
در حالی که نعمت زاده بارها تقصیرات را 
متوجه لشگری پور کرده بود، قاضی پرسید: 
چــرا لشگری پــور را برنداشتید، عملکرد 
لشگری پور را دیدید و هیچ اقدامی نکردید و 
فقط چک داده اید و تقصیرات 
را به گردن یکدیگر می اندازید. 
ــزود: زمین معرفی  قاضی اف
شده را نیز خودتان بفروشید 
و پول طلبکار ها را بدهید. در 
یک سال و نیم اخیر یک ریال 
این  شما  وظیفه  و  برنگشته 
است که پول ها را برگردانید. 

متهم نعمت زاده گفت: هیچ پولی نــدارم و 
تقاضا دارم که بتوانم شخصا پیگیر فروش 

امالک و پرداخت دیون باشم.

ماجرای داروهای مخفی شده	 
رئیس دادگاه ادامه داد: این که دارو ها را 
اخفا کنیم و تاریخ آن ها بگذرد و برخی از 
این موارد منتسب به آقایانی است که در 
فساد پتروشیمی حضور دارنــد پذیرفته 
شده نیست. شبنم نعمت زاده پاسخ داد: 
ــی پنهان نشده اســت. قاضی  هیچ داروی
مسعودی مقام گفت: پس چرا انبار ها روز 
به روز کشف می شود؟ شبنم نعمت زاده 
گفت: ما هیچ انبار دیگری نداریم و انبار 
پنهانی اصال وجود نــدارد. قاضی گفت: 
متاسفانه در کشور این امر وجود دارد که 
در زمــان آتــی مجوز بــرای گذشته صادر 
می شود ولی طبق گزارش ها در آن موقع 

شما مجوزی برای انبار نداشته اید.

به آشنایان تان بگویید نامه نگاری نکنند	 
چهارشنبه  گفت:  مقام  مسعودی  قاضی 
98.8.1 آخرین جلسه برگزار و آخرین دفاع 
متهم لشگری پور استماع می شــود. لطفا 
به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه 
نگاری نکنند چرا که حواشی فایده ای ندارد . 
مشخص کنید که پول ها کجاست، همچنین 
اتهامات دیگر متهمان در دادســرا در حال 
بررسی است و در این جلسات شما و آقای 
لشگری پور فقط علیه یکدیگر صحبت کردید.

5۰۰ حساب بانکی و 5 شرکت متهم	 
متهم،  بــه  خطاب  مقام  مسعودی  قاضی 
نعمت زاده، گفت: شما چند شرکت و چند 
حساب بانکی دارید؟ متهم در پاسخ گفت: 
بنده پنج یا شش شرکت و حدود ۵۰۰ حساب 
بانکی دارم، چون پخش، تعداد زیادی حساب 
بانکی داشت. من به هیچ شهرستانی برای باز 
کردن حساب نرفتم. قاضی مسعودی مقام 
بیان کرد: یعنی شما ۵۰۰ حساب پشتیبان 
دارید؟متهم، نعمت زاده، در پاسخ گفت: 
حداکثر ۲۰ یا ۳۰ مــورد. قاضی مسعودی 
مقام اذعان کرد: شما بیشتر می خواستید 
از چک ها استفاده کنید. متهم مدعی شد: 
نه این طور نبوده من با دو سه حساب کار 

می کردم و پرینت کامل آن وجود دارد.

در چهارمین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده مطرح شد 

گالیه و دفاع شبنم نعمت زاده از  پدر! 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

آرمــان ملی – دکتر مينو محرز، رئيس مرکز  •
تحقيقات ایدز ایران درباره ابتالی تعدادی از اهالى 
 HIV روستای چنارمحمودی لردگان به ویــروس
گفت: به نظر من باید از بهورز روستا تقدیر شود. 
مبتالیان با اقدام  به موقع بهورز روستا ، حاال مى توانند 
مانند هــزاران نفر دیگر که در کشور تحت مــداوا 

هستند، به زندگى عادی بازگردند.
کیهان – حسين شریعتمداری در یادداشتى  •

ــاره به سخنان   رئيس جمهور که در مراسم  با اش
بازگشایى دانشگاه ها و مراکزآموزش عالى کشور 
برای چندمين بار پيشنهاد برگزاری همه پرسى را 
پيش کشيد نوشت: جناب روحانى! تسليم که به همه 
پرسى و مذاکره نياز ندارد، برای تسليم شدن نيم متر 
پارچه سفيد کافى است تا در مقابل آمریکا روی دست 
بلند کنيد! آیا غيراز این است؟!...آقای روحانى به 
عنوان رئيس  قوه مجریه انتظار آن است -و حق مردم 
نيز است- که به جای نظریه پردازی های حاشيه ساز و 
غير علمى به وظایف اصلى خود که انجام امور اجرایى 

کشور و حل مشکالت مردم است بپردازید.
جـــوان - نــاصــر مطيعى رئــيــس صــنــدوق رفــاه  •

دانشجویان درباره علت مسموميت 60 تا ۷0نفر از 
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ، گفت: این که این 
اتفاق مستقيم مربوط به غذا، ظرف یا عامل دیگری 
بوده است، مشخص نشده و دانشگاه علم و صنعت 
از دانشگاه علوم پزشکى تهران تقاضا کرده است که 
این موضوع را علت یابى و نتيجه بررسى های خود را 

به دانشگاه گزارش کنند.
ــران – مــنــصــور غــالمــى وزیـــر عــلــوم دربـــاره  • ــ ای

موضوع  فروش مدارک جعلى دانشگاهى گفت: در 
دانشگاه های غيردولتى گزارش هایى درباره جعل 
مدرک داشتيم که پيگيری مى کنيم. برخى موارد 
را شخصًا پيگيری مى کنم. مواردی بوده که به من 
گزارش شده است از جمله یک مورد بسيار حساس و 
به این نتيجه رسيدم مدرکش جعلى است که پرونده 

این شخص را به قوه قضایيه داده ام.

ــدن بــه ایــام  طــاهــری- هــمــزمــان بــا نــزدیــک ش
انتخابات، جبهه های سياسى هم در حال منسجم 
تر شدن و شفاف کردن سازوکارهای خود هستند. 
در این ميان اظهارنظرهای اصالح طلبان درباره 
تشکيل ستاد انتخاباتى این جریان حاکى از تالش 
در کنار گذاشتن محمدرضا عارف و جایگزین 
کـــردن افـــرادی مانند حسين مرعشى بــرای 
سروسامان دادن به وضعيت انتخاباتى آنان است.

تالش کارگزاران برای کنار گذاشتن عارف	 
به گزارش خراسان، طى روزهای گذشته بار دیگر 
انتقاد از عملکرد محمدرضا عارف رئيس شورای 
سياست گذاری اصالح طلبان و رئيس فراکسيون 
اميد داغ شده است. موضوعى که شاید بى ارتباط 
با انتخاب رئيس و اعضای ستاد انتخاباتى جبهه 
اصــالح طلبان نباشد. در این بــاره نقش حزب 
کارگزاران شاید از بقيه احزاب پررنگ تر باشد. 
غالمحسين کرباسچى دبيرکل حزب کارگزاران 
در گفت و گوی تازه خود با روزنامه اعتماد، بار 
دیگر از عارف انتقاد کرده و گفته است: »آقای 
عارف که روزی در مقام ریاست دانشگاه تهران 

مانع سخنرانى آقای عبدالکریم سروش شد یا 
آقای سيدجواد طباطبایى را از معاونت پژوهشى 
برداشت یا روزی دیگر برخوردهایى با انجمن 
اسالمى داشته چطور امروز به شخصيت محوری 
اصالحات تبدیل شده و از او برای هر منصب و 
مقامى صحبت مى شود. « عــالوه بر این برخى 
دیگر از چهره های منتقد شورای عالى سياست 
گذاری و فراکسيون اميد هم  با تالش ها برای کنار 
گذاشتن عارف همراه شده اند. عبدا...ناصری از 
جمله این افراد است که به تازگى درمصاحبه ای 
اعالم کرده آقای عارف به رغم همه ویژگى های 
مثبتى که دارد، کمتر عمق سياسى تحوالت را 
مى بيند و مدیریت اش هم نشان داد که نمى تواند 
یک مجموعه درون پارلمان را پویا و فعال نگه دارد.  

مرعشی رئیس ستاد انتخاباتی اصالح طلبان 	 
می شود؟

از سوی دیگر، على محمدنمازی عضو شورای 
مرکزی کارگزاران پيش بينى کرده بود حسين 
مرعشى که سخنگوی حزب کارگزاران هم است، 
رئيس ستاد انتخاباتى اصالح طلبان شود. جواد 

امام از دیگر چهره های اصالحات که نزدیک به 
رئيس دولت اصالحات است هم با اشاره به این 
که مرعشى مى تواند از گزینه های مطرح برای 
این مسئوليت باشد اعــالم کرد که اگر وی این 
مسئوليت را بپذیرد، اصالح طلبان از وی استقبال 
مى کنند. با این حال به نظر مى رسد دیگر اصالح 
طلبان خيلى موافق گزینه کارگزاران نباشند و در 
این باره اختالف نظر وجود دارد. روزنامه آفتاب یزد 
متعلق به طيف دیگری از اصالح طلبان با نامناسب 
دانستن مرعشى بــرای این مسئوليت نوشت: 
حسين مرعشى فارغ از جریان حزب کارگزاران، 
خود نيز به وضوح نشان داده که گاهى در لفافه 
عليه جریانات و شخصيت های اصالح طلب سخن 
گفته اســت. حسن رسولى از اعضای شــورای 
سياست گذاری هم در گفت و گویى دیگر ریاست 

مرعشى را تأیيد نکرد.

در 	  ــارف  ع حضورنیافتن  احتمال  تقویت 
انتخابات

دامنه گمانه زنى ها درباره تغييرات در آرایش 
انتخاباتى اصالح طلبان حتى تا آن جا پيش 

رفت که گفته شد عــارف در انتخابات آینده 
نامزد هم نخواهدشد. عبدا... ناصری به تازگى 
این خبر را اعالم کرده است. ادعایى که البته با 
واکنش خامسيان مسئول روابط عمومى بنياد 
اميد ایرانيان روبه رو شد. البته خامسيان در 
واکنش خود به صراحت حضور نيافتن عارف 
در انتخابات را تکذیب نکرد و تنها تأکيد کرد که 
عارف خود تصميم اش را در این باره اعالم مى 
کند. سخنان روز گذشته دبيرکل حزب اتحاد 
ملت هم گمانه زنى درباره حضور نيافتن رئيس 
فراکسيون اميد در انتخابات یازدهم مجلس 
را تقویت کرد. شکوری راد در پاسخ به سؤالى 
در این باره گفت: من مستقيم از آقای عارف 
چنين چيزی را نشنيده ام، ولى شنيده هایى 
وجود دارد که براساس همان شنيده ها چنين 
بنده  پيش  چندی  مى شود.  مطرح  مباحثى 
ميزبان ایشان بــودم و خانم منصوری هم که 
از سوی حزب ما عضو هيئت رئيسه شورای 
عالى هستند جلسه نزدیکى با آقــای عارف 
دارند، اما مستقيم چنين چيزی شنيده نشده 
است،  برداشت این است که عارف سرليست 
این  از  دور  خيلى  و  نمى شود  اصالح طلبان 

خبر نيست.

هنوز درباره اعضای ستاد مرکزی انتخابات 	 
جمع بندی صورت نگرفته است

با این حال هيئت رئيسه شورای عالى سياست 
گذاری اصالح طلبان هم در جلسه یک شنبه 
شب این شــورا به اعضا اعــالم کــرده که هنوز 
درخصوص اعضای ستاد مرکزی انتخابات این 
شورا جمع بندی نهایى صورت نگرفته است 
و اسامى که گاه در رسانه ها مطرح مى شود 
گمانه زنى است و قطعيت ندارد. درعين حال 
ایسنا این موضع را از زبان عارف منتشر کرد. 
به این ترتيب به نظر مى رسد، روزهــای آینده 
برای جریان اصالح طلب، روزهــای حساس 
و پرچالشى در شکل دادن به ستاد مرکزی 

انتخابات این جریان خواهد بود. 

سخنگوی وزارت خارجه خبرداد:

تبادل فهرست زندانیان میان ایران و آمریکا 
موسوی ادعای وام 18.4 ميلياردی ژاپن و نيز آزادی ۷00 ميليون دالر اموال ایران در امارات را تکذیب کرد 

هادی محمدی – نشست خبری سخنگوی وزارت 
خارجه خيلى داغ و پرخبر نبود اما برخى ابهامات 
روزهای اخير را روشن تر کرد. سيد عباس موسوی 
درباره آزادی سه ایرانى بازداشت شده که هویت 
دو نفر از آن ها مشخص شده و هویت و  وضعيت 
نفر سوم گفت: اجازه دهيد تالش ها در این زمينه 
به ثمر بنشيند، بعد اطالع رسانى مى کنيم. وی 
ــاره آزادی دیگر ایرانيان در بند در آمریکا و  درب
تعداد این افراد که حدود 20 نفر ذکر کرد گفت: 
پيشنهادهای ما در این زمينه ارائــه شد، حتى 
فهرستى هم مبادله کردیم و  اسامى را دادیم که 
این ها باید آزاد شوند و اميدواریم این تالش ها اگر 
با حسن نيت همراه باشد به ثمر بنشيند.موسوی 
ادامه داد: گاهى از برخى زندانيان امنيتى آن ها 
در ایران صحبت مى شود و ماهيت این زندانيان 
که محکومان امنيتى هستند، مشخص است. آن 
ها اعتراف کردند و شواهد متقنى داریم که متهم 
نيستند بلکه محکوم هستند. وی گفت: ما خواهان 
آزادی ایرانيان و غير ایرانيانى هستيم که به جرم 
دور زدن تحریم های غيرقانونى و بى مبنا توسط 
آمریکایى ها و برخى دولت های همسو با آن ها 

دستگير شده اند.

تکذیب وام 18.4 میلیاردی ژاپن و آزادی 	 
700 میلیون دالر اموال ایران در امارات

اما در دو سه روز گذشته بار دیگر خبرهایى ضد و 
نقيض از یک طرح جدید ابتکاری برای حل مشکل 
برجام در رسانه ها منتشر شد .طرحى که این بار 
با حضور مشترک فرانسه و ژاپــن مطرح شده و 
در آن یک وام 18.4 ميليارد دالری برای خرید 
مواد غذایى و دارویى دیده مى شود . سخنگوی 

وزارت خارجه در ایــن خصوص نيز گفت: این 
همان طرحى بود که فرانسوی ها به دنبال آن 
بودند و تا یک جاهایى پيش بردند ولى چون باید 
از فرد دیگری اجازه مى گرفتند، این طرح تاکنون 
بى نتيجه بوده است اما این جمع زدن ارقــام را 
متوجه نمى شوم. طرح مشابهى هم قبال توسط 
ژاپن ارائه شده بود که آن ها هم در این مسير کمک 
کننده باشند. اطالع جدیدی ندارم و هر چه بوده 
مربوط به گذشته است. وی به طور مشخص درباره 
وام 18.4 ميليارد دالری که به گفته رسانه های 
ژاپنى برای تامين غذا و دارو در چارچوب طرح 
مشترک فرانسه و ژاپن است، گفت: »این را تایيد 
نمى کنم؛ بحث وام نيست.« موضوع این وام یا 
اعتبار 18.4 ميليارد دالری را دو روز پيش روزنامه 
ماینيچى ژاپن مطرح کرده بود. این درحالى است 

که روز گذشته یوشيهيده سوگا، دبيرکل کابينه 
و سخنگوی دولت ژاپن هم این موضوع را رد کرد 
و گفت: خبر پيشنهاد اعطای وام به ایران صحت 
ندارد. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالى 
درباره اظهارات یکى از نمایندگان مجلس مبنى 
ــارات عربى متحده ۷00 ميليون  بر این که ام
دالر از پول های بلوکه شده ایران را آزاد کرده و 
گشایش هایى در مبادالت ارزی صورت گرفته، 
گفت: تحرکات جدید در مناسبات ایران و امارات 
عربى متحده را تأیيد مى کنم، ولى این مبلغى را که 
گفتيد نمى توانم تأیيد کنم . این درحالى است که 
خبرگزاری خانه ملت که دو روز پيش به نقل از اکبر 
ترکى  نماینده فریدن از آزادی ۷00 ميليون دالر 
از پول های بلوکه شده ایران در امارات خبرداده 

بود، خبر خود را حذف کرده است. 

موضع وزارت خارجه بعد از باز شدن موضوع 	 
دستگیری زم

در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه 
همچنين از صيد بزرگ سازمان اطالعات 
سپاه در دستگيری روح ا... زم سوال شد و 
در این زمينه موسوی با بيان این که جزئيات 
این موضوع در روزهای آینده بيشتر روشن 
خواهد شــد، دستگيری »روح ا... زم«، را 
اقدام به جایى خواند و گفت: او به صراحت 
با سازمان های جاسوسى و خرابکار ارتباط 
داشته و همراهى مى کرده ، او نه به صرف 
این که مدیر یک کانال خبرپراکنى بوده، 
بلکه به عنوان یک عنصر ضد امنيت ملى و 
خرابکار که در حوادث 1396 مردم را تهييج 
مى کرد تا دست به اقدامات تخریبى بزنند یا 
آموزش های ساخت سالح مى داد دستگير 
شده البته فرانسوی ها موضع اوليه گرفته اند، 
ــود و  اجـــازه دهيد جزئيات آن مشخص ش
نيروهای امنيتى ما همه زوایای دستگيری 
آن را باز کنند، پس از آن وزارت خارجه موضع 

دقيق تری اتخاذ خواهد کرد.

تغییر آرایش انتخاباتی 
اصالح طلبان با کنار      

زدن عارف؟ 

تالش ها برای حذف عارف از فرایند انتخاباتی 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل: اصالحات شدت گرفته است

استفاده نکردن از گوشی های 
هوشمند، در مراکز حیاتی 

کشور رعایت می شود 
ــس ســـازمـــان پــدافــنــد  ــي ــری- رئ ــب ــداک ــم ــح م
غيرعامل در پاسخ به این ســوال که آیا هنوز هم 
مسئوالن دستگاه های حياتى و حساس کشور از 
تلفن های همراه هوشمند استفاده مى کنند یا خير، 
اظهارکرد: نمى توانيم بگویيم امــروز مسئوالن و  
مدیران تمام دستگاه های کشور این مسئله را رعایت 
کرده اند اما طبق بررسى هایى که به تازگى انجام 
شد، دیدیم که موضوع استفاده نکردن مسئوالن 
از گوشى های هوشمند، در مراکز مهم و حياتى 
کشور رعایت مى شود. به گزارش خراسان، سردار 
غالمرضا جاللى در نشست خبری روز گذشته 
با بيان این مطلب اظهارکرد: امسال شرایط ما با 
سال های قبل متفاوت است و از پایيز سال گذشته 
با توجه به افزایش سطح تحریم ها از سوی آمریکا 
، وارد یک رویارویى جدی با این کشور شدیم،  در 
نتيجه موضوع پدافند غير عامل را جدی تر از گذشته 
دنبال مى کنيم.  وی با بيان این که امروز تهدیدات 
پيش روی ما "مردم محور" شده و ابزارهای رسانه ای 
و تبليغاتى، اصلى ترین ابزار دشمن برای اجرای این 
تهدیدات است افزود:  امروز دشمنان، تهدیدات 
را در ذات فناوری ها شکل داده انــد و صاحبان 
فناوری، قابليت های نفوذ، مدیریت و کنترل را در 

فناوری های خود قرار مى دهند. 

نشنال اینترست: ایران در تولید 
جنگنده ها به خودکفایی رسید 

وب سایت نشنال اینترست که به بررسى توان 
نظامى کشورها مى پردازد، در گزارشى با اشاره 
به خودکفایى ایران در توليد جنگنده های نظامى 
نوشت:  تهران مایل به توليد جنگنده های ساخت 
داخــل است و نيروی هوایى ایــران در سال های  
گذشته پيشرفت خود را در توليد چندین هواپيمای 
جنگنده داخلى نشان داده است. به گزارش ایلنا، 
ــزود: یکى از این پيشرفت ها  نشنال اینترست اف
جنگنده »صاعقه« ایــران است که گفته مى شود 
ــت« آمریکا نيز قدرتمندتر اســت. اما  ــورن از »ه
مشخصات، عملکرد و جزئيات فنى این هواپيماها 
یا مبهم یا ناشناخته مانده است. در این هواپيما از 
بدنه هواپيمای اف- ۵ استفاده شده است. تفاوت 
ظاهری ایــن هواپيما با اف-۵ وجــود دو سکان 
عمودی V شکل است که برای ایجاد توانایى الزم 
به منظور مانورپذیری بهتر جنگنده به کار گرفته  
شده است. هواپيمای جنگنده صاعقه، احتمااًل  
بزرگ تر از هواپيماهای اف-۵ است اما از همان 
موتورها و الکترونيک پروازی هواپيمای اف-۵ بهره 
مى برد. این گزارش تاکيد کرده است: این هواپيما 
جدیدترین مدل جنگنده اف-۵ است. اف-۵ یک 
جنگنده آمریکایى  است و وجود سکان های شبيه 
اف- 18 باعث شده در برخى گزارش های ایرانى 
این هواپيما دارای قابليت های مشابه اف-18 
معرفى شود.  از صاعقه مى توان به عنوان یک جت 

حمله به زمين نام برد.

ــارات  • ــه ــف دربــــاره اظ ــری تابناک خــبــرداد: ظ
منسوب به خود در گفت وگو با المسيره یمن مبنى بر 
آمادگى اش برای سفر به ریاض گفت: اتفاق خاصى 
نيفتاده اســت. هميشه آمــاده بودیم به کشورهای 
همسایه سفر کنيم. رئيس دستگاه دیپلماسى با بيان 
این که همچنان این آمادگى را داریــم، خاطرنشان 
ــرد: دســت جمهوری اسالمى هميشه به سمت  ک
کشورهای منطقه دراز بوده و اگر زمينه فراهم باشد 
و در کشورهای همسایه آمادگى باشد برای این که 
همکاری بکنند حتما ما این آمادگى را خواهيم داشت.

عصرایران نوشت : صحبت از این که تلگرام رفع  •
فيلتر مى شود یا نه، موضوعيت خود را تا اندازۀ زیادی 
از دست داده است.وقتى رسانه های رسمى هم به 
تلگرام بازگشته اند و صداوسيما بر پایۀ خبرهایى که 
در این پيام رسان منتشر مى شود تحليل و گزارش 
پخش مى کند، مى توان گفت عمال رفع فيلتر شده 
است. تنها بحثى که مى ماند این است که آیا قرار 
است دسترسى به آن آسان شود و خطر استفاده از 

فيلترشکن برای فرزندان مان دور شود یا نه.
تابناک نوشت : سایت فدراسيون فوتبال بحرین  •

در پى توهين شماری از تماشاگران وابسته به رژیم 
آل حمد به سرود ملى کشورمان، هک شد. هکر های 
ــرود ملى  ایــرانــى در سایت فدراسيون بحرین س

کشورمان را پخش کردند.
 انتخاب نوشت : جواد کریمى قدوسى، نماینده  •

اصولگرای مجلس در ادعایى تازه مدعى شد: سال 
96 چهار رابط روح ا... زم دستگير شدند. به گفته او، 
از این چهار رابط یکى در دفتر آشنا، یکى در مجموعه 
ارتباطات دفتر رئيس جمهور، یکى در دفتر بانک و 

چهارمى در قوه قضایيه بوده اند.
رویــداد24 مدعی شد  : موسى غضنفر آبادی  •

نماینده پيشين مجلس که رئيس دادگــاه هــای 
انقالب اسالمى تهران است بنا دارد در انتخابات 
مجلس نامزد شود این درحالى است که تا کنون در 
رسانه های رسمى خبری از استعفای او منتشر نشده 
است. طبق قانون کسانى که قصد ثبت نام دارند، باید 

از شغل فعلى خود استعفا کنند.



صفر شوت، صفر پاس کلیدی، صفر دریبل، تنها یک نبرد هوایی 
موفق و چهار بار لو دادن توپ فقط در یک نیمه، تمام آن چیزی 
است که مهاجم گران قیمت پرسپولیس در بازی اخیر تیم اش 

مقابل پیکان به نمایش گذاشت و صدای اعتراض هواداران را برای 
خرید چنین بازیکنی، درآورد. بازیکنی که با قراردادی 500 هزار دالری )تقریبا شش 
میلیارد تومان( به تیم پرسپولیس پیوست و کمتر از بیرانوند دروازه بان پرسپولیس، 
دریبل موفق در کارنامه اش ثبت شده است. با این حال، او تنها بازیکن خارجی نیست 
که در چند سال اخیر به لیگ برتر کشورمان راه پیدا کرده در حالی که کیفیت بازی اش 
در حد لیگ دسته دوم کشورمان هم نیست. بازیکنی که ظاهرا در کنترل یک توپ 

ساده که به سمتش می آید، با مشکلی بزرگ مواجه می شود! حضور بازیکنان بی کیفیت 
خارجی در لیگ ایران و به خصوص تیم های استقالل و پرسپولیس و دستمزد باالیی که 
به چنین بازیکن هایی پرداخت می شود، معموال صدای اعتراض بازیکنان داخلی را هم 

درمی آورد. به طور مثال  در فصل جاری، میزان قرارداد بازیکنان با کیفیت و متعصبی 
مثل احمد نوراللهی را با براندائو مقایسه کنید چون جونیور چندین برابر آن ها 
دریافتی دارد و عملکردی به مراتب ضعیف تر از احمد و بقیه بازیکنان پرسپولیس 
داشته است. البته در این بین، نباید از نقش پر رنگ دالل ها غافل شد که با ساخت 

یک ویدئو از بازیکن مد نظرشان از دورانی که او در اوج بوده، به اصطالح کالغ 
را رنگ می کنند و به جای قناری به بعضی مدیران غیرفوتبالی باشگاه های 

لیگ برتری می فروشند! در پرونده امروز زندگی سالم، به سراغ بازیکن هایی 
رفته ایم که با قراردادهای تقریبا سنگین به لیگ برتر راه پیدا کردند و بعد از 
اثبات کیفیت بسیار پایین شان، یا پول شان را به صورت تمام و کمال دریافت 

کردند یا برای دریافت کامل دستمزدشان به فیفا هم شکایت و تیم های 
لیگ برتری مان را با کسر امتیاز، تنبیه کرده اند. مشکل وقتی جدی تر 

می شود که بدانیم پرسپولیس و استقالل  تیم های دولتی هستند 
ز و خسارت هایی که به راحتی به صورت دالر  می پردازند  ا

جیب مردم است.

پرونده

بازی ضعیف »براندائو«، مهاجم پرسپولیس، بهانه ای شد تا خارجی های بی کیفیتی را که قراردادهای هنگفت داشتند، بررسی کنیم
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جونیور براندائو، خدا رحم کنه!
کی بود و چی شد؟ جونیور رزومه خوبی ندارد، پرسپولیس 
هم مهاجم ندارد، اما مشکل این جاست که اگر فیلم بازی های 
جونیور در لیگ برتر را مرور کنید، متوجه می شوید او یک بغل 
پای ساده را هم بلد نیست. اوایل که آمده بود، می گفت به دلیل 
تولد فرزندش و زمان کم، برای هماهنگی با تیم مشکل دارد 
اما بازی با پیکان و موقعیت های عجیبی که خراب کرد، نشان 

داد او اصاًل این کاره نیست.
چقدر ضرر کردیم؟ مبلغ قرارداد جونیور 500 هزار دالر یعنی 
نزدیک به شش میلیارد تومان است و قطعًا اگر پرسپولیس بخواهد 
در نیم فصل به فهرست بزرگ ساالنش کسی را اضافه کند، باید 
با جونیور فسخ کند. فسخی که هزینه زیادی، آن هم به دالر دارد. 
شایان ذکر است پرسپولیس برای خالی کردن لیست و جذب مهاجم 
قراردادش با دو بازیکن محبوب یعنی سروش رفیعی و شایان مصلح 

را فسخ کرد که خود این ماجرا هم کلی خسارت در پی داشت.

لیام ردی، ترس از برگشتن فرهاد مجیدی!

کی بود و چی شد؟ لیام ردی دروازه بانی اهل استرالیا بود که در سال 91 به 
استقالل پیوست و مانند هموطنش »گولج« بدون یک دقیقه بازی حتی در بازی های 
دوستانه استقالل را ترک کرد و هزینه زیادی هم روی دست این تیم گذاشت. علت 
بستن قرارداد با او هم خیلی عجیب است و می گویند در حالی که تنها یک روز به پایان 

فصل نقل و انتقاالت مانده بوده، ناگهان لیام ردی را به هیئت 
فوتبال استان تهران بردند و با او قرارداد بستند. دلیل این 

مسئله هم آن بود که استقالل تا روز آخر فقط یک جای خالی 
در فهرست خود داشته و عده ای برای آن که فرهاد مجیدی 
برنگردد لیام ردی را جذب کردند تا با این کار مانع بازگشت 

مجیدی که نزد هواداران محبوب بود، شوند!
چقدر ضرر کردیم؟ لیام ردی با قراردادی 200 هزار دالری 

به استقالل پیوست که مانند دیگر موارد کار به شکایت و خطر کسر 
امتیاز کشید. به گفته یک سایت استرالیایی مبلغ قرارداد لیام ردی با استقالل، 3 

تا 4 برابر بیشتر از آن چیزی بود که از تیم سیدنی دریافت می کرد.

الحاجی گرو و نیومایر، جانشین های بی خاصیت!

کی بود و چی شد؟ بعد از ماجرای عجیب و جنجالی جدایی 
مامه تیام و ِسرور جپاروف از استقالل، تیم مدیریتی جدیدی 
که به استقالل پیوسته بودند به دنبال خرید بازیکنانی بودند که 
هواداران عصبانی استقالل را آرام کنند. الحاجی گرو و مارکوس 
نیومایر به همین دلیل به استقالل پیوستند و برای این که مشکلی 
پیش نیاید با آن ها قرارداد طوالنی مدت بستند اما این دو نفر 
هیچ شباهتی به جپاروف و تیام نداشتند و فشار روانی شدیدی 

را هم که وجود داشت نتوانستند مدیریت کنند و در نهایت هم با 
کارنامه ای بسیار ضعیف استقالل را ترک کردند.

ــرارداد این دو نفر در سال اول نفری  چقدر ضرر کردیم؟ ق
450هزار دالر بود که در سال های بعد به طور مشروط اضافه 
می شد اما با عملکرد ضعیفی که ارائه دادند قراردادشان فسخ 
شد و برای فسخ هم نفری 225هزار دالر که جمع آن 450 هزار 

دالر می شود، دریافت کردند.

گولج، بدون یک دقیقه بازی
کی بود و چی شد؟ بیشتر بازیکن های درپیتی که پول های نجومی از باشگاه های ما 
گرفتند، چند دقیقه روی مخ طرفداران تیم ها اسکی رفتند و بعدش هم ناکارآمدی شان ثابت 

شد و در نهایت دالرها را به جیب زدند. اما ماجرای گولج استرالیایی که 
در دومین سال حضور برانکو به پرسپولیس اضافه شد، در نوع 

خودش جالب است چون آن قدر در تمرینات ضعیف بود که 
حتی یک دقیقه هم بازی نکرد.

چقدر ضرر کردیم؟ گولج بعد از سکونشینی و نیمکت 
نشینی متوالی قهر کرد، مسئوالن پرسپولیس هم که بابت قهر 

غیرحرفه ای او با شکایت و جمع کردن مستندات می توانستند با 
او راحت فسخ کنند، دچار اشتباهی استراتژیک شدند و بدون این که 

معلوم شود چرا و چگونه، ناچار شدند به او 323 هزار دالر)به پول آن زمان حدود یک میلیارد( 
به جز قراردادش خسارت بدهند، آن هم در شرایطی که در این فاصله دالر حسابی گران شد.

اوکراینی ها، ماجرا چی بود؟

کی بود و چی شد؟ چند سال قبل پرسپولیِس برانکو، بنگر، نورمحمدی و 
بنگستون را کنار گذاشت، در پست مدافع پلی یانسکی و گولج به تیم اضافه 

شدند و در پست مهاجم هم پریموف. ذکــر خیر گولج که 
بعدا می شــود امــا یانسکی و پریموف از آن معماهای 

جالب فوتبال ما هستند، دو بازیکن ضعیف و چاقی 
که شباهتی به فوتبالیست های حرفه ای نداشتند و با 
عدد خوبی جذب پرسپولیس شدند و بازی چندانی 

هم نکردند.  پریموف فقط یک گل در جام حذفی مقابل 
قشقایی زد که آن هم سودی برای پرسپولیس نداشت.

چقدر ضرر کردیم؟ قرارداد این دو بازیکن که خیلی ها معتقد 
بودند توسط دالل هــا در اردوی اوکراین به پرسپولیس اضافه شدند، برای 
پریموف ۸40 میلیون و برای پلی یانسکی 900 میلیون بود. البته معلوم نشد 
برای فسخ آن، چقدرش را گرفتند، هرچه بود آن ها قانونی فسخ کردند تا شکایت 

نکنند.

تادئو، 20 کیلوگرم ناقابل

کی بود و چی شد؟ درخشان بعد از علی دایی مدتی پرسپولیس را 
در اختیار گرفت. طارمی، علیپور و عباس زاده در این تیم بودند اما 
درخشان ترجیح داد یک بازیکن خارجی به نام تادئو را به تیم اضافه 
کند. تادئو مشکل خاصی نداشت جز حدود 20 کیلوگرم اضافه 
وزن که کم هم نمی شد. جالب است بدانید او 1۸ تیم عوض کرده 
و تا همین یک سال قبل هم بازی می کرد. تادئو در تیم های مطرح 
برزیلی بازی کرده بود اما وقتی به پرسپولیس پیوست که خسته بود. 

کادرفنی هم خسته تربودند و حوصله گرفتن تست از او را نداشتند.
چقدر ضرر کردیم؟ تادئو فقط یک گل برای پرسپولیس زد که از 
روی نقطه پنالتی بود و بابت همان هم بیش از 500 میلیون تومان 
در پایان فصل چهاردهم به جیب زد. جالب تر این که بعدش هم از 
پرسپولیس بابت تاخیر در دریافت دستمزدش شکایت کرد و فیفا، 
پرسپولیس را مکلف به پرداخت حدود 40 هزار دالر به بازیکن 

برزیلی پیشین خود کرد.

بویان، در انتظار 
جریمه فیفا!

کی بود و چی شد؟ بویان 
ــایــدنــوف بــازیــکــن اهــل  ن

ــود کــه در سال  مقدونیه ب
96 به استقالل پیوست و دلیل 

بسیاری از جنجال های اخیر استقالل 
بوده و مدیران فعلی و سابق استقالل تقصیر خرید 
و پرداخت نکردن مطالبات او را گــردن یکدیگر 
می اندازند اما چیزی که اهمیت دارد این است 
که بویان ۸0 درصد قراردادش را نگرفته و قطعا به 
زودی آن را با فشار فیفا دریافت خواهد کرد. بویان 
که با نظر وینفرد شفر و با قراردادی به مدت یک سال 
و نیم آبی پوش شد، چهار بازی برای تیم استقالل 

انجام داد که دستاورد خاصی نداشت.
ــالم رسانه های  چقدر ضــرر کــردیــم؟ طبق اع
مختلف مبلغ قرارداد بویان 400 هزار دالر بوده 
که حدود 320 هزار دالر از این مبلغ را طلبکار 
است. قطعا این مبلغ با جمع جریمه های فیفا 

خیلی بیشتر از این اعداد خواهد شد.

ممدوتال، استاد 
فوتبالیست 

بودند؟

کی بود و چی شد؟ زمان 
و  حــال  پرسپولیس  استیلی 

روز خوبی نداشت و بازیکنان ضعیف 
به راحتی جذب تیم می شدند. یکی از آن ها مدافع 
بورکینافاسویی بود که در چند بازی ذخیره بود 
و در زمان هایی هم که داخل زمین بود، حرص 
هواداران را در می آورد. ممدوتال زمانی بازیکن 
تیم ملی کشورش بود اما جالب است که رزومه او 
بعد از پرسپولیس مشخص نیست. بازیکنان درجه 
2 در تیم های معمولی و نیمه آماتور اروپایی را هم 
می توان با چند جست و جوی ساده پیدا کرد اما 

ردی از ممدوتال بعد از پرسپولیس نیست!
چقدر ضرر کردیم؟ از قرار معلوم پرسپولیس 
100 هزار دالر به این بازیکن ضعیف خسارت 
داد تا رضایت دهد و باشگاه مشمول کسر امتیاز 

نشود.

رافائل، 6 امتیاز لعنتی

کی بود و چی شد؟ سال ۸5 پرسپولیس رافائل را جذب کرد 
اما بدون تست پزشکی، بعد که معلوم شد او بیماری هپاتیت 
دارد قــراردادش یک طرفه فسخ شد و او هم شکایت کرد. 
شکایتی که باعث شد 6 امتیاز از پرسپولیس کسر شود و اگر 
گل دقیقه 96 سپهر حیدری نبود، همین شکایت، قهرمانی 

دراماتیک سال ۸7 را از چنگ قرمزها در می آورد.
چقدر ضرر کردیم؟ تبعات جذب رافائل فقط کسر امتیاز 
نبود. پرسپولیسی ها عالوه بر مبلغ قرارداد او، 142 هزار یورو 

هم برای حق دادرسی فیفا و جریمه  شان پرداخت کردند!

پانامایی ها، بعدًا فهمیدیم!

کی بود و چی شد؟ زمان علی پروین دو بازیکن 
پانامایی بعد از بازی دوستانه تیم ملی کشورمان 
با تیم ملی ما جذب پرسپولیس شدند. نکته جالب 
ماجرا این بود که بعد از جذب این دو نفر معلوم 
شد گویا آن تیم ترکیب واقعی پاناما نبوده و از آن 
بدتر یکی از آن دو نفر 36 ساله بوده! علی پروین 
گفت اگر سن بازیکن را می دانست، هیچ وقت او 

را جذب نمی کرد!
چقدر ضرر کردیم؟ هر دو بازیکن بعد از یکی دو 
بازی ضعیف به نیمکت پیچ و مهره شدند و بعد هم 
تمام قــراردادشــان را گرفتند و رفتند. به همین 

راحتی!

دی کارمو، اسطوره!
کی بود و چی شد؟ نماد نفوذ دالل ها در فوتبال ایران، 
یک پرنده فروش بود که به عنوان فوتبالیست حرفه ای به 
تیم بزرگ پرسپولیس قالب شد. دی کارمو موقعیت هایی 
را هم که گل نکردنش سخت تر بود، گل نمی کرد. هرچند 
براندائو رقابت سختی با دی کارمو در بدتر بودن دارد اما 
کارنامه دی کارمو آن قدر درخشان است که هر بار بحث 
خارجی های آماتور و پول های مفتی که به جیب زده 

می شود به میان می آید، ناخودآگاه نام او به ذهن می آید!
چقدر ضرر کردیم؟ دی کارمو آن قدر در پرسپولیس 
ضعیف کار کرد که 35 درصد قراردادش یعنی 70 هزار 
دالر ناقابل را گرفت و رفت به تیم کوثر لرستان و جالب است 

بدانید آن جا هم گل نزد!

سانجان اورسویچ، والیبالیست هستم!

کی بود و چی شد؟ یکی از عوامل پشت پرده فوتبال کشور 
درباره این بازیکن که زمان مرحوم حجازی در استقالل بود ادعا 
می کند که یک ایجنت او را سر تمرین برد و گفت مهاجم خوبی 

است. کادر فنی گفت هافبک دفاعی می خواهیم.
 چند روز بعد ایجنت محترم مدل موهای سانجان اورسویچ 
را عــوض کــرد و بــرد سر تمرین استقالل و گفت: هافبک 
دفاعی آوردم باقلوا! شاید لحن ما شوخی باشد اما ماجرا 
به شدت جدی است. بدتر این که معلوم شد استاد در کشور 

خودش والیبالیست بــوده! خوبی اش این است که الاقل 
ورزشکار بوده و از مشاغلی مثل پرنده فروشی وارد فوتبال 

نشده است.
چقدر ضرر کردیم؟ از حضور او در استقالل زمــان زیادی 
گذشته و پیدا کردن عدد دقیق قــراردادش کار سختی است 
اما آن چه مسلم است او اگر در کشور خودش بود به اندازه یک 
فوتبالیست در کشور ما درآمد نداشت، بماند که دور ایران را هم 

با استقالل گشت.

گوران الوره، ماجرای 
یک گروگان گیری!

ــوران الوره در لیگ 92-93 به  کی بود و چی شد؟ گ
استقالل پیوست تا جانشین مجتبی جباری شود اما نه 

کیفیت داشت و نه بازی به او رسید ولی 
با شکایت خود از این تیم تا مدت ها 

باعث استرس هواداران استقالل 
بود. الوره در زمان حضور در ایران 
گذرنامه اش نزد مدیران استقالل 

بود و موفق هم نمی شد گذرنامه 
خود را از این تیم بگیرد در نهایت 

توانست  با همکاری سفیر صربستان 
گذرنامه خود را از مسئوالن استقالل دریافت کند و از ایران 
خارج شود. وی مدتی بعد در مصاحبه ای با » بلیچ اسپورت« 
یکی از رسانه های کشور صربستان، مصاحبه ای جنجالی 
علیه باشگاه استقالل و امیر قلعه نویی سرمربی وقت این تیم 
انجام داد و حرکت باشگاه استقالل را گروگان گیری خواند.
چقدر ضرر کردیم؟ مبلغ قرارداد الوره 200 هزار دالر بود 
که وقتی در مقابل کیفیت و زمان حضور در استقالل قرار 
می گیرد، مبلغ بسیار باالیی می شود. مبلغی که او تمام و 
کمال با کمک فیفا وصول کرد و اگر پرداخت نمی شد جرایم 

سنگینی در انتظار استقالل بود.

پروپییچ! بالی 
جان استقالل

کی بود و چی شد؟ پروپییچ هم 
مهاجم کروات و تنومندی بود که 
نتوانست انتظارات را برآورده کند 
و در نهایت هم از استقالل جدا شد.
ــرر کــردیــم؟ پروپییچ  چقدر ض
ــده اش بــاز و باعث  ــرون همچنان پ
ــواداران استقالل است و  عذاب ه
پرداخت نشدن طلب 300 هزار 
دالری اش باعث شده تا  خطر کسر 
امتیاز بیخ گوش استقاللی ها باشد.



 تعریف ماساژ
انجام حــرکات منظــم و  اصولی توســط 
درمانگــر روی بافت هــای بدن کــه تاثیر 
خاصی بر دستگاه های عصبی، عضالنی 

و گردش خون دارد.
 ماساژ تایلندی

ماســاژ تایلنــدی یکــی از معروف تریــن 
ســبک ها در ماســاژ اســت. افــرادی کــه 
می خواهنــد شــکل فعال تــری از ماســاژ 
را تجربــه کنند ماســاژ تایلنــدی انتخاب 
مناســبی بــرای آن هــا خواهد بــود. این 
نــوع ماســاژ در کاهــش و تســکین درد و 
اســترس بســیار کمک کننــده اســت. 
همچنین انعطاف پذیــری، گردش خون 
و ســطح انرژی بــدن را افزایش می دهد. 
مدت زمان الزم برای ارائه خدمات ماساژ 

تایلندی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه است.
 ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی یک نوع ماســاژ آرام برای 
کل بدن اســت بنابراین اگر بــرای اولین 
بار است که می خواهید تحت ماساژ قرار 
بگیرید یــا تنش زیــادی دارید یــا بدنتان 
به لمس حســاس اســت ماســاژ سوئدی 
مناســب خواهد بود. ایــن نوع ماســاژ به 
آزادسازی گره های عضالنی بدن کمک 

می کند. همچنین برای زمانی که تمایل 
دارید در طــول ماســاژ اســتراحت کنید 
انتخاب خوبی خواهد بود. ماساژ سوئدی 
معمواًل یک ســاعت تــا یک ســاعت و نیم 

طول می کشد.
 ماساژ ورزشی

اگر هنگام ورزش دچار آســیب عضالنی 
می شــوید اســتفاده از خدمــات ماســاژ 
ورزشــی برای شــما بهترین گزینه است. 
اگر مستعد ابتال به صدمات هستید ، این 
نوع ماســاژ را انتخاب کنید زیرا می تواند 
برای جلوگیری از آسیب های ورزشی به 
شما کمک کند. شــما می توانید از ماساژ 
ورزشــی برای افزایــش انعطاف پذیری و 
عملکرد خود استفاده کنید. افزون بر این 
از خدمات ماساژ ورزشــی می توان برای 
تســکین درد، تشــویش و تنش عضالنی 
اســتفاده کرد. ایــن نوع ماســاژ می تواند 
روی کل بدن انجام شــود یا ممکن است 
درمانگــر فقط روی قســمت های خاصی 
از بدن کــه بــه توجه بیشــتری نیــاز دارد 
متمرکز شود. طبق نیاز شما ممکن است 
فشــار عمیق با ضربه های تسکین دهنده 
به صورت متناوب انجام شــود. چه لباس 
تن تان باشــد چه نباشد شما می توانید از 

یک ماساژ ورزشی لذت ببرید. اگر ترجیح 
می دهید که لباس تن تان باشــد، لباس 
نازک و آزاد مناسب است زیرا به درمانگر 
اجازه می دهــد که به راحتــی به عضالت 
تان دسترســی داشته باشــد. برای لذت 
بردن از یک ماساژ ورزشی باید ۶۰ تا ۹۰ 

دقیقه وقت بگذارید.
 ماساژ شیاتسو

ایــن ماســاژ بــرای افــرادی که احســاس 
اســترس، درد یــا تنــش دارنــد بســیار 
آرام بخــش اســت. شیاتســو یــک نــوع 
ماســاژ ژاپنی اســت کــه آرامــش روحی و 
فیزیکی را ارتقا می بخشــد، به اســترس، 
اضطــراب و افســردگی کمــک می کنــد، 
ســردرد را تســکین می دهــد و در کاهش 
تنش عضالنی مؤثر است. ماساژ شیاتسو 
برای کل بــدن انجام می شــود اما ممکن 
اســت درمانگر بر نقاط خاصی از بدن که 
به توجه بیشتری نیاز دارد، متمرکز شود. 
درمانگر برای ارائه خدمات ماساژ شیاتسو 
از دســت ها، کــف دســت و شســت خــود 
برای ماســاژ نقاط خاصی از بدن استفاده 
می کند و فشاری پالس گونه یا ریتمیک را 
بر بدن اعمال می کند. این نوع ماساژ نیز 

۶۰ تا ۹۰ دقیقه طول می کشد.

  ماساژ سنگ داغ
اگر درد و تنش عضالنی دارید ، ماساژ سنگ 
داغ پیشنهاد ما به شماست. این نوع ماساژ 
درمانی مشــابه ماساژ ســوئدی است تنها 
تفاوت آن این اســت کــه درمانگــر به جای 
دست از ســنگ داغ برای ماســاژ استفاده 
می کند. این نوع ماســاژ، تنــش عضالنی 
را کاهــش می دهد، جریان خــون را بهبود 
می بخشد و با استفاده از سنگ های داغ درد 
کاهش می یابد بنابراین ماســاژ سنگ داغ 
می تواند به تسکین تنش عضالنی، بهبود 
گردش خون، کاهش درد، تسکین استرس 
و افزایش آرامش کمک کند. در طول ماساژ، 
سنگ های داغ در نقاط مختلفی از بدنتان 
قرار داده می شــود. درمانگر ممکن اســت 
یک سنگ را در بخش های مختلف بدن نگه 
دارد و با روش ماساژ سوئدی فشاری مالیم 
به آن وارد  کند. این ماساژ معمواًل ۹۰ دقیقه 

زمان می برد.
 ماساژ نقاط ماشه ای

ماســاژ نقــاط ماشــه ای بــرای افــرادی که 
درد مزمــن دارند یا دچــار صدمه شــدند و 
همین طور کسانی که یک مسئله یا مشکل 
خاصی دارند، مناسب است. گاهی اوقات 
نواحی ســفت در بافت های عضالنی که با 
 عنوان نقاط ماشــه ای شــناخته  می شوند
می توانند باعث درد در قســمت های دیگر 
بدن شوند. در این نوع ماساژ درمانگر برای 
ارائه خدمات ماساژ به ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان 

نیاز دارد.

ت
الم
س

۲

پرسش و پاسخ

شکنجه نوزاد به بهانه درمان زردی!

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 سپهریان
متخصص طب توان بخشی

از درد ســیاتیک شــب ها خــواب نــدارم. 67 
ساله ام و پزشــک برایم  افزون بر فیزیوتراپی، 
لیزردرمانی هم تجویز کرده  است. لطفا  درباره  

این شیوه توضیح دهید.
منشــأ عصب ســیاتیک از ناحیه تحتانی ستون 
مهره هــا و مجاورت دیســک هــای پایینی کمر 
است و به سمت اســتخوان لگن و با سن امتداد 
 مــی یابــد و ســپس از پشــت ران وارد ســاق پــا 
مــی شــود.عصب ســیاتیک  وقتــی درگیر می 
شود ممکن است در هر نقطه ای از عصب، درد 
احساس شود، در شــرایطی که بقیه قسمت ها 
فاقد درد باشد. این درد در مردان بیشتر شیوع 
دارد اگرچه در زنان و به خصوص بعد از بارداری 
هم کم دیده نمی شود. این درد معموال در افراد 
بین  3۰ تا 5۰ ســال شــایع تر اســت اما امروزه 

در هر سنی حتی نوجوانان هم دیده می شود.
 علت درد سیاتیک و ارتباط آن با دیسک 

کمر
علت درد سیاتیک ایجاد فشار به عصب سیاتیک 
یا وارد آمدن ضربه به ناحیه کمر است. در حقیقت 
سیاتیک نشــانه ای از مشــکلی دیگر است که در 
ناحیه آســیب دیــده ایجاد شــده اســت. حرکت 
دیســک بین مهره ای که بســیار دردناک اســت 
عضله باسن را درگیر می کند.هر عاملی که موجب 
کشیدگی و فشار روی شکم شود می تواند موجب 
ابتال و درگیری بیشتر سیاتیک شــود مانند درد 

عصب سیاتیک در بارداری و چاقی.
 درمان  سیاتیک

ســیاتیک بایــد  از ابتدا توســط یــک متخصص 
طب فیزیکی درمان شــود. چون طوالنی شدن 
و درمان ناقص آن درد را بســیار شدید، طوالنی 
و برگشــت پذیر می کند. اســتراحت مطلق سه 
روزه الزم اســت البتــه دوره اســتراحت نبایــد 
خیلی  طوالنی شود زیرا  استراحت مطلق  مانع  
از بر گشــت  ســریع بیمار به زندگی روزمره می 
شــود و درد  ممکن اســت روند درمان دیســک 
کمر و ســیاتیک را هم به تاخیر بیندازد.  درمان 
ســیاتیک شــامل  طب ســوزنی ، لیزر درمانی ، 
ماســاژ و بیوفیدبک و مگان تراپــی، تزریق های 

تخصصی و ازن درمانی  و پالسماست.
 درمــان هــای فیزیوتراپــی مانند درمــان های 
دستی ســتون فقرات ، به کار بردن متناوب یخ، 
گرما و لیــزر درمانی کمر اســت. در جدیدترین 
تحقیقات ســازمان بهداشــت جهانــی ترکیب 
طب ســوزنی الکتریکی و لیزر پرتــوان و ورزش 
به عنوان بهترین درمان غیرجراحی دیســک و 

سیاتیک مطرح شده است. 

آشپزی من آشپزی من غذای اصلی
  سالمتآشپزی من

 نکات بهداشتی قبل و
 بعد سفر 

 امروزه سفر کردن دیگر منحصر به فصل 
و زمان خاصی نیست، بد نیست به نکاتی 

اشاره کنیم که الزم است برای بهداشت فردی در طول 
سفر رعایت شود تا خدایی ناکرده دچار مشکل نشویم و 

سفر را با خاطری خوش به پایان برسانیم.
۱    قبل از سفر پوست خود را آماده کنید تا در برابر 
تغییرات آب و هوایی آسیب نبیند. یک یا دو روز قبل با 
شوینده های مخصوص و ماسک های صورت، پوست 
را الیه برداری مالیم و از یک ماسک آب رسان هم برای 

مرطوب نگه داشتن استفاده کنید.
۲    در طول ســفر از مصرف زیاد آب دریغ نکنید تا 
پوست خشک نشود، ضمن مرطوب ماندن، رنگ و روی 

پوست روشن بماند و از سر درد هم جلوگیری شود.
۳    در طــول ســفر تا حد ممکــن از لوازم آرایشــی 
استفاده نکنید تا پوســت کمتر تحریک شود و چربی 
اضافی روی پوســت نماند. در موقع پاک کردن مواد 
اضافی از روی پوست هم بهتر است به جای دست ها 
از دستمال کاغذی استفاده کنید تا آلودگی کمتری 

به پوست برسد.
۴    جدا از این که با چه وســیله ای ســفر می کنید 
و چقدر در برابر آفتاب هســتید، الزم اســت یک کرم 

ضدآفتاب به همراه داشته باشید.
۵    حتما قبل از مصرف غذا و خوراکی و بعد از خارج 
شدن از دست شویی به طور مداوم دست ها را با آب گرم 
و صابون بشویید. پس از شست وشو هم باید دست ها 

را با یک حوله تمیز یا دستمال کاغذی خشک کنید.
6    عفونت های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی 
یکی از مشکالت شایع در میان خانم هاست و به دلیل 
اطمینان نداشــتن از پاکیزگی آب دست شویی های 
عمومی، در صــورت امکان مقداری آب ســالم و تمیز 

برای شست و شوی خود به همراه داشته باشید. 
7    در دست شویی های عمومی و هتل ها مراقب 
باشید شیلنگ دست شویی با بدن شما تماس نداشته 

باشد.
۸     بعد از دفــع ادرار و اجابت مزاج، حتما توســط 
دستمال تمیز محل شست وشــو را خشک کنید. در 
صورتی که لباس زیرتان مرطوب اســت، فوری آن را 

تعویض و لباس زیر خشک و پاکیزه به تن کنید.
۹    در طول ســفر لباس زیر خود را هر روز تعویض 

کنید.
۱۰    مراقــب خــورد و خوراک تــان باشــید؛ یکی از 
شایع  ترین مشکالت تغذیه  ای در طول سفر، مصرف 
آب آشــامیدنی آلوده اســت. همچنیــن غذاهایی که 
دارای گوشــت ســرد، پنیر و ســس اســت که معموال 
مســتعد رشــد باکتری ها به شــمار می رود.  غذاهای 
دریایی در صــورت آلوده بودن باعث بروز مشــکالت 
روده ای می شود. همچنین ترجیحا از مصرف لبنیات 

و سبزی ها خودداری کنید.

بانوان

زندگیسالم
سه شنبه
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 عدس و بلغــور گندم را از چند ســاعت قبل خیس 
کنید.  در قابلمه ای عدس و بلغور گندم را به همراه 
۲ لیتــر آب روی حرارت با شــعله زیاد قــرار دهید تا 
بجوشــد و ســپس شــعله را کم کنید تا بپــزد و لعاب 

بیندازد.
 پیازهــا را ریز خرد کنیــد و درون تابــه کمی روغن 
بریزید وپیاز ها را به همراه کمی زردچوبه سرخ کنید 
تا طالیی شــود وقتی آماده شد، ســیر ها را ریز رنده 
وهمراه ادویه ها اضافه کنید و همه رافقط در حد چند 

ثانیه تفت دهید.

عدس و بلغــور که پخــت و لعاب انداخــت، یک عدد 
ســیب زمینی درشــت را نگینی )مکعبی( خرد و به 
عصاره گوشــت و پیاز داغی را که  آن اضافه کنید. 
آماده کردید به آن اضافه کنید  و با شعله کم با در نیم 

باز اجازه دهید، آش یک ربع تا ۲۰ دقیقه جا بیفتد.
خواص

 از ویژگی های منحصر به فرد بلغــور گندم میزان 
زیاد فیبر  آن اســت کــه فراینــد هضم را تســریع و از 
نفخ، سوء هاضمه و یبوست پیشگیری می کند. فیبر 

عملکرد جذب مواد مغذی را بهبهود می بخشد.

مصطفی عاشوری |فیزیولوژیست ورزشی

 امروزه ماساژهای بسیاری در جهان متداول است  اما در این مطلب  به درخواست خوانندگان 

تصمیم گرفتیم مهم ترین آن ها را برایتان توضیح دهیم.

بیشتر 
بدانیم

آش عدس و بلغور برای پیشگیری از سو ءهاضمه

 عدس – ۲۰۰ گرم  
 بلغور گندم  - ۲۰۰ گرم

 سیب زمینی درشت  -  یک عدد
 پیاز درشت – ۲عدد

 سیر – 3 تا 4 حبه
 عصاره گوشت – به میزان الزم  

 نعناع خشک -  به مقدار الزم
 نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و قرمز- به 

مقدار الزم  
روغن - به مقدار الزم

 آب – ۲ لیتر

دانستنی ها آشنایی با انـواع ماسـاژ 
  امروزه ماساژ جزو جدایی ناپذیر برنامه خیلی ها شده است، ورزشکاران برای رسیدن به موفقیت و

 افراد معمولی برای کاهش استرس به آن نیازمند هستند

تازه ها

 میلیاردها میکروپالست
 در چای کیسه ای

اخبــار هــر روزه دربــاره احاطــه میکروپالســتیک ها بر 

زندگی مان همیشــه ناراحت کننده اســت. خبرهایی 

ماننــد میکروپالســتیک ها از طریــق هوا جا بــه جا می 

شــود، نمک می خوریم یا پالســتیک؟ مصرف ســاالنه 

ده ها هزار ذره پالســتیکی به همراه غــذا و.... نگرانی 

مان را بیشــتر می کند. این بار نتایج تحقیقات  انجمن 

علمی)AAAS(  نشــان می دهــد در یک فنجــان چای 

کیســه ای میلیاردهــا میکروپالســتیک وجــود دارد. 

پژوهشــگران کیســه پالســتیکی چــای را در آب داغ 

انداختند و دریافتند کــه تعداد ذرات رها شــده در یک 

فنجان بیشــتر از دیگر مواد غذایی و نوشیدنی هاست. 

پژوهشــگران هنوز نمی دانند آیا این ذرات معلق برای 

کســانی که آن را می نوشــند ضرری دارد یا نه؟ بعضی 

معتقدند که هنوز تحقیقــات جامعی درباره تاثیر منفی 

این ریز ذرات انجام نشــده اســت اما پراکندگــی زیاد و 

ســادگی نفوذ این ذرات در بدن تجمــع حجم زیادی از 

مواد شیمیایی را به همراه دارد که برای سیستم هضم 

و جذب بدن ناشناخته و آسیب رسان است. از جمله دو 

ماده تشــکیل دهنده میکرو پالســتیک ها مــی توان به 

فتاالت ها و بیسفنول اشاره کرد.فتاالت ها نوعی مواد 

شــیمیایی برای انعطاف پذیری پالستیک هاســت  که 

رشد سلول های سرطانی در ســرطان سینه را افزایش 

می دهد.برخی شواهد نشــان داده است که بیسفنول 

) BPA( هــم  می تواند در هورمــون های تولیــد مثل به 

خصوص در زنان اختالل ایجاد کند.

دیروز در کانال های مختلف عکس شکم نوزادی با عنوان 
»4۰تیغه کــردن نوزاد بــرای درمــان زردی« با  جراحت 
خراش  تیغ های متعدد منتشر شد که حکایت از دخالت 
نا به جایی داشــت که به این موضوع منجر شــده اســت. 
حکایتی که اگر صحت داشته باشد نیاز به پیگیری دارد، 
برداشت نادرست و  اقدام نا به جا تر که به احتمال زیاد با 
خرافات هم بی ارتباط نیســت. در حالی که زردی نوزاد 
بیماری نسبتا شــایعی اســت و با راهکارهای ساده قابل 
درمان است ونیاز به این همه خراش های جانکاه بر پیکر 
نوزاد  ندارد.  صحبت ما با شــما پدر و مادری اســت که با 
همه زحمت و مشقتی که متحمل شــده اید تا نوزادی به 
دنیا آورید، چگونه ر اضی می شــوید تــا او را به راحتی در 
معرض نســخه پیچی های این و آن قرار دهید؟ آیا با خود 
فکر کرده اید که ایــن همه خراش روی بــدن نوزادی که 
هنوز سیستم ایمنی اش مقاوم نشده است باعث عفونت و 
آلودگی می شود و حتی درمان زردی اش را مشکل تر می 
کند؟ ناگفته نماند  اگر چه در طب  ســنتی ایجاد خراش 
روی نقاطی خاص آن هم توسط پزشک کار بلد به عنوان 
راهی برای درمان انجام می شــود ولی باز هم تشخیص 
آن بر عهده متخصص اســت  و  مجروح کــردن تمام بدن 
نوزاد به طور قطع مورد تایید هیچ یک از  متخصصان طب 
سنتی نیست. به این نکته ضروری توجه داشته باشید که 
اگر به تازگی صاحب نوزادی شــده ایــد و نگران زردی او 
هستید برای درمان به نسخه های این و آن عمل نکنید. 
در این شــرایط  الزم ترین کار مراجعه به متخصص است 
زیرا زردی اگر به موقع درمان نشود باعث فلج مغزی نوزاد 
می شود  . کودکی که در بیمارستان به دنیا می آید توسط 
پزشک  نوزادان معاینه می شود و زردی او درمان خواهد 
شــد و نوزادی هم که در منزل به دنیا می آید باید توســط 

یک متخصص معاینه شود.  
 نحوه تشخیص زردی نوزادان

زردی در نــوزادان از همــان روزهــای اولیــه تولــد آغــاز 
می شــود؛ عالیــم آن معمــوال بــا زردی پوســت و گاهــی 
چشــم ها بروز می کنــد، زردی ابتدا تنها صــورت را در بر 
می گیرد اما رفته رفته قفســه ســینه، ناحیه شــکم، پاها، 
کف پا و انــدام های تحتانی را نیز درگیــر می کند؛ زردی 
در نــوزادان گاهــی باعث خســتگی مفرط و ســوءتغذیه 
می شــود، نوزادانی کــه در ۲4 ســاعت اول پــس از تولد 
دچار این عالیم می شوند، باید حتمًا تحت آزمایش میزان 

بیلی روبین قرار گیرند.   

درباره 4۰ تیغه کردن شکم نوزادان برای درمان زردی که مبنای علمی ندارد
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قرار و مدار

روز خواندن یک کتاب تکراری

امروز برید سراغ کتاب های کتابخونه تون و 
یه کتابی رو که قبال خوندین و دوسش 

داشــتین بردارین و بخش های 
مهمش رو دوباره بخونین. 

تجربه خیلی متفاوتیه 
و چون پایان کتاب 
می دونیــن،  رو 
بیشتری  جزئیات 
توجه تون رو جلب 

می کنه... 

* یک امضا رو چقدر جدی می گیرن بعضی ها! االن کی به 
امضای دیگران توجه می کنــه که براش هزینه هم بکنیم؟ 

اونم 100 هزار تومن!
* عکس مطلب تنبلی در صفحه خانواده ، خوب بود. البته 
بیشتر خنده دار بود تا ترغیب کننده برای جنگیدن با تنبلی.
* در جواب اون فردی که دیروز در ســتون »ما و شما« گفته 
بود آدم اگر پول داشته باشه، بهترین کار اینه که بذاره بانک 
و ســودش رو بگیره، می خواســتم بگم تا وقتی امثال شما 
هستن که به جای تولید دنبال چنین راه هایی برای کسب 

درآمدن، هیچ وقت اوضاع کشور درست نخواهد شد.
* طراحــی امضا، خیلی شــغل جالبیــه به نظــرم. من هم 
دانشجوی مکانیکم و تو فکرم یک شغل برای خودم اختراع 
کنم تا هیچ دستی تو کارم نباشه و زودتر بتونم پیشرفت کنم.
* زندگی سالم، لطفا به مباحث زناشــویی بیشتر بپرداز. 
باور کنید مشکل بیشــتر زوج ها، نداشــتن رابطه اصولی 
است وگرنه همه مان طعم خوشبختی را بهتر می چشیدیم. 
* درباره مطلب صفحه سالمت با عنوان »ظروفی که نباید 
داخل مایکروویو گذاشت«، می خواستم بگم طبیعتا همه 
می دونن که ظرف یک بار مصرف و پالســتیکی رو نباید تو 

مایکروویو گذاشت. غیب گفتین ها!
* در ســتون بانوان گفته اید کودک عاشــق نظم اســت در 
صورتی که بیشتر یا تقریبا همه کودکانی که من می شناسم، 

از نظم فراری اند و همیشه اتاق شان به هم ریخته است.
* قصه درخت غرغر که در صفحه فرفره چاپ شده رو برای 
مادر گل بانو دخترم خوندم و خوشش اومد.  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

  تفاوت این رقابت در گذشته با امروز
رقابت بین دختران و پسران که پیش از این نیز وجود داشت، در گذشته 
کمتر وارد دشــمنی و نفرت از همدیگر می شد. شــاید بتوانیم دلیل 
اصلی این موضوع را هم مشخص بودن جایگاه هر جنس در جامعه و 
روابط خانوادگی در نظر بگیریم. تعریفی که گاهی مبتنی بر برتری 
پسرها نسبت به دخترها بود. تمام تاکید بر تفاوت دو جنس در زمان 
تربیت نیز با محوریت این موضوع رقم می خورد اما این روزها داستان 
تفاوت هایی با قبل دارد. این روزها وجه فرمانبرداری در تربیت جنس 
مونث کم رنگ تر از قبل شــده و حاال مفاهیمی چون توانمندسازی، 
پرورش استعداد دختران، دادن حق انتخاب به زنان ارزش بیشتری 

پیدا کرده است. بر این مبنا هم بسیاری از 
دختران، دیگر خود را در مقامی پایین تر از 
پسران نمی دانند و از همان سنین پایین 
در تالش برای نمایــش قابلیت های خود 
هستند؛ موضوعی که البته گاهی اوقات 
به هیچ عنوان مورد اســتقبال پسربچه ها 
قرار نمی گیرد. اما آیا باید این تغییر جایگاه 
دختران را دلیــل افزایش رقابــت بین دو 
جنس در برخی مــوارد در نظر بگیریم؟ و 
اگر این طور اســت آیا باید دوباره دختران 
را تشــویق به دنباله روی کنیم؟ عقب نگه 
داشــتن زنــان در پــرورش اســتعدادها و 
توانمندی هایشــان موضوعی نیست که 
بتوان آن را برای این روزها تجویز کرد؛ چه 
این که غیراخالقی بودن این رویه بر کسی 
پوشــیده نیســت. در واقع مشــکل نیز آن 
بخش نیست. بلکه مشکل اصلی در تاکید 
زیاد بر جنســیت افراد از همان بدو تولد و 
حتی پیش از آن است. موضوعی که به نظر 
می رسد باید اصالح شود و البته تغییر در 

آن از مسیر خانه های ما می گذرد.

 چطور مانع خصومت کودک مان با جنس مخالف شویم؟

اگر فرزندی در خانه دارید یا اگر تصمیم به بچه دار شــدن دارید، 
بهتر اســت برای جلوگیری از ایجاد خصومت بیــن دو جنس این 

نکات را در نظر داشته باشید.
فرزندمان بر اساس کلیشه های رایج، شاید جذاب باشد 1 برگزاری جشــن تعیین جنســیت و انتخاب رنگ وسایل 
اما تصور نادرستی از اهمیت جنســیت را در ذهن فرزند ما ایجاد 

می کند.
جنســیت خودداری کنید و در نظر بگیریــد که به عنوان 2 نزد فرزندتــان از نســبت دادن ویژگی هــای اخالقی به 
مثال تجربه تــرس، محدود به یک جنس 
نیست و موضوعات آزاردهنده می تواند 

باعث ناراحتی هر دو جنس  شود.
یا اشــعار توهین آمیــزی درباره 3 اگر فرزند خردسال شما شعارها 
جنس مخالف می خواند از همراهی با او 
خنــده(  و  شــوخی  قالــب  در  )حتــی 

خودداری کنید.
توانمندی هــای 4 بــه عنــوان الگوهــای اصلــی  فرزندتــان، 
خودتــان را بــر اســاس جنســیت خــود 
تعریف نکنید. به عنوان مثال به واسطه 
این کــه مــرد هســتید خــود را معــاف از 
مشــارکت در کار خانــه یــا چــون زن 
در  مشــارکت  از  معــاف  هســتید، 
خریدهای خانواده نکنید. یادتان باشد 
افــراد خانــواده زمانــی در رســیدن بــه 
اهــداف خود موفــق خواهند شــد که از 
تمام توانمندی های خود برای رسیدن 
به ایــن اهــداف بهــره بگیرند؛ فــارغ از 

این که جنسیت آن ها چیست.

»از دخترها بدم می آید و از آن ها متنفرم. پسرا شیرن، دخترا بادبادکن، دست بزنی می ترکن ... به نظرم این دنیا جای دختر 
نیست«. این قسمتی از انشای یک پسر 12 ساله با موضوع: »اگر من دختر بودم« است که در شبکه های اجتماعی با این 
توضیح که »بخوانید و بترسید«، دست به دست می شود. همان طور که می دانید، رقابت بین دختربچه ها و پسربچه ها از 
قدیم هم وجود داشته و بسیاری از ما شعارهایی در مدح توانمندی های دختران و پسران شنیده و برای درآوردن حرص 
جنس مخالف، حتی تکرار کرده ایم. اما آیا این انشای کودکانه را هم می توانیم در قالب همان شعارهای کودکانه در نظر بگیریم یا ممکن 

است به واسطه تغییراتی که در جامعه ما روی داده است، رقابت بین دختران و پسران در حال وارد شدن به مرحله خطرناکی باشد؟

 پسری 30 ساله دارم که مدت هاست برای ازدواج با اوحرف می زنم. همیشه می گوید 
حاال صبر کنید یا  موقعیتش را ندارم. به تازگی به او گفتم اگر دختری را برای ازدواج 
در نظر داری، به من هم بگو تا تکلیفم روشن شود ولی می گوید دختری در زندگی اش 
نیست. یک روز پس از این حرف در منزل ما را می زنند و پدرش می رود دم در و می بیند دختری که 
خودش را آشنای پسرمان معرفی می کند، می گوید این بسته را به پسرتان بدهید. من ناراحت 
شدم اما پدرش گفت باید عادی برخورد کنیم. بعد هم بسته را به پسرم دادم و گفتم دختری برای 
شما آورده، او هم بسته را گرفت و دیگر هیچ حرفی بین ما زده نشد. باید با او چه برخوردی داشته 

باشم؟ در ضمن پسرم خیلی تودار، کم رو، کم حرف و شاید هم درون گراست.

مهمان  جرئت آمدن به خانه ما را ندارد! دنیا جای دخترها نیست؟!
اصول مدیریت احساس کودکان درباره جنس مخالف به بهانه پربازدید شدن انشای پسر بچه ای 12 ساله  که از نفرت خود 

به دخترها حرف زده است!

با رفتار مشکوک پسرم چه کنم؟

ببیـــن ات چشـات دربیــاد!
چشم وهم چشمی شبیه یک بیماری پیش رونده، روح و روان و زندگی افراد به خصوص خانم ها را در بر می گیرد

برای رهایی از دست این مشکل، مثال اگر اعتماد به نفس تان پایین 
است، از یک روان شناس کمک بگیرید یا کتاب های خودیاری در 
این حــوزه را مطالعه کنید. اگر مشــکالتی در زندگی مشــترک یا 
شغلی دارید به جای تمرکز بر زندگی دیگران و چشم وهم چشمی 
بر ســر مســائل ظاهری و بیهــوده، ســعی کنید بر حل مشــکالت 
خانوادگی و شغلی خودتان تمرکز کنید. چشم وهم چشمی بر سر 
ظواهر زندگی و رقابــت با زندگی دیگران، میزان رضایت شــما از 
زندگی مشترک و شغلی را افزایش نخواهد داد بلکه فقط شما را از 

حل مسائل واقعی زندگی تان دور می کند.
از داشــته هایتان یــک فهرســت تهیه کنیــد: مهم نیســت این 
نعمت هــا بــزرگ هســتند یــا کوچــک. افــرادی کــه گرفتــار 
چشم وهم چشمی هستند، نقاط مثبت زندگی خود را نمی بینند. 
یک فهرست از چیزهایی که دارید، بنویسید و آن را جایی در معرض 
دیدتان قرار دهید، هــر روز بخوانید و به خاطر آن ها شــکرگزاری 

کنید.
چشم وهم چشمی را به الگوبرداری سالم تبدیل کنید: به جای 
تمرکز بر موفقیت های ظاهری دیگران، از خودتان بپرســید آن ها 
چقدر تــالش و چه مســیری را طی کرده انــد تا به ایــن موفقیت ها 
رســیده اند؟ و از تــالش آن ها الگوبــرداری کنیــد. همچنین روی 
چیزهایی که خودتان دوســت دارید که به دســت بیاورید؛ تمرکز 
کنید نه چیزهایی که دیگران دارند. گاهی افراد به قدری گرفتار 
چشم وهم چشمی می شوند که فراموش می کنند خودشان به چه 

چیزهایی عالقه دارند و از چه چیزهایی لذت می برند.
روی پیشــرفت خودتان تمرکــز کنید: بــه صــورت واقع بینانه، 
اســتعدادها و توانایی های درونی تان را بشناســید و ســعی کنید 
بدون در نظر گرفتــن این که دیگران چه دســتاوردهایی دارند، بر 

اساس توانایی های ویژه خودتان پیش بروید و آن ها را رشد دهید.
کارهــای مفیــد انجــام دهیــد: مراجعــی داشــتم کــه در دام 
چشم وهم چشمی با جاری خود افتاده بود و بعد از بررسی متوجه 
شــدم از این کــه جــاری اش شــاغل اســت و او خانه دار، احســاس 
بی کفایتــی و مفیــد نبــودن دارد. به همیــن دلیل ســعی می کند 
بــا چشم وهم چشــمی هایی ماننــد خریــد وســایل منزل یــا طال و 
جواهرات میدان رقابت را نبازد! اگر شما هم در این دام افتاده اید 
با جست وجویی در اطراف تان ببینید که عالوه بر کارهای روزانه، 
چه کار مفیدی می توانید برای خودتان یا دیگران انجام دهید. این 
کار می تواند یادگیری یــک هنر و حرفه یا یــک کار خیر داوطلبانه 
باشد و قطعا احساسی که به شما خواهد داد از چشم وهم چشمی 

خوشایندتر است.
بــرای خودتــان هــدف و معنــا بیافرینیــد: از خودتان بپرســید 
اگــر دیگــران، دوســتان، فامیــل و تمــام کســانی کــه در دام 
چشم وهم چشمی با آن ها افتاده اید، نبودند، دوست داشتید چطور 
زندگی کنید؟ چه چیزهایی عمیقا شما را خوشحال می کند؟ چه 
رویاهایی دارید؟ دل تان می خواهد 10سال بعد، 20 سال بعد و 

... چه زندگی داشته باشید و به چطور آدمی تبدیل شده باشید؟
بیرون زندگــی دیگــران را بــا درون زندگی خودتان مقایســه 
نکنید: به قول معــروف هیچ فــردی از زندگی دیگــری خبر ندارد. 
اغلب افراد تمایل دارند زندگی دیگــران را مثبت تر و زندگی خود را 
منفی تر از آن چه واقعا هست، ببینند. مردم تمایل دارند ظاهر زندگی 
خود را حفظ کنند و بهترین های خود را به نمایش بگذارند. در حالی 
که معلوم نیســت زیر ظاهر پر زرق و برق و شــاد زندگی دیگران، چه 
مشکالت، غم ها و حسرت هایی نهفته اســت. بنابراین هرگز بیرون 

زندگی دیگران را با درون زندگی خودتان مقایسه نکنید.

»کیک تولد بچه من باید بزرگ تر از دیگران باشد«،»هر سال باید طال و جواهراتم    
را عوض کنم تا چشم فامیل را دربیاورم«، »چون فالنی خودرویش را عوض کرده، 
من هم باید عوض کنم« و ... . حتما شما هم دوروبرتان افرادی را دیده اید که مدام 
در حال مقایسه زندگی خودشان با دیگران هستند و مدام چشم شان دنبال این 
است که دیگران چطور زندگی می کنند، چه چیزهایی دارند، چه سفرهایی می روند و بعد از این مقایسه، 
حال شان بد می شود . چشم و هم چشمی یعنی هر چیزی که دیگران دارند، من هم باید داشته باشم و 
عزت و احترام و احساس رضایت من وابسته به این موضوع است. مشکلی که معموال خانم ها بیشتر به 
آن دچار می شوند و شبیه یک بیماری پیش رونده، روح و روان و زندگی آن ها را در بر می گیرد اما ریشه 

این مشکل چیست، چه آسیب هایی دارد و چطور باید آن را مدیریت کنیم؟

دکتر�پرستو�امیری|دکترای�تخصصی�روان�شناسی�سالمت�

محوری

شبکه های 
اجتماعی

دختــری بســته ای را بــه  منــزل 
شــما می آورد و  خیلی خونسرد 
بدون این که چیزی به فرزندتان 
بگوییــد، از کنــار ایــن قضیــه 
می گذرید؟! هم اینک شــما بــا دو موضــوع روبه رو 
هستید. اول این که چطور در خصوص نگرانی تان با 
فرزندتان حرف بزنید و دوم این که چطور تغییری را 

که می خواهید در فرزندتان ایجاد کنید.

 به پسرتان بگویید نگرانش هستید

درباره نکته اول باید بدانید بیان کردن احساس تان 

به شــما کمک می کند تــا از یک طرف از شــر افکار 
آزاردهنده خالص و قدری سبک شــوید و از طرف 
دیگر بــه او نیز یــاد دهید کــه درباره احساســاتش 
حرف بزند. اگر رفتار فرزندتان باعث ناراحتی شما 
می شــود، نباید بی تفاوت از کنــار آن بگذرید. این 
راهکار، یعنی بی توجهی به رفتار، زمانی موثر واقع 
می شود که خودش متوجه این رفتار شده و درصدد 
رفع آن باشد اما زمانی که بی توجهی تاثیر چندانی 
ندارد یا حتــی می تواند باعث تشــدید رفتارهای او 
شود، بهتر اســت به روش های موثرتری بپردازید. 
مثال بعد از گفتن این جمله: »امروز نگران شدم که آن 
دختر برای تو یک بسته آورد ولی چیزی در خصوص 
او به من نگفتی« منتظر بمانید تا ببینید بازخورد او 

در برابر صحبت های شما چیســت و متناسب با آن 
پاسخ دهید. مثال اگر گفت دوست ندارم درباره اش 
حرف بزنم، بگویید: »اصراری برای این کار ندارم اما 

دوست دارم به نگرانی من اهمیت بدهی.«

  ارتباط سازنده ای با پسرتان برقرار کنید

اما درخصوص نکته دوم شــما با بیان احســاس تان 
کمک می کنید تا فرزندتان بداند که خواســته شما 
چیست و دوســت دارید او چطور با شما رفتار کند. 
مثــال او را بــرای ازدواج مجاب کنید. بــرای این کار 
مهم ترین مســئله، برقــراری یک ارتباط ســازنده با 
فرزندتان است تا به واســطه آن به حرف شما گوش 
و به آن توجه کند. باب گفت وگو را باز و ســعی کنید 
از او بپرسید آیا مایل است چند دقیقه ای با او حرف 
بزنید و سپس به بیان اتفاقات روزمره و تجربه هایی 
که داشته اید، بپردازید و منتظر بمانید تا پاسخ هایی 
از او بشنوید و گاهی نظر او را نیز بپرسید. این کار را 
آن قدر ادامه دهید تا او به شما اعتماد کند و یاد بگیرد 
درباره خودش با شــما حــرف بزند. نهایتــا وقتی او 
عالقه مند شد تا بیشتر با شما حرف بزند، به دغدغه ها 
و نگرانی های خودتان بپردازید و رفتارهای او را که 
باعث نگرانی تان می شود بیان کنید و آن گاه منتظر 

بمانید تا درباره دالیل رفتارش با شما صحبت کند.

نرگس�عزیزی|�کارشناس�ارشد�مشاوره�خانواده

 

اختــالل  وســواس صددرصــد نیــاز به بررســی 
توســط روان شــناس بالینــی دارد و چنــان چه 
تشخیص متخصص بر استفاده همزمان از دارو 
باشد به روان پزشــک هم  ارجاع داده می شود. 
به خاطر داشــته باشــید هیچ کــدام از رفتارها و 
عالیم قبل از درمان تحت کنترل ایشــان نیست 
بنابراین دلخوری و ... هیچ کمکی به درمان این 

اختالل نمی کند.

 همسرتان را بابت وسواس سرزنش نکنید

لطفا تحت هیچ شــرایطی از سرزنش و نصیحت 
برای برطرف کردن مشکل همسرتان استفاده 
نکنید. همســر شــما الزم اســت بین افکار خود 
و واقعیــت تمایز قائــل شــود. فردی کــه درگیر 
وســواس اســت، فکر خــود را برابــر بــا واقعیت 
می داند به همین دلیل اگر فکــر کند این مکان 
آلوده است پس در واقعیت هم آن مکان را آلوده 
می دانــد. در صورتی که ممکن اســت این فقط 

یک تفکر وسواسی باشد.

 با اضطراب ناشی از وسواس رو به رویش کنید

شــوهرتان برای حل این مســئله حتمــا باید زیر 
نظــر متخصــص و روان شــناس بالینی، سلســله 
مراتبی از موضوعاتی که درباره آن ها وســواس 
دارد، تهیــه کننــد و به مــرور به مواجهــه با آن ها 
بپردازنــد تــا از میــزان اضطراب شــان در آن 
خصوص کاســته شــود. همچنین همســر شما 
باید بدانند که اضطــراب اگرچه ناراحت کننده 
اســت اما قابــل تحمــل اســت و ســعی کنند در 
مقابل مــواردی که اضطــراب دارند بــا توجه به 
تکنیک های مخصــوص، میزان تحمل شــان را 
بیشــتر کنند و به دلیل کاهش اضطراب، دست 
به اعمال وسواســی نزننــد. به مرور زمــان بر اثر 
این رویارویی هــا اضطراب به صــورت طبیعی و 
خودکار کاهش می یابــد  و میل به انجــام رفتار 

وسواسی نیز فروکش می کند.

شوهرم 36 ساله و به شدت وسواسی است، به طوری که مهمان ها جرئت آمدن به خانه 
ما را ندارند. این وسواس زیاد حتی روی روابط خصوصی ما هم اثر منفی گذاشته است. 
دو پسر 10 و 7 ساله داریم که به دلیل این موضوع جرئت بازی در منزل را ندارند. زندگی 

ما مختل شده است. لطفا مرا راهنمایی کنید.

ستاره�صبوری�|�روان�شناس��بالینی
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مشاوره 
خانواده

  ریشه چشم وهم چشمی

چشم وهم چشــمی  علــل  از  یکــی 
و حســادت بــه دیگــران، ضعــف در 
اعتمادبه نفس است. احساس حقارت 
درونــی و ذهنــی باعــث می شــود فرد 
خودش را کمتر از دیگران و دیگران را 
خیلی دســت باال ببیند و چون از درون 
احســاس تهی بودن دارد، می خواهد 
خودش را شبیه دیگران کند و با رقابت 
ناســالم و چشــم و هم چشــمی بــرای 
خودش احترام، شــان و اعتبار کســب 

کند.
نداشــتن هدف در زندگی: زمانی که 
افراد در زندگی معنا و هدف مشخصی 
ندارنــد، شــروع می کننــد بــه کنجکاو 
شــدن در زندگی دیگران و آرزو کردن 

اهداف و معنای زندگی دیگران.
تربیــت: خانمــی کــه از کودکــی در 
محیطی رقابتی و مقایســه کننده قرار 
گرفته است در بزرگ ســالی نیز دچار 

چشم وهم چشمی می شود.
زندگی مشــترک:  از  نارضایتــی 
هنگامی کــه افراد از زندگی مشــترک 
یا شــغلی خود رضایت ندارنــد، در دام 
چشم وهم چشمی می افتند. آن ها فکر 
می کنند دیگران حتمــا زندگی بهتر و 

بدون مشکلی دارند.

 چشم وهم چشمی چه مشکالتی ایجاد 

می کند؟

چشــم و هم چشــمی آرامــش افــراد را ســلب 
می کند. افرادی که دچار چشم وهم چشــمی 
هســتند، نعمت هــای زندگــی و خوشــبختی 
خود را نادیده می گیرند و حســرت چیزهایی 
را می خورند که دیگران دارنــد. این طرز فکر 
به مرور منجر به حس غم و ناامیدی می شــود. 
چشم وهم چشــمی نمی گــذارد از چیزهایــی 
که خودمــان داریم، لــذت ببریم و مــا را دچار 
نداشــتن لــذت عمیــق می کنــد کــه از عالیم 
افسردگی است. همچنین فشار دایمی برای 
رقابت ناســالم با دیگران، احســاس اضطراب 

ایجاد می کند.
اختالفــات خانوادگــی: تمرکــز زیــاد بــر 
داشــته های دیگــران و فشــار بــه همســر و 
فرزندان برای به دســت آوردن آن چه دیگران 
دارند، تبدیــل به یک جنگ روانی همیشــگی 
در خانــواده می شــود و ایــن اتفــاق، یکــی از 

آسیب های چشم و هم چشمی است.
درجــا زدن در زندگــی: بــر خــالف آن چــه 
اغلب افراد فکر می کنند، چشم وهم چشــمی 
در  نمی شــود.  فــردی  پیشــرفت  موجــب 
چشم وهم چشــمی افــراد بــر اســاس اهداف 
و خواســته های واقعــی خودشــان پیشــرفت 
نمی کننــد بلکــه درگیر یــک رقابت ناســالم و 

فرسوده کننده می شوند.

  رهایی از چشم وهم چشمی

بانوان



جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

 تولد برای همه ما بهانه ای برای تجدید رفاقت و دوستی است. برای آن که بگوییم کسی برای مان 
مهم اســت و هر ســال در یک روز خاص تمام توجه مان برای اوســت می توانیم ایــن توجه را با یک 

پیامک نشــان بدهیم یا یــک تماس تلفنی یا یک دیــدار حضوری. ولی خیلی وقت هــا به جای آن که 
همدیگر را خوشــحال کنیم رفتارهایی داریم که ناخواســته باعث رنجش می شــود. بعضی  ها کال در 

هر ســنی که هستند از مراســم تولد و دورهمی  های شــلوغ خوش شــان نمی آید پس بهتر است قبل از 
این که برای کســی تولد بگیرید روحیاتش را درنظر داشته باشــید یا به نحوی از خــودش یا خانواده اش 

بپرسید تا مطمئن شوید سلیقه اش چیست. اگر برای کسی مهمانی تولد برگزار می کنید باید موقع دعوت 
مهمان  هابه آن ها بگویید که چه افرادی را دعوت کرده  اید. الزم نیست دقیق همه اشخاص را نام ببرید ولی 

بهتر است اگر فامیل و خانواده هم هستند حتما به دوستان تان بگویید و اگر دوستان 
مختلفی را دعوت می کنید که همدیگر را نمی  شناسند به همه  شان اطالع بدهید 

چه کســانی در مهمانی حاضرند؛ شاید این وسط تعدادی از دوستان یا اقوام با هم 
دچار مشکل باشند و دل شان نخواهد ناگهانی با هم روبه رو شوند. رعایت نکردن این 

نکته ممکن است جو مهمانی را به هم بزند و برای تان دردسر درست کند. وقت هایی که 
برای تبریک تولد به یک پیام اکتفا می کنید، بهتر است به جای زیر و رو کردن شبکه های 

اجتماعی و پیداکردن متن های تکراری، یک جمله از ته دل تان برای رفیق 
یا آشنای تان بنویســید. این متن هرچند کوتاه و ساده باشد ارزش بیشتری 

دارد از این که یک پیام هزاربار دیده شــده را برای همه دوســتان تان بفرستید. 
دانســتن تاریخ دقیق تولد آدم هاِی دوست داشــتنِی اطراف تان خودش یک 

هدیه اســت و نشــان می دهد واقعا برای آن شــخص ارزش قائل هستید پس به 
جای آن که یک هفته قبل یا بعد تولدش به یاد او بیفتید ســعی کنید همین امروز 

تاریخ دقیق تولدش را یک  جا یادداشت کنید و به خاطر بسپارید. 

با آرزوی بهترین ها برای تو که بهترینی!  

مینی مهارت

الهام حبشی   

اگر دِر کمــد لباس های تان را بــاز کنید، بــا انبوهی از چوب لباســی های رنگارنگ بــا جنس ها و 
ظاهرهای متفاوت روبه رو خواهیدشــد؛ چوب لباســی های پالســتیکی، چوبی، فلزی و مفتولی 
که اغلب به اجسامی فراموش شــده در کمد لباس های مان تبدیل می شوند. از بین جارختی ها، 
قدیمی ترهای شــان را جــدا کنیــد تا با پیشــنهاد شــگفت انگیز امروز، به ســر و وضع ســاده آن ها 
جال دهیم. اگر چوب لباســی های تان مفتولی هســتند می توانید از قســمت آویز، آن را باز و سیم 
باریکش را با مروارید و مهره های رنگی درشــت پر کنید. اگر مروارید در دســترس تان نیست و به 
فنــون بافتنی مهارت داریــد، می توانید با کامواهــای کلفت و متنوع دورتادور میله را بپوشــانید. 
این کامواها از زمختی جالباســی ها کم می کنند و باعث می شوند رد میله، روی لباس تان نیفتد. 
اگر چوب لباسی هایی که برای زیباسازی انتخاب کرده اید پالستیکی هستند، بیشتر می توانید 
ســلیقه به خرج دهید. در بین تکه پارچه های دور ریز و اضافه ای که دارید، شادترین سرقیچی ها 
را انتخاب کنید. پارچه ها را هماهنگ با اندازه چوب لباســی برش بدهید و با اندکی چسب چوب 
رقیق شده یا چسب مایع معمولی روی چوب لباسی بچسبانید. اگر با کمبود پارچه مواجه هستید، 
بهترین راه خرید چند متر روبان پهن اســت که قیمتی هم ندارد. چوب لباسی را به چسب آغشته 
کنید و از یک گوشه، روبان را الیه الیه روی آن بپیچانید. برای جلوه دادن به جارختی های چوبی 
هم می توانید از کاغذ رنگی یا نوار چســب های گل گلی اســتفاده کنید اما شکیل ترین ایده برای 
زیباسازی چوب لباسی ها، استفاده از نوارهای پولکی آماده در بازار است. با این حال اگر هزینه 
نوار پولک دار برای تان به صرفه نیســت، می توانید یک بســته پولک با قیمت بســیار مناسب تهیه 

کنید و روی چوب لباسی بچسبانید. 

گپ دوستانه دو نوجوان و یک کارشناس درباره خط کشی های دخترانه - پسرانه  

تفاوت ها را بپذیریم نه کلیشه ها را ! 
  

حسام صدق دوست

»مگه  باشید،  پسر  اگر  شده اید؛  روبــه رو  جمالت  این  با  بارها  هم  شما  حتمًا 
پسراست«.  مال  »فوتبال  هستید،  دختر  اگر  و  می کنی؟«  گریه  که  دختری 
یک سری کارها و رفتارها دخترانه و تعدادی، پسرانه فرض می شوند. در این 

میزگرد
میزگرد با دو خواهر همراه شدیم و تجربه شخصی آن ها را شنیدیم. »نسترن« 
و »نازنین احمدزاده« به ترتیب 17و15 ساله مهمان های این هفته ما بودند و 
در  کارشناس  عنوان  به  هم  نوجوان  و  کودک  روان شناس  شم آبادی«  »رضا 
کنارمان بود.اگر دوست دارید در جلسات جوانه حضور داشته باشید، با شماره های باالی 

صفحه تماس بگیرید .

گالری

 زندگی سالم
  سه  شنبه
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بین کیک های شــکالتی و وانیلی ســاده شــاید اغلب ما به 
یک کیک شــکالتی عالقه مند باشــیم و علتش هم احتماال 
رنگ و طعمی اســت که از شــکالت و کاکائــو در ذهن مان 
تداعی می شود اما وقتی پای کیک های مخملی قرمز رنگ 
به میــان می آیــد تصمیم گیری خیلی ســخت تر می شــود. 
انگار مغز مــا قفلی می زند کــه باید این کیــک خوش آب و 
رنگ و نــرم را امتحان کنی. کیک همان کیک اســت فقط 
رنگش عوض شــده ولی این همه میل و عالقــه ما به کیک 

قرمز از کجا می آید؟
 متخصص هــای تغذیه کــه به طور علمــی روی ایــن قضیه کار 

کرده اند می گویند پاسخ این پرســش به ذهن ما برمی گردد. ذهن 
ما به طــور ناخودآگاه با دیــدن رنگ قرمز به یاد میوه های رســیده و 
خوشمزه می افتد شبیه این است که ذهن به ازای هر رنگ یک مزه 
فرضــی دارد که با توجــه به تجربه هــای قبلــی اش از خوراکی  های 
رنگــی شــکل گرفته و بــرای همین اســت که بــا دیدن رنــگ قرمز، 
مزه ای شــیرین و جذاب مثل توت فرنگی در ذهن شــکل می گیرد. 
خوردنی های ســبز عموما مزه لیمو و طعم تــرش را در ذهن تداعی 
می کند و خوردنی های نارنجی آدم را به یاد مزه پرتقال می اندازد. 
بنابراین ذهن شــما بــا اطالعات قبلــی اش برای تــان ایده پردازی 
می کند و همین می شــود که شــما بین کیک های مختلف دوســت 

دارید کیک قرمز را انتخاب کنید.
برگرفته از مجله دانستنی ها )9 تیر97(

منبع: ایسنا
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زندگی روی هوا 
حس معلق بودن روی آسمان از آن حس هایی است که احتماال خیلی های مان بعضی اوقات تصور 
و از آن همه رها بودن حال خوبــی پیدا کرده ایم. جالب اســت بدانید پرنده ای با نــام »بادخورک« 
زندگی اش کامال بر همین اســاس پیش می رود. این پرنده کوچک که جثــه ای مانند چلچله دارد 
می تواند حدود 10 ماه از سال را بدون فرود آمدن، روی آسمان پرواز کند. »بادخورک« همان طور 

که از اسمش پیداســت از نیروی 
باد بــرای معلق شــدن اســتفاده 
می کنــد و درصــورت مناســب 
بــودن هوا نیــازی به فــرود آمدن 
ندارد. همین ویژگی به این پرنده 
جالب کمــک می کند کــه بتواند 
مسافت های خیلی طوالنی را از 
اروپا بــه آفریقا بدون فــرود آمدن 
طــی کنــد و خــواب و بیــداری  و 
خورد و خوراکش در همان حالت 
پرواز باشد. این پرنده از حشرات 

معلق روی هوا تغذیه  می کند.

لذت پوشیدن موسیقی!
همه  ما این را قبول داریم که برای حس خوب گرفتن از یک موسیقی نیاز به گوشی برای شنیدن 
داریم. موســیقی از گوش ما وارد می شــود و می تواند تمــام حس های خوب دیگــر را ایجاد کند. 
برای این که ناشنوایان هم از موســیقی لذت ببرند گروهی از طراحان لباس دست به کار شدند. 
این گــروه، لبــاس جالبی طراحــی کرده اند کــه ناشــنوایان می تواننــد آن را بپوشــند و از طریق 
حسی که لباس در آن ها ایجاد می کند،  از موســیقی لذت ببرند. این بلوز که از سیستم پیشرفته 

رایانــه ای برخــوردار اســت، از 
طریق میکروفن های نصب شده 
صــدا را دریافــت  و بــه وســیله 
حســگرهایی آن را بــه پوســت 
بــدن منتقــل می کند تا شــخص 
موســیقی را درک کند. آزمایش 
این بلوز موفقیت آمیز بوده است 
و افراد ناشنوا به کمک آن لباس 
حس خوبی از دریافت موسیقی 

داشته اند.

دختر مگه راننده میشه؟

قصــه از آن جــا شــروع می شــود 

کــه روزی نســترن و نازنین 

همــراه پدرشــان بــرای 

مــســابـقــــات  دیـــــدن 

دریفــت )همــان ترمــز 

یــا  کشــیدن   دســتی 

دور درجــای خودمــان( 

اتومبیلرانــی  پیســت  بــه 

می روند. پدر نسترن و نازنین 

قهرمــان اتومبیلرانــی بــوده و حــاال 

در کســوت مربــی و داور مشــغول فعالیــت اســت، 

بــا بنابراین طبیعی اســت که دو خواهــر کم وبیش 

چم وخم این رشــته ورزشــی آشنا 

باشند. 

»در  می گویــد:  نســترن 

میان شــرکت کنندگان 

یــک خانــم هــم حضور 

داشــت. به رغم این که 

مناســب  پوشــش اش 

بــود و توانایی هایش هم 

بــر کســی پوشــیده نبــود، 

برگزارکنندگان رقابت از حضور 

او در مسابقه جلوگیری کردند.«

 نازنین ادامه می دهــد: »با دیدن مســابقات دریفت 

عالقه مند شــدم که ایــن رشــته ورزشــی را پیگیری 

کنم. پدرم هــم می تواند کمکم کند ولی 

با ورودم بــه ایــن ورزش مخالف اســت. 

البته پدرومادر ما اهل دخترانه و پسرانه 

کردن نیســتند ولی می گویند حتی اگر 

حرفه ای شــوی بــاز هــم اجازه مســابقه 

دادن نداری، پس بهتر است دور دریفت 

را خط بکشی«. 

نســترن می گویــد: »مشــکل امــا فقــط 

رضایــت پدرومادرهــا نیســت. جامعه و 

مسئوالن هم ســهم خود را دارند. به هر 

کســی از عالیق مان می گوییــم با تعجب 

می پرســد مگر دخترها هم می توانند از 

این کارها بکنند؟«

بالتازار

   بیا حرف بزنیم

شـــم آبـــادی«،  »رضـــا 
در  جلســه  کارشــناس 

حرف هــای  ادامــه 
نازنیــن  و  نســترن 

از  »بخشــی   می گویــد: 
موضوعی که امروز درباره اش 

به دلیــل  می زنیــم،  حــرف 
کلیشــه های جنســیتی اســت که عرف 

جامعه باعث آن شــده  امــا در حالت کلی تفاوت هایــی میان جنس 
مذکر و مؤنث وجود دارد؛ تفاوت های فیزیکی و تفاوت های ذهنی. 
با رســیدن به بلــوغ و نوجوانی تغییــرات ظاهری مشــهودی در دو 
جنس رخ می دهد. پسرها عمومًا از لحاظ فیزیکی قوی تر می شوند 
و به طور سنتی کارهای ســخت به آن ها واگذار می شود. درعوض 
ذهــن دختر هــا در جزئی نگــری قوی تر می شــود و ایــن توانایی را 
کسب می کنند که چند کار را همزمان انجام بدهند؛ پس به شکل 
ســنتی کارهای متفاوتی بــه آن ها واگــذار می شــود. بنابراین اگر 
محدودیت هایی در بخش هایی از جامعه مشــاهده می کنیم، یکی 
از دالیلش این تفاوت هاست اما همه مثل هم نیستند، ممکن است 
خانمی نیروی جسمانی قوی یا آقایی احساسات قوی تری نسبت 
به دیگری داشته باشد، پس می توان گفت در مواردی می توان این 
کلیشه ها را کنار گذاشت. برای این کار باید از مذاکره آغاز کنیم. 

گفت وگو راه و روشــی دارد. می دانیــم اگر جواب منفــی بگیریم و 
از هدفی کــه داریم جلوگیری کنند، احســاس خشــم به ما دســت 
می دهد، بنابراین پیش از شــروع مذاکره باید حس و هیجان خود 
را کنتــرل کنیم. بعــد باید طــرف مقابل را کــه معمواًل پــدر یا مادر 
است، دعوت به صحبت کنیم یعنی ازشان بخواهیم  زمانی را برای 
گفت وگــو در اختیارمان بگذارند. این کار حــس همدلی و احترام 
ایجاد می کند. مذاکــره را هیچ وقت با گفتن »تــو« پیش نمی بریم. 
یعنی نمی گوییم» تو/شــما قدیمــی فکر می کنی! تو دختر و پســر 
می کنی!« این کار حس توهین و ســرزنش در طــرف مقابل ایجاد 
می کند. ابتدا نگرانی های آن ها را می شنویم و بعد از زبان خودمان 
یعنی با »ضمیر من« پاسخ می دهیم؛ »من این خواسته را دارم. من 
فکر می کنم این توانایی را دارم«. از این طریق می توان راه را برای 
تغییر باز کــرد. بحث قوانین یــا عرف های جامعه هم بــه مرور قابل 
تغییر است. مثاًل می دانیم که زمانی زنان حق قضاوت نداشته اند 
ولی هــم اکنون حدود هــزار قاضی خانــم داریم. براســاس چنین 
مثال هایی امیدواریم که در ســطح اجتماعی هم بتــوان تغییراتی 

ایجاد کرد«.

    همه دخترها مثل هم نیستند

دو خواهــر کم وبیــش ایــن موضــوع را قبــول دارنــد 
کــه بیــن دختــران و پســران تفاوت هایی هســت اما 
می گویند نه همه دختران مثل هم هســتند و نه همه 
پسران یک جورند. نسترن می گوید: »شاید دخترها 
بیشــتر گریه کنند ولــی اگر پســری هم احساســات 
خود را بــا گریــه بروز دهــد بــه او حق می دهــم. فکر 
می کنم اگــر دختری هــم بخواهد کاری کنــد که در 
باور جامعه خطرناک و مختص پسران باشد، باید این 
فرصت را به او داد«. نازنیــن حرف خواهرش را تأیید 
می کند و می گوید: »وقتی به دخترخاله ام که حقوق 
خوانده و می خواهد وکیل شود گفتم چرا قضاوت را 
انتخاب نکردی، بــه من جواب داد کــه »قضاوت کار 
ســختی اســت، خانم ها از پــس آن برنمی آیند 
و ممکــن اســت احســاس را جایگزیــن 
عدالــت کننــد«. خــب ایــن انتخــاب 
اوســت و شــناختش از خود این طور 
اســت ولــی می دانیــم کــه قاضــی 
زن هــم داریــم؛ بنابرایــن خانم هــا 
هــم می تواننــد وقتــی الزم باشــد از 
احساس شــان چشم پوشــی کننــد. 
کســی کــه از خــودش شــناخت کافــی 
داشته باشــد، می توانــد راهــش را انتخــاب 
دخترانه-پســرانه قانون هــای  بــا  نبایــد  و   کنــد 

 مانعش شــد«. نظر بچه ها این اســت که هرطور شده 
باید عالیــق خود را دنبــال کنیم. نســترن می گوید: 
»نمی تــوان همین طــور نشســت و منتظر 
ماند تا فــردی ما را به آن چــه عالقه داریم 
برســاند. باید دیگران را متقاعد کنیم که 
محدودیت هــای جنســیتی را تــا این حد 
سفت وســخت نگیرند و انتخاب های ما را 
محدود نکنند البته عوض کردن نظر همه 
کار راحتی نیست. با هر کسی درباره این 
چیزها بحث می کنم از معلم و همکالسی 
و  دوست تا فامیل و پدر و مادر همه  حرف 
خودشــان را می زنند«. نازنیــن در ادامه 
می گوید: »اگر همه این هــا را هم متقاعد 
کنیم، باز مســئوالن هســتند که دست ما 

به آن ها نمی رسد. آن ها را چه کنیم؟«.

عجایب

چرا کیک و شیرینی های قرمز خوشمزه تر به نظر می رسند؟ 

از لحاظ روحی احتیاج دارم روی ساعت دیواری خونه مون 
صبح یا بعدازظهر بودن  زمان مشــخص باشــه تا عصرهای 

پاییزکه  بیدار می شم این قدر گیج و گنگ نباشم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سالم!

این روزها که اخبار خوب درباره شطرنج زیاد به گوش مون 

می رسه، بشنوید از »پرهام مقصودلو« که کوالک کرده. پرهام 

که نماینده شطرنج کشورمون در رقابت های سوئیس بوده، نه تنها تا حاال 

شماره پیامک 2000999مساوی کرده. آفرین بهش!شکستی نداشته که جلوی استاد بزرگ شطرنج روسیه هم کم نیاورده و باهاش 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

صفحه نوجوان 
روزهای فرد

4

چوب لباسی پولکی   

بخشی از موضوعی 
که امروز درباره اش 

حرف می زنیم، 
به دلیل کلیشه های 
جنسیتی است که 
عرف جامعه باعث 

آن شده  اما در حالت 
کلی تفاوت هایی 

میان جنس مذکر و 
مؤنث وجود دارد؛ 

تفاوت های فیزیکی و 
تفاوت های ذهنی
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 سرخ پوشــان پایتخــت در شــرایطی 
موفق به پیروزی مقابل پیکان شدند 
که گابریل کالدرون علی علیپور و براندائو جونیور را 
از ابتدا در ترکیب اصلی این تیم قرار داده بود. این 
دو که تا اینجای فصل موفق به گلزنی نشده بودند، 
امید داشتند تا بتوانند در بازی با پیکان این طلسم 
را بشکنند اما براندائو در طول 45 دقیقه نخست به 
حــدی ضعیــف عمــل کــرد کــه ســرانجام توســط 
سرمربی تعویض شد. او در نیمه اول 8 پاس داد که 
تنهــا 6 تــا از آن هــا صحیــح بودنــد. ایــن پاس هــا 
هیچ کــدام کلیــدی نبودند و در واقــع اثر مثبتی در 
نمایــش تیم پرســپولیس نداشــتند. وی همچنین 
هیچ ســانتر درســتی هم روی دروازه انجــام نداد. 
براندائو در این فرصت 45 دقیقه ای بدترین نمایش 
خود را ارایه کرد و چه بســا اگر زمان بیشــتری را در 
زمین ســپری می کرد، نمــره پایین تری بــه او داده 
می شد. در این فرصت یک نیمه ای مهاجم برزیلی 
سرخ پوشان هیچ شوتی در چارچوب دروازه نداشت 
تــا همچنــان تعــداد گل ها و حتــی شــوت های در 
چارچوب او در پایان هفته هفتم در عدد صفر باقی 
بماند؛ آماری که با توجه به عملکرد این بازیکن در 2 
ســال اخیــر کامــا قابــل پیش بینــی بــود. طبــق 
اطاعات موجود در سایت ترانسفرمارکت جونیور 
رقابت هــای  اول  ســطح  در  کنــون  تــا  ســاله   24
باشگاهی موفق به گلزنی نشــده و در 2 سال اخیر 
فقــط 9 بار در ســطح دوم رقابت هــای لیگ برزیل 
عجیــب  خریــد  اســت.  شــده  گلزنــی  بــه  موفــق 
سرخ پوشان بعد از حضور در سری B لیگ برزیل از 
ابتدای سال 2018 حضور در سری A برزیل، لیگ 
بلغارستان و لیگ برتر ایران را تجربه کرده و عملکرد 
او در این 3 لیگ با صفر گل زده و صفر پاس گل ، زیر 
صفــر بوده اســت! اما بــا ایــن کارنامه وحشــتناک 
مدیــران وقــت پرســپولیس و کالــدرون در نهایــت 
تصمیم به جذب این بازیکن گرفتند و گویا استدالل 
آن ها برای جــذب چنین بازیکنی ایــن بوده که هر 
فردی که در برزیل متولد شــود حتما فوتبالیســت 
خوبی هم هست! جونیور به عنوان مهاجم سایه در 
دیدارهای اخیر سرخ پوشان به میدان رفت اما حتی 
در ارســال پاس هــای کوتاه به یــار نزدیک خود هم 
ایــن رو ســر و صــدای هــواداران  از  مشــکل دارد. 
پرسپولیس را درآورد تا جایی که هنگام تعویض در 
طرفــداران  ســپاهان،  مقابــل  دیــدار  دوم  نیمــه 
پرســپولیس به تشــویق همه جانبه یار جانشــینش 
پرداختند تا نسبت به عملکرد این مهاجم برزیلی در 
خط حمله تیم شان اعتراض کنند. اما سوال اصلی 
اینجاســت که چه کســی جونیور را به پرســپولیس 

آورد؟ کالدرون در تمام مصاحبه هایش اعام کرده 
جونیــور آخریــن مهاجمی بــود که می توانســت به 
پرســپولیس بیایــد و از ســوی دیگــر ایــرج عــرب 
مدیرعامل پیشین پرسپولیس می گوید جونیور را از 
لیســت بازیکنان منتخب کالــدرون انتخاب کرده 
است. ماجرا وقتی عجیب تر می شود که بدانیم هر 
دو طــرف که زمــان عقد قــرارداد، ســهم بزرگی در 
جــذب جونیور داشــتند، حاال بــا تمام تــوان خود، 
تــاش می کنند تــا تقصیــرات را از گــردن خود باز 
کننــد و به دنبال آن هســتند تــا پای خــود را از این 
ماجرا بیرون بکشند. عرب می گوید این بازیکن در 
زمان مدیرعاملی من به پرسپولیس پیوست آن هم 
در شــرایطی که وضعیت فنی و بدنی بسیار خوبی 
داشت و کارنامه اش می گفت یک بازیکن حرفه ای 
اســت که توســط اعضای کادرفنی معرفی شــد اما 
کالــدرون می گوید قرار بــود بازیکنان دیگری مثل 
جــذب  اســتقال  فعلــی  مهاجــم  دیاباتــه  شــیخ 
پرسپولیس شوند. محمد حسن انصاری فرد هم به 
عنــوان مدیرعامل جدید سرخ پوشــان می گوید که 
ایــن بازیکــن در زمان مدیریــت او جذب نشــده اما 
هر چه که هســت حاال براندائــو به یکی از معضات 
بــزرگ پرســپولیس تبدیــل شــده زیــرا او بازیکنی 
قرضی است و تا پایان فصل باید در این تیم بماند. از 
سوی دیگر قرارداد این بازیکن به دالر بسته شده که 
مخارج سنگینی روی دست باشگاه می گذارد حتی 
اگر هیچ کس در مورد این بازیکن، قبول مسئولیت 

نکند. 
 نظر پیشکسوتان پرسپولیس درباره جونیور

مهاجــم  جونیــور  ابوالقاســم پور:  بهنــام   
شــش دانگی نیســت. من تــا االن او را ضعیف ترین 

خرید پرسپولیس می دانم. 
 مرتضی کرمانی مقــدم: دیگر به این خریدهای 
حــد  در  براندائــو  جونیــور  کرده ایــم.  عــادت  بــد 

پرسپولیس نیست. 
 سهراب انتظاری: جونیور در سطح لیگ دسته 
دوم تهران هم نیســت. او توانایی انجام ســاده ترین 

کارها را هم در فوتبال ندارد. 
 محمود خوردبین: جونیور در حد پرســپولیس 
نیســت. باید یک بازیکــن دیگر جایگزیــن جونیور 

شود. 
 جواد منافی: هواداران، کارشناسان و هر کسی 
که فوتبال را می شناسد، می داند که او فوتبالیست 

نیست. 
 حمید درخشــان: مــن از بــازی دوم گفته بودم 
که این بازیکن به درد پرسپولیس نمی خورد. وقت 

گذاشتن برای این بازیکن بیهوده است. 

مهدی ترابی  مهاجم پرســپولیس  در خصوص 
بــازی مقابــل پیــکان، بــازی هفتــه آینــده بــا 
شاهین بوشهر و همچنین شادی پس از گلش 
که بازتاب خیلی زیادی داشــت، صحبت کرد. 
مهاجم پرســپولیس در مورد گلی که به پیکان 
زد گفت: » علی علیپور در آن صحنه پاس خیلی 
خوبی به مــن داد و ضربه ای زدم که به بازیکن 
پیکان برخورد کرد اما در نهایت گل شد. البته 
از گلی کــه من زدم مهم تر این بــود که بتوانیم 
برنده شویم و 3 امتیاز را بگیریم که خوشبختانه 
این اتفــاق هم رخ داد. ما اگــر دقت می کردیم 
می توانستیم برد پرگل تری را به دست بیاوریم، 
اما تمرکز ما زیاد نبود و گل های بیشتری نزدیم. 
امیــدوارم در بازی هــای بعــد بتوانیم گل های 
بیشتری به ثمر برسانیم. به هر حال تمرکز من 
روی گلزنی است، اما مهم تر از گل زدن من این 
است که                 تیم پرســپولیس برنده شود                  . از طرف 
دیگر بــرای همه ما مهم اســت که                                         علی علیپور 
بتوانــد گلزنی کنــد؛ چراکــه او مهاجم خیلی 
خوبی اســت                                                                                 و با گل هایی کــه می زند قطعا به 
پرســپولیس کمک زیادی خواهد کرد. علیپور 
بــرای مــا امتیازهای زیــادی به دســت آورده و 

امیدوارم هرچه زودتر پای او به گلزنی باز شود 
تا شاهد گل های زیاد او باشیم. همه ما دوست 
داریم علیپور زودتر برای پرسپولیس گل بزند. « 
بــه گزارش فارس، ترابــی در ادامه در خصوص 
بازتاب شــادی بعــد از گلش هم گفــت: » به هر 
حال طبیعی اســت که وقتی شما کاری انجام 
می دهید، عــده ای مخالف و یا عــده ای موافق 
باشند. من به این واکنش ها توجهی نمی کنم 
و تاش کردم کاری که درســت اســت را انجام 
دهم. به نظر من ما باید در همه شرایط کنار هم 
باشیم تا بتوانیم از مشکاتی که برای ما ساخته 
شــده بگذریــم. بــه هر حــال مــن نمی خواهم 
درباره این مسائل صحبت خاصی انجام دهم، 
اما افراد معلوم الحال کاما مشخص هستند و 
نباید پاســخی به آن ها داد. وقتی که این افراد 
معلوم الحــال کــه در خارج از کشــور هســتند، 
بابت ایــن کار من عصبانی و ناراحت شــده اند 
این مســئله به من نشــان می دهد کــه کار من 
درست بوده است. من هیچ کار سیاسی انجام 
ندادم،  بلکه به همه مردم این پیام را رساندم که 
اگر می خواهیم مشــکات حل شود باید همه 

در کنار هم باشیم .«

 پرونده هفته هفتم لیگ برتر با تداوم 
تشــدید  و  ســپاهان  صدرنشــینی 
رقابــت بین مدعیــان به پایان رســید. ســپاهان با 
گلزنــی بازیکنان ســابق اســتقال مقابل گل گهر 
پیروز شد و با 17 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به 
تراکتور به صدرنشینی اش تداوم بخشید و تراکتور 

با وجود پیروزی پرگل در رده دوم باقی ماند. 
 گلباران تراکتور با کلین شیت

روز دوم و پایانــی هفتــه هفتــم لیگ برتر بــا دیدار 
نســاجی مازندران و تراکتور آغاز شــد، دیداری که 
4 گل داشــت و شــاگردان دنیزلــی موفق شــدند 
قائم شــهر  وطنــی  ورزشــگاه  در  را  نســاجی  تیــم 
شکست دهند و با بسته نگه داشتن دروازه شان 7 
کلین شیت متوالی را به ثبت برسانند. تراکتوری ها 
کــه در 6 بازی قبلی 4 گل زده بودند، در این بازی 
به انــدازه بازی های قبلی گل زدند و پای بازیکنان 

خارجی و انصاری هم به گل باز شد. 
 صدرنشینی سپاهان با گلزنی آبی ها 

گل گهر و ســپاهان دومین دیدار روز دوم را برگزار 
کردند و در حالی که مجید جالی سرمربی جدید 
گل گهــر برای نخســتین بار روی نیمکــت این تیم 
می نشســت، تیــم امیــر قلعه نویــی بــرای آن که در 
کورس با تراکتور عقب نماند، با 2 گل تیم تازه  وارد 
را شکســت داد. هر 2 گل بازی را مهاجمان سابق 
اســتقال زدنــد تــا آبی هــا بابــت از دســت دادن 
شــهباززاده و علی قربانی بیشتر حسرت بخورند. 
البته نکته دیگر بازی بســته ماندن دروازه نیازمند 
دروازه بــان ملی پــوش ســپاهان بــرای هفتمیــن 
بــازی متوالی در لیگ برتر بــود تا از این حیث مثل 

دروازه بان تراکتور باشد. 
 استقالل استرا، آبی خوشرنگ ایتالیایی 

پس از دیدار تیم های تهرانی پرســپولیس و پیکان 
یکی دیگر از دربی های تهرانی ها را تیم های سایپا 
و اســتقال در ورزشــگاه شــهدای قــدس برگــزار 
کردند. آبی های پایتخت که 3 برد متوالی در لیگ 
و جــام حذفی داشــتند و بــا روحیه خوب پــا به این 
مســابقه گذاشــته بودند، در همان دقایق ابتدایی 
به گل رسیدند. عارف غامی، مدافع استقال که 
محرومیتش کمتر از 2 ســاعت مانــده به آغاز بازی 
تعلیق شــد، اولین گلزن بازی بود. اســتراماچونی 
که گفته بود اگر استقال در نیمه نخست گل بزند، 
بازی پرگل خواهد شــد حرفش به کرسی نشست 
و آبی هــا در نیمــه دوم تهاجمی تــر شــدند و روی 
حرکــت تیمی و همکاری غامی و دانشــگر به گل 
دوم رسیدند. در ادامه اگر چه سایپا چند بار دروازه 
اســتقال را با ضربات ایســتگاهی و شــوت تهدید 

کردند اما این آبی ها بودند که به حمات شان ادامه 
دادند و به خاطر خطای مدافع سایپا روی زکی پور 
صاحــب پنالتــی شــدند و کاپیتــان وریــا غفــوری 
تــوپ را به تــور دروازه ســایپا دوخت. اما اشــتهای 
استقالی ها برای زدن گل تمام نشد و با ورود شیخ 
دیاباته که از بند مصدومیت رها شده بود به دنبال 
گل های بیشتر بودند که روی یک کار تیمی سجاد 
آقایــی گل چهارم را هم به ثمر رســاند. این برد که 
پرگل تریــن برد آبی ها در لیــگ نوزدهم بود، باعث 
شد رکوردهای منفی و تفاضل گل منفی استقال 
از بین برود و آبی ها و سید حســین حسینی ضمن 
ثبت اولین کلین شیت در فصل جاری و رسیدن به 

امتیاز 9 به رده هشتم جدول صعود کنند. 
 چشم شهرخودرو به صدر 

شــهرخودرو که در عیــن ناباوری بــا باخت به نفت 
مسجد ســلیمان در مشهد از جام حذفی کنار رفته 
بــود در اصفهــان مقابــل ذوب آهن جبــران مافات 
کرد. شــاگردان یحیــی گل محمــدی در مصاف با 
تیم منصوریــان که وضعیت خوبی نــدارد و بحران 
زده است، با یک گل به پیروزی رسید. این 3 امتیاز 
شیرین باعث شد شهرخودرو به امتیاز 16 برسد و 
با یک امتیاز کمتر از تیم های اول و دوم در رده سوم 
بایستد. حاال با این شکست وضعیت منصوریان هم 
بحرانی شــد و شاید مربی بعدی که اخراج شود، او 

باشد. 
 شاهین در آتش نفت 

نفت مسجد سلیمان که متخصص تساوی گرفتن 
و رکورددار تســاوی اســت پس از پیروزی بزرگ در 
جام حذفی و حذف شهرخودرو جانی تازه گرفت و 
روز گذشته موفق شد تیم بحران زده شاهین بوشهر 
را با یک گل شکست دهد. با شکست شاهین آژیر 
خطر برای تیم بوشهری بیش از پیش به صدا درآمد 
و شاید بهتر باشد هرچه زودتر سرمربی جدید این 

تیم انتخاب و معرفی شود.
 تابلو نتایج 
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انتقال قانونی آریا برزگر به پرسپولیس 
و اعتراض بی حاصل استقالل

زیان بزرگ آبی ها با غفلت و ناکارآمدی مدیریت 

آبی خوشرنگ ایتالیایی 
بردهای پرگل مدعیان و پوکر استقالل 

معضلی به نـام جونیـور!

جوان ترین تیم تاریخ لیگ برتر در شهرقدس
نارنجی پوشــان سایپا با سرمربیگری ابراهیم صادقی توانستند به عنوانی بی نظیر دست پیدا کنند، 
بدین ترتیب که تیمی که دیروز در دیدار برابر اســتقال در زمین حضور یافت  با میانگین ســنی 22 
ســال، جوان ترین تیم تاریخ لیگ برتر محســوب می شــود.  بنابراین احمد گوهری، طاها شــریعتی، 
آرمین سهرابیان، مهیار جباری، سید ابوالفضل جالی، عارف حاجی عیدی، روزبه شاه علی دوست، 
امیرحســین حسین زاده، معین عباسیان محمدرضا سلیمانی و محمد شریفی بازیکنانی هستند که 
ابراهیم صادقی برای دیدار برابر اســتقال به میدان فرســتاد و عنوان جوان ترین تیم تاریخ لیگ را 

با آن ها به ثبت رساند.

پنجمین طالی جهان بر 
گردن هاشمی و منصوریان

مصدومیت شجاعیان 
نگران کننده است؟ 

بازگشت کمال به 
تمرینات پرسپولیس

 چشم شهـرخـودرو به صـدر 
برد ارزشمند شاگردان یحیی در اصفهان

عملکرد زیر صفر مهاجم 
برزیلی پرسپولیس
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 لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد یک- لیورپول یک

 اللیگا
آالوس ۲- سلتاویگو صفر

سوسیداد ۳- بتیس یک
اسپانیول صفر- ویارئال یک

اتلتیک بیلبائو یک- وایادولید یک
سویا یک- لوانته یک

 سری آ
ساسولو ۳- اینتر ۴

کالیاری ۲- اسپال صفر
سمپدوریا صفر- رم صفر
اودینزه یک- تورینو صفر

پارما ۵- جنوا یک
میالن ۲- لچه ۲

 بوندس لیگا
کلن ۳- پادربورن صفر

هوفنهایم ۲- شالکه صفر
 لوشامپیونا

بوردو صفر- سنت اتین یک
موناکو ۳- رن ۲

مارسی ۲- استراسبورگ صفر

 لیگ قهرمانان اروپا
A گروه

کلوب بروژ- پاری سن ژرمن؛ ۲۲:۳۰
گاالتاسرای- رئال مادرید؛ ۲۲:۳۰

B گروه
المپیاکوس- بایرن مونیخ؛ ۲۲:۳۰

تاتنهام- ستاره سرخ؛ ۲۲:۳۰
C گروه

شاختاردونتسک- دیناموزاگرب؛ ۲۰:۲۵
منچسترسیتی- آتاالنتا؛ ۲۲:۳۰

D گروه
اتلتیکومادرید- بایرلورکوزن؛ ۲۰:۲۵
یوونتوس- لوکوموتیو مسکو؛ ۲۲:۳۰

عذرخواهی رم بابت نژادپرستی
در جریان تســاوی سمپدوریا و رم، برخی 
از هــواداران رم چنــد بــار بــا شــعارهای 
خطــاب  را  ویــرا  رونالــدو  نژادپرســتانه 
قــرار دادنــد. باشــگاه رم بالفاصلــه پــس 
از ایــن بازی بــا انتشــار پیامــی در توییتر 
از بازیکــن ســمپدوریا عذرخواهــی کرد: 
»باشــگاه رم از رونالــدو ویــرا بابت برخی 
او  بــه  از شــعارهای نژادپرســتانه ای کــه 
نسبت دادند، عذرخواهی می کند. رم به 
هیچ وجــه نژادپرســتی را تحمل نمی  کند 
و ایــن باشــگاه از مســئوالن برگــزاری در 
خاطیــان  کــردن  مجــازات  و  شناســایی 

حمایت خواهد کرد.«

اسکوربورد

برنامه

ویژه

هفتــه  چنــد  از  پــس 
رقابت هــای  وقفــه، 
جذاب لیگ قهرمانان امشــب از سر 
گرفتــه می شــود. امشــب دور رفــت 
از مرحلــه گروهــی ایــن رقابت هــا به 
بایــد منتظــر دور  اتمــام می رســد و 
برگشت بود؛ آن هم با دیدارهایی که 

حساس تر می شوند.
A گروه 

حتی بدبین ترین طرفداران رئال مادرید 
هــم فکــرش را نمی  کردند که تیمشــان 
پــس از گذشــت ۳ هفتــه از آغــاز مرحله 
گروهی در رده آخر قرار گرفته باشــد و با 
وضعیتی اســفناک بــرای برگزاری بازی 
ســومش بــه ترکیه ســفر کنــد؛ آن هم ۳ 
روز پــس از متحمــل شــدن اولین باخت 
در اللیــگا و بــا لشــگری از مصدومــان و 
بازیکنــان ناآمــاده. ایــن وضعیــت رئــال 
در  کــه  فراوانــی  هزینه هــای  بــا  اســت 
تابســتان شــد. آن هــا کار راحتــی هــم 
در اســتانبول نخواهنــد داشــت چراکــه 
خود گاالتاســرای هم بــا تکیه بر حمایت 
پرشــور هوادارانــش و تکیه بر ســتارگان 
باتجربه اش، رادامل فالکائو )که شاید به 
دلیل مصدومیت غایب باشد( می کوشد 
تا مثل رئال بر یــک امتیازش بیفزاید. از 
آن طــرف خیــال پاری ســن ژرمن راحت 
اســت و در حالی به بلژیک سفر می کند 
تــا برابر کلوب بروژ به میــدان برود که ۶ 
امتیــاز اندوخته و قصــد دارد خیلی زود 

صعودش به دور حذفی را قطعی کند.
B گروه 

آن ۷ گلــی کــه تاتنهــام در خانــه اش از 
بایرن مونیــخ خــورد، هــم تیــم لندنی را 
نفریــن کرد و هــم خــود بایــرن را! از آن 
زمان نــه تاتنهام رنگ بــرد در بازی های 
توانســته  بایــرن  نــه  و  دیــده  را  داخلــی 
ایــن  در  باشــد.  موفــق  بوندس لیــگا  در 

و  دارنــد  امتیــاز   ۶ مونیخی هــا  گــروه 
صدرنشین هســتند اما فینالیست فصل 
گذشــته لیگ قهرمانان اگــر می خواهد 
جدیــد  فصــل  در  ماجراجویــی    اش  کــه 
رقابت ها زود به پایان نرســد باید امشب 
در خانــه اش هــر طوری کــه شــده برابر 
ستاره سرخ بلگراد پیروز شود؛ تیمی که 
۳ امتیاز اندوخته و شــرایط بدی ندارد. 
شــاید هم اینگونــه روند ســیاه بازی های 
اخیر آن هــا پایان پیدا کنــد. از آن طرف 
هــم بایرن پس از تســاوی اخیر در لیگ، 
در حالــی به یونــان می رود کــه حریفش 
یک امتیاز بیشتر ندارد و سخت به دنبال 

باقی ماندن در جدول است.
C گروه 

مگــر غیــر از ایــن انتظــار می رفــت کــه 
منچسترســیتی مقتدرانــه در صــدر این 
گروه بایســتد؟ در ســالیان اخیر همواره 

ســیتی زن ها در مرحلــه گروهــی لیــگ 
و  داشــته اند  آســانی  قرعــه  قهرمانــان 
شــاگردان پــپ گواردیــوال هــم مطابــق 
انتظار از فرصت استفاده کردند و امشب 
برای ۹ امتیازی شــدن تالش می کنند؛ 
آن هم برابر آتاالنتا که شگفتی ساز فصل 
گذشــته سری آ بود و اولین حضورش در 
UCL را تجربــه می کنــد امــا انگار اســیر 
جو این رقابت ها شــده و با توجه به نتایج 
ضعیــف ۲ بــازی قبلی اش، خیلــی بعید 
اســت کــه بتواند لقمــه گلوگیــری برای 
تیم آماده پپ باشــد. در دیگر بازی گروه 
هم شاختاردونتســک و دیناموزاگرب در 
اوکراین بــرای دومین ســهمیه صعود از 

گروه تالش می کنند.
D گروه 

یوونتوس و اتلتیکــو از همان ابتدا جنگ 
صدرنشــینی داشتند و حاال هم هر دو ۴ 

امتیازی هســتند و می تواننــد با پیروزی 
در ۲ بــازی بعدی شــان تکلیف گــروه را 
مشــخص کنند. اتلتــی که نتایــج پرفراز 
و نشــیبی در اللیــگا داشــته، می خواهد 
برابــر تنها تیم بــدون امتیاز گــروه پیروز 
شــود. یعنــی بایرلورکوزنــی که بــا توجه 
فرم فصل گذشــته اش، انتظــار می رفت 
در بازگشــت بــه لیــگ قهرمانــان خیلی 
بهتــر از اینها باشــد. لوکوموتیــو نماینده 
سختکوش روسیه هم در خانه یوونتوس 
کار دشواری دارد اما از آنجایی که هنوز 
شــانس صعود زیــادی دارد، اصال رقیب 
دســت و پا بسته ای محســوب نمی  شود. 
البته که قــدرت یوونتــوس در این فصل 
آنقــدر باال بوده کــه به هیــچ حریفی باج 
ندهــد و بینکونری با ســرمربی جدیدش 
تنها تیم بزرگ بدون شکســت قاره اروپا 

در همه رقابت هاست.

مهمتر، حساس تربازگشت لیگ قهرمانان اروپا 

بــه دنبال تســاوی یونایتد و لیورپول کــه با گل دقیقــه ۸۵ آدام الالنا رقم خــورد، یورگن 
کلوپ از کســب یــک امتیاز بازی راضی اســت: »برای کســب یک امتیاز به انــدازه کافی 
خوب بودیم. این فرصت را در اختیار منچســتریونایتد گذاشــتیم تا با ۵ مدافع به ســبک 
دلخواهش بازی کند. آن ها ســختکوش بودند. جهت یابی ما خــوب نبود. در مواقعی که 
فشاری در کار نبود احساس فشار می کردیم. فکر می کنم همه موافق هستند که گل اول 
خطا بــود ولی کمک داور ویدویی باور داشــت که خطا نبود. مــا نباختیم ولی آن خطایی 
آشــکار بــود. یک تماس واضح وجود داشــت و دیــووک اوریگی نقش بر زمین شــد. آن ها 
ادامــه دادنــد و ضدحمله زدنــد. مطمئنم گفتند تمــاس بوده ولی می گوینــد خطا واضح 

نیست؟ یک گل ما مردود شد.«

باوجود از دســت رفتن پیروزی در بازی با لیورپول، اوله گونار سولسشــر از جنگندگی، 
نگــرش و تالش بازیکنانش تمجید کرد: »نمی  گویم مایوس شــدیم چون در این صورت 
بیشــتر روی طــرح و برنامه تیــم و تالش بازیکنــان تمرکز خواهید کرد. بــه نظرم از دید 
بازیکنان ناراحت کننده بود. آن ها عالی کار کردند. واکنشی عالی از سوی بچه ها بود. 
تیمــی داریم که بــرای هم تالش می کنند و شــاید این فصل را بــرای آن ها عوض کند. 
می توانیــد ببینید که از نظر جســمانی ســرحال تر می شــویم. بازیکنــان درون رختکن 
ناراحت بودند که این نشــانه خوبی اســت. آن هــا از یک امتیاز مقابــل لیورپول به وجد 
نمی  آیند و باید به ۳ امتیاز می رسیدند. لیورپول تیم خوبی است که ما را عقب راند ولی 

فکر نمی  کنم موقعیت های جدی زیادی ساخته باشند.«

انتقاد سنگین کلوپ به داوری تمجید سولسشر از نمایش تیمش

میالن هنوز کار دارد
اســتفانو پیولی در پی تساوی ۲-۲ شاگردانش مقابل لچه در هفته 
هشــتم ســری آ ایتالیا در اولین بازی که روی نیمکت سرمربیگری 
میالن نشســت، گفت این تیم هنــوز کار دارد: »باباکار و کالدورنی، 
بازیکنانــی که ســابقه کار با آن هــا را داشــته ام من را در ایــن دیدار 
کمی به دردســر انداختند. جای تاسف دارد که بردمان را در دقایق 
پایانی بازی از دست دادیم. هدف ما کسب پیروزی بود که به خاطر 
اشتباهات خودمان آن را از دست دادیم. من چندین حرکت خوب، 
کیفیت بازی و روحیه خوبــی از بازیکنانم دیدم اما وقتی بازی را باز 
می گذارید ممکن است در پایان سورپرایزی نامطلوب شوید. سعی 
کردیم از خط دفاعی ۳ نفره مان بازیسازی کنیم اما ممکن است در 
بازی هفته آینده با رم از سیســتم بازی متفاوتی استفاده کنیم. پس 
از تنهــا چند روز تمرین با این تیم، متوجه شــدم که باید روی برخی 
ایده ها کار کنیم که برای آینده خوب خواهد بود. با این حال کارهای 
زیادی بــرای انجــام دادن، داریم. امیــدوار بودم که در شــب تولدم 

هدیه ای بگیرم، با این حال نکات مثبتی از تیمم دیدم.«

با تســاوی در دربی ســنتی انگلیس، لیورپولی ها نتوانستند به 
رکورد ۹ پیروزی پیاپی در آغاز فصل که چلسی خوزه مورینیو در 

فصل ۰۶-۲۰۰۵ از خود به جای گذاشته بود، برسد.

این چهره کریســتیانو رونالدو که مشــاهده می کنید، نــه عکس او که 
گوشه ای از بازی PES ۲۰ است! همینقدر واقعی و حیرت انگیز.

انگار که این ویرجیــل فن دایک، آن مدافــع غیرقابل نفوذ فصل پیش 
نیست. پارســال حتی یک بار هم چنین صحنه هایی از مدافع هلندی 

ندیدیم اما انگار که تعریف و تمجیدها او را به ورطه افت کشانده است.

رونالــد کومان که همیشــه رویای مربیگری در بارســا را در ســر داشــت توانســت 
در مذاکــرات با فدراســیون هلنــد، بندی در قــراردادش بگنجاند کــه در صورت 
پیشنهاد بارســا به این تیم برود. بندی که فقط می تواند بعد از یورو ۲۰۲۰ فعال 
شــود. اســطوره بارســا تا جام جهانی قطر با الله های نارنجی قرارداد دارد. طبق 
قرارداد، رونالد موظف است تا پایان ماه مارس ۲۰۲۰ یعنی ۳ ماه پیش از شروع 
یــورو ۲۰۲۰ به فدراســیون فوتبال هلند اطالع بدهد که راهی بارســا می شــود 
یا خیر. یورو ۲۰۲۰ قرار اســت در 1۲ کشــور و از تاریــخ 1۲ ژوئن تا 1۲ جوالی 
برگزار شــود. مشــکلی که احتمــال دارد پیش بیاید و شــرایط را پیچیده کند این 

است که تا ماه مارس تکلیف بارسا در ۳ جام احتماال مشخص نخواهد بود.

کایرن تریپیر ۲۸ ساله در تابستان از تاتنهام به اتلتیکومادرید پیوست و حاال مهره ای 
کلیدی برای سیمئونه به شمار می رود. تیم چولو فصل را چندان خوب شروع نکرده و 
دوباره انتقادات رسانه ها و زدن برچسب کسل کننده به این تیم شروع شده اما تریپیر 
چنین چیزی را قبول ندارد: »من موافق نیستم. ما تیمی فوق العاده با دفاعی مستحکم 
هستیم و می توانید مهاجمانی که داریم را ببینید. ما تیمی هجومی هستیم و فوتبال 
جذاب بازی می کنیم. بنابراین به حرف هایی که بیرون از باشگاه زده می شود، توجه 
نمی  کنم. روی همکاری با هم تیمی ها، خواسته مربی و بردن بازی ها تمرکز می کنم. 
وقتی پیش فصل به تیم اضافه شدم، بالفاصله فهمیدم زیر نظر سیمئونه باید به سختی 

تالش کنم. اتلتی ترکیب قدرتمندی دارد و می تواند قهرمان اروپا شود.«

اتلتیکو می تواند قهرمان شودآینده نامشخص کومان برای بارسا
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بــا  بــر ورزشــکارانی کــه در مســابقات برون مــرزی  آفریــن    
ورزشکاران رژیم صهیونیستی رویارو نمی شوند و تن به مسابقه 

نمی دهند!
 آقای پروین اســطوره فوتبال از ســرمربی تیم ملی درباره ارنج 
تیم مقابــل بحرین انتقاد کرده بود! می خواســتم به ایشــان که 
سرد و گرم روزگار را زیاد چشیده گوشزد کنم که در حد و قواره 

خودش صحبت کند و پا را از گلیم خودش بیشتر دراز نکند.
 چرا اســتقالل باید با تیم های دسته یکی تو جام حذفی بازی 
کنــه اما پرســپولیس با تیم لیــگ برتری؟ دارن جــام حذفی رو 

براش آماده می کنن؟

بانوی رکابزن ایران لژیونر شد
ســمیه یزدانــی، بانــوی رکابــزن ایــران لژیونــر شــد و بــه یــک 
فدراســیون  ســایت  گــزارش  بــه  پیوســت.  اســپانیایی  تیــم 
دوچرخه ســواری، یزدانــی از این پس بــرای تیم تیکا-اســپانیا 
رکاب می زنــد. ایــن رکابــزن پیــش از ایــن در مســابقات جاده 
قهرمانی آســیا ۲۰۱۹ موفق به کســب مدال برنز شده بود و در 

بخش جاده تاریخ سازی کرده بود.

هندبال هم مقابل بحرین به سرنوشت فوتبال دچار شد
تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله نخســت 
مســابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ برابر بحرین به میدان رفت 
و با نتیجه ۲۹-۲6 شکســت خورد تا هندبال هم به سرنوشــت 
فوتبال دچار و مغلوب بحرین شود. تیم ملی هندبال کشورمان 
در نخســتین گام برابر کره جنوبی با نتیجه ۲8-۲7 به پیروزی 
رســید. کویت آخرین حریف ایران در دور نخست این مسابقات 
خواهــد بود. این دیــدار امروز از ســاعت ۱8:3۰ به وقت ایران 

برگزار خواهد شد.

پنجمین طالی جهان بر گردن هاشمی و منصوریان
روز دوم از پانزدهمین دوره مســابقات ووشــو قهرمانی جهان در 
حالی دیروز در چین برگزار شــد که طی آن شهربانو منصوریان و 
مریم هاشمی با برتری در دیدار پایانی به مدال طال دست یافتند 
و الهه منصوریان فینالیســت شــد. در فینــال وزن 7۰ کیلوگرم 
ســاندای بانــوان، شــهربانو منصوریان بــا ۱۲ امتیــاز اختالف از 
ســد کریستینا اولیورا از برزیل گذشت تا پنجمین طالی خود در 
مسابقات جهانی را کسب کند. مریم هاشمی)75( نیز با برتری 
مقابل پونام از هند برای پنجمین بار در جهان طالیی شد. اما در 
وزن 65 کیلوگرم، الهه منصوریان در دیدار نیمه نهایی برابر لیدا 
ســلماح از لبنان به برتری دســت یافت و فینالیست شد. او امروز 

برای کسب مدال طال به مصاف اژه شاکر از ترکیه می رود.

زاویه نگاه شما

از بودجه 2 میلیارد و هشتصدی فدراسیون اینچه درگاهی تا کسری 4 میلیاردی در 7 ماهه اول سال

همیــن چنــد هفتــه پیــش بــود کــه خبــر 
رســید روســای یکــی از فدراســیون های 
ورزشــی در رشــته های پایــه کــه در طــی 
ایــن  بــر  ریاســتش  گذشــته  ســال های 
فدراســیون بــا حواشــی و بعضــا تخلفات 
اداری و اجرایــی همراه بــود، این بار متهم 
به انجــام تخلفــات مالی ســنگینی شــده 
که ایــن موضوع حاشــیه های جدیــدی را 
برای این فدراســیون ایجاد کرد. ماجرا به 
قدری جــدی بود که حتی گفته شــد گویا 
سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی 
اســناد و مــدارک مالــی ایــن فدراســیون 
متوجــه تخلفــات مالــی ســنگینی در این 
فدراســیون شــده و گزارش ایــن تخلفات 
را برای بررســی به مراجع قضایی ارســال 
کــرده و هم اکنــون موضوع در دادســرای 
مربوطه در حال رسیدگی است. همزمان 
با رســانه ای شــدن این موضوع عنوان شد 
وزارت ورزش هم اخیرا در شورای معاونان 
وزارتخانــه ایــن موضوع را بررســی کرده و 
شــنیده ها حکایت از این دارد که به زودی 
این رئیس فدراســیون برکنار و سرپرست 
جدیــدی بــرای این فدراســیون کــه هنوز 
دوره ۴ ســاله رئیسش به پایان نرسیده نیز 
صادر خواهد شد. متعاقب انتشار این خبر 
گفته شــد فدراســیون مذکور، فدراسیون 
ژیمناستیک اســت؛ همان فدراسیونی که 
از زمان روی کار آمدن زهرا اینچه درگاهی 
شــاهد عزل و نصب و برکناری های زیادی 
بود. موضوع برکناری رئیس ژیمناستیک 
امــا واکنــش اینچه درگاهــی را بــه دنبال 
داشــت تا بگویــد: »چنین خبــری واقعیت 
نــدارد و من مورد حمایــت وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک هســتم. امــا برخی از 
کســانی که در انتخابات قبلی فدراسیون 

شکســت خورده اند تــالش می کنند برای 
ژیمناســتیک ایــران حاشیه ســازی کننــد 
تــا انتخابــات زودرس فدراســیون برگــزار 
شــود و بــه دنبال این هســتند تــا از طریق 
برســند  اهداف شــان  بــه  فضاســازی ها 
ولــی ایــن تالش هــا باعــث نمی  شــود تــا 
موفقیت هــای ژیمناســتیک ایــران دیــده 
نشــود.« او در حالی این حرف هــا را زد که 
دیروز عضو هیئت رئیسه این فدراسیون از 
کســری بودجه ۴۰ میلیارد ریالی در سال 
۹8 خبــر داد و بابــت این کــه تنهــا طی 7 
ماه اول سال جاری هزینه های فدراسیون 
بیــش از اعتبــارات مصــوب آن بــوده ابراز 
تاسف کرد. حســن رمضانیان پور با انتقاد 
از بودجه ارایه شــده فدراســیون و کســری 
بودجــه ۴ میلیــارد و ۴5 میلیــون تومانی 
آن در سال ۹8 به ایسنا می گوید: »بودجه 
فدراســیون ژیمناســتیک هماننــد ســایر 
فدراســیون ها بایــد قبــل از ســال ۹8 در 
هیئت رئیســه تنظیم و مصوب می شــد که 
متاســفانه گزارش بودجه این فدراســیون 
در شــهریور امسال در هیئت رئیسه مطرح 

شده است. در گزارش ارایه شده از بودجه، 
7 آیتم بــرای درآمدزایی پیش بینی شــده 
که در یکــی از ایــن آیتم ها درآمــد حاصله 
از آزمون ســطح بندی صفــر در نظر گرفته 
شــده اســت، در حالــی کــه تنهــا اســتان 
تهــران در ســال ۹8، ۱65 میلیون تومان 
بــرای برگــزاری ایــن آزمون ها به حســاب 
فدراسیون پول واریز کرده است.« نماینده 
سابق مجلس شورای اسالمی حرف هایش 
را اینطور ادامه می دهد: »در گزارش مالی 
یــک  ورزش وجوانــان،  وزارت  ارائه شــده 
میلیــارد و ۴85 میلیــون تومــان و کمیته 
ملی المپیک 555 میلیــون تومان به این 
فدراســیون کمــک مالــی کــرده و درآمــد 
حاصل از برگــزاری کالس های مربیگری 
نیــز ۴۱6 میلیــون تومــان برآورده شــده. 
ایــن در حالی اســت کــه میــزان اعتبارات 
پیش بینی شــده تا پایــان ســال ۹8 برای 
این فدراســیون ۲ میلیارد و 8۱5 میلیون 
هزینه هــای  بخــش  در  اســت.  تومــان 
برون مــرزی و اعــزام تیم هــا به مســابقات 
۱۲ ســرفصل تعیین شــده که تنها میزان 

هزینه کرد بــرای اعزام های برون مرزی در 
سال جاری چیزی حدود 3 میلیارد و ۱73 
میلیــون تومــان بوده کــه بیشــتر از میزان 
اعتبــار پیش بینی شــده برای فدراســیون 
بوده. کل هزینه های فدراســیون در ســال 
۹8 بــه انضمــام حقــوق پرســنل، ایــاب و 
ذهــاب، هزینه هــای جــاری فدراســیون و 
اجــاره مجموعه های ورزشــی 6 میلیارد و 
86۰ میلیــون تومان بــوده که در حقیقت 
ایــن آمار نشــان می دهد که فدراســیون تا 
پایان ســال جاری چیزی حدود ۴ میلیارد 
و ۴5 میلیون تومان )معــادل ۴۰ میلیارد 
بودجــه  کســری  ریــال(  میلیــون  و ۴5۰ 
دارد. 7 ماه از سال سپری می شود و هنوز 
بودجه ســال ۹8 فدراسیون ژیمناستیک 
به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون نرسیده 
و تا زمانی که بودجه توســط هیئت رئیســه 
تصویــب نشــود اجــازه هزینه کــرد وجــود 
ندارد اما متاســفانه از فروردین تا به امروز 
هزینه هایی در این فدراســیون انجام شده 
که بیــش از اعتبارات مصوب اســت. البته 
قرار بود این موضوع در جلسه هیئت رئیسه 
مطــرح و اصالحاتی در ایــن زمینه صورت 
بگیــرد که تا به امروز هیچ خبری از ســوی 
فدراســیون بــرای اصــالح بودجــه انجــام 
نشده است.« با این حساب به نظر می رسد 
مطرح شدن شایعاتی در خصوص تخلفات 
گســترده مالی در این فدراسیون نیازمند 
اســت؛  جدی تــری  رســیدگی  و  بررســی 
ضمن این که باید شفاف ســازی شــود چرا 
فدراســیونی که بودجه ســاالنه آن چیزی 
حــدود ۲ میلیــارد و 8۰۰ میلیــون تومان 
اســت بایــد در 7 ماهــه اول ســال دچــار 
کسری بودجه ۴ میلیاردی )چیزی حدود 

۲ برابر بودجه مصوب ساالنه خود( شود!

هزینه های ژیمناستیک 2 برابر اعتبارات مصوب!

عقب نشينی کيانوش از موضع خود 
مربی تیم ملی به جای برادر 

رستمی در مسابقات پرو
رســتمی  کیانــوش 
در  گذشــته  برخــالف 
همــراه  پــرو  مســابقات 
مربی تیم ملی شــرکت 
گــزارش  بــه  می کنــد. 
ایســنا، پــس از این کــه کیانوش رســتمی 
در مورد کســب مجــوز المپیک در مســیر 
دشــواری قــرار گرفت، بــه نظر می رســد 
نســبت به مواضع خود عقب نشینی کرده 
چراکه در مســابقات پرو قرار اســت مربی 
تیــم ملــی او را همراهــی کنــد. کیانوش 
رســتمی قرار است در مسابقات گزینشی 
پــرو شــرکت کنــد و برخــالف مســابقات 
قبلی که همیشــه برادرش به عنوان مربی 
کنارش بود، در این مسابقات علی جباری 
مربی تیم ملی او را همراهی خواهد کرد. 
مســابقات پرو 8 تا ۱۰ نوامبر )۱7 تا ۱۹ 
آبان( برگزار می شــود. کیانوش رســتمی 
برای گرفتن ســهمیه المپیک امتیاز های 
زیادی را از دست داده و همین مسئله کار 

را برای او سخت کرده است.

تهران میزبان جام جهانی کشتی 
فرنگی 2۰۱۹ شد

پس از آنکه فدراســیون کشتی اعالم کرد 
اتحادیه جهانی مخالف میزبانی ماهشهر 
از رقابت های جام جهانی کشــتی فرنگی 
است، تهران رســما به عنوان میزبان این 
رقابت هــا انتخــاب شــد. حســن رنگــرز، 
ایــن  در  کشــتی  فدراســیون  ســخنگوی 
خصوص به ایســنا گفت: »بــه دلیل آماده 
نبــودن زیرســاخت های الزم متناســب با 
نظــر اتحادیه جهانی کشــتی و نبود پرواز 
مســتقیم بــرای تیم هــای خارجــی جهت 
حضــور در ماهشــهر، درنهایت تهــران به 
عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۱۹ کشتی 
فرنگــی انتخــاب شــد و ایــن رقابت هــا را 
میزبانــی خواهد کرد. بحــث تامین مالی 
این رقابت ها نیز محقق شــده و مشــکلی 

در این باره وجود ندارد.«

سوژه

ویژه

اخبار

تیم ملی شمشیربازی ســابر ایران آخرین تمرینات خود 
برای حضور در جام جهانی مصر را پشــت  سر می گذارد. 
جام جهانی مصر برای سابریست های ایران بسیار حیاتی 
است چراکه به دنبال قطعی کردن سهمیه تیمی المپیک 
هســتند تا از این پس با خیــال راحت تــر در رویدادهای 

پیش رو شرکت کنند. در جام جهانی مصر که ۲3 تا ۲5 
آبان در ۲ بخش انفرادی و تیمی برگزار می شود، مجتبی 
عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی 
شــرکت می کنند. ایران در آخرین رنکینگ فدراســیون 
جهانــی شمشــیربازی کــه بعــد از مســابقات قهرمانی 

جهان- مجارستان اعالم شد با ۲5۲ امتیاز ششم جهان 
اســت و با توجه به فاصله ای که با چین )تیم دهم جهان( 
دارد از شانس زیادی برخوردار است تا به عنوان نماینده 
قاره آســیا راهی المپیک ۲۰۲۰ شــود و در نظر دارد در 

همین جام جهانی مصر کار را تمام کند.

قاهره ایستگاه پایانی شمشیربازی برای کسب سهمیه تیمی المپیک

پرسپولیس بعد از ۲ باخت پیاپی مقابل سپاهان و 
شهرخودرو، در ورزشگاه آزادی پذیرای پیکان  بود 

و  با نتیجه دو -یک به پیروزی رسید. 
اولين گل در نيمه اول : با رفتن برانکو ایوانکوویچ 
بعد از روزهای به یادماندنی از پرســپولیس و آمدن 
گابریل کالدرون، پرسپولیسی ها هنوز موفق نشده 
بودند در دوران این سرمربی آرژانتینی در نیمه اول 
گل بزنند. مهدی ترابی گل اول پرسپولیس در نیمه 

اول در این فصل را مقابل پیکان به ثمر رساند.
اولين پاس گل بهترین پاسور سرخ پوشان: 
بازیکــن تعویضــی کالــدرون پایه گــذار گل برتری 
سرخ پوشان شد. امید عالیشــاه که بهترین پاسور 
پرســپولیس در لیگ هجدهم بود، در بازی مقابل 
پیــکان از ابتدای نیمه دوم به جای جونیور براندائو 
که نتوانسته انتظارات را برآورده کند به زمین آمد. 
عالیشاه در دقیقه 8۱ بازی با ارسالی زیبا پایه گذار 

گل برتری پرسپولیسی ها شد. 

اولين گل با ضربه سر: احمد نوراللهی، هافبک  
ملی پوش پرسپولیســی ها بعــد از این کــه در بازی 
پرگل ایران مقابل کامبوج گل اول تیم ملی را به ثمر 
رساند، اولین گل این فصل خود در لیگ برتر را هم 
زد. گل نوراللهی اولین گل این فصل پرسپولیس با 

ضربه سر بود.
اولين کارت قرمز : مهدی عبدی تعویض طالیی 
گابریل کالدرون در دربی بود. حرکت این بازیکن 
در دربی منجر به گل برتری پرسپولیســی ها شد. 
عبدی به عنوان بازیکن تعویضی در دقیقه 67 بازی 
به جای محمد نادری به زمین آمد تا به پرسپولیس 
بــرای زدن گل برتــری بــه پیکان کمــک کند. ۱7 
دقیقــه بعــد از ورود عبدی به زمیــن و در حالی که 
پرســپولیس از مهمان خــود جلو بود ایــن بازیکن 
کارت قرمــز گرفــت؛ کارت قرمــزی که عبــدی در 
بــازی با پیکان گرفت، اولین کارت قرمز این فصل 

پرسپولیسی هاست.

اولین های فصل پرسپولیس که در بازی با پیکان رقم خورد
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آمار عجیب پدیده دربی
مهدی عبدی  بازیکن پرســپولیس بعــد از دربی 3 مرتبه 
به عنوان تعویضی وارد زمین شــد که حاصل آن 8 لمس 
تــوپ، یک شــوت، صفر شــوت در چارچــوب، صفر پاس 
کلیدی و یک کارت قرمز بوده اســت. عبدی بعد از دربی 
هیچ گاه نتوانسته پاسخ اعتماد کالدرون را بدهد تا روز به 

روز از ترکیب سرخ ها فاصله بگیرد. 
حذف یاران عابدزاده

در مرحله سوم جام حذفی پرتغال تیم ماریتیمو به مصاف 
تیم دســته دومی بیرامار رفــت و در نهایت این بازی  را در 
ضربات پنالتی به حریف خود واگذار کرد. گفتنی اســت 
که عابدزاده از ابتدا تا پایان بازی در ترکیب ماریتیمو قرار 

داشت. 
درخشش قلی زاده برای شارلوا

در هفتــه یازدهــم ژوپیر لیــگ بلژیــک تیم های شــارلوا و 
ســرکل بروژ به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با 
برتری قاطعانه تیم لژیونر های کشــورمان به پایان رسید. 
علی قلــی زاده و کاوه رضایــی برای اولین بــار به صورت 
هم زمــان در ترکیب شــارلوا قرار داشــتند. قلــی زاده در 
ایــن بــازی پاس گل هــای اول و دوم تیمــش را داد و روی 
گل سوم هم تاثیر داشت تا این گونه ستاره تیمش در این 

بازی باشد. 
رقابت انصاری فرد و رضاییان 

 سایت  اســتاد الدوحه  قطر با اتمام بازی های هفته هفتم 
لیگ ســتارگان قطــر 5 بازیکن کاندیدای کســب جایزه 
بهترین بازیکن هفته را معرفــی کرد. کریم انصاری فرد، 
مهاجــم ملی پوش کشــورمان و عضو باشــگاه الســیلیه و 
رامیــن رضاییــان، مدافــع ملی پــوش کشــورمان و عضو 
باشگاه السیلیه جزو این کاندیداها هستند. هر 2 بازیکن 

ایرانی در این هفته برای تیمشان گلزنی کرده بودند. 
ورزشگاه بصره آماده میزبانی از ایران

مدیــر امــور اســتان های وزارت ورزش عــراق از آمادگی 
ورزشــگاه و اســتان بصره به منظــور میزبانی از مســابقه 
حســاس تیم ملی این کشــور برابر ایران خبــر داد. دیدار 
تیم هــای ملــی فوتبــال ایــران و عــراق در هفتــه پنجــم 
رقابت های مقدماتی جام جهانی روز 23 آبان به میزبانی 

ورزشگاه بصره در عراق برگزار خواهد شد. 
رسن در عراق تمرین کرد

روزنامه السومریه عراق درباره غیبت بشار رسن در دیدار 
برابر پیکان نوشت و تاکید کرد که این بازیکن برای حفظ 
آمادگــی خود با تیم نیروی هوایــی در عراق تمرین کرده 

است. 
غالمی پیراهنش را به هوادار ویلچری داد 

پــس از پیروزی اســتقالل مقابل ســایپا در دیــدار هفته 
هفتــم لیگ برتر فوتبال کشــور، ســتاره آبی هــا اقدامی 
ارزشــمند را بــه نمایش گذاشــت. عارف غالمــی که در 
این بازی یک گل زد و در گل دوم تیمش تاثیر مســتقیم 
داشــت، پس از بازی پیراهنش را به یک هوادار ویلچری 

اهدا کرد. 
جلسه اقتصادی هیئت مدیره پرسپولیس 

جلســه هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس عصــر دیروز 
برگــزار شــد. در این جلســه بعــد از دقایقــی گفت و گو و 
بررســی مســائل تیــم و برخــی برنامه هــای مــورد بحث 
باشــگاه در جلســات قبلی، برنامه های اقتصادی جدید 
باشــگاه مورد بحث و بررســی قرار گرفت و محمدحسن 
برخــی  از  گزارشــی  باشــگاه  مدیرعامــل  انصاری فــرد 

برنامه های پیش رو را به اعضا ارایه کرد. 

بازگشت کمال به تمرینات پرسپولیس
کمال کامیابی نیا بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس که به 
دلیــل جراحی کتف حدود 2 ماه از تمرینات تیمش دور 
بــود، از دیروز در ورزشــگاه شــهید  کاظمــی حضور پیدا 
کرد.  کامیابی نیا ابتدا توســط پزشــکان تیم پرسپولیس 
مــورد معاینات دقیق قرار گرفت و ســپس تمرینات خود 
را با هماهنگی کادر پزشــکی تیم، آغاز کرد. کامیابی نیا 
2 ماه پیش کتف خود را به تیغ جراحان ســپرد و به نظر 
می رســد این شــانس را داشــته باشــد که در هفته های 
پایانــی نیم فصــل اول لیگ برتــر بتواند بــرای تیمش به 

میدان برود.

فیفا پیگیر شکایت ایران از بحرین 
درپــی اقدام ســخیف جمعی از تماشــاگران بحرینی در 
هنگام پخش ســرود جمهوری اســالمی ایران در منامه 
و در ابتــدای بــازی تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان برابر 
بحرین، فدراســیون فوتبال ایران نامــه ای در تاریخ ۱۶ 
اکتبر به فدراسیون جهانی فوتبال ارسال کرد. با اعالم 
دپارتمان امور بین الملل فدراسیون فوتبال این شکایت 
اعالم وصــول شــده و در مرحله بررســی و پیگیری قرار 

گرفته است. 

شعار علیه فتحی زود تر از همیشه
هــواداران اســتقالل پیش از شــروع بــازی با ســایپا در 
هفتــه هفتم لیگ برتر دســت بــه اقدامی عجیــب زدند. 
در فاصلــه بیــش از3۰ دقیقــه مانده به بازی اســتقالل 
برابــر ســایپا و درحالی که بازیکنان 2 تیم مشــغول گرم 
کــردن بدن هــای خود بودند هــواداران اســتقالل علیه 
امیرحســین فتحی مدیرعامل این باشــگاه شعار دادند. 
هواداران اســتقالل به هیچ عنوان از عملکرد باشگاه در 
فصل نقــل و انتقاالت راضی نیســتند و بــه همین دلیل 

خواستار برکناری مدیرعامل تیمشان بودند.

یــک رســانه کلمبیایی ادعــا کرد، کارلــوس کی روش بــا یک فــرد ایرانی برای 
برگزاری دیدار دوســتانه الجزایر با تیم ملی کلمبیا داللی کرده اســت. به نقل 
از ســایت pulzo، خورخه آندریس پاترون روزنامــه نگار کلمبیایی ادعا کرد که 
موسسه ای که تدارک دیدار دوستانه الجزایر و کلمبیا را در کشور فرانسه دیده ، 
ارتبــاط نزدیکی با کارلــوس کی روش ســرمربی پرتغالی این تیــم دارد. بر این 
اساس دیدار دوستانه با الجزایر به درخواست کارلوس کی روش صورت گرفت 
و سازمان Evol Sport این دیدار را تدارک دید. مدیریت این شرکت را شخصی 
ایرانــی برعهده دارد که در زمــان حضور کارلوس کــی روش در ایران نیز با این 
مربی فعالیت داشته است. حتی کی روش او را به تیم ملی فوتبال ایران نزدیک 

کرده  و او مسئول دیدارهای دوستانه و اردوی های تیم ملی فوتبال ایران بود. 

در ایــن چنــد روز موضوعی مبنــی بر شــایعه مالیات ۱۰ میلیاردی برانکــو در محافل 
ورزشــی پیچیده اســت. ســرمربی ســابق پرســپولیس در تازه ترین مصاحبه خود در 
واکنــش به این خبر گفتــه: » موضوع مالیات را من نمی دانم به ریال چقدر می شــود. 
مالیات من طبق قرارداد برعهده باشــگاه است و موظف بوده که در پایان هر قرارداد 
مفاصــا مالیات را به من بدهد. آن ها بعد از دوره طاهری هیچ مدرکی به من ندادند و 
البته من در این مدت با پرســپولیس چند ســفر در لیگ قهرمانان و همچنین اردویی 
داشــتم و بعید می دانم مشکل بزرگی باشد. در خصوص مبلغ آن باید بگویم که بعید 
می دانــم مالیــات من ۱۰ میلیارد شــود. « او در پایــان درباره آینــده کاری خودش نیز 
گفت: »پیشــنهاداتی از قطر، امارات و چین دارم اما تا زمانی که همسرم بتواند مرا در 

خانه تحمل کند، منتظر خواهم ماند. اما به زودی کار جدید را آغاز خواهم کرد. «

توضیحات برانکو درباره بدهی مالیاتیکی روش متهم به داللی شد

ربیع خواه: به خاطر توانایی ام فیکس 
شده ام! 

فوتبــال  تیــم  هافبــک  ربیع خــواه،  محســن 
پرســپولیس در زمــان برانکــو بــا وجــود تمــام 
انتقــادات همــواره در ترکیــب ثابــت ایــن تیــم 
قرار داشــت. با این حال بعــد از تغییر کادرفنی 
پرســپولیس، کالدرون هــم مثل برانکــو او را در 
ترکیب تیمش قرار داد تا این بازیکن نشان دهد 
که توانسته اعتماد سرمربی جدید را هم به خود 

جلب کند.
 بعد از 2 شکســت، پیروزی روحیه بخشی 

مقابل پیکان به دست آوردید. 
بلــه، دقیقــا همین طور اســت. مــا در بازی های 
گذشــته هــم می توانســتیم پیــروز باشــیم، امــا 
متاسفانه با بدشانسی توپ های ما تبدیل به گل 
نشــد و در نهایت روی تــک موقعیت های حریف 

دروازه ما باز شد و شکست خوردیم. 
 این بــرد قطعــا فشــار را از روی تیم تا حد 

زیادی برداشت. 
بلــه، ما مقابل پیــکان خیلی خوب بــازی کردیم 
و برتــری کاملی نســبت بــه آن ها داشــتیم. تنها 
مشکل ما این است که خیلی بد به گل می رسیم 
و بایــد این مشــکل را حــل کنیــم و راحت تر گل 

بزنیم. 
 با این حال از پرسپولیس و سبک بازی تیم 

انتقادات زیادی می شود. 
اصــال انتقادات را قبــول ندارم و به نظــرم اتفاقا 
پرســپولیس خیلی هم عالی بــازی می کند. در 
همین بازی تیم حریف تنها یک ضربه کاشته به 

دست آورد و هیچ موقعیت دیگری نداشت. 
 منتقدان عقیده دارند که پرسپولیس این 

فصل مدعی قهرمانی نیست. 
واقعا این حرف خیلی عجیب است. چرا قهرمان 
نشویم؟ ما تازه ۷ هفته بازی کرده  و هنوز به نیم 
فصل هم نرســیده ایم و فقط چند امتیاز با صدر 

جدول فاصله داریم. 
 اوضاع در خط حمله تیم چطور است؟

کمی فشــار روی آن ها ست اما تمام تالششان را 
انجام می دهند. علیپور در  بازی با پیکان خیلی 
خوب بازی کرد و ســخت تالش کرد. چند پاس 

خوب هم داد که تبدیل به گل نشد. 
 با قرار گرفتن در ترکیب ثابت تیم نشــان 
دادی کــه حتــی در زمــان برانکــو هــم بــه 
خاطر کیفیتــی که داشــتی در ترکیب قرار 

می گرفتی. 
برای من موفقیت تیم بسیار مهم است، اما واقعا 
اگر در پرسپولیس بازی می کنم به خاطر توانایی 

خودم است نه مسائل دیگر!

انتقال قانونی آریا برزگر به پرسپولیس 
و اعتراض بی حاصل استقالل

زیان بزرگ آبی ها با غفلت و ناکارآمدی مدیریت 

اوایــل مهر مــاه بــود کــه برخی 
رسانه ها اعالم کردند مسئوالن 
زیــاد  تعــداد  به دلیــل  اســتقالل  باشــگاه 
آبی پوشــان مصــدوم قصــد دارنــد بازیکنان 
دانیــال  بگیرنــد.  خدمــت  بــه  را  جدیــدی 
اســماعیلی فر از ذوب آهن، مهدی ترکمان از 
پــارس جنوبــی و آریا برزگــر بازیکن تیم ملی 
امیــد، بازیکنانــی بودنــد کــه گفته می شــد 
نامشــان در لیســت آبی پوشــان بــرای نقل و 
انتقاالت زمستانی اســت. آریا برزگر مهاجم 
جــوان و ملی پــوش فوتبــال پایــه ای ایــران، 
بازیکنی بود که گویا نظر آندره آ استراماچونی 
را هم جلب کرده  و مسئوالن باشگاه استقالل 
مذاکــرات موفقــی بــا باشــگاه خلیج فــارس 
شیراز که برزگر در عضویت آن بود، داشتند. 
حتی توافق نامه هم بین مســئوالن 2 باشگاه 
تهرانی و شــیرازی با مبلغ رضایت نامه و حق 
انتقــال و زمان پرداخت مبلغ نوشــته و امضا 
شــد و به نظر می رســید کار انتقال آریا برزگر 
آقــای گل جوانــان به اســتقالل پایــان یافته 
اســت. در حالی که مذاکرات استقاللی ها و 
باشــگاه شــیرازی بر ســر انتقال آریا برزگر به 
پایان رســیده بــود، برخی رســانه ها از تمایل 
باشــگاه پرســپولیس به جذب ایــن بازیکن و 

مذاکــره انصاری فــرد بــا مســئوالن باشــگاه 
شیرازی و پدر آریا خبر دادند. البته این اولین 
دور مذاکرات طرفین نبود و در زمان مدیریت 
ایــرج عــرب مدیرعامــل ســابق پرســپولیس 
مذاکراتی با آریــا بزرگر صورت گرفته بود اما 
بنا به دالیلی توافق حاصل نشده بود. این بار 
انصاری فــرد بــا وجــود اطــالع از توافق نامــه 
اســتقالل و باشــگاه آریا برزگر با پــدر او وارد 
مذاکره شد. موضوعی که ظاهرا استقاللی ها 
شــیراز  خلیج فــارس  باشــگاه  مســئوالن  و 
یادشان رفته بود در توافق نامه لحاظ کنند! با 
توجه به سن و سال پایین آریا برزگر و نرسیدن 
او به سن ۱8 سال و قانونی طبق قوانین فیفا، 
باشــگاه خواهــان نمی توانســت راســا بــا او 
مذاکــره کند مثــل داســتان انتقــال اللهیار 
صیادمنش به فنرباغچه ترکیه که مســئوالن 
باشگاه ترکیه و اســتقالل همه امور انتقال و 
قرارداد را با پدر صیادمنش هماهنگ کردند 
و وقتی این بازیکن در تیر ماه به سن ۱8 سال 
رســید، انتقال قانونی و رسمی او انجام شد. 
این موضوع مهم از نظر مدیران استقالل دور 
مانده بود و چون امضای بازیکن یا پدر و وکیل 
او پای قرارداد نبود، عمال توافق نامه استقالل 
و باشگاه خلیج فارس شیراز اعتباری نداشت 

و پرسپولیســی ها هــم از این خــال قانونی در 
توافق نامه آن ها اســتفاده کردند و در مذاکره 
بــا پدر آریــا برزگر و جلب رضایــت آن ها آقای 
گل جوانــان را بــا عقــد قــرارداد 5 ســاله بــه 
خدمــت گرفتنــد و ایــن بازیکــن از امــروز در 
تمرین پرسپولیس حاضر خواهد شد. گفتنی 
اســت آریا برزگر، مهاجم ۱8 ســاله تازه وارد 
پرســپولیس تاکنــون 25 گل در تیــم ملــی 
جوانان به ثمر رسانده و در آخرین تورنمنت با 
این تیم نیز موفق به کســب عنوان آقای گلی 

شده بود. 

   
پــس از قــرارداد 5 ســاله پرســپولیس و آریــا 
برزگــر، برخی با اســتناد بــه توافق نامــه اولیه 
باشــگاه های اســتقالل و خلیج فــارس شــیراز 
ایــن انتقال را غیرقانونی و قابل پیگرد حقوقی 
برشمردند. خراســان ورزشی این موضوع را با 
دکتر عبدالصمد ابراهیمی وکیل و کارشناس 
حقوقی در میان گذاشــت کــه وی با رد چنین 
ادعایی بــه خراســان گفت: »توافق اســتقالل 
و باشــگاه خلیج فارس شــیراز بــا این که به نظر 
بی نقص می آید اما بدون جلب نظر خود بازیكن 

صــورت گرفته و امضــای آریا برزگر یــا وکیل و 
پدرش زیر توافق نامه نیست. هرچند بازیکن به 
سن قانونی نرسیده و در عضویت باشگاه خلیج 
فارس شــیراز بــوده اما بدون موافقــت بازیكن 
هیچ اقدامی نمی توان صورت داد و هر توافقی 
بایــد بیــن 2 باشــگاه و بازیکن یــا مدیربرنامه، 
وکیل یا پدرش باشد که در توافق نامه استقالل 
و خلیج فــارس این مســئله لحاظ نشــده بود و 
بــرای همین هم پرســپولیس بــا جلب رضایت 
بازیکن یا پدر و وکیل او توانست جذبش کند و 

کار غیرقانونی هم صورت نگرفته است.« 

بعد از 2 باخت پیاپی مقابل سپاهان و پدیده، پرسپولیس  سرانجام مقابل پیکان به پیروزی 
رســید و کمی از فشــار فاصله گرفت. هر چند نمایش آن ها بخصــوص در نیمه دوم، چندان 
راضی کننــده نبود و نتوانســتند موقعیت های پرتعــدادی روی دروازه حریــف ایجاد کنند. 
بســیاری از بازیکنان پرسپولیس نسبت به فرم فصل پیش، افت کرده اند اما یک نفر در این 
تیــم هنوز، می تواند تفاوت ها را رقــم بزند. بازیکنی که در این بازی گل برتری تیم کالدرون 
را زد و با نمره ۶3. ۷ از متریکا، بهترین بازیکن زمین بود. احمد نوراللهی، طراح و بازیســاز 
اصلی پرسپولیس کالدرون است. کاری که فصل پیش در تیم برانکو انجام می داد و اخیرا، 
در تیــم ملی هم همین نقــش را اجرا می کند. عالوه بــر این در نبود کامیابی نیــا، او وظایف 
دفاعی بیشــتری هم دارد و در این بازی، بیشــترین قطع پــاس را بین همه هم تیمی هایش 
داشــت. پرسپولیسی ها در بیشــتر دقایق بازی، بالفاصله بعد از بازپس گیری توپ، آن را به 
نوراللهی می رساندند تا بازیسازی را انجام دهد. مرور چند صحنه بازی، تاثیر نوراللهی روی 
حمالت پرسپولیس را بهتر نشان می دهد و گل 3 امتیازی او در بازی یک شنبه مقابل پیکان 
نیز به خوبی گویای این واقعیت است که او در حمالت تیم کالدرون نقش اول را ایفا می کند. 
در روزهایی که مهاجمان پرســپولیس روی فرم نیستند، درخشش نوراللهی نعمت بزرگی 
برای کالدرون اســت. بازیکنی که برتری میانه میدان در بیشــتر بازی ها را، به پرســپولیس 

می دهد و زمانی که الزم باشد، در نقش گلزن و گلساز ظاهر می شود. 

هافبک اســتقاللی ها نتوانســت نیمــه اول را به پایان برســاند و مصدوم شــد. داریوش 
شــجاعیان هافبــک تیم فوتبال اســتقالل بــه دلیل مصدومیت نتوانســت نیمــه اول را 
به پایان برســاند و به همین دلیل از زمین مســابقه خارج شد. شــجاعیان دقیقه 3۶ در 
وسط زمین سرنگون شد و نتوانست به بازی ادامه دهد تا به این ترتیب سازنده تک گل 
اســتقالل در نیمه اول دچار مصدومیت شــود. مصدومیت این بازیکن به شکلی بود که 
اســتراماچونی تصمیم گرفت تا او را از زمین خارج کند و بعد از این اتفاق بود که ســجاد 
آقایی جانشین این بازیکن در ترکیب شد تا به نوک خط حمله برود و در کنار قائدی، خط 
حمله آبی ها را تشکیل دهد. فرشید اسماعیلی نیز بعد از این تعویض جانشین شجاعیان 
در مرکــز زمین شــد تــا بر خالف دقایــق ابتدایــی مســابقه، از دروازه حریف دور شــود. 
وضعیت مصدومیت شــجاعیان فعال معلوم نیست اما تصمیم سریع کادرفنی استقالل 
برای تغییر این بازیکن می تواند نشــانه ای برای یک مصدومیت جدی برای این بازیکن 
باشــد. شجاعیان که پایه گذار گل استقالل در نیمه نخســت بود، در چند هفته اخیر از 
آماده ترین و تاثیر گذارترین بایکنان تیمش است و مصدومیت او می تواند برای استقالل 
و اســتراماچونی گران تمام شود. همچنین در ادامه بازیکن سایپا برخوردی شدیدی با 
آرش رضاوند دیگر بازیکن استقالل داشت و به نظر می رسید یک تعویض اجباری دیگر 

هم برای آبی ها در راه است اما ظاهرا مصدومیت او جدی نبود و بخیر گذشت.

فرشته نجات سرخ ها مصدومیت شجاعیان نگران کننده است؟ چهره روز سوال روز

تکرار 2 اتفاق نگران کننده برای پرسپولیس
پرســپولیس در حالــی در هفته هفتم رقابت های لیگ برتر موفق به شکســت 
دادن تیــم پیکان شــد که 2 اتفــاق بد همچنان برای این تیم تکرار می شــود. 
پرســپولیس این هفتــه در چارچوب هفته هفتم رقابت هــای لیگ برتر مقابل 
پیکان به میدان رفت و در ورزشگاهی خالی از تماشاگر به سختی میهمانش 
را بــا نتیجــه 2 - یــک شکســت داد. سرخ پوشــان در ایــن دیــدار بــه پیروزی 
رســیدند اما تکــرار 2 اتفاق بد برای ایــن تیم همچنان جــای نگرانی را برای 
آن هــا باقی می گذارد. شــاگردان کالــدرون در بازی  با پیــکان 2 بار موفق به 
گلزنی شــدند و همچنان نام بازیکنانی در پســت هایی بجــز مهاجم به عنوان 
گلزن برای آن ها ثبت شــد. پرســپولیس در حالی از هفته هفتم عبور کرد که 
هنــوز هیچ یــک از مهاجمان این تیــم حتی از روی نقطه پنالتــی هم موفق به 
گل زدن نشده اند. دیگر اتفاق ناخوشایند برای این تیم، گل خوردن علیرضا 
بیرانوند بود. دروازه بان شماره یک تیم ملی در این بازی برای پنجمین بار در 
ایــن فصل درون دروازه تیمش قرار گرفــت و برای پنجمین بار دروازه اش باز 
شــد. بیرانوند در این فصل تنها یک بار موفق به بســته نگه داشتن دروازه اش 
شــده و به طــور میانگین هــر ۹۰ دقیقه بازی یــک گل دریافت کــرده که این 

می تواند آماری نگران کننده برای دروازه بان شماره یک تیم ملی باشد. 
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