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

 کاهش چراغ خاموش 
نرخ سود سپرده بانکی 

رویکردهای مدیریتی بانک مرکزی جایگزین توصیه درمانی شد

طراحنوستالژیباز!
 گفت وگو با »علی میری« که 

نقاشی هایش درشبکه  های 
اجتماعی مورد توجه قرار گرفته

 در ستون بازتاب بخوانید

 شاهکار مدیریتی 
چک پول های جدید!

8

 روزنامه واشنگتن پست نوشت 

»دیوار ترامپ« سوراخ شد!
3

 یک گفت وگوی صمیمی با نایب 
قهرمان شطرنج جوانان جهان  

برای بهترین بودن می جنگم 
نه مدال

زندگی سالم

 رونمایی از 3 سانتریفیوژ 
جدید ایرانی 

صالحی: عده ای می گفتند با 
برجام توانایی هسته ای نابود شد

2

 8 عالمت خطر 
در زمان انتخاب مشاور

زندگی سالم

 واکنش علی دایی به حاشیه 
دیدار استقالل- تراکتور

همه جای ایران سرای من است
خراسان ورزشی

 باز هم پای یک زن در میان است

2 قتل در دسیسه هولناک !
13

   صفحه 5

در چهلمین یادبود یوم ا... 13 آبان فریاد زده شد 

 طنین شعار »مرگ بر آمریکا« 
علیه 66 سال دشمنی با ایران 

   صفحه 4

گام مهم تر پس از احیای 
واحدهای تعطیل شده 

حرکت امیدوارکننده ای به تازگی از سوی دستگاه های 
کشور آغاز شده مبنی بر این که ...

یادداشت روز

محمد حقگو

  صفحه 2

نقره در انتظار 
تصمیم طالیی 

دولت
اشتغال 35 هزار نفربا رفع 

محدودیت های  واردات و صادرات  
  خراسان رضوی

سه شنبه
14 | آبان|1398

32صفحه
. 1۶صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
+ 4صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

. 32 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 7 ربیع االول 1441 . 5 نوامبر 2019 
. سال هفتاد و یکم . شماره 20235 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

زندگی

   صفحه 14

عکس: خراسان

سقط قانون مرخصی 9 ماهه زایمان
قانون مشوق فرزندآوری پس از گذشت ۶ سال  همچنان اجرا نمی شود، یک نماینده می گوید سوال از وزیر را کلید می زنیم

12



حرف مردمیادداشت روز

اخبار سه شنبه 14 آبان 21398
7  ربیع االول 1441.شماره 20235

 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999 تلفن: 37009111 051                 

نمابر: 37009129  051  ایتا،    آی گپ،   سروش:9033337010                 

قیمـت نـان یـک دفعـه 25 درصـد گـران  •
رسـانی.  اطـاع  گونـه  هیـچ  بـدون  شـده 
آخـه ایـن چـه وضعیـه؟ چـرا هیـچ نظارتـی 
نیسـت؟ هرکـی جنـس اش رو بـه هرقیمتـی 

می فروشـه. می خـواد،  کـه 
هـواداران  • بـرای  متاسـفم  واقعـا   

پرسـپولیس! نتیجـه نگرفتـن تیـم چـه ربطی 
داره؟ خطیبـی  آقـای  بـه 

 از مسـئوالن تعزیـرات تقاضـا داریـم قیمت  •
گوشـت در قصابـی را نـرخ گـذاری و پیگیری 
کنند. چـون دام زنده 12 هـزار تومان ارزان 
شـده ولی درقصابی ارزان نشـده و بـه قیمت 

قبـل عرضه می شـود.
در  • تصادفـی  بیمـار  هزینه هـای  اگـر   

بیمارسـتان های دولتـی رایـگان محسـوب 
هزینـه  پارسـیان  بیمـه  چـرا  پـس  می شـود 
10 شـب بسـتری بـرادرم را از مبلـغ دیه اش 
کسـر کـرد؟ لطفـا مسـئوالن مربـوط پاسـخ 

باشـند. گـو 
 در تهـران شـرکت آب، بـرق، گاز، نفـت،  •

شـنبه ها  پنـج   .. و.  پـرورش  و  آمـوزش 
تعطیلـی  مخالـف  دولـت  ولـی  تعطیل انـد 
اسـت. انـگار خـون تهرانی هـا از بقیـه مـردم 

تـره! رنـگ  خـوش 
بـود  • گفتـه  کـه  خانمـی  اون  جـواب  در   

اذیتـش  جـا  اون  و  سـربازی  رفتـه  پسـرم 
می کننـد و... مـادرم! پسـرت  عروسـی کـه 
نرفتـه! بـذار تـوی سـربازی مـرد بـار بیـاد.

 بـا توجـه بـه عاقـه بیـش از حـد دولـت بـه  •
تعطیلی هـا و بیـن التعطیلی ها تا حاال کسـی 
توجـه کـرده کـه ایـن تعطیلی هـا چـه بـه سـر 
زندگی ما کارگرهای روزمـزد آورده؟ همین 
ماه از بـس تعطیلی داشـتیم حقوق من شـده 
500 هـزار تومـان! خـب بـا ایـن مبلـغ چـی 

بخـرم؟ چـه کار کنـم؟
 مسـئوالن بهداشـت بـه نانوایی هـا برونـد.  •

برخـی نانوایی هـا نان هـای سـوخته و خمیـر 
را البـه الی بقیه نان هـا به مشـتری می دهند 
ایـن  جالـب  کمـه.  خـوب  آرد  می گوینـد  و 
جاسـت که بیشـتر وقت هـا شـاطر و کارگران 
نانوایـی بـا گوشـی تلفـن صحبـت می کننـد و 

بهداشـت را رعایـت نمی کننـد!
 اگـه تعطیلـی پنـج شـنبه ها بـده لطفـا ایـن  •

طـرح شـامل حـال تهرانی هـا هم بشـه. چون 
در  دولتـی  کارمنـدان  و  شـرکت ها  اکثـر 

تهـران مسـتقر هسـتند.
 بـا رتبـه 500 بایـد در دانشـکده دنـدان  •

پزشـکی شـهری غیر از شـهر محـل زندگـی 
تـان درس بخوانیـد  ولـی بـا رتبـه 2000 
بـه صـرف فرزنـد هیئـت علمـی می توانیـد 
در شـهر خـود تحصیـل کنیـد! ایـن عدالـت 
اسـت؟ دربـاره سـهمیه ها فقط می شـه گفت 
انسـان خوابیـده را می شـود بیـدار کـرد ولی 
کسـانی کـه خودشـان را بـه خواب زده انـد 

! گـز هر
 دوسـت عزیـز اداره دارایـی نـه تنهـا عامـل  •

گرانـی اجـاره بهاسـت بلکـه همـه اجنـاس و 
بیـکاری کارگـران و تعطیلـی خیلی مشـاغل 
زیرسـرخودش اسـت. بعـد شـما دسـت بـه 

دامـن کجـا شـده ایـد.
 چـرا پروژه ملی مسـکن کـه در هفتـه دولت  •

با حضور برخی مسئوالن کشوری، استانی، 
شهرسـتانی و محلـی در شـهر گلبهـار کلنـگ 
خـورده اسـت عملـی نمی شـود؟ اگـر اعتبـار 
الزم وجـود نداشـته پس چـرا پـروژه را کلنگ 

زده انـد؟
 در دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد بعضـی  •

40 سـال سـابقه کار،  از اسـتادان بعـد از 
بازنشسـته می شـوند و جالـب این کـه دوباره 
بـه صـورت قـراردادی بـه کار خـود ادامـه 

می دهنـد. دوسـتی و رفاقـت تـا کجـا؟!
 هـر موقـع بـه فروشـگاه های زنجیـره ای  •

مثل افـق کـوروش و... رفتیم نه شـکر عرضه 
مسـتقیم گیرمـان آمـد و نـه برنـج دولتـی. 
چـرا همـون کوپـن یـا برنامـه ای شـبیه آن را 

نمی کننـد؟ راه انـدازی 
 شـما را بـه خـدا، بـرای افزایـش حقـوق  •

فکـری  بگیـر  حقـوق  تـک  بازنشسـتگان 
. بکنیـد

را  • شـنبه ها  پنـج  تعطیلـی  کـه  دولـت   
تصویـب نکـرد. پـس تهرانی هـا را هـم پنـج 
شـنبه ها بیاورند سـر کار تـا ما شـاهد تبعیض 
نباشـیم.  مگـر فقـط تهرانی هـا بـه تعطیـات 
آخر هفته نیـاز دارنـد کـه دو روز تعطیلی پنج 
شـنبه و جمعـه را بـا یـک یـا دو روز مرخصی یا 
خـدای نخواسـته ماموریـت! روانـه تفریحات 

شـمال بشـن؟
 شـرم آور اسـت برخـی نماینـدگان مجلـس  •

کـه بایـد عمـا مدافـع حقـوق مـردم باشـند 
بـه  اقـدام  امـوال  سـامانه  زدن  دور  بـرای 
تغییرنام اماک و فـروش برخی دارایی های 

می کننـد. خـود 
العمـل  • عکـس  هیـچ  تاکنـون  دولـت   

و برنامـه ای بـرای اجـاره بهـای نجومـی و 
معیشـت  مسـتقیم  کـه  مسـکن  سـلیقه ای 
مـردم را بـه مخاطره انداختـه ارائـه نـداده و 
این بحران، بسـیاری از خانواده هـا و جوانان 
را بـه مشـقت انداخته اسـت و در کوتـاه مدت 
معضـات روانی و اقتصـادی فراوانـی در پی 
خواهـد داشـت. ایـن دولـت کجایـش تدبیـر 

وامیـد اسـت؟!
کـه  • مسـئولی  اون  از  می شـه   

میگه نمایشـگاه کتـاب مشـهد 40 درصـد 
تخفیـف داره، بپرسـید کـه چطـور حسـاب 
یـک  رسـیدند؟  عـدد  ایـن  بـه  کـه  کردنـد 
کتـاب  هندسـه دهـم گاج خریـدم 47هزار و 

تومـن!  59 زده  جلـد  روی  500 و 
روز  • یادداشـت  در  پنـاه  یـزدان  آقـای   

شـنبه از بـاز نشـر اخبـار بـی پایـه در شـبکه 
گلـه  رسـانه ای  سـواد  نبـود  و  اجتماعـی 
کـرده بودنـد. جالـب اسـت کـه در همـان 
روز و همـان صفحـه بـه فاصلـه چنـد سـانتی 
متـر آن طـرف تر،در حـرف مـردم، فـردی در 
صحبتـی غیرعلمـی مدعـی تصویـب برجـام 
در 20 دقیقـه شـده بـود. آن هـم برجامـی 
نظـر  و  نقـد  موضـوع  ماه هـا  تصویبـش  کـه 
مـردم و کارشناسـان در مجلـس و روزنامه هـا 
و... بـود. خاصـه کام آن کـه وقتـی کـه 
ولـی  هسـتید  رسـانه  متخصـص  خودتـان 
پایـه  بـی  گفتـه  و  نداریـد  رسـانه ای  سـواد 
فـردی را بازنشـر می کنیـد چـه انتظـاری از 

مـردم داریـد؟
در  • دنـدان  پوسـیدگی  ضـد  مـاده  چـرا   

تولیـد  مشـهد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
می شـود ولـی بـه سـرعت در اختیـار مـردم 

نمی گیـرد؟ قـرار 
 یکـی از مسـخره ترین طرح هـای سـازمان  •

هوشـمند  کنتورهـای  نصـب  مشـهد  آب 
گزافـی  پـول  کـه  بـود  آب  چاه هـای  روی 
کنتورهـای  ایـن  و  گرفتنـد  کشـاورزان  از 
هوشـمند بعـد از 10 سـال از نصـب آن هـا 
هنـوز بـرای خاموشـی موتـور آب بـه هـوش 
نیامده انـد. خـواب بـه ایـن سـنگینی واقعـا 
هـم  را  هوشـمند  کنتـور  معنـای  نوبـره! 

! یـم فهمید

جوابیه سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای

بـا توجـه بـه درج مطلبـی در سـتون حـرف 
مـردم بـا موضـوع »سـرویس های بهداشـتی 

بیـن راهـی« بـه اسـتحضار می رسـاند:
حسب دسـتورالعمل مناسب سازی اماکن و 
فضاهـای عمومـی در مجتمع هـای خدماتی 
و رفاهـی بیـن راهـی جهـت سـهولت تـردد و 
دسترسـی جانبـازان، معلـوالن، سـالمندان 
بهداشـتی  سـرویس  احـداث  همچنیـن  و 
بـا جامعـه هـدف، دسـتورالعمل  متناسـب 
آن تهیـه و در سـال 96 بـه ادارات کل تابعـه 
شـده  اعـام  کشـور  سراسـر  در  سـازمان 
اسـت. در بررسـی و تاییـد نقشـه جانمایـی 
حـال  در  رفاهـی  خدماتـی  مجتمع هـای 
سـاخت و اسـتعام نیـز مقـرر شـده عملیـات 
مناسـب سـازی اماکن و فضاهـای عمومی از 
جملـه ایجـاد سـرویس بهداشـتی معلـوالن و 
نیـز توالـت فرنگی بیـش از پیش مـد نظر قرار 
گیـرد و افتتاح مجتمع هـای خدماتی رفاهی 
در حـال سـاخت منـوط بـه انجـام عملیـات 

مناسـب سـازی جهـت معلـوالن باشـد.

 محمد حقگو 
economic@khorasannews.com

گام مهم تر پس از احیای 
واحدهای تعطیل شده  

سوی  از  تازگی  به  امیدوارکننده ای  حرکت 
دستگاه های کشور آغاز شده مبنی بر این که 
مانع از فروپاشی بنگاه های اقتصادی در نتیجه 
تبعات ناخواسته تحریم ها و شرایط اقتصادی 
ویژه کشور شوند. نمونه آن را در تاش های اخیر 
قوای قضاییه و مجریه در حمایت از بنگاه های 
تولیدی در مقابل تعطیل شدن می توان دید. 
با این همه، نگاهی به عقبه تعامل نهاد دولت با 
اقتصاد، تردیدهای جدی درخصوص اثربخشی 

این حرکت در آینده به وجود می آورد.
ــت در  باید گفت تاکنون نقش دول متاسفانه 
اقتصاد ایران عمدتًا از صدور مجوزها یا اعطای 
وام به بنگاه های اقتصادی فراتر نرفته است. 
توجه قوه قضاییه در حوزه اقتصاد نیز، به رفع 
و رجوع پرونده هایی معطوف شده که حاصل 
کارکرد فسادزا، ناقص و معیوب نظام اقتصادی 
بوده اند. در نتیجه امور جاری سرلوحه اقدامات 
دستگاه ها قــرار گرفته و پرداختن به اصاح 
ساختارها  برای شکل دهی تولید رقابت پذیر در 
کشور، اولویت اصلی خود را از دست داده اند. 
غیر رسمی ماندن بخش بزرگی از اقتصاد ایران، 
ناشفاف ماندن جریان پــول و کــاال در کشور، 
غفلت از زمینه های مردمی مبارزه با فساد در 
دستگاه های دولتی مانند سوت زنی و. .. بخشی 
از این تکالیف و معضات باقی مانده است. 
مواردی که  به سهم خود ضربات جانکاهی به 

حوزه تولید رسمی در کشور وارد کرده اند.  
اما هم اکنون که تنگنای شرایط، مدیران دولتی 
را به میانه میدان تولید کشانده، فرصت خوبی 
ــان ریشه ای  ــرای درم اســت تا از ایــن رهگذر ب
مشکات این بخش استفاده کرد. در غیر این 
ــی رود عملیات احیا و ابقای  صــورت بیم آن م
بنگاه های در حال تعطیلی در نهایت به همان 
وام و تامین نقدینگی همیشگی منتهی شود. 
این اقدامات اگر چه در کوتاه مدت، ممکن است 
موفقیت آمیز باشد، اما نهایتًا به مثابه تنفس 

مصنوعی یا مسکنی موقت عمل خواهد کرد.
بنابراین به نظر می رسد حمایت های نهاد دولت 
انجام شود.  باید مشروط و هدفمند  تولید  از 
ــود نـــدارد، با بضاعت موجود  اگــر اهــدافــی وج
کارشناسی و اطاعاتی این اهــداف بــرای ولو 
بــازه زمانی میان مــدت، جمع بندی و بسته به 
شرایط جغرافیایی، بخش های مختلف یا رده های 
متفاوت تولید اعام شود. ممکن است در برخی 
حوزه ها، زمینه برای هم افزایی مجموعه ای از 
بنگاه ها برای تولید صادراتی وجود داشته باشد. 
در برخی دیگر مانند صنعت خودرو و قطعه سازی، 
نیاز و زمینه برای تقویت ساخت داخل وجود دارد. 
در دیگر رده های صنعت و تولید، مانند تولیدات 
کارگاهی از قبیل کفش، پوشاک و... ایجاب 
می کند که ضمن شفاف سازی در این عرصه، 
این  در  تولیدات  برندسازی  و  نوسازی  زمینه 
بخش فراهم شود. برخی حوزه ها برای افزایش 
استانداردها  ارتقای  نیازمند  پذیری،  رقابت 
به خصوص  حــوزه هــا  از  دیگر  برخی  هستند. 
حوزه کشاورزی، نیازمند هدایت منابع مالی به 
سوی تولید بر مبنای قرارداد کشاورزان خرد با 
بنگاه های بزرگ هستند و در برخی حوزه های 
دیگر ممکن اســت بــتــوان از حضور مــشــاوران 
تخصصی و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
عملیات احیای بنگاه ها استفاده کرد. بنابراین 
دولت می تواند از این زمینه ها برای آن چه به طور 
خاصه تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش در 
اقتصاد خوانده می شود، در کنار عملیات نجات 

از بحران فعلی، استفاده کند.
از سوی دیگر، به نظر می رسد حجم زیــادی از 
پرونده های قوه قضاییه با اصاح بخش دیگری 
از زیرساخت های نهادی و قانونی اقتصاد قابل 
ــورت که قــوه قضاییه  ــت. به ایــن ص کاهش اس
می تواند از طریق وزارت دادگستری، دولت و 
نهایتًا مجلس را در برابر نیاز به تغییر قوانین و 
رویه ها قرار دهد تا مثًا اگر نیاز به پیاده سازی 
دولــت الکترونیک بــرای کاهش پرونده های 
رشوه خواری و افزایش توان نظارتی است، این 
اقدام انجام شود یا در صورتی که امکان استفاده 
از ظرفیت های مردمی برای گزارش دهی فساد 
وجود دارد، قوانین و ترتیبات اجرایی مربوط در 
نهادهای اجرایی تعریف و پیاده سازی شود. این 
موارد نیز نیاز به آسیب شناسی و جمع بندی قوه 
قضاییه دارد تا قواعد بازی تولید رقابت پذیر نیز 

از این منظر اصاح شود.
در مجموع، باید گفت همان طور که مدیریت 
اقتضایی ایجاب می کند، در دل بحران یعنی 
بیشترین  نیز  عمومی  افکار  که  زمانی  همان 
همراهی را دارد، بهترین زمینه برای ریشه یابی 
مسائل و خداحافظی با ساختارهای معیوب 
است. این اقدامات که عمدتًا نرم افزاری هستند، 
الزامًا نیاز به بودجه هنگفت ندارند، اما از منظر 
بهبود فضای تولید بسیار حائز اهمیت اند. البته 
اگر جدی گرفته شوند و در دام روزمرگی های 

پیشین نیفتند.  

همزمان با آغاز تزریق گاز اورانیوم به زنجیره میانی سانتریفیوژهای IR-6 انجام شد 

رونمایی از 3 سانتریفیوژ جدید ایرانی 
صالحی: عده ای می گفتند با برجام توانایی هسته ای ما کامال نابود شد 

هادی محمدی - رئیس سازمان انرژی اتمی 
ــرای گــام چهارم  روز گذشته و در آستانه اج
کاهش تعهدات برجامی ایران با حضور در مرکز 
غنی سازی نطنز ضمن اعام آغاز گازدهی 
به زنجیره میانی سانتریفیوژهای IR-6 از سه 
ایران  نمونه جدید سانتریفیوژهای ساخت 
موسوم به IR-9 IR-7 و IR-S که برای اولین بار 
توسط نرم افزارهای بومی کشورمان طراحی 
و ساخته شده اند نیز رونمایی کرد. همچنین 
خبرنگاران در بازدید از مرکز تحقیق و توسعه 
غنی سازی در نطنز با جزییات 15 نوع جدید 
از سانتریفیوژهایی که متخصصان ایرانی در 
دوره برجام ساخته اند آشنا شدند و از جمله 
در جریان گازدهی به دو ماشین  IR-8 جدید 
عــاوه بر تک ماشین قبلی قــرار گرفتند. به 
گزارش خبرنگار اعزامی خراسان به نطنز، پس 
از بازدید 2 ساعته رئیس سازمان انرژی اتمی 
و جمعی از خبرنگاران،  علی اکبر صالحی در 
نشستی خبری حاضر شد و گفت: طرف مقابل 
 IR-6 به دنبال متوقف کردن نسل سانتریفیوژ
بود و ما تا قبل از برجام پنج سال روی این نوع 
ماشین ها کار کردیم. ما اگر می خواستیم این 
ماشین را به تولید انبوه برسانیم، طبق برنامه 
هشت سال طول می کشید تا ما به این هدفمان 
برسیم. بعد از برجام محدودیتی که آن ها تعیین 
کرده بودند، حدود 10 سال بود، اما با اتفاقاتی 
که افتاد ما به ناچار برای نشان دادن اقتدار ملی 
خود و ظرفیت صنعتی مان بنا به دستور مقامات 
ارشد نظام تصمیم گرفتیم که به این محدودیت 
بی اعتنا باشیم. امروز همزمان با حضور شما 
گازدهی به زنجیره ۳0 تاییIR-6  را شروع و 

این نسل از سانتریفیوژها را راه اندازی کردیم.
صالحی در ادامه افزود: »هم اکنون غنی سازی 
اورانیوم را به طور کامل داریم، اکنون UCF ما 
از ظرفیت خود به طور کامل استفاده می کند. 
ما ساخت نیروگاه های قدرت را آغاز کرده ایم 
که به این ترتیب نیروگاه های دو و سه بوشهر را 
هفته آینده بتن ریزی می کنیم. تحقیق و توسعه 
را همچنان ادامه می دهیم. بنابراین ما در هیچ 
کدام از حوزه ها حقوق خود را واگذار نکردیم. 
ما هم اکنون در تاسیسات هسته ای نطنز 15 
نوع ماشین سانتریفیوژ جدید در اختیار داریم. 
نمونه اولیه سه نسل از این سانتریفیوژها یعنی 
IR-9 با 50 سو ظرفیت غنی سازی و IR-S با 
12 سو و IR-7 با 20 سو در دو ماه اخیر ساخته 
شده اند. وی افزود: بعد از گام سوم اآلن سوی ما 
به 8600 رسیده است یعنی ما در عرض این دو 
ماه با نصب نسل جدید سانتریفیوژها 2660 سو 
ظرفیت غنی سازی اورانیوم را افزایش داده ایم 
که بیش از 40 درصد افزایش را نشان می دهد. 
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در پاسخ به 
سوال خبرنگاری درباره سانتریفیوژ IR-9 گفت: 

هم اکنون برای هر سانتریفیوژ حدود 2500 تا 
۳000 سند علمی تولید می شود. چنین چیزی 
قبا نبود اما اکنون به این توانایی رسیده ایم. 
هم اکنون ما IR-9 را داریم که پروژه عظیمی 
است. ما باید این سانتریفیوژ را می ساختیم. 

این نیاز ما بود.
وی درباره سه گامی که تاکنون برداشته شده 
و گام چهارم که قرار است به زودی برداشته 
ــع به  ــرای تصمیم گیری راج ــود، گفت: ب ش
گام ها سازمان انرژی اتمی پیشنهادهای فنی 
می دهد. هیئت نظارت بر برجام که متشکل از 
تعدادی از مسئوالن کشور است، پیشنهادها را 
بررسی می کنند و در نهایت مطابق با مختصات 

بین المللی گام ها را بر می داریم.

بــرجــام توانایی 	  ــا  ب عـــده ای می گفتند 
هسته ای ما کامال نابود شد

صالحی درباره انتقادهایی که درباره برداشتن 
گام ها مطرح می شود، گفت: عده ای می گفتند 
با برجام توانایی هسته ای ما کاما نابود شد در 
حالی که به هیچ وجه چنین نیست. هم اکنون 
شاهدید که ما فوری آن بخش از توانایی های 
هسته ای را که واگذار کرده بودیم احیا کردیم. 
آقایی گفته بود که با لگد سانتریفیوژها را جمع 
کردیم، در حالی که اصا چنین نیست و ما با 
کمتر از یک درصد تلفات دو زنجیره 164تایی 

سانتریفیوژIR-4و IR-2M را بازگرداندیم. 
ــی و  ــای ــاره واکــنــش کــشــورهــای اروپ ــ وی درب
آمریکایی ها به اقدامات ایران اضافه کرد: باید 
بگویم که آن ها بسیار ناراحت هستند. بازتاب 
ناراحتی های آن ها را در مقاالت آمریکایی ها و 
اروپایی ها به روشنی می بینید. البته مذاکرات 
سیاسی در حال انجام است که در حوزه دیگری 

است و من درباره آن اظهار نظر نمی کنم.

گفت:  هسته ای  پیشران  دربـــاره  صالحی 
پیشران هسته ای ماحظات ایمنی بسیاری 
دارد. در عین حال این را بگویم 25 سال طول 
کشید تا هند به پیشران هسته ای رسید. در 
حالی که آن ها در زمینه هسته ای از ما بسیار 
پیشرفته تر هستند. با این حال ما در زمینه 
پیشران هسته ای بسیار پیشرفت کرده ایم. 
اگر امکانات مالی و تسهیات مقرراتی فراهم 
شود حداقل 15 سال طول می کشد تا بتوانیم 
به پیشران هسته ای برسیم. امیدوارم تا انتهای 
سال آینده یک خبر خیلی خوب در این زمینه 
بدهم. اکنون هشت هزار زیرپروژه برای این 
موضوع تعریف شده که این خود نشان می دهد   

این پروژه چقدر عظیم است.
وی دربـــاره کنوانسیون پسماند گفت: این 
کنوانسیون باارزشی است که به نفع ماست 
و چیزی را از دســت نمی دهیم و می توانیم 
از تجربیات دیگران استفاده کنیم و منافع 

بسیاری برای ما دارد.
ــران و این  ــاره گام های جدید ای صالحی درب
که آیــا می توان از لحاظ دانــش هسته ای در 
صورت بازگشت ایران از گام هایش، به عقب 
بازگشت تاکید کرد، دانش ما قابل بازگشت 
نیست. هر توافق جدیدی صورت بگیرد توانایی 
هسته ای ما قابل برگشت نیست. گام های 
جدیدی که برداشته می شود این طور نیست 
که اگر بخواهیم از آن هــا صرف نظر کنیم از 
همه امکانات صرف نظر کنیم چرا که دانش 
قابل صرف نظر کردن نیست. مثل سانتریفیوژ 
IR-6s که فعال شده و دانش آن قابل بازگشت 
نیست. وی همچنین گفت که هفته بعد بتن 
ریزی راکتور بوشهر 2 و ۳ را خواهیم داشت و 
دو هفته دیگر بخش ثانویه راکتور اراک و ماشین 

حمل سوخت در اراک راه اندازی خواهد شد.

شوی تحریمی جدید از سوی آمریکا! 
آمریکا چند شخصیت ایرانی را تحریم کرد 

وزارت خزانـه داری آمریـکا مرحلـه ای جدیـد از تحریم هـای خـود را 
اعـام کـرده کـه در ایـن فهرسـت عجیـب و غریـب، اسـامی عالی ترین 
مسئوالن لشکری و کشوری و همچنین سـتاد کل نیروهای مسلح که 
عالی ترین مجموعـه نظامی ایران اسـت، دیده می شـود. تحریم هایی 
که برخـاف ظاهر آن بـه دلیل بی اثر بـودن بر اقتصاد ایـران عما یک 
شـوی تحریمی جدید از سـوی آمریکا محسـوب می شـود. این نمایش 
در حقیقـت شـامل فهرسـتی از مقامـات ایـران بـه همـراه سـمت های 
آنـان اسـت! بـه گـزارش فـارس، بـر اسـاس آن چـه وزارت خزانـه داری 
آمریـکا اعـام کـرده اسـت سرلشـکر محمـد باقـری رئیـس سـتاد کل 
نیروهـای مسـلح، سـردار حسـین دهقـان مشـاور فرمانـده کل قـوا، 
حجت االسـام  محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقاب، 
غامعلـی حداد عـادل عضـو مجمـع تشـخیص، وحیـد حقانیـان عضو 
دفتـر رهبـر انقـاب، حجـت االسـام سـید مجتبـی خامنـه ای فرزنـد 
رهبـر انقـاب، آیـت  ا... سـید ابراهیـم رئیسـی رئیـس قـوه قضاییـه، 
سرلشـکر غامعلـی رشـید و علی اکبـر والیتـی افـرادی هسـتند کـه 
بـه فهرسـت تحریم هـا علیـه ایـران اضافـه شـده اند. همچنیـن وزارت 
خزانـه داری آمریـکا، سـتاد کل نیروهـای مسـلح جمهـوری اسـامی 

ایـران را نیـز بـه فهرسـت تحریم هـا اضافـه کرده اسـت.

شماره بعدی خراسان، 18 آبان 
منتشر می شود

شماره بعدی روزنامه خراسان، شنبه 18 آبان منتشر می شود. 
به اطاع شما مخاطبان گرامی می رسانیم شماره بعدی روزنامه 
خراسان روز شنبه 18 آبان منتشر می شود. چهارشنبه به مناسبت 
روز شهادت امام حسن عسکری )ع( تعطیل است و تنها روز کاری بعد 

آن یعنی روز پنج شنبه، روزنامه خراسان منتشر نمی شود.

سقوط مرگبار درپی عکاسی از ستارگان
توکلی-  مرد ۳۳ ساله بر اثر سقوط در دره راگه رفسنجان جان باخت.   
رئیس جمعیت هال احمر رفسنجان گفت: یک خانواده سه نفره کرمانی  
شامگاه یک شنبه  به قصد تفریح و عکاسی به دره راگه رفسنجان سفر 
کردند. حسن امینی افزود:   مردی حدود  ۳۳ ساله،  بدون رعایت مسائل 
ایمنی،  هنگام عکاسی از ستارگان و مناظر این منطقه، به عمق دره  راگه 
سقوط کرد و در دم  جان باخت. وی بیان کرد: دو گروه امداد و نجات شامل 
شش امدادگر، یک دستگاه آمبوالنس و یک خودروی نجات از پایگاه های 
کشکوئیه و رفسنجان به همراه عوامل نیروی انتظامی پیکر بی جان  قربانی 

را  از دره  راگه بیرون آوردند وبه پزشکی قانونی رفسنجان منتقل کردند.

وزیر ارتباطات: شکایت خود از خدمات  ارزش افزوده  را  به 8007 پیامک کنید
ــزار مشترک  » تــا االن 2 میلیون و 600 ه
# 6* 800* را گرفتند! ممنون از همکاری 
ــود کــه  وزیــر ارتباطات  ــن خبری ب شما« ای
منتشر  خــود  درتوئیتر  گذشته  روز  شامگاه 
کرد. به گزارش خراسان، محمد جواد آذری 
جهرمی شب گذشته در توئیتی از ارتباط دو 
میلیون و 600 هزار مشترک با سامانه اطاع 
از مبالغ خدمات ارزش افــزوده تلفن همراه 
خبر داد. او در ادامه از مردم خواست که اگر 
شکایتی دارنــد و می خواهند آن را پیگیری 
کنند شکایت خود را بدون پرداخت مبلغی به 
شماره 8007 پیامک کنند. وزیر ارتباطات 
دو شب پیش هم با انتشار  پستی از مردم 

دعوت کرده بود تا برای اطاع از مبالغی که 
از حساب مردم بابت خدمات ارزش افزوده 
تلفن همراه کسر شده است با این سامانه در 
ارتباط باشند. محمدجواد آذری جهرمی، از 
ابتدای وزارت خود همواره از سامان دهی 
 VAS وضعیت خدمات ارزش افزوده یا همان
سخن گفته است و تاکید دارد که سرویس های 
ارزش افزوده هزینه های گزافی را به مشترکان 
تلفن همراه تحمیل کرده اند؛ هزینه هایی که 
مشترکان بعضا از آن بی اطاع بوده اند. در 
سرویس های VAS هزینه پیامک های ارسال 
شده را مخاطب پرداخت می کند. در واقع 
در سرویس های ارزش افـــزوده هزینه این 

پیامک ها برای سازمان مربوط درآمدزاست. 
جهرمی با اشاره به شیوع اپلیکیشن های ارائه 
دهنده خدمات ارزش افــزوده با عنوان های 
تبلیغاتی مختلف در پیام رسان ها و عضویت 
برخی مردم و در نتیجه کسر هزینه به صورت 
ــدت هاست بــه مــردم توصیه  نامحسوس م
می کند تــا بــا شــمــاره گــیــری کــد دســتــوری 
# 6* 800* درخصوص بررسی عضویت 
سرویس های  در  خــود  همراه  تلفن  شماره 
ارزش افزوده اقدام کنند و در صورتی که در 
یک سرویس عضو هستند و اطاعی ندارند  
به سامانه  195 برای شکایت و پیگیری های 

بیشتر اطاع دهند.
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مرجعیت و ساختار نظام سیاسی عراق 

یکی از نکات قابل توجه در سخنان اخیر مرجعیت 
نجف اشرف تأکید بر "احترام به خواسته عراقی ها در 
معین کردن نوع نظام سیاسی و اداری کشورشان" در 
همه پرسی قانون اساسی است.تردیدی نیست که 
مرجعیت از مطالبات گسترده عراقی ها که صدای 
آن به وضوح شنیده می شود، برای تغییر ساختار 
پارلمانی به ساختاری مناسب تر حمایت می کند.
عمده مردم عراق از معایب نظام پارلمانی در تجربه 
عراقی آن و عملکرد ناموفقش در ۱۶ سال گذشته 
می گویند به گونه ای که مجلس نمایندگان گاهی 
به عنوان مجلس احزاب مورد خطاب ملت قرار می 
گیرد.در میان ساختارهای سیاسی، آن چه عراقی ها 
بیش از همه بدان باور دارند نظام ریاستی است که فرد 
توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و اوست که 
کابینه اش را با انتخاب خود گزینش می کند. بنابراین 
وی به دلیل تفویض مستقیم قدرت از سوی مردم هم 
قدرت عالی کشور است و هم در مقابل ملت پاسخ 
گو باید باشد.در میان سیاستمداران نیز زمزمه های 
مطالبه تغییر نظام پارلمانی شنیده می شود و در حال 
جدی تر شدن است. کمیته اصالح قانون اساسی کار 
خود را از اواخر هفته گذشته آغاز کرد و موضوع تغییر 
نظام پارلمانی باید به طور جدی مورد توجه آن قرار 
بگیرد و از نظرات خبرگان برای بومی سازی مدل 
های حکومتی با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی 

کشور بهره بگیرد.

تحلیل روز

آمریکا

چهره روز 

انگلیس

قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل حق عراق در 
گفت وگویی که از تلویزیون العراقیه پخش شد، 
گفت که او و هادی العامری و عمار الحکیم و دو تن 
از سران سه گانه کشور )رئیس جمهور، نخست 
وزیر، رئیس مجلس( به این نتیجه رسیده اند که 
راه حل وضع کنونی، اصالح قانون اساسی و تغییر 
نظام پارلمانی به ریاستی است .به نظر می رسد 
میان سران سه گانه، کسی که با تغییر نظام مخالف 
است، برهم صالح رئیس جمهوری باشد، چون 
چنین تغییری به معنی خارج کردن کرسی ریاست 
جمهوری عراق از دست کردهاست.البته این قاعده 
درباره محمد الحلبوسی رئیس مجلس که از اهل 
سنت است نیز صادق است .وی همچنین تاکید 
کرد که اسرائیل، امارات، یکی از رؤسای سه قوه 
عراق و یک مقام عالی امنیتی)نظامی( عراقی در 
توطئه جاری علیه کشور نقش دارند.اما نگفت کدام 

رئیس قوه؟! حلبوسی؟ صالح؟ یا عبدالمهدی؟

  سیدرضا قزوینی غرابی
international@khorasannews.com

دخالت مجدد ترامپ در مسائل انگلیس 

جانسون و فاراژ آشتی کنند! 

دونالد ترامپ   بار دیگر به اظهار نظر درباره مسائل 
داخلی انگلیس پــرداخــت و از بوریس جانسون 
نخست وزیر این کشور و »نایجل فاراژ« رهبر افراطی 
حزب برگزیت خواست با یکدیگر متحد شوند و در 
سایه این اتحاد آینده توافق تجاری واشنگتن-لندن 
را در دوره پسابرگزیت تضمین کنند.به ادعای ترامپ، 
هر دوی این افراد دوست وی هستند اما جانسون 
مناسب شرایط فعلی است.گفتنی است فاراژ رهبر 
حزب برگزیت انگلیس در گفت وگو با خبرنگاران 
اعالم کرد که حزب متبوع او در انتخابات پارلمانی 
کشورش شرکت نخواهد کرد.رهبر حزب برگزیت 
گفته است که به جای شرکت در انتخابات پارلمانی 
پیش رو، تالش خود در سراسر انگلیس را علیه توافق 
نخست وزیر با اتحادیه اروپا متمرکز خواهد کرد.
نایجل فاراژ از طرفداران سرسخت اجرای برگزیت 
بدون توافق با اتحادیه اروپاست و هرگونه توافق 
احتمالی با اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه را 

خیانت به حامیان برگزیت اعالم می کند. 

لبنان؛کمی تا قسمتی آرام 
با گذشت19روز از آغاز اعتراضات، تشکیل دولت همچنان مهم ترین چالش سیاسی در 

لبنان است.3 مدل سیاسی برای دولت آینده این کشورچیست؟ 

میادین نفتی و پل ها؛همچنان هدف معترضان 
 عبدالمهدی: ناآرامی ها میلیاردها دالر 

به عراق ضربه زده است

ــدود بیست روز از شروع  صابرگل عنبری -ح
اعتراضات در لبنان می گذرد. اوضاع این کشور 
ــراق نسبتا آرام شــده است.هرچند  بر خــالف ع
هنوز برخی خیابان ها و تقاطع ها بسته  است اما  
بانک ها و ادارات تعطیل شده باز شده اند یا در 
حال بازگشایی هستند. ولی تظاهرات ها و بحران 
هنوز به قوت خود ادامه دارد و معترضان در انتظار 
برگردان حکومتِی خواسته های خود هستند.

ــروز هــزاران تن از شهروندان لبنان در  حتی دی
حمایت از میشل عــون، رئیس جمهوری لبنان، 
راهی خیابان ها شدند. ساعتی بعد نیز هزاران تن 
دیگر در بیروت تجمع کردند تا همچنان بر خواسته 
معترضان مبنی بر تغییرات اساسی در طبقه حاکم 
بر کشور پافشاری کنند. در طرف مقابل نیز به نوعی 
گونه های رنگارنگ ومتضاد حاکم درک کرده اند 
که مردم چه می خواهند، اما عمدتا به دنبال یافتن 
راه حلی هستند که از یک سو منافع سیاسی و 
اقتصادی آن ها محفوظ بماند و از سوی دیگر، ولو 
در ظاهر تامین کننده خواسته های معترضان باشد 
که در یک نکته کلیدی خالصه می شود: حذف نظام 
سیاسی کنونی و شکل گیری یک نظام کارآمد.

در این میان، به نظر می رسد که اتفاق نظری میان 
دو طیف سیاسی درگیر در لبنان یعنی ۱4 مارس 
و 8 مارس بر سر این راه حل وجود ندارد. علت هم 
آن است که هر طیفی از دیگری بیم دارد و در کل 
یک بی اعتمادی بزرگ موج می زند که قبل از این 
که ریشه در اختالفات و دعواهای سیاسی داخلی 
داشته باشد، به تنشی بزرگ تر در منطقه میان 
قدرت های حامی هر طیف و ائتالفی برمی گردد. 
به عبارتی دیگر، تا رفع نشدن این تنش، اوضاع 
کشورهایی چون لبنان و عــراق نیز تابعی از آن 
خواهد بود و شاهد یک آرامش واقعی نخواهند بود.
به هر حال، از این که بگذریم، از همان روز نخست 
شروع اعتراضات لبنان، اختالف نظرها میان دو 
جریان عمده حاکم بر سر شیوه مواجهه با بحران 
وجود داشته و دارد. در حالی که حزب ا... و طیف 
همراه مخالف استعفای حریرِی نزدیک به عربستان 
بودند، اما وی استعفا داد؛ البته این هم از شگفتی ها 
و در عین حال پیچیدگی های اوضاع لبنان است؛ 
معموال در کشورهای دیگر در چنین شرایطی 
طرِف مخالِف نخست وزیر یا رئیس جمهور خواستار 
استعفای او می شود و وی مخالفت می کند. در 
لبنان اما وضع بر عکس است.حریری بعد از استعفا 
راه چاره را در تشکیل دولتی تکنوکرات و غیر حزبی 
دیــده و بازگشت خود به پست نخست وزیری را 
مشروط به پذیرش این خواسته کرده است؛ اما 
حزب ا...، جنبش امل و جریان آزاد ملی به رهبری 
میشل عون این راهکار را سیاست طرف مقابل برای 
گرفتن پست های وزارتی از آن ها به ویژه از شخصی 
چون جبران باسیل داماد عون و در کل حذف این 
طیف از قدرت و تشکیل دولتی قلمداد کرده اند که 

کامال تابع نخست وزیری نزدیک به ریاض باشد.
در کل، در سایه نبود رغبتی برای برگزاری مجدد 
انتخابات پارلمانی به دالیــل عدیده، سه گزینه 
درباره شکل دولت آینده لبنان وجود دارد؛ یا دولتی 
سیاسی و حزبی یا دولتی تکنوکرات یا خلیطی از 
هر دو، یعنی دولت تکنوکرات اما در عین حال با 
چاشنی سیاسی و حزبی که شرحش خواهد آمد 
به چه شکل است. این هم از شگفتی های لبنان 
است که چنین اصطالحات عجیب غریبی را وارد 
قاموس سیاسی جهان می کند!به نظر، گزینه 
نخست مطرح نیست؛ چــون عینا همان دولت 
مستعفی است که وجود دارد و این مسئله کمکی 
به پایان دادن به اعتراضات نمی کند. گزینه دوم 
نیز یعنی دولت کامال تکنوکرات در سایه مخالفت 
جدی طیف 8 مارس دور از ذهن است. اما به نظر 
می رسد که گزینه سوم به عنوان یک راه حل میانه 
در حال جا خوش کردن است. به این شکل که یک 
دولت تکنوکراتـ  حزبی تشکیل شود؛ تکنوکرات 
از این جهت که پست های وزارتــی "خدماتی" به 
شخصیت های مستقل و تکنوکرات واگذار شود 
و پست های وزارتی کلیدی چون وزارتخانه های 
دفاع، امور خارجه، کشور و دارایی به چهره های 
"غیر جنجالی" حزبی از هر دو طیف سپرده شود. 
فعال رایزنی ها میان گروه های سیاسی بر خالف 
دفعات پیشین، حول محور تحدید ماهیت دولت 
آینده و سپس هویت نخست وزیر است. اگر بر سر 
شکل دولت توافق حاصل شود، احتماال بار دیگر 
سعد حریری مامور تشکیل کابینه شود؛ چون 
در سایه مخالفت ها با برگزاری مجدد انتخابات 
و ترکیب کنونی پارلمان، محتمل ترین گزینه 
نخست وزیری در میان شخصیت های اهل سنت 
است؛ مگر این که جریان المستقبل به معرفی 
شخصی غیر از او رضایت دهد. ناگفته هم نماند 
که اگــر سعد حریری مجدد و بــرای بــار چهارم 
نخست وزیر شود، به احتمال زیاد به قیمت حذف 
چهره هایی چــون جبران باسیل وزیــر خارجه 
کنونی خواهد بود. به هر حال، با توجه به رویکرد 
در پیش گرفته شده برای تشکیل دولت آینده 
لبنان، اگر نخست وزیر احتمالی معرفی شود، به 
عنوان توافقی پیشینی درباره ماهیت و اعضای 
کابینه می تواند باشد و از این رو، احتماال کار 
تشکیل آن زمان بر نباشد. خالصه این که اول باید 
دید کار تشکیل دولت آینده و ماهیت آن و هویت 
نخست وزیر در روزهای آینده به کجا می رسد؛ هر 
چند اگر هم تشکیل شود و اعتراضات نیز بخوابد، 
باز نمی توان به حل بحران کنونی در درازمدت 
خوش بین بود و احتماال شاهد دولتی با همان 
کارکرد قبلی باشیم و لو پسوند تکنوکرات را یدک 
بکشد؛ مگر این که بتواند در آینده به اصالحات 
ساختاری دست بزند که آن هم نیازمند توافق 

همه طیف های سیاسی است. 

سیاستمداران ارشد دو کشور چپ گرا در آمریکای 
التین، دیداری سه روزه در هاوانا، پایتخت کوبا، 
داشتند تا علیه دشمنی مشترک به نام آمریکا 

سخن بگویند. کوبا، کشوری است که دوران 
کم تنش او با واشنگتن، کمتر از سه سال ادامه 
داشت و با روی کار آمدن دونالد ترامپ همه رشته 

ها پنبه شده و رابطه دو کشور عقبگردی شدید به 
سوی گذشته داشته است. ونزوئال نیز کشوری 
با فساد گسترده و مدیریتی ضعیف است که زیر 
بار تحریم آمریکا کمر خم کــرده، اما توانسته از 
کودتای واشنگتن پیروز بیرون بیاید. حاال رهبران 
کوبا و ونزوئال در کنفرانس سه روزه ای که در 
هاوانا برگزار شد، هشدار دادند که تحریم های 
آمریکا تنها به انسجام هر چه بیشتر آن ها منجر 
خواهد شد. در این کنفرانس »رائــول کاسترو« 
رهبر حزب کمونیست کوبا و میگوئل دیاز کانل، 
ــادورو«  رئیس جمهور این کشور و »نیکالس م
همتای ونزوئالیی او بایکدیگر دیدار و علیه آمریکا 
اعالم همبستگی کردند. روسای جمهور کوبا و 
ونزوئال در یک نشست مشترک با حضور بیش از 
۱300 فعال اجتماعی بر همبستگی دو کشور 
در مقابل اقدامات آمریکا تاکید کردند و اتهامات 
آمریکا مبنی بر دست داشتن آن ها در ناآرامی 
های کشورهای دیگر را به سخره گرفتند. نیکالس 
مــادورو رئیس جمهور ونزوئال، اتهامات مطرح 
شده سازمان کشورهای آمریکایی را مبنی بر این 

که کوبا در پشت ناآرامی ها در شیلی قرار دارد، 
»احمقانه« خواند. میگل دیازکانل رئیس جمهور 
کوبا گفته اســت:  ترامپ و دادگــاه تندروهای 
جنگ طلب قدیمی وی به انقالب کوبا، انقالب 
بولیواری، ساندینیستا )در نیکاراگوئه(، رهبران 
سیاسی چپ گرای برزیلی، بولیوی، آرژانتینی 
و جنبش های اجتماعی، مردمی و مترقی در 
سراسر منطقه حمله می کنند. شایان ذکر است 
که هدف از این نشست تبادل نظر درباره راه های 
دفع امپریالیسم آمریکا و حمالت علیه دولت ها و 
پویش های سوسیالیستی منطقه بیان شده است. 
حضور نیکالس مادورو کنار رهبران کوبا حاکی از 
عزم هاوانا برای دفاع از متحدان قدیمی با وجود 
فشارهای آمریکاست. این نشست همچنین به 
دلیل ناآرامی های مدنی علیه دولت راست گرای 
شیلی، اعتراض به نتایج انتخابات بولیوی که 
به نفع سوسیالیست ها تمام شده است. تداوم 
اعتراضات در برزیل در انتقاد به حکم زندان 
داسیلوای چپ گرا و همچنین بازگشت چپ 
گرایان به قدرت در آرژانتین، حائز اهمیت است.   

سران کوبا و ونزوئال بر اتحاد خود برای مقابله با سیاست های امپریالیستی ایاالت متحده 
تأکید کردند 

بیعت چپ ها علیه آمریکا 

قاب بین الملل 

کمیسیون اروپا می گوید، این نهاد بودجه ای ۶۶3 
بشردوستانه  »کمک های  ــرای  ب یورویی  میلیون 
بــرای حمایت از پناهندگان در ترکیه« اختصاص 
داده است.طبق این گزارش، این بودجه به منظور 
»تضمین دسترسی مــداوم پناهندگان به خدمات 
ضــروری مانند مراقبت های بهداشتی و خدمات 
حفاظتی« ارائه شده است. هم اکنون برنامه موسوم 
به »شبکه اضطراری امنیت غذایی« که بزرگ ترین 
برنامه پشتیبانی بشردوستانه اتحادیه اروپاست، 
توسط برنامه جهانی غذا سازمان ملل و با همکاری 
هالل احمر ترکیه انجام می شود. از اول آوریل سال 
۲0۲0 )۱۲ فروردین ۹۹( هالل احمر ترکیه به 
همراه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل 
احمر این برنامه را اجرایی خواهد کرد.آنکارا و اتحادیه 
اروپا در ۱8 مارس ۲0۱۶ )۲8 اسفند ۱3۹4( به 
توافقی دست یافتند که طبق آن آنکارا در ازای دریافت 
کمک های مالی از اتحادیه اروپا،  از پناهندگان سوری 
میزبانی کند و مانع حرکت آن ها به سمت اروپا شود.
اردوغان بارها اروپا را به  پایبند نبودن به این توافق 
متهم کرده بود و به تازگی در واکنش به انتقادات 
گسترده مقام های اروپایی از عملیات این کشور در 
سوریه، تهدید کرد که اگر این انتقادات ادامه یابد، 
آنکارا مرزهای خود را باز می کند و به 3.۶ میلیون 

آواره سوری اجازه می دهد تا به سمت اروپا بروند.

روزنامه واشنگتن پست نوشت: 

»دیوار ترامپ «سوراخ شد! 

دیــوار مرزی ایــاالت متحده با مکزیک که ترامپ 
بــرای جلوگیری از ورود مهاجران آن را ساخت 
ــت را به تعطیلی کشاند  ــرای ساخت آن دول و ب
به راحتی توسط قاچاقچیان مکزیکی ســوراخ 
می شود.روزنامه واشنگتن پست در گزارشی 
نوشت: باندهای قاچاق در مکزیک از سوراخ ها و 
ابزارهای برقی برای باز کردن شکاف های بزرگ 
در دیوارهایی که در مرزهای ایاالت متحده آمریکا و 

مکزیک شناخته شده استفاده می کنند.

باال رفتن از دیوارها	 
برخی مسئوالن در مرزبانی آمریکا که از ضررهای 
وارد آمده به دیوار مرزی آمریکا و مکزیک اطالع 
دارند، گفتند که »بخش هایی از فوالد و بتون دیوار 
مرزی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
برایش تبلیغ کرد و آن را به عنوان راه حلی برای 
جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از طریق 
مرزهای ایاالت متحده آمریکا با مکزیک توصیف 
کرد، به راحتی می توان سوراخ کرد و آن را با اره که 
به وفور یافت می شود و قیمت آن از ۱00 دالر کمتر 
است، تکه تکه کرد.«این مسئوالن تأکید کردند 
که قاچاقچیان عالوه بر سوراخ کردن دیوار بارها  
به عنوان راه حل موقت از نردبان برای باال رفتن از 
دیوارها به ویژه در مناطق نزدیک به »سان دیاگو« 
استفاده کرده اند.عوامل بازدارنده مثل حسگرهای 
الکترونیکی هنوز نصب نشده اند ولی در صورت 
نصب آن ها مکان و زمانی که آسیب به دیوارها زده 
می شود مشخص و تعمیر و اصالح خرابی ها تسهیل 
می شود.با وجود این یکی از مسئوالن سابق در 
مرزبانی آمریکا گفت که در نهایت قاچاقچیان وسیله 
ای برای چیره شدن بر حسگرها نیز پیدا می کنند.

مسئله ساخت دیوار تبدیل به مشکلی پرهزینه برای 
آمریکا شد؛ دیواری که به تنش های سیاسی میان 
نمایندگان کنگره و ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
منجر شد زیرا در پی اختالف بر سر ساخت این دیوار 
و عقب نشینی نکردن ترامپ در برابر نمایندگان در 
کنگره  در بحث ها در این زمینه در ماه دسامبر سال 
۲0۱8 و اصــرار  بر خواسته اش برای اختصاص 
پنج میلیارد دالر برای ساخت دیوار مرزی، طوالنی 
ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایاالت متحده آمریکا 
اتفاق افتاد. پیش از این مسئوالن سازمان گمرک 
و حمایت مرزی اصرار کردند که دیوار به تنهایی 
نمی تواند مرزها را مورد حمایت قرار دهد.شبکه 
ان بی سی نیوز در مــاه ژانــویــه ۲0۱۹ گــزارش 
داد که بر اساس آزمایش هایی که وزارت امنیت 
داخلی آمریکا روی دیوار تشکیل شده از ستون های 
فوالدی که ترامپ آن را انتخاب کرد، انجام دادند  
مشخص شده است که از دیوار به راحتی می توان دو 
سمت را دید.همچنین به تصاویر سوراخ ها و شکاف 
ها در دیوارها در گزارش داخلی که سازمان گمرک 
و حمایت مرزهای آمریکا در فوریه سال ۲0۱8 
صادر کرد، توجهی نشد. در این گزارش نقص های 
دیوار اعالم شده است اما ترامپ درست بودن این 
تصاویر را رد کرد و گفت که تصاویر مربوط به دیواری 

است که دولت های سابق آن را ساختند.

ــم اعــتــراضــات عـــراق جمعی از  در روز ده
بر  بیشتر  فشار  ــرای  ب تظاهرات کنندگان 
دولــت، میادین نفتی و پل های ارتباطی را 
هدف خود قرار داده اند. بر خالف بغداد که 
شاهد دخالت نیروهای امنیتی و بازگشایی 
خیابان های اصلی بــود، نیروهای امنیتی 
و ارتش این کشور در استان های جنوبی و 
مرکزی اقدام خاصی علیه معترضان انجام 
نداده اند. از شش روز گذشته تاکنون برخی 
از معترضان مقابل بندر ام القصر جنوبی 
همچنین  و  تجمع  بصره  استان  شمالی  و 
ــای منتهی به میدان نفتی مجنون را  راه ه
نیز مسدود کرده اند.میدان نفتی مجنون 
واقع در جنوب عراق سومین میدان بزرگ 
نفتی جهان اســت که ذخایر آن به ۱۲.۶ 
میلیارد بشکه می رسد.به نوشته آناتولی، 
ــرق عــراق  در اســتــان میسان در جنوب ش
شدن  بسته  سبب  تظاهرات کنندگان  نیز 
میدان  میسان،  نفت  شرکت  ساختمان 

البزرکان و  نفتی 
نفتی  پاالیشگاه 
مــیــســان شــدنــد و 
ــدان را از  ــن ــارم ک
رفـــتـــن بـــه محل 
کارشان بازداشته  
ــورش  ــالم ش ــ و اع
کرده اند.در استان 
واســـط در شمال 
میسان  اســـتـــان 

ارتباطی  پل  چند  تظاهرات کنندگان  نیز 
مهم را مسدود کرده  و کارمندان دولتی را از 
رفتن به محل کارشان بازداشته اند. مقامات 
محلی هنوز به اقدامات تظاهرات کنندگان 
واکنشی نشان نداده اند.در پی بسته شدن 
میدان های نفتی و تاسیسات انــرژی، ثامر 
ــر نفت و معاون نخست وزیر  الغضبان وزی
ــرژی به  هشدار داد که بستن تاسیسات ان
مردم آسیب خواهد رساند.در همین زمینه، 
ثامر الغضبان در گفت وگو با تلویزیون رسمی 
عراق گفت: »هر گونه توقف در روند تولید گاز 
در نیروگاه های گازی »الرمیله« را متوقف 
خواهد ساخت این نیروگاه ۱400 مگاوات 
از بــرق عــراق را تولید می کند«. وزیــر نفت 
عــراق ادامــه داد: هر گونه اختالل در روند 
ــاری مــیــدان هــای نفتی گــازرســانــی را با  ک
مشکل مواجه خواهد ساخت.شدت گرفتن 
تظاهرات عراق، عادل عبدالمهدی نخست 
وزیر این کشور را یک شنبه شب بر آن داشت 
تا از تظاهرات کنندگان بخواهد که اجازه 
دهند با باز شدن مسیرهای اصلی، زندگی 
روزمره مردم در بغداد و دیگر شهرها به حال 

عادی بازگردد.نخست وزیر عراق در بیانیه ای 
به مردم گفت که »یک ماه است، مــدارس و 
دانشگاه های عراق بسته است و منافع کشور 
]زیان دیده است[ اکنون وقت آن رسیده که 
زندگی به حال عادی بازگردد و جلوی تمام 
این آتــش زدن هــا و تجاوزها گرفته شــود... 
به خطر انداختن منافع نفتی عراق و بستن 
راه های منتهی به بندرها، میلیاردها ]دینار[ 

خسارت به بار آورده است«.

 افشای توطئه امارات برای	 
 بی ثبات کردن عراق

»شیخ قیس الخزعلی« که یک ماه قبل از آغاز 
تظاهرات اول اکتبر، با پیش بینی دقیق این 
تظاهرات و اهداف آن، همه را شگفت زده کرده 
بود، یک شنبه شب گذشته برخی رسانه های 
داخلی عراق با او دیــدار کردند تا از جزئیات 
اطالعات او در خصوص توطئه ای که برای 
عراق چیده شده است، مطلع شوند.وی گفت: 
رژیم صهیونیستی و 
شیخ نشین امارات 
مهم  عربی  متحده 
ترین صحنه گردانان 
ایــن توطئه بــزرگ 
علیه عــراق هستند 
و جزئیات دقیق آن 
را در اختیار مقامات 
دولــت  در  مسئول 
عــــراق قــــرار داده 
است.الخزعلی خاطرنشان کرد که آمریکا در 
این توطئه نقش دارد اما نقش آن کمتر از رژیم 
صهیونیستی اســت.وی فاش ساخت که هم 
اینک رژیم صهیونیستی دارای سه پایگاه مهم 
یکی در اربیل، دومی در سلیمانیه و سومی در 
فرودگاه بین المللی بغداد به همراه پایگاه های 
آمریکایی است.به گفته وی، یکی از سران سه 
گانه عراق )رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس 
پارلمان( در اجرای این توطئه همکاری می 
کند.الخزعلی توضیح بیشتری در این خصوص 
نداد. الخزعلی اضافه کرد که افراد طرد شده 
از جریان های سیاسی معروف به دلیل منابع 
مالی هنگفتی که دارند برخی از عناصر را در 
جامعه عراق به این شبکه جذب کرده است و 
همین ها هستند که دست به خشونت، تخریب 
و حمله به مقرهای حشد الشعبی و گروه های 
مقاومت می زنند و فرماندهان حشد الشعبی 
را به بدترین شیوه به قتل می رسانند.وی 
هدف این توطئه را کشاندن الحشد الشعبی به 
رویارویی با تظاهرکنندگان دانست تا در نهایت 
این تشکیالت مردمی را به کشتار مردم عراق 

متهم کنند. 

با گذشت ۱3 ماه از قتل روزنامه نگار واشنگتن پست 
در استانبول، یک افشاگر مدعی شد پیش از آن که 
جمال خاشقچی کشته و نابود شود، »جرد کوشنر«، 
داماد ترامپ مجوز بازداشت این روزنامه نگار منتقد 
سعودی را به محمد بن سلمان، حاکم دوفاکتوی این 
کشور داده بود. سازمان اطالعات ترکیه این تماس 
را ردگیری کرده و اردوغان بعدا از آن، برای وادار 
کردن ترامپ به خارج کردن نیروهایش از شمال 
سوریه استفاده کرد. مجله انگلیسی اسپکتیتور در 

گزارشی به نقل از یک افشاگر آورده است، بازرسان 
از  آمریکا  نمایندگان  مجلس  اطالعاتی  کمیته 
این ادعاها مطلع و مصمم هستند تا بررسی های 
بیشتری در این باره انجام دهند و همزمان تحقیقات 
استیضاح علیه ترامپ بابت تعامالت او با اوکراین 
ــزارش همچنین، شمار  را پیش ببرند. در این گ
افشاگران اطالعاتی که حاضرند مدارکی به این 
کمیته استیضاح ارائه دهند، هفت تن بیان شده 
اســت. تا به امــروز مشخص شده است که سه تن 

از آنــان از افسران سیا هستند. به گــزارش دیلی 
میل،  جرد کوشنر، مشاور ارشد کاخ سفید و داماد 
قتل  ماجرای  در  و  آمریکاست  رئیس جمهوری 
خاشقچی از محمد بن سلمان جانبداری کرد. پس 
از آن که اطالعاتی از ارتباطات کوشنر با بن سلمان 
در واتس اپ درز کرد، مناسبات این دو در کانون 
توجه و بررسی قرار گرفت. دموکرات های کنگره 
با ارسال نامه هایی به کاخ سفید خواستار اسنادی 
درباره استفاده مشاوران ارشد از ایمیل شخصی 
و سیستم های پیام رسان شدند. طبق اظهارات 
این افشاگر که هویت او ناشناس مانده است، جرد 
کوشنر طرح های عربستان سعودی  برای بازداشت 
خاشقچی را تایید کرده بود و تماس آن ها از چشم 
سازمان اطالعات ترکیه دور نماند. بعد از مدت ها، 
ــان،  رئیس جمهوری ترکیه در  رجب طیب اردوغ
تماس تلفنی با ترامپ از او خواست تا نیروهایش را 
از شمال سوریه خارج کند تا نیروهای کرد را هدف 
بگیرد و از موضوع تماس کوشنر به عنوان اهرم 
فشار استفاده کرد. پس از این تماس، نیروهای 
آمریکایی به دستور ترامپ خارج شدند و عملیات 

ترکیه که با انتقادها و محکومیت های فراوانی 
همراه شد، به جریان افتاد و مدتی بعد، با توافق 
و میانجی گری روسیه خاتمه یافت. پیش از این، 
مایکل وولف ، نویسنده کتاب آتش و خشم در کاخ 
سفید در گزارشی برای نیوزویک نوشته بود که 
کوشنر، درباره پرونده قتل خاشقچی در استانبول 
اظهار کرد: »این مرد حلقه اتصالی میان محافل 
مشخصی از خاندان حاکم در عربستان و اسامه 
بن الدن بــود، ما او را به عنوان یک روزنامه نگار 
می شناسیم؟ نه او یک تروریست تغییر چهره داده 

با نقاب روزنامه نگار بود.« 

اسپکتیتور با استناد به اطالعات 7 شاهد فاش کرد 

ردپای داماد ترامپ در قتل خاشقچی 
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اخبار

چهره ها و گفته ها 

 استقبال ۷۶ درصدی مردم 
از رویکرد جدید قوه قضاییه 

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه نتایج یک نظرسنجی 
جدید که از سوی یکی از دستگاه های رسمی کشور 
در چند استان انجام شده، تأکید کرد: 76 درصد 
مردم از رویکرد جدید قوه قضاییه استقبال کرده 
اند. غالمحسین اسماعیلی منبع این نظرسنجی 
را اعــالم نکرد، اما رئیس دستگاه قضا دیــروز در 
جلسات مسئوالن قضایی، با اشاره به نظرسنجی 
برگزار شده توسط حوزه ریاست قوه قضاییه، گفت: 

این آمار رضایتمندی برای ما مسئولیت آور است.

راهپیمایی پرشور روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی با حضور گسترده مردم به خصوص 
دانش آموزان و دانشجویان در سراسر کشور 
برگزار شد تا بار دیگر با طنین انداز شدن شعار 
»مــرگ بر آمریکا« پاسخی قاطع به دشمنی 
های 66 ساله آمریکا با ملت ایران باشد. در 
قطعنامه پایانی چهلمین مراسم یوم ا... 13 
آبان هم راهپیمایان تأکید کردند: همچنان 
آمریکای در حال افول و فروپاشی را دشمن 
شماره یک بشریت و سردمداران جنایت پیشه 
نظام فرعونی حاکم بر آن و کشورهای اروپایی 

را غیرقابل اعتماد می دانیم.

سرلشکر موسوی: تحریم ها و تهدیدها 	 
در اراده پوالدین ملت خلل ایجاد نخواهد 

کرد
ــهــران، فــرمــانــده کــل ارتـــش در  در مــراســم ت
سخنرانی خود مقابل النه جاسوسی آمریکا 
گفت: پیام 13 آبان، آزادی و آزادگــی مّلتی 
ســرافــراز و غیرتمند، در بــرابــر قــدرت هــای 
از  نــفــرت  و  آمریکا ستیزی  اوج  و  پــوشــالــی 
سیاست ها و جنایت های ضدبشری آمریکا در 
ایران و جهان است. امیر سرلشکر عبدالرحیم 
مــوســوی افـــزود: دشمن بــدانــد تحریم ها و 
تهدیدها و تزویرها و فتنه ها در اراده پوالدین 
ملت خلل ایجاد نخواهد کرد و این ملت هرگز 
تسلیم زیاده خواهی ها و زورگویی ها نخواهد 

شد.

ــوه قــضــایــیــه: 13آبـــــان نماد 	  ــس قـ ــی رئ
استکبارستیزی امت اسالمی است

آیـــت ا... رئــیــســی نــیــز در جلسه شـــورای 
ــان، نماد و نمود  عالی قضایی گفت: 13 آب
ــی و نشان  ــالم اســتــکــبــارســتــیــزی امـــت اس
دهنده ماندگاری این پرچم در همه نسل ها 
و عصرهاست؛ چنان که امروز دانش آموزان، 
دانشجویان و نسل های سوم، چهارم و پنجم 
انقالب روز به روز با این فرهنگ آشناتر می 
ــاءا...  در مواقع الزم، با زمان  شوند تا ان ش
شناسی خود، عکس العمل های درخور نشان 

دهند و در صحنه حضور یابند.

رضایی: از مذاکره با آمریکا به نتیجه ای 	 
نمی رسیم

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز با اشاره به این که ما از مذاکره با آمریکا 
به هیچ نتیجه ای نمی رسیم و بارها خیانت 
اروپــا و آمریکا به ما اثبات شده اســت، گفت: 
مسئوالن کشور نباید وقت خود را تلف کنند و 
از اداره کشور، خودشان را کنار بکشند چون 
امروز کشورمان نیازمند اراده هــای قوی تری 

برای اداره است.

ــخ ســخــنــگــوی دولــــت بـــه ادعـــای 	  ــاس پ
آمریکایی ها 

علی ربیعی سخنگوی دولــت هم در نشست 
خبری خــود با اشــاره به ایــن مناسبت گفت: 
آمریکا همزمان در آستانه 13 آبان مدعی شده 
است: »چهلمین سالگرد 13 آبان یادآور رفتار 
بدخواهانه رژیم ایران است« به واقع چه کسی 
رفتار بدخواهانه دارد؟ آن که تحریم غذایی 
و دارویــی و محدودسازی حق زندگی و حق 
معطوف به سالمت شهروندان ایرانی را به یک 
ابزار جنگی و تروریستی به منظور شوراندن ملت 
و کشاندن تحریم زدگان به براندازی تبدیل کرده 
یا آن ملت که به دفاع از حق زندگی و حق صلح 

مقاومت ملی خود را به پیش می برد؟

شریعتمداری: آمریکا به دنبال مذاکره 	 
نیست، به دنبال دیکته  است

روزنامه  مدیرمسئول  شریعتمداری  حسین 

کیهان هم که با پای شکسته در مراسم 13آبان 
شرکت کرده بود، با اشاره به این که آمریکا به 
دنبال مذاکره نیست، به دنبال دیکته  است، 
گفت: آمریکا مذاکره نمی خواهد و به دنبال 
مذاکره نیست، چراکه او از قبل سقف مذاکره 
را معلوم کرده است و به دنبال این نیست که 
بنشیند و تبادل نظر داشته باشد بلکه سقف 
مذاکره را تعیین کرده است، یعنی ما بیاییم و 
به نتیجه برسیم که صنایع موشکی را تضعیف 

کند.

آبــان نماد استقالل 	   13 پــور:  حکیمی 
خواهی مردم ایران است

احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت هم 
در گفت و گویی تصریح کرد: روز سیزدهم آبان 
برای ایرانیان همواره به عنوان روز ملی مبارزه 
با استکبار شناخته می شود و مردم ایران نیز 
همیشه این روز را گرامی می دارند. وی افزود: 
استقالل ایران موضوعی است که همواره در 
ــران نقش اساسی  تمامی شعارهای ملت ای
داشته و روز سیزدهم آبان ماه نیز روزی است 

که تاکید اساسی بر این شعار دارد.

رستمی: مردم ما با امید به آینده به سقوط 	 
قدرت های پوشالی یقین دارند

حجت االسالم رستمی رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نیز در حاشیه 
این مراسم گفت: مردم به آینده امید دارند 
و به در زوال بــودن و در مسیر سقوط بودن 

قدرت های پوشالی یقین دارند و حضور در این 
راهپیمایی هم همین را نشان می دهد.

ــه جاسوسی حرکت 	  صــدر: تسخیر الن
درستی بود

محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم در گفت و گویی با تأکید بر این که هنوز 
هم معتقدم تسخیر سفارت آمریکا در آن زمان 
حرکت درستی بود، گفت: اگر در آن شرایط، 
تسخیر النــه جاسوسی صــورت نمی گرفت، 
آمریکایی ها دوباره قضیه 28 مردادماه را تکرار 

می کردند و شاه را برمی گرداندند.

پزشکیان: ایرانی ها در مقابل زور و ظلم 	 
آمریکا قد خم نمی کنند

مسعود پزشکیان هم که روز گذشته ریاست 
صحن مجلس را برعهده داشت، به مناسبت 
این روز تصریح کرد: هیچ انسان آگاه و آزاده ای 
سر در مقابل زور و ظلم خم نمی کند، آمریکا 
می خواهد قــلــدری کند، ایــن خیال خامی 
است که تصور می کند ایرانی ها و آزادگان به 
همین راحتی کوتاه می آیند. پس از سخنان 
هم  نمایندگان  دیگر  مجلس،  رئیس  نایب 
شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر 
دادند. نمایندگان مجلس همچنین در جلسه 
روزگذشته خود اولویت بررسی طرح الزام 
دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در 
کتاب هــای درســی را با اکثریت آرا تصویب 

کردند.

در چهلمین یادبود یوم ا... 13 آبان فریاد زده شد 

طنین شعار »مرگ بر آمریکا« علیه ۶۶ سال دشمنی با ایران

 روایت واعظی از تفاوت 
»بگم، بگم« احمدی نژاد با 

»می گویم« روحانی 
رئیس دفتر رئیس جمهور به مقایسه  اظهارات 
اخیر حسن روحــانــی بــا شــیــوه ای کــه محمود 
احمدی نژاد برای پاسخ دادن به انتقادات از آن 
استفاده می کرد، واکنش نشان داد.به گزارش 
بــه حواشی  پاسخ  واعــظــی در  ایسنا، محمود 
ایجاد شده دربــاره بخش هایی از صحبت های 
آبان  یکم  چهارشنبه  جلسه  در  جمهور  رئیس 
هیئت دولت مبنی بر این که »فــردا ما هستیم 
ــاءا... اگر زنده بودیم به مردم می گوییم  و ان ش
ــت« و  ــرده اس که چه کسی کشور را تعطیل ک
مقایسه این سخنان با شیوه محمود احمدی نژاد 
رئیس جمهور پیشین گفت: »بگم، بگم« آقای 
ــود کــه ایــشــان همیشه  احــمــدی نــژاد حــرفــی ب
می گفت؛ هــر روز می گفت: »مــی گــویــم«، اما 
چیزی نمی گفت، اما آقــای روحانی می گوید 
کار هایی که در حال انجام است، باعث می شود 
همه ضرر کنیم؛ اگر یک روز الزم باشد، به مردم 
می گویم.وی گفت: آقای روحانی می گوید روزی 
که ما فشار آمریکا و دشمنان را نداشته باشیم، 
تحریم ها برداشته شود و اوضاع کشور آرام باشد 

به مردم خواهم گفت.

معاون وزیر کشور: فهرست سیاه 
سخنرانی نداریم 

ایرنا- معاون سیاسی وزیر کشور گفت: تا این 
با عنوان فهرست سیاه  ساعت هیچ فهرستی 
سخنرانی موضوعیت نداشته است.جمال عرف 
با بیان این مطلب افزود: اگر از سخنرانی فردی 
در یک مجموعه جلوگیری شد به عنوان مثال در 
دانشگاه باید از سازوکار هیئت نظارت برای دفاع 
از حق خود استفاده کند.رئیس ستاد انتخابات 
کشور اظهار کرد: وزارت کشور سعی دارد در 
ــزاب تمامی راه های  ــاده 1۰ اح کمیسیون م
قانونی را پیش رو بگذارد تا میزان لغو سخنرانی 

ها به حداقل ممکن برسد.

پول های کثیف در انتخابات

ــودارزاده، نماینده مــردم تهران در  ــل سهیال ج
مجلس: نامزدی که بــرای ورود به مجلس کار 
خــالف قــانــون انــجــام مــی دهــد و تحت حمایت 
پول های کثیف است، مثاًل برای گرفتن یک مجوز 
1۰۰ تا 5۰۰ میلیون تومان پول می گیرد که این 
فاجعه است. این افراد قانون را هم دور می زنند یا 

به نفع همان کسانی که 
با حمایت پول کثیف 

آن هــا وارد مجلس 
ــدم  شـــــده انـــــد قـ

بــرمــی دارنــد. /
اعتمادآنالین

ریشه خارجی شعارهای 
نژادپرستانه

مجلس:  امید  فراکسیون  عضو  مطهری  علی 
دامن زدن به تعصبات قومی هم خالف اسالم و 
هم خالف مصالح کشور است/ به نظرم حواشی 

ــای   ــاره ــع اخــیــر و ش
ریشه  نژادپرستانه 
و  دارد  ــی   ــارجـ خـ
تحریک  ــی  ــای ج از 

ــود، ایـــن ها  ــی شـ مـ
برای کشور سم 

مهلک است. 
/ایسنا

قوه قضاییه

جزئیات طرح ممنوعیت ضبط و 
پخش اعترافات متهمان 

محمود صادقی اعالم کرد که  در صورت تصویب 
نهایی طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات 
اعترافات  کننده  پخش  رسانه های  متهمان، 
اشخاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم 
مــی شــونــد. وی بــا بیان ایــن مطلب در توئیت 
ــالم وصول طرح  شخصی خــود با اشــاره به اع
ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات متهمان در 
تشریح جزئیات این طرح چنین نگاشت: طبق 
این طرح ضبط اعترافات اشخاص در هر مرحله 
از مراحل تحقیقات مقدماتی و پخش آن از صدا و 

سیما و دیگر رسانه ها ممنوع  خواهد شد.

رد طرح کاهش مدت زمان 
حبس زندانیان در کمیسیون

حجت االسالم حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون 
قضایی مجلس در تشریح دستورات کمیسیون 
متبوع خود گفت: در این نشست  طرح دو فوریتی 
کاهش مدت زمان حبس زندانیان مورد بررسی 
قرار گرفت و با مخالفت اعضا مواجه شد. وی افزود: 
کاهش آمار زندانیان به دنبال کاهش 5۰درصدی 
مدت زمان حبس زندانیان است که البته این طرح 

از سوی اعضای کمیسیون رد شد. 

...خارج از دستور
  محمد اکبری  
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مسئوالن می گویند

مصوبه حذف تنوع مدارس 
توسط شورای نگهبان به 

مجلس بازگشت

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بازگشت مصوبه 
کاهش تنوع مــدارس به مجلس گفت:طبق رویه 
ای که بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است، به 
موضوعاتی که شورای عالی انقالب فرهنگی ورود 
می کند مجلس نباید ورود کند.به گزارش مهر ، 
محسن حاجی میرزایی دیــروز در حاشیه مراسم 
نواختن زنگ ملی استکبار ستیزی   درباره ایرادهای 
وارد بر مصوبه تنوع مــدارس گفت: طبق رویه ای 
که بین مجلس و شــورای نگهبان برقرار است، به 
موضوعاتی که شورای عالی انقالب فرهنگی ورود 
می کند مجلس نباید ورود کند و برعکس. به دلیل 
این که مدارس سمپاد موضوعی است که شورای 
عالی انقالب فرهنگی به آن وارد شده و اساسنامه 
ــراد قــرار گرفته  آن را تصویب کــرده اســت مــورد ای
است.  گزارش خراسان حاکی است، در این طرح 
که 21مهر تصویب شد ومخالفان زیادی هم داشت، 
آمده بود: دولت )وزارت آموزش و پــرورش( مکلف 
است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه 
واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرًا به 
صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که 
به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد 
و مالک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله 

محل سکونت با مدرسه باشد. 

واکنش معاون وزارت ورزش و 
جوانان به ترویج چندهمسری

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان 
این که اکنون اولویت کشور ازدواج جوانان است، 
افزود: از کسانی که می خواهند در خصوص ترویج 
ازدواج دوم فرهنگ سازی یا کمک کنند، خواهش 
می کنم این هزینه را به خیران ازدواج بدهند تا 
جوانان کشور که دچار موانع اساسی در امر ازدواج 
هستند، مشکالت شان حل شود.تندگویان در 
ــزود:  آمــار ازدواج اول برای  گفت وگو با ایسنا اف
جوانان نه تنها در حال کاهش است بلکه به دنبال 
مشکالت موجود شاهد افزایش سن ازدواج آن ها 

نیز هستیم.

واکنش
با وجودگذشت6 سال، قانون مشوق فرزندآوری همچنان اجرا نمی شود

سقط قانون مرخصی 9 ماهه  زایمان!
عضو  فراکسیون زنان در گفت وگو با خراسان: طرح  سوال از وزیر کار را کلید می زنیم

غفوریان- مجلس 20 خرداد 92 در مصوبه ای 
که14روز بعد از آن به دولت ابالغ شد، تصویب 
کرد : »به دولت اجــازه داده می شود مرخصی 
زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر ان 
آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری)تشویقی( 

برخوردار شوند.«
این قانون درحالی در بایگانی بخش های دولتی 
خاک می خورد و اجرا نمی شود که معاون امور 
زنان و خانواده رئیس جمهور در چند سال اخیر 
همواره از پیگیری اجرای این قانون سخن گفته 
است. در 13مهر97 مریم ابتکار چنین گفته بود: 
»اجرایی شدن 9 ماه مرخصی بعد از زایمان زنان 
اولویت معاونت امور زنان است. تالش  دولت این 
است که بین خانواده و کار تعادل ایجاد شود و 

قوانینی باشد که به زنان کمک کند.«

  3 علت برای اجرا نشدن یک  قانون        
برخی می گویند قانون به گونه ای 

نوشته شده است که الزامی برای 1 
اجرای آن تکلیف نشده است. آن ها 
معتقدند این تبصره فقط به دولت »اجازه داده 
است« یعنی اگر نخواستند می توانند مرخصی 
9 ماهه را اجرا نکنند و همان قانون مرخصی 
شش ماهه را اجرا کنند و باید این قانون اصالح 

شود.
در عین حال طبق آن چه گزارش ها حکایت می 
کند  و نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند، 
اجرای این قانون همچنان در گیر و دار اشکاالت 
متعدد متوقف مانده است و طبیعتا با این مشکالت 
و اما و اگرها، زنان چندان امیدی به استفاده از 

آن ندارند. 
البته تیرماه سال 94 الهام امینی معاون حقوقی 
وقت رئیس جمهور گفته بــود: »افزایش مدت 
زمان مرخصی از شش ماه به 9 ماه به عنوان الزام 
شناخته شده اما دستگاه ها و وزارتخانه ها در 
صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می 
توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت نداشتن 
توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوط 

قابل اجرا نیست.«

تامین نشدن منابع بودجه ای اعتباری        
اجرای قانون 

ــود تفسیری که امینی معاون  با وج

حقوقی وقــت رئیس جمهور از این 2 
قانون کرد، بررسی ها حاکی از این 
است که مهم ترین دلیل اجرا نشدن این قانون، 

تامین نشدن منابع مالی آن است.
در واقــع طی ســال هــای گذشته تامین نشدن 
بودجه، مانع اصلی اجرایی شدن این مصوبه 
بوده است به نحوی که به گفته یکی از اعضای 
کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر چه این قانون در 
برخی بخش های دولتی اجرا می شود اما مشکل 
اجرایی نشدن آن به ویژه توسط تامین اجتماعی، 
تامین نشدن اعتبار است. درباره این موضوع سمیه 
محمودی یکی از نمایندگان مجلس پیش از این 
به خراسان گفته بود: تامین اجتماعی نه تنها با 
مرخصی 9 ماه زایمان زنان مخالف است بلکه در 
مدت مرخصی شش ماه هم یک سوم حقوق زنان 

را می پردازد.  

  چرا زنان از این قانون استقبال نمی کنند؟       
ــرورش از جمله  ــوزش و پـ اکــنــون آمـ

نهادهای دولتی است که طبق قانون 3 
پیشین عمل و با شش ماه مرخصی 
زنان موافقت می کند. اما در بخش ها ی دیگر به 
ویژه در بخش تامین اجتماعی اجرای این قانون با 
چالش جدی مواجه است. یکی از دالیل آن نیز 
»نــداشــتــن امنیت شغلی پــس از بازگشت از 
مرخصی است«. درواقع فرد نمی داند پس از این 

که بازگردد همان موقعیت شغلی قبل را دارد یا نه. 
به همین دلیل از این قانون چندان استقبال نمی 
شود و در عمل قانونی که برای تشویق فرزند آوری 

وضع شده، از کارکرد خود خارج شده است.

تدابیر آلمانی برای مرخصی تولد فرزند       
تمام کشورهای پیشرفته که اغلب نیز دچار آسیب 
پیری جمعیت یا درآستانه آن هستند،  تدابیر ویژه 
ای برای فرزندآوری تدوین کرده اند.  کشوری 
همچون آلمان که آن ها نیز مثل ما دچار آسیب 
تحدید نسل هستند، برنامه شان برای تشویق 
فرزند آوری چیست؟   تسنیم ششم آبان گذشته 
قانون آلمان را ترجمه کرده است: »پدر و مادرهای 
آلمانی می توانند به مدت 12 ماه از مرخصی 
مشترک والدین استفاده کنند؛ این مرخصی 

از  مراقبت  در  والدین  نشان دهنده اشتراک 
کودک تازه متولد شده است. مــادران و پدران 
می توانند به دلخواه خود از این مدت 12 ماهه 
در هر زمانی تا سه سالگی کودک استفاده کنند، 
همچنین این مرخصی توسط قانون حمایت 
می شود و والدین از امنیت شغلی برخوردار 
ــدران می توانند  هستند بنابراین مـــادران و پ
اطمینان داشته باشند که شغل آن ها تا زمانی که 
در مرخصی هستند، پابرجاست.در این قانون 
تبصره ای وجود دارد مبنی بر این که مادران و 
پدرانی که فرزند سوم خود را به دنیا می آورند 
ضمن دریافت کمک هزینه والدین ، مرخصی 
24 ماهه نیز شامل حال آن ها می شود!« این ها 
البته بخشی از تسهیالت در نظرگرفته شده برای 
خانواده های آلمانی بود. در عین حال   قانون 
مصوب مجلس در سال 92 زمانی ارزش می یابد 
که تمام ارکان سیاست گذاری کشور بر اجرای 
آن اهتمام داشته باشند و باور کنند که شرایط 
جمعیتی کشور چندان حــال خوشی نــدارد. 
آقایان مسئول! نگذارید روزی فرابرسد که دیگر 
جزو کشورهای پیر جهان به حساب بیاییم، آن 
روز دیگر خیلی دیر است. شاید برای پایان این 
گــزارش این هشدار وزارت بهداشت  مناسب 
باشد: طی 30 سال آینده بیش از 30 درصد از 

جمعیت ایران پیر خواهند بود.

واکنش ها به »شب تلخ 
کالهبرداران« ارزش افزوده

محمد جواد رنجبر/ وزیر جوان که مدتی است به 
دنبال پایان دادن به کار شرکت های ارزش افزوده 
اســت، یک شنبه شب گذشته با انتشار توئیتی از 
چگونگی اطالع از مبالغی که از حساب مردم بابت 
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه کسر شده است، 

خبر داد.
به گــزارش خراسان، یک شنبه شب گذشته بود 
ــواد آذری جهرمی با هشتگ های  که محمد ج
»حق الناس« و »پایان وس« در صفحه توئیتر خود 
نوشت: » امشب شب تلخی بــرای کالهبرداران 
ــرای شرکت های ارزش  ــت! پول هایی کــه ب اس
افــزوده در این چند سال از شما دریافت شده را 
ــا#6*800* می توانید ببینید. شکایتی هم  بـ
داشتید لطفا از طریق پیامک به 8007 بفرستید. 
کامال رایگان! برای خانواده نیز انجام دهید. کمک 

کنید حقتون رو بگیرم.«
در ادامه برخی واکنش های کاربران توئیتر به این 

توئیت آمده است:
* این مورد در حد اطالع رسانیه، آیا راهی هم وجود 
داره افرادی که این مبالغ به صورت ناخواسته ازشون 

کسر شده، بتونن مبلغ رو پس بگیرن؟
* پنج، شش سال پیش از حساب پدرم بدون اطالع 
به این شیوه دزدی می کردند. پیگیر شدم 30 هزار 
تومان برگرداندند!)از حساب یک بازنشسته( پولی 
که 10 سال پیش برداشته اند، بدون کارمزد و جریمه 
برگردانند، باز هم آن ها سود کــرده انــد. وام صفر 
درصد با بهره منفی از جیب مــردم! این رو هم یک 

کاریش بکنید.
* یعنی می خواد چیکارشون کنه؟

* فقط می تونیم ببینیم؟ چقدر خــرج کنیم پس 
بگیریم؟

* تبلیغاتی، نمایشی، رضای خدا و هر چیزی که باشد، 
این کار شما ارزشمند است. درود بر شما.

در این بین برخی کاربران هم با انتشار تصویری از 
پیامک دریافتی، مبالغی که به این دلیل از آنان کسر 
شده را اعالم کردند که در بین آن ها از صفر تا 425 

هزار تومان دیده می شود.
در پروژه احیای تاالب بزنگان صورت گرفت

سامان دهی تاالب بزنگان با ظرفیت سازی اجتماعی
خشکسالی منابع آبی و خطرات زیست محیطی 
از مهم ترین مشکالتی اســت که زیست بوم 
مناطق مختلف کشورمان را تهدید می کند و 
نگرانی های زیادی را برای ادامه بقای زندگی 
انسان و گونه های مختلف جانوری و گیاهی 
به وجود آورده است. حفظ زیست بوم طبیعی 
در کشورمان فرایندی است که همه  مردم می 
توانند در آن کوشا باشند. اما برای موفق شدن 
در ایــن زمینه، الزم اســت همکاری عمومی 
تمام افراد جامعه، اتفاق بیفتد. قدرت فرهنگ 
ســازی و مشارکت مــردم در پیشبرد اهــداف 
مختلف، آن قدر بااهمیت و جدی است که به 
وسیله  آن می توان سخت ترین و طوالنی ترین 
فعالیت های دستگاه های دولتی و اجرایی 
 را به راحتی و در زمانی کم، به نتیجه رساند.

اگر اهل خراسان باشید، حتما نام تاالب بزنگان 
را شنیده ایــد؛ بــزرگ ترین و مهم ترین تاالب 
شمال شرق کشور که همانند دیگر مناطق 
زیست محیطی، در خطر نابودی یا تحلیل قرار 
گرفته است. این بار به همت مسئوالن اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی 
و با مشاوره کارشناسان هیدرولوژی اجتماعی 
آب مهندسان مشاور گزین سازه توس، مردم به 
میدان دعوت شدند و برای حفظ این سرمایه 

طبیعی، در حال تالش هستند.
ــاده  تـــاالب  ــعـ ــه بـــه اهــمــیــت فـــوق الـ ــوج بـــا ت
شد  تدوین  دقیقی  و  برنامه  علمی  بزنگان، 
تا در بــازه  زمانی مشخصی، منجر به حفظ و 
توسعه  تاالب و منابع محیط زیستی همراه آن 
شود. از این لحاظ، پروژه سامان دهی تاالب 
با  از طریق ظرفیت سازی اجتماعی  بزنگان 
نظارت مهندس منصور حیدری مدیر اداره 
آمـــوزش و مشارکت هــای مــردمــی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی، 
در این منطقه وارد مراحل اجرایی شد. عوامل 
تهدید کننده این تاالب هم طبیعی و هم انسانی 
است. در این میان سهم عوامل طبیعی به ویژه 
خشکسالی بیشتر از دیگر عوامل بوده است، البته 
عواملی مانند حضور گردشگران در محیط، برآورد 
نشدن ظرفیت برد محیطی و بهره برداری های 
نادرست از منابع محیطی تاالب نیز در کاهش 

کیفیت آن و اراضی پیرامونی نقش داشته اند.

ترسیم تهدیدها و فرصت ها       
ــروژه، ابــتــدا بــا ترسیم شاخص هــا و  در ایــن پـ
بررسی فرصت ها و تهدیدهای متوجه زیست 

بوم منطقه، برنامه عملیاتی برای نحوه آموزش و 
دغدغه مند سازی مردم منطقه صورت گرفت. 
 پیش از این نیز دبیرخانه اصلی کنوانسیون 
بین المللی رامــســر به عنوان راهــبــر جهانی 
موضوع تاالب ها با طراحی روشی نوین، ساز 
و کــار توسعه در مناطق تاالبی را با رویکرد 
بهره برداری خردمندانه پایه ریزی کرده و در 
این زمینه با طراحی برنامه CEPA به عنوان 
بستر نخست اجرای پروژه های حفاظت، احیا 
و بــهــره بــرداری خردمندانه از منابع تاالبی، 
آغازگر حرکتی تاثیرگذار در جهت پایداری این 
 ،CEPA زیست بوم های بسیار حیاتی شد. برنامه
به اختصار، به معنی طرحی در زمینه ارتباطات، 
آموزش، مشارکت و ارتقای آگاهی است که در 
مسیر پیشبرد اهداف زیست محیطی با فرهنگ 
سازی عمومی انجام می شود. در طول پیاده 
سازی طرح تدوین شده، چشم اندازهای کوتاه 
مدت و بلند مدتی طراحی و با مشارکت مردم 
محلی، فرمانداری ها، شهرداری ها و دهیاری 
های منطقه، تدوین شده تا با موفقیت مطلوبی، 

در مرحله اجرا قرار گیرد.

ارتقای سطح فرهنگ عمومی       
از جمله برنامه های ترسیم شده در طرح می 
توان به مواردی مثل نصب تابلوهای راهنما 
و هشداردهنده دربــاره نگهداری و حفاظت 
محیط زیست از آلودگی، جلوگیری از تغییر 
اراضـــی همچون تبدیل  غیرمجاز کــاربــری 
اراضی مرتعی به اراضی کشاورزی، مدیریت 

پسماندهای تولیدی گردشگران، واگذاری 
مراکز ارائه محصوالت محلی به مردم بومی، 
توزیع بروشور بــرای آمــوزش و اطالع رسانی 
مناسب به گردشگران و بهره برداران مجاز 
مسیر  ــداث  اح آشنایی،  به منظور  منطقه  از 
پیاده روی و دوچرخه سواری، احداث و تجهیز 
زمین بازی، سامان دهی فعالیت های آموزشی 

و تحقیقاتی اشاره کرد.
از طرف دیگر در چشم انداز مراحل میان مدت 
و بلند مدت سامان دهی فعالیت های آموزشی 
و تحقیقاتی، به آموزش همگانی و تنویر افکار 
عمومی، ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم 
محلی و گردشگران، آموزش اهمیت و نقش 
تاالب به دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی 
از طریق ارائــه جــزوه هــای آمــوزشــی، تدوین 
دستورالعمل های الزم برای مدیریت تاالب 
به وسیله مــردم محلی، به صــورت ویــژه توجه 
شده است. اقدامات موفقیت آمیز در آموزش 
های همگانی، داشتن برنامه ای مدون و ایجاد 
ــوزش های ترویجی  فضایی مناسب بــرای آم
است که با گذشت زمان، اثرگذاری بیشتری 

دارند.
تاثیرات قابل توجه در روند احیای تاالب به 
همت اداره آموزش و مشارکت های مردمی 
محیط زیست استان و کمپین محلی حفاظت 
زمینه  در  هــا  نگرانی  از  بخشی  ــاالب،  تـ از 
حفظ و احیای تاالب را از بین برده است. اما 
تداوم مشارکت های مردم محلی و احساس 
مسئولیت مردم برای حفظ منابع ملی، آن 
قدر بااهمیت است که نیاز به ادامه فعالیت 
های این چنینی و پیاده ســازی طرح هایی 
برای فرهنگ سازی عمومی، به شدت دیده 
می شود.  بی شک تداوم این عملکردها، در 
زمینه های مختلف اجرایی کشور و مشارکت 
دادن مردم محلی برای پیشبرد اهــداف در 
حفظ و صیانت از منابع طبیعی راهگشای 

امور خواهد بود.

گفت و گوی اختصاصی
   

سعیدی : از دولت و شخص وزیر کار مطالبه داریم 

ــروز  مجلس   دی ــان  زن عضو فراکسیون  سعیدی  محمداکبری-  فاطمه 
ــرد: در زمینه مــوانــع اجـــرای قانون  ــا خــراســان اظــهــار کـ در گفت وگــو ب

مرخصی زایمان زنــان بــاردار نیازمند اهتمام بیشتر دولــت هستیم.وی افــزود: متاسفانه 
ــون اجــــرای دقــیــقــی نــــدارد بــنــابــرایــن در  ــان ــن ق ــه ای ایـ ــودج ــش ب ــال ــر چ ــاط ــه خ ــت ب ــ دول
ــد. ــام ده ــج ــون اقـــدامـــات مقتضی را ان ــان ــرای تامین اعــتــبــار ایـــن ق  وهــلــه نخست بــایــد بـ
نماینده مردم تهران گفت: هم اکنون اجرای این قانون عمدتا محدود به برخی شاغالن استخدام 
های دولتی  است و بسیاری از شاغالن در بخش خصوصی از آن بهره مند نیستند. سعیدی 
خاطرنشان کرد: ما در این زمینه نگران هستیم و ضمانت اجرای این قانون را از دولت و شخص وزیر 
مربوط مطالبه داریم  و در صورت لزوم طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلید می زنیم.

سیاوشی : فقر قانون مرخصی زایمان از پژوهش و آمایش 

 طیبه سیاوشی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با خراسان 
گفت: از دغدغه های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آن ها در دوران 
بارداری و پس از آن است. در واقع  زنان باردار شاغل نگران این هم باید باشند 

که آیا پس از گذراندن دوران مرخصی اعتبار شغلی آن ها پایدار مانده است یا نه؟
وی با بیان این که مشکل دیگر بهره مندی زنان از مرخصی زایمان تخصیص اعتبار است اظهار 
کرد: متاسفانه از آن جایی که منابع تخصیص یافته برای بودجه مرخصی زایمان ناپایدار است، 
این قانون در اجرا با مشکالتی مواجه شده است.سیاوشی با تاکید براین که  برای اجرای آن در 
بخش های دولتی و به ویژه بخش خصوصی نیازمند کار آمایشی دقیق و پژوهش هستیم گفت: 
در این زمینه از مرکز پژوهش های مجلس این مطالبه را داریم که در این زمینه گزارشی ارائه 

کند تا براساس آن اقدام شایسته قانون گذاری صورت گیرد.



سینما و تلویزیون سه شنبه 14 آبان 61398
7 ربیع االول  1441.شماره 20235

چهره ها و خبر ها

امین حیایی از روز چهارشنبه با 
فیلم کمدی »چشم و گوش بسته« 
کاری از فرزاد موتمن به سینماها 
می آید. او اکنون فیلم »درخونگاه« 
ساخته سیاوش اسعدی را هم در 

حال اکران دارد.

الناز شاکردوست از فردا با فیلم 
ــر مصطفی  کمدی »مــطــرب« اث
ــرده سینما دیــده  کیایی روی پ
مــی شــود. سخنگوی شـــورای 
صنفی نمایش دیــروز اعالم کرد 
که مجوز اکران فیلم صادر شده 

است.

هدایت هاشمی در سریال »کتونی 
ــی علی  ــردان ــارگ ــه ک ــی« ب ــگ زرن
مالقلی پور، ایفای نقش می کند. 
این سریال کمدی است و افسانه 
چهره آزاد، ملیکا شریفی نیا و علی 

سلیمانی نیز در آن حضور دارند.

جــواد عزتی بــرای بــازی در فیلم 
»شنای پــروانــه« ساخته محمد 
رســول  تهیه کنندگی  و  کـــارت 
صدرعاملی جلوی دوربین رفته 
و با طناز طباطبایی، امیر آقایی، 

پانته آ بهرام و علی شادمان همبازی شده است.

اولین  ــرای  ب علیدوستی  ترانه 
ــازی کــرده  ــار در فیلم کــوتــاه ب ب
است و با این فیلم به نام »اکو« 
ساخته مهین صدری، در بخش 
سینمای داستانی سی وششمین 

جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور خواهد داشت.

پریناز ایزدیار در دومین تجربه 
در  فتحی،  حسن  بــا  همکاری 
سریال نمایش خانگی »جیران« 
بازی می کند. قصه سریال درباره 
شخصیت واقعی به نام »جیران« 

است که از زنان دربار ناصرالدین شاه بوده است.

سینمای ایران

تلویزیون

چرا ساداتیان فیلم 13 آبان را نساخت؟

جمال ساداتیان، از تهیه کنندگان سینما که 
در کارنامه او همکاری با کارگردانان مطرح از 
ابراهیم حاتمی کیا گرفته تا اصغرفرهادی دیده 
می شود، چندین سال قبل سراغ فیلمی در این 
باره رفت که به سرانجام نرسید.ساداتیان در این 
باره به خبرگزاری دانشجو گفت: »بهتر است در 
این باره سکوت کنم و حرفی نزنم!« وی با این حال 
در نکته ای بیان کرد: »ما دنبال سرمایه و حمایت 
هم نبودیم؛ اما باالخره نوع نگاه ها متفاوت است. 
من قرار بود از دید بچه های انقالبی هم سراغ 
این ماجرا بروم اما به هر دلیل قضیه منتفی شد.« 
این تهیه کننده همچنین گفت: »درباره جریانی 
متولیان  باالخره  جاسوسی  النــه  تسخیر  مثل 
بسیاری وجود دارند که لزوما هرکدام دنبال نظر 
خاصی هستند!« ساداتیان مدعی شد: »همین 
بحث های اختالفی است که نمی گذارد به راحتی 
بتوان سراغ این موضوع رفت و درباره اش فیلمی 

ساخت، الاقل برای فیلم من این گونه بود.«

خانه نقی معمولی بزرگ تر می شود

تهیه کننده »پایتخت« درباره روند فصل ششم این 
سریال، توضیحاتی ارائه کرد.

الهام غفوری درباره شروع فصل جدید سریال 
»پایتخت« به کارگردانی سیروس مقدم که قرار 
است برای نوروز ۹۹ آماده شود، به مهر گفت: »ما 
پیش تولید سریال »پایتخت« را شروع کرده ایم و 
اکنون بخشی از عوامل در شمال کشور هستند 
و لوکیشن خانه نقی را می سازند.« وی درباره 
لوکیشن منزل نقی در شیرگاه واقع در شمال 
کشور که در فصل های قبل نیز دیده شد، اظهار 
کرد: »لوکیشن خانه نقی همچنان در شیرگاه 
است، ولی نیاز بود که بخش هایی به خانه نقی 
اضافه شود و االن گروهی در شیرگاه مشغول 
این ساخت وساز هستند.« غفوری درباره زمان 
کلید خــوردن فصل جدید سریال اعــالم کرد: 
»فکر می کنم اوایل آذر فصل جدید سریال کلید 

می خورد.«
غفوری درباره این که قرار است در خارج از کشور 
هم لوکیشن داشته باشند  یا خیر، توضیح داد: 
»فکر می کنم خارج از ایران هم سکانس هایی 
داشته باشیم، یک سفر داریم که هنوز قطعی 
نشده است. به هر حال »پایتخت« سریال مورد 
عالقه مردم است و باید سفر و جذابیت های این 

چنینی هم داشته باشد.« 

امیرحسین آرمان	 
امیرحسین آرمان به تازگی مدل یک برند پوشاک 
شده و تیزر تبلیغاتی آن به تلویزیون هم رسیده 
اســت. او در صحنه های این تیزر، با مدل های 
ــده مــی شــود، به  مختلف کت وشلوار و پالتو دی
مکان های مختلفی مانند هتل، کافه و خیابان 
می رود و لباسش توجه و تحسین اطرافیان را جلب 
می کند. در این تیزر بیشتر از موسیقی استفاده 
شده و خود امیرحسین آرمان هم جز یک جمله 
خاص در پایان تبلیغ، دیالوگی نمی گوید. تصاویر 
و لوکیشن هایی که در این تیزر کوتاه می بینیم 
جذاب و متفاوت است. البته امیرحسین آرمان 
از لحاظ ظاهری تفاوت زیادی با کاراکترهایی 
مانند »باربد« در سریال »ممنوعه« یا »کــاوه« در 

»مانکن« ندارد.

سروش جمشیدی	 
ــای گذشته با تبلیغ  ســروش جمشیدی در روزه
محصوالت یکی از برندهای مواد غذایی در تلویزیون 
دیده شده است. او به عنوان یک کمدین روبه روی 
تماشاگران، پشت میزی می ایستد و با تعریف 

کردن خاطره و لطیفه، شروع به تبلیغ کنسرو باقال 
قاتق یک نشان تجاری می کند. این که جمشیدی 
به طور مستقیم درباره محصول صحبت نمی کند و 
نام آن نشان تجاری به تناسب شوخی هایش مطرح 
می شود جالب است، اما شوخی ها چندان بامزه 
نیستند و مشخص اســت که صــدای خنده های 

تماشاگران هم کامال نمایشی است.

پژمان جمشیدی	 
پژمان جمشیدی از چهره هایی  است که حضور 
پررنگی در تبلیغات دارد و تا به حال او را در تبلیغ 
ــزار تلفن همراه  ــرم اف تلویزیونی فــرش و یک ن
دیده ایم. حضور او در تبلیغ فرش بسیار متفاوت و 
بامزه است. جمشیدی در این تبلیغ روی صندلی 
رو به دوربین نشسته و دیالوگ هایی را که برای 
تبلیغ به او دیکته شــده، کامال تصنعی به زبان 
مــی آورد، اما وقتی با اعتراض کارگردان مواجه 
می شود، تصمیم می گیرد خودش باشد و بدون 
این که آن جمالت را بگوید، نظر خودش را درباره 
فرش می گوید و این یکی کامال باورپذیر و واقعی به 
نظر می رسد. در واقع او در این تبلیغ نقش فردی 

را که از عهده یک تبلیغ ساده برنمی آید، بازی و از 
توانایی اش در بازیگری استفاده می کند.

محمدرضا گلزار	 
شاید از بازیگری مانند محمدرضا گلزار انتظار 
برود که فقط پوشاک تبلیغ کند و مدل باشد، اما 
او با تبلیغ نشان تجاری یک آب میوه، در تلویزیون، 
روی اتوبوس  و بیلبوردهای شهر دیده شد. در تیزر 
این آب میوه که از تلویزیون پخش شد، او در نقش 
خودش یعنی به عنوان یک بازیگر چهره معروف 
ظاهر شده است. لنز دوربین ها روی او زوم شده، 
مردم او را می شناسند و با آن ها عکس می گیرد. 
سناریوی این تبلیغ یعنی این که گلزار آب میوه 
بخورد و قدرت خاصی در پرتاب توپ بسکتبال 
بگیرد و در رقابت با یک بسکتبالیست پیروز شود، 
چیز جدیدی نیست. بازی او در این تیزر هم شبیه 
همان محمدرضا گلزار است که در سینما دیده ایم.

پژمان بازغی	 
حضور پژمان بازغی در تیزر تلویزیونی یک آژانس 
مسافربری، تقریبا به دو سال پیش برمی گردد. 
او در این تبلیغ مانند افــرادی که چهره نیستند 
و فقط در آگهی های بازرگانی بازی می کنند، 
دربــاره خدمات این آژانس توضیح می دهد. در 
تبلیغ هم برای معرفی این آژانس از روش خاص یا 
خالقانه ای استفاده نشده است. درباره این آگهی 
و حضور او باید گفت، یک پژمان بازغی معمولی 
در یک تیزر تبلیغاتی معمولی. این بازیگر در تبلیغ 

پوشاک و چرم هم سابقه دارد.

نیما فالح و سحرولدبیگی	 
احتماال تیزر تبلیغاتی روغن سرخ کردنی با حضور 

زوج نیما فالح و سحر ولدبیگی را به خاطر داشته 
باشید. در این تبلیغ که فضای خانوادگی و شادی 
داشت از این دو هنرمند که می دانیم در حقیقت زن 
و شوهر هستند، استفاده شده بود و این انتخاب، 
چالش های آن دو بر سر خرید روغن و روابط شان 
را باورپذیر جلوه می داد. نیما فالح و سحر ولدبیگی 
در این تبلیغ با همان روحیه شاد و با همان روابط 
صمیمانه ای که از آن ها سراغ داریم ظاهر شده 
بودند. این تیزر که بارها از تلویزیون پخش شد 

تجربه موفقی را در تبلیغات برای آنان رقم زد.

بهنوش بختیاری	 
عملکرد  تبلیغات  زمینه  در  بختیاری  بهنوش 
موفقی نداشته است. او در فضای مجازی بارها 
و بارها تبلیغات کرده اما تنها یک تجربه در زمینه 
حضور در آگهی تلویزیونی داشته. او در این تیزر، 
به همراه تعدادی کودک، شعر می خواند و یک 
کفش بچگانه را تبلیغ می کرد. این تبلیغ نه ساختار 
ــت، نه حضور بهنوش  متفاوت و جدیدی داش
بختیاری آن را جذاب کرده بود. تبلیغ این کفش 

فقط در شبکه پویا پخش شد و چندان دیده نشد.

بیژن بنفشه خواه	 
بیژن بنفشه خواه از چهره هایی است که تجربه 
بازی در تیزر تبلیغاتی یک سایت و اپلیکیشن خرید 
بلیت هواپیما و قطار را داشته است. او در این تبلیغ 
با ورود به این سایت در خیال خود بلیت می خرد، 
هتل رزرو می کند و به سفر می رود. استفاده از این 
بازیگر، جذابیت ویژه ای در تبلیغ ایجاد نکرده است 
و آن شعار آخر که از زبان او شنیده می شود، کامال 
تبلیغاتی و بدون خالقیت است. این تیزر تقریبا دو 
سال پیش در تلویزیون پخش شد و زیاد تکرار نشد.

  مائــده کاشــیان   -   تقریبــا همــه بازیگــران، در تبلیغــات برندهــای مختلــف حضــور 
داشــته اند. بعضی از ســتاره ها به واســطه تیپ و ظاهرشــان، فقط در تبلیغات پوشاک 
حاضر می شــوند، بعضی از آنان هم آژانس مسافرتی، اپلیکیشــن  و طال و جواهر تبلیغ 
می کنند. این تبلیغات به شکل های مختلف در فضای مجازی، در بیلبوردهای شهری و 
گاهی هم در آگهی های بازرگانی تلویزیون، دیده می شود. تبلیغات تلویزیونی به دلیل 
فراگیری بیشتر، طبیعتًا مهم تر است. سروش جمشیدی و امیرحسین آرمان تازه ترین 
چهره هایی هستند که در روزهای گذشته در تبلیغات تلویزیونی دیده شده اند. به بهانه 

حضور آن ها، نگاهی به حضور  بازیگران در آگهی های تلویزیونی انداخته ایم.

کدام هنر پیشه ها  در تبلیغات تلویزیونی بازی کرده اند؟

نقش آفرینی برای فروش پالتو  و باقال قاتق!

بلیت »مــرد ایرلندی« به کارگردانی مارتین 
اسکورسیزی به دلیل اکران محدود، با قیمتی 

باال فروخته می شود.
ــوان، فیلم  ــزارش باشگاه خبرنگاران ج به گ
سینمایی »مرد ایرلندی« اکران بسیار محدود 
خود را از این هفته آغاز کرده است و تنها هشت 
سینما میزبان این فیلم هستند. این 
محدودیت عرضه بلیت ها در مقابل 
تقاضای بسیار زیــاد مخاطبان قرار 
ــت. با اکــران فیلم جدید  گرفته اس
مارتین اسکورسیزی، طرفداران 
ــد که این  ــادی تمایل دارن زی
ــرده سینما  پ را روی  فیلم 
تعداد  ــا  ام کنند،  تماشا 
کم بلیت هایی که به این 
داده  اختصاص  فیلم 

شده، باعث باال رفتن قیمت بلیت های این فیلم 
شده است.

فیلم سینمایی »مرد ایرلندی« طی هفته های 
ــران  آیــنــده در هشت سینمای دیــگــر نیز اک
می شود. بلیت های این فیلم در سینما هایی 
مثل بالسکو تیه تر در نیویورک به طور کامل 
فروش رفته است و به همین دلیل در بازار های 
ثانویه فــروش بلیت، ۹۰ دالر بلیت های این 
فیلم به فــروش می رسد. ایــن در حالی است 
که بلیت ها معموال با ارزش ۱۸ دالر فروخته 
می شود و در سینمای بالسکو نیز حداکثر ۲۰ 

تا ۳۰ دالر فروخته شده است.
پیش از این رئیس انجمن سینماداران آمریکا 
درباره وضعیت اکران این فیلم ابراز ناامیدی 

کرد و معتقد بود که این وضعیت شرم آور است.
مارتین اسکورسیزی که درباره ارزش فیلم های 

ــه  روان را  متعددی  انتقاد های  ابرقهرمانی 
مــارول و شرکت های مشابه کــرده بــود، هنوز 
به وضعیتی که در پی اکران محدود فیلم اش 
به وجود آمده پاسخی نداده است، اما مدت ها 
ــرای ساخت فیلم اش  قبل از تصمیم خــود ب
در شبکه های استریم دفــاع کــرده بــود. فیلم 
سینمایی »مرد ایرلندی« همانند »ُرما« که سال 
گذشته برنده جوایز متعدد اسکار شده بود، 
از مدعیان آکادمی امسال محسوب می شود. 
فیلم مافیایی جدید مارتین اسکورسیزی، با 
نقش آفرینی آل پاچینو و رابرت دنیرو ساخته 

شده است.

 بلیت نجومی 
برای »مرد ایرلندی«
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پژمانفر، نماینده مجلس خطاب   به وزیر ارتباطات: چرا از شبکه 
اینستاگرام برای گفت وگوی زنده با کاربران استفاده کرده اید؟

وزیر ارتباطات: از بس شبکه های مختلف 
صداوسیما اصرار کردن و تعارف زدن، برای 

این که دلخوری پیش نیاد رفتم اینستا!

معاون وزارت ورزش و جوانان: کسانی که می خواهند 
درخصوص ترویج ازدواج دوم فرهنگ سازی کنند، این هزینه 

را به خیرین ازدواج بدهند

آن کسان: خب می خواهیم به خیرین ازدواج 
دوم و سوم بدیم دیگه!

نماینده مهریز در مجلس: باید جلوی ظریف را می گرفتند تا از 
جلسه خارج نشود. دیگر نباید او را به مجلس راه دهند

دکتر ظریف: باالخره برم یا نرم؟!

طرح تشکیل استان مازندران غربی با مرکزیت نمک آبرود

جوانان کوچه پشتی: ما هم خواهان پایتخت 
شدن محله مان هستیم!

مرکز پژوهش های مجلس: زبان چینی در مدارس تدریس شود

مرکز پژوهش های چین: دم شما گرم، 
ما خودمون انگلیسی درس میدیم تو 

مدرسه هامون!

خرپول خسیسی سه پسر داشت. روزی سه پسرش را جمع کرد و 
گفت: »فرزندانم، بروید و هرکدام کار مورد عالقه تان را پیدا کنید. 
بعد طرح توجیهی بیاورید و بودجه بگیرید.« پسران با هم به راه 
افتادند. طبق معمول همه داستان های این شکلی، به یک سه 
راهی رسیدند. پسر اول راه سومی را انتخاب کرد. رفت و رفت و 
رفت تا به یک آبادی رسید. مردم آن آبادی نمی توانستند حق شان 
را از بخشداری بگیرند، چون نماینده باسوادی نداشتند و در حرف 
زدن لنگ می زدند. پسر به آن ها گفت: »اصال نگران نباشید، خودم 
مشکل تان را حل می کنم« و رفت و مشکل شان را با حرف زدن حل 
کرد. کم کم از این کار خوشش آمد و شد سخنگو و بیانیه های پرشور 
داد و به تدریج شد کاندیدای نمایندگی آن منطقه. پسر دوم از راه 
اولی رفت و رسید به یک شهر بزرگ. آن جا با همه دوست و رفیق 
شد و اعتماد همه مردم را جلب کرد و کم کم شد معتمد شهر. بعد 
هم از همین راه به نمایندگی آن شهر رسید. پسر آخری که فردی 
میانه رو بود راه وسطی را انتخاب کرد و همین طوری رفت و رفت 
و رفت، ولی هرچه می رفت می دید به جای خاصی نمی رسد. 
بنابراین برگشت و از راه شماره سه رفت و در آن آبــادی، زیرآب 
برادرش را زد و خودش شد کاندیدا. بعد باز برگشت و از راه اولی 
رفت و برادر دیگرش را هم کله پا کرد. سپس پیش پدر برگشت و 
هزینه 120 پرس چلوکباب از او گرفت و گفت وقتی کاره ای شدم 

پس می دهم.
اما بشنوید از پدر که رفتار سه پسرش را زیر نظر گرفته بود و از 
نامردی پسر آخری خبر داشت. پس او را پیش خود خواند و دستی 
به سرش کشید و پول 150 پرس چلوکباب را به پسرش داد و روی 
او سرمایه گذاری کرد.البد نتیجه اخالقی هم می خواهید؟ خانواده 

از این سّیاس تر و بی اخالق تر؟!

پسر کاو ندارد نشان از باباش

تیتر روز

از اون لحاظ 

مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز
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دوبیتی های محیط زیستی
موجودی مخازن سدهای کشور 

39درصد رشد کرد
اال مسئول بحرانی که خوابی
بیا نطقی برامان کن حسابی
که گویی ابرها تشکیل  دادند

ستاد حل بحران کم آبی!
***

نبود آب آشامیدنی سالم در روستاها
بی تاب شدم از آن که تو بی تابی
بر چشم ترم نرفته از غم خوابی

آتش زده این قصه غمگین در دل
ای کاش بر این شعله بریزند آبی

عبدا... مقدمی  
***

آلودگی هوا اوج گرفت
از این کاری که ما بیهوده کردیم
سالمت را به تن فرسوده کردیم
زمین را فرشی از خودرو نمودیم

نشستیم و هوا آلوده کردیم
مخاطب: علی گیاهی

شعر روز

ای صــاحــب فـــال، هـــوا ســـرد مــی شــود 
)سرانجام یک پیش گویی درست کردیم!( 
تو رو جون هرکی دوست داری مواظب 

دودکش ها و شیلنگ های گاز باش!

فال روز

سوژه روز 

اولی: بچه ها سازمان بیمه سالمت گفته اگر بیمه ندارید، برای ثبت نام بیمه اجباری 
سالمت اقدام کنید.

دومی: چه خوب، چند وقته دندونم آن چنان درد می کنه که هرلحظه ممکنه برم با 
انبردست خودم بکشمش، ولی با این قیمت ها جرئت نمی کنم برم دکتر.

اولی: اوال تا جایی که می دونم دندان پزشکی شامل بیمه نمیشه، بعدشم این بیمه مفت 
هم نیست، باید هزینه اش رو بدی.

سومی: یعنی چی؟ خب اگه قراره پول بدیم که می ریم یه بیمه دیگه، فکر کردم مجانیه، 
زحمت کشیدن مسئوالن!

اولی: اوال همه الزم نیست پول بدن، یه شرایطی گذاشتن که طرف اگه تو فالن دهک باشه 
فالن مقدار حق بیمه رو باید بده یا نده، بعدشم هزینه ساالنه اش خیلی کمتر از بقیه بیمه هاست.

دومی: خب البد به همون نسبت هم امکاناتش کمتره. دندون پزشکی که نیست، زایمان 

و عمل جراحی هم حتما شاملش نمیشه، نصف داروها هم که هیچی، فقط می مونه دو تا 
شربت و قرص سرماخوردگی با معالجه سردرد که اونم البد 10 درصدش رو بیمه میده و 

بقیه اش رو باید خودمون بدیم.
اولی: باز زود قضاوت نکنین، اجازه بدین طرح راه بیفته، همین که دولت با این بار مالی 

که رو دوششه بازم داره این طرح رو اجرا می کنه، جای تشکر داره.
سومی: چه دفاعی هم می کنی! امروز که روی دور دفاع افتادی، بگو ببینم نظرت درباره 

موضوع داغ این روزها یعنی چندهمسری چیه؟!
دومی: اوه اوه! راست میگه، زود بگو!

اولی: خواهش می کنم من رو وارد این بازی نکنین...
کارگزار یک شرکت بیمه که معروف نیست و اصال خیالیه، الکیه)!(: دوستان یه 
لحظه می تونم وقت تون رو بگیرم؟ شرکت ما یه بیمه داره برای آقایونی که تصمیم می گیرن 

همسر دوم اختیار کنن تا...
اولی: آقا ستون رو ببند، تعطیلش کن بریم سر زندگی مون، بسه!

بیمه سالمت، نیاز هر شهروند

کارتون روز توئیت روز

      امیدوارم که باز کردن فایل پایان نامه و جلوش نشستن و هیچ کاری نکردن؛ یه 
روندی تو پیشبرد پایان نامه باشه!

      600 هزار عنوان کتاب موفقیت در کتابخانه ملی کتاب هست، اگه برای هر 
جلد کتاب دو نفر آدم موفق داشتیم االن وضعیت مون این نبود، فقط نوشتن که 

نوشته باشن!
        استاد! ما صبح زود از خواب مون نمی زنیم بیایم یه دونه کالس ۸ صبح و تو 

حضور غیاب نکنی!
   من و داداشــم با هم کل کل می کردیم. شبکه مستند گفت اســب آبــی و 
کروکودیل در کنار هم بدون هیچ مشکلی زندگی می کنند. بابام با حسرت 

چپ چپ نگامون کرد!
       شکاف طبقاتی فقط اون جا که پایین شهر بگی، یه تومن یعنی 
یه میلیون ولی باالشهر بگی یه تومن یعنی یه میلیارد!

   تو یه لیوان رو بشکون تا صبح بهش بگو ببخشید، 
اگه درست شد!

       من تازه فهمیدم به اون شخصی که تو کافه منو 
و سفارش ها رو میاره می گن »ویتر«! تا به این 

لحظه فقط می گفتم دوست عزیز!

نوشتن پایان نامه سخت تر است یا کالس ساعت 8؟!

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

  همچین میگن خونه و ماشین نخرین 
تا قیمت ها برگرده سر جاش که انگار خیلی 
پول داریم و منتظر نشستیم تا مورد مناسب 

گیرمون بیاد!
دارکــوب: حاال مایی که نمی تونیم بخریم، 
کالس که می تونیم بذاریم که بگیم تونستیم 

ولی نخواستیم بخریم!
  دارکوب درسته که اون یارانه دردی از ما 
رو دوا نمی کرد، ولی حق مون بود. چه جوری 

حق مون رو پس بگیریم؟
دارکوب: شکایت کنین ولی اگه دلیل هاتون 
موجه نباشه، مثل زمان مدرسه که معلم ها 
می گفتن، جریمه تون می کنن. از ما گفتن 

بود!
ــرد شدن     آق کمال بــه مــردم بگو بــا س
ــاز و لــولــه هــا و  ــوا مــراقــب شیلنگ های گ ه
دودکش های بخاری هاشون باشن تا خدای 

نکرده مشکلی پیش نیاد.
آق کمال: ای قربون شما خواننده خــوب و 
دلسوزمان برم. چشم، مگم، یادم بندازن ای 
هفته هم یگ جریانی در ای باره تعریف کنم تا 

درس عبرتی بشه بری همه!

کشف گز با مغز مخدر در فرودگاه اصفهان 

گذشت 

ی
جهانگیر

اگه می تونی بگیرش!

پراید
از ۵۰ میلیون تومان
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

دیدنی های 13 آبان

افتتاح یک افتتاح غرورآفرین دستگاه خودپرداز!
دستگاه کارت 

خوان در ورودی 
پارک بانوان 

زنجان با حضور 
مسئوالن 
شهری!

عشق و محبت پدری

گلزار از این 
جاها شروع 
کرد،  االن تو 
لس آنجلس 

کنسرت 
گذاشته،  هیچ 

وقت ناامید 
نشید!

چت گفت و 
گو با ترامپ با 
 GLX گوشی

ایرانی در 
راهپیمایی 

روز 13 آبان 
در یزد

اسپند دود کن کارت خوان دار!

گلزار از دست فروشی تا خوانندگی!

شاهکار مدیریتی چک پول های  جدید و تهران – رم به قیمت تهران - مشهد!
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آدم کشی  صهیونیست ها  برای تفریح

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد 
که نشان می داد نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان 
فلسطینی را از پشت سر و در حالی که وی دستان خود را 
باال گرفته و با فاصله زیاد در حال دور شدن است، هدف 
قرار می دهند. آن طور که در این ویدئو مشخص است، 
نظامیان  صهیونیست  ابتدا به این جوان فلسطینی که 
کارت تردد مخصوص فلسطینی ها را نشان می دهد، 
می گویند که حق عبور ندارد و باید از آن نقطه دور شود. 
این جوان در حالی که دستانش را  باال گرفته، دور می شود. 
با وجود این، صهیونیست ها برای تفریح به سمت این جوان 
تیراندازی می کنند. این ویدئو بازتابی جهانی داشت و 
پایگاه »هاآرتص« هم نوشته که در تحقیقات مربوط به این 
تیراندازی مطرح شده است که به نظر می رسد این نظامیان 

»برای تفریح« به سمت جوان فلسطینی شلیک کرده اند.
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درآمد تایلند از زالو برابر صادرات نفت ایران؟!

»کشور تایلند فقط از طریق »صادرات زالو« درآمدی 
معادل صــادرات نفت ایــران از آن خود کرده است!« 
اینفوگرافی این خبر خیلی زود در فضای مجازی منتشر و 
به سرعت در بین صفحات کاربران بازنشر شد. بسیاری 
از کاربران با توجه به داده های همین اینفوگرافی ارزش 
صادرات زالو در تایلند را از صادرات نفت ما به مراتب 
کمتر دانستند. کاربری نوشت: »توی این اینفو زده که 
کل گردش مالی زالو تو دنیا ٢٠٠ میلیون دالره که این 
رقم در مقابل فروش نفت کشورمون عددی نیست.« 
کاربر دیگری نوشت: »به مقدار صادراتش کاری ندارم 
ولی همین موضوع نشون میده که خیلی چیزها رو میشه 
صادر کرد و ارز آوری داشت فقط باید همت کرد.«کاربر 
دیگری هم نوشت: »ماهم چند تا زالوی اقتصادی که پول 
ملت رو مکیدن صادر کردیم.« کاربری هم نوشت: »ما 
می تونیم در صادرات داروهای گیاهی رکورد خوبی رو 
ثبت کنیم به شرطی که مسئوالن بهش بها بدن و از اون 

حمایت کنن.« 
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شاهکار مدیریتی چک پول های جدید

به تازگی چک پول های 5٠ هزار تومانی با اندازه جدید 
رونمایی شده و قرار است به زودی به شبکه پولی وارد 
شوند اما این چک پول ها نیامده حاشیه ساز شدند. 
بنا بر ادعای کاربران در فضای مجازی اندازه چک پول 
های5٠ هزار تومانی جدید باعث شده بسیاری از بانک 
ها برای قراردادن آن ها در دستگاه های ATM با مشکل 
مواجه شوند. به نظر می رسد چک پول های جدید نسبت 
به قدیمی ها بزرگ تر هستند و ماشین های پرداخت 
اتوماتیک )ATM( برای این اندازه کارایی ندارند. بسیاری 
از کاربران به این تصمیمات بدون تفکر و خلق الساعه 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »مگه چاپ چک پول 
به همین راحتی و بدون بررسی صورت می گیره که یه 

همچین موضوع مهمی رو نادیده بگیرن؟!« 
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تهران – رم به قیمت تهران - مشهد!

قیمت های سرسام آور و البته بدون تعرفه پروازها در 
کشورمان چند وقتی است که سوژه بسیاری از روزنامه 
ها و خبرگزاری ها شده است. به تازگی هم در فضای 
مجازی تصویر مقایسه قیمت بلیت تهران - رم و تهران 
- مشهد بازتاب زیادی داشته است. در این مقایسه می 
بینیم که قیمت بلیت تهران - رم؛ حدود یک میلیون و 
3٠٠ هزارتومان و بلیت تهران - مشهد، یک میلیون و 
1٠٠ هزارتومان است! برخی کاربران بر این باورند که 
به زودی قیمت پروازهای داخلی از پروازهای خارجی 
گران تر خواهد شد. کاربری نوشت: »پروازهای خارجی با 
این گرونی دالر خالی است و با توجه به عرضه و تقاضا یقینا 
میشه اون هارو ارزون تر تهیه کرد ولی پروازهای داخلی 
هنوز کلی متقاضی داره.« کاربر دیگری نوشت: »معلومه 
این نرخ مربوط به مناسبت هایی است که مسافر بیشتری 

می ره مشهد واال نرخ اصلی این نیست .«
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رو دست کاربران به فیک نیوز

یکی دیگر از ویدئوهایی که  مورد توجه کاربران قرار گرفت 
ویدئویی بود که در شرح آن ادعا شده بود: »رنگ کردن 
نخود و فروش آن به جای نخود فرنگی«! اما با کمی تحقیق 
می توان به شایعه بودن این ادعا پی برد. برخی کاربران 
این ویدئو را منتشر کردند و شرح صحیح آن را نوشتند. 
در شرح صحیح این ویدئو آمده است که : »این ها نخود 
نیستن و گندم هستن. ویدئو هم مربوط به ایران نیست. 
بذر و دانه های گندم رو قبل از کاشتن، به این مواد آغشته 
می کنن که هم بذر دچار آفت نشه و هم پرنده ها دانه 
های گندم رو نخورن. به این کار میگن تیمار بذر گندم.« 
کاربری نوشت: »امان از فیک نیوزها و بازنشرکننده های 
کورکورانه که با انتشار این خبرهای فیک فقط به دنبال 

ناامن کردن فضای ذهنی آدم ها هستن.«
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انگشت شکسته ای که یک دانش آموز را کشت!

دیروز در فضای مجازی خبری که مربوط به مرگ دانش 
آموزی به خاطر قصور پزشکی بود بازتاب زیادی داشت. 
ماجرا از این قرار بوده که انگشت پسری به نام »سهراب« 
در مدرسه آسیب می بیند و به تشخیص پزشک متخصص 
ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار می گیرد اما به دلیل 
قصور پزشک بیهوشی و مجهز نبودن اتاق عمل، دانش 
آموز آسیب دیده به هوش نمی آید. برخی کاربران این 
اشتباهات پزشکی را مرتبط با پزشکان سهمیه ای دانستند 
و برخی هم از حقوق باالی پزشکان نوشتند. کاربری 
نوشت: »مسئولیت پزشکان که ممکنه به خاطر یک اشتباه 
جون یک نفر رو بگیره و مرتکب قتل غیر عمد میشه خیلی 
زیاده و به نظرم این مسئولیت باال مستلزم حقوق باالتری 
از بقیه کارها هم هست.« کاربر دیگری نوشت: »کاش 
نظام پزشکی یا هر سازمان دیگه ای که مسئوله آماری از 

تعداد اشتباهات پزشکی در سال بده.«

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

حتی اگه 
سلطان 

جنگل هم 

باشی بازم در 

برابر فرزندت 

رامی

         »باست« پایان تاثربرانگیز فوتبالی 

سال 1996 سال پایان 
زندگی فوتبالی »دیوید 
باست« بود. هنوز 2 دقیقه 
از آغـــاز بـــازی کاونتری 
ــل  ــ ــاب ــ ــق ــ ــی م ــ ــتـ ــ ــیـ ــ سـ
منچستریونایتد نگذشته 
بود که یکی از هولناک ترین شکستگی های پا در تاریخ فوتبال 
اتفاق افتاد. تصور این که پای یک بازیکن بر اثر شکستگی آن چنان 
خونریزی کند که 12 دقیقه برای خروج او از زمین و انتقالش  به 
بیمارستان زمان تلف شود هم کافی است تا مصدومیت این 
بازیکن را در فهرست بدترین مصدومیت های تاریخ فوتبال دنیا 
قرار دهیم. پزشکان در همان هفته اول بعد از مصدومیت دیوید 
ــد، ولی تنها  باست 15 عمل جراحی روی پایش انجام دادن

توانستند پای راستش را از خطر قطع شدن نجات دهند. 

         دور ماندن »سیسه« از جام جهانی 

بــعــضــی بــدشــانــســی هــا 
می توانند آرزوهای بزرگ 
یک فوتبالیست را در یک 
لــحــظــه بــه کــلــی بــه بــاد 
بــدهــنــد. ســـال 2006 
وقتی »جبرئیل سیسه« 
برای درخشش در جام جهانی 2006 به همراهی تیم ملی 
فرانسه خودش را آماده می کرد در یک بازی دوستانه دچار چنان 
مصدومیت وحشتناکی شد که نه تنها جام جهانی را از دست داد 
که ماه ها هم از دنیای فوتبال دور بود. در بازی دوستانه چین و 
فرانسه، »شاندونگ لی« بازیکن تیم ملی چین چنان تکلی روی 
پای سیسه رفت که بسیاری در آن لحظه، صحبت از قطع پای 
سیسه می کردند! اما خوشبختانه سیسه به  رغم این که بازی در 
فینال جام جهانی را هیچ گاه نتوانست تجربه کند بعد از شش ماه 
به میادین بازگشت و یک بازی در جام جهانی را در سال 2010 
تجربه کرد. او بعدها در باشگاه هایی مانند مارسی، التزیو و 

سالندرلند هم بازی کرد.

         وضعیت افتضاح »شاو«

در فصلی که »لوک شاو« 
ــی بــود و  ــوان بــازیــکــن ج
به تازگی از ساوتهمپتون 
بــاشــگــاه  وارد  و  جـــدا 
منچستریونایتد شده بود 
در بازی این تیم مقابل 
ــا، دچــار مصدومیت  آیندهوون هلند در لیگ قهرمان اروپ
وحشتناکی شد. لوییس فن خال سرمربی وقت منچستر 
درباره مصدومیت او گفت: »او با ماسک اکسیژن در رختکن 
ــود«. این  ــرد. مصدومیت شــاو افتضاح ب بــود و گریه می ک
مصدومیت باعث شد شاو که فصل موفقی هم در منچستر 
پشت سر نگذاشته بود مجبور شود یک فصل دیگر هم دور از 
میادین باشد. چیزی که باعث حواشی زیــادی در پی این 
مصدومیت شد انتخاب مورنو به عنوان بهترین بازیکن زمین 
بود. مورنو همان کسی بود که با تکلش این مصدومیت را برای 

مدافع چپ انگلیسی به وجود آورد. 

        »توتی« و چرخیدن مچ پایش

بازیکن باتعصب و وفادار 
باشگاه آ اس رم در یکی از 
بـــازی هـــایـــش در ســال 
2006 دچار مصدومیتی 
شدید شــد کــه شاید در 
آینده فوتبالی او هم تاثیر 
گذاشت. »فرانچسکو توتی« اسطوره باشگاه رم ایتالیا، در مسابقه 
بین تیم های رم و امپولی در سری آ ایتالیا، پس از انجام تکل 
نتوانست به خوبی روی پای خود فرود بیاید و مچ پایش پیچ بدی 
خورد. تصاویر نشان می داد که مچ پای او کامال برگشته است و 
دیدن این صحنه برای خیلی از حاضران و تماشاگران منزل 
سخت و هولناک بود. این مصدومیت شدید به این دلیل آینده 
فوتبالی او را تحت تاثیر قرار داد که درست در همان فصل توتی 
پیشنهادی محکم و پیگیرانه از باشگاه رئال مادرید داشت. پس از 
این مصدومیت سنگین، توتی چند ماه از میادین دور بود و دیگر 
کمتر کسی فکر می کرد او بتواند به روزهای اوج خودش برگردد 
اما این مهاجم ایتالیایی به سطح اول حرفه ای فوتبال بازگشت و 
سال ها پس از آن هم بازی کرد تا این که سال 2017 برای 

همیشه کفش هایش را آویخت.

         »کایرون دایر«، همیشه مصدوم

این هافبک بدشانس تیم ملی 
نیوکاسل  باشگاه  و  انگلیس 
تقریبَا همه نوع آسیب دیدگی را 
در دوران بــازی حرفه ای اش 
فک،  شکستگی  ــرد.  ک تجربه 
شکستگی پا، پاره شدن رباط 
ــا، آســیــب دیــدگــی در ناحیه  پ
ــی  ــگ ــت ــگ، دررف ــن ــری ــت ــس ــم ه
استخوان درشت نی و ... فقط 
از  یکی  بــودنــد.  دایـــر  متعدد  مصدومیت های  از  بخشی 
شدیدترین مصدومیت های دایر در بازی تیم وستهام در لیگ 
برتر انگلیس رخ داد که باعث شد پای او از دو ناحیه شکستگی 
پیدا کند. این مصدومیت به حدی برای او گران تمام شد که 
باید یک سال می گذشت تا او بتواند یک بار دیگر برای وستهام 

به میدان برود.

         بیهوشی فرناندو تورس

ــارس 2017 فرناندو  م
تورس ستاره اسپانیایی 
باشگاه اتلتیکو مادرید در 
پــی بــرخــورد شــدیــدی با 
»دیپورتیوو  تیم  بازیکن 
ــه شـــدت از  ــا« ب ــی ــرون الک
ناحیه سر به زمین خورد. شدت این مصدومیت به حدی بود که 
بیهوش شد و دقایقی این بازی متاثر از این اتفاق متوقف شد و همه 
بازیکنان تحت تاثیر شرایط وخیم او قرار گرفتند. تورس از ناحیه 
گردن آسیب شدیدی پیدا کرد و اعالم شد که خطر به سختی از 
بیخ گوش او گذشته است. او چند روز را در بیمارستان گذراند و 
خطر ضربه مغزی از بیخ گوشش گذشت. تورس پس از مدتی 

دوری از میادین، باز هم به دنیای فوتبال بازگشت.

دیگه حتی 
اسپند دودکن 

های سر چهارراه 
ها هم دستگاه 

کارت خوان 
دارن ولی خیلی 
از پزشکان هنوز 

ندارن!

صحنه دلخراش شکستن پای بازیکن اورتون این فرض را  که پرداخت 
نجومی به  فوتبالیست ها بی جاست رد می کند؟

صالحی- یک شنبه شب گذشته کمتر از 10 دقیقه 
به پایان بازی دو تیم اورتون و تاتنهام در چارچوب 

مسابقات لیگ برتر انگلیس باقی مانده بود که یک حرکت پرخطر و 
ناخواسته باعث ایجاد صحنه ای دلخراش و دراماتیک در زمین مسابقه 

شد. در این اتفاق »سون هیونگ مین« بازیکن کره ای تیم تاتنهام، تکلی 
از پشت روی پای »آندره گومس« بازیکن تیم اورتون زد که باعث ایجاد مصدومیت 

شدیدی برای او شد. شدت این مصدومیت و صحنه دلخراش بیرون زدن استخوان 
پای گومس آن قدر عجیب بود که، سون پس از مشاهده این صحنه به گریه افتاد و در 

حالی از زمین بازی اخراج شد که به شدت ناراحت بود و به خاطر رقم زدن این مصدومیت اشک می ریخت. گفته می شود استخوان 
پای گومس در مرز خرد شدگی بوده است و مشخص نیست آیا بتواند دوباره به میادین بازگردد یا نه ؟ اگر شما هم جزو منتقدانی 
هستید که از پول های نجومی در فوتبال گالیه دارید و معتقدید که نباید فوتبالیست هایی که به جز دریبل زدن و دویدن روی 
زمین چمن استعداد دیگری ندارند این مقدار حقوق بگیرند بد نیست پرونده امروز ما را مطالعه کنید تا کمی از خطراتی که سالمت 
فوتبالیست ها را تهدید می کند باخبر شوید. همین اتفاق بهانه ای شد تا امروز به مصدومیت های شدید دنیای فوتبال بپردازیم.

صحنه های هولناک فوتبایل
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خط اشتباه

بدقولی
پسرجوان می دانست مادرش بعد از مرگ پدر با 
چه سختی هایی او و خواهر و برادرانش را بزرگ 
کرده است وقتی به خدمت رفت به مادرش قول 
داد بی دغدغه خدمت کند و با بازگشت به خانه 

تکیه گاه اعضای خانواده اش شود.
محمود پس از اعزام به شهرستان محل خدمت 
به گروهان ارکان یکی از گردان های پشتیبانی 
اختصاص داده شــد و محل کــارش در پــارک 
موتوری همان گروهان تعیین شــد. او در این 
قسمت تحت نظر مسئول پــارک مــوتــوری به 
تعمیرکار خودروها، برق کار، باتری ساز، آپاراتی، 
جلوبندی ساز و غیره کمک می کرد و هر سه، چهار 
روزی یک شب نگهبان می شد. محمود از این که 
به این قسمت افتاده و کار فنی می کرد بسیار 

خوشحال و راضی بود .
بعد از پنج ماه گرچه او همچنان در پارک موتوری 
گروهان ارکان مشغول انجام وظیفه بود ولیکن 
برخالف افکار و تصورات اولیه رفته رفته تنبلی 
و اشتغال به سرگرمی های بیهوده را سرلوحه 
کار خود قرار داد و دیگر مثل سابق دل و تن به 
کار نمی داد. او  از طریق دوستانی که پیدا کرده 
بود کم کم با سیگار آشنا شد و طولی نکشید 
که یک سیگاری حرفه ای شد. وی به مرور و در 
طول خدمتش متاسفانه انگیزه خدمت خوب را 
از دست داد و مرتکب تخلفات و جرایم عدیده ای 
شد. یک بار بدون اجــازه خودرویی را که برای 
تعمیر به پارک موتوری آورده بودند، برداشت 
ــاد به درختی در بــولــوار پادگان  و با سرعت زی
کوبید و خسارت های زیادی به بار آورد، یک بار از 
خدمت فراری شد که پس از مدتی دستگیر و تحت 
الحفظ تحویل دادسرا و سپس به یگان خدمتی 
معرفی شد. اقدامات نسنجیده محمود با توجه 
به وضعیت بد معیشتی آن ها فشار کمرشکنی 
به اعضای خانواده اش وارد کرد و بیشتر از این 
خانواده بود که مجازات شد. مادر محمود مرام 
ــادری را پیشه کــرد و هیچ یک از کارهای بد  م
پسرش را به رخ او نکشید و کمک های بی شائبه او 
بود که به محمود کمک کرد تا مشکالتش را رفع 
کند. به خاطر اضافه خدمت هایی که به محمود 
خورده بود به  رغم گذشت حدود سه سال از شروع 
اولین روز سربازی اش هنوز یک ماه دیگر به پایان 

خدمتش مانده بود. 
چند روزی به وی مرخصی پایان دوره دادند 
که بعد از برگشت از مرخصی شروع به تسویه 
حساب کند، اما محمود به جای این که به خانه 
آبا و اجدادی اش برود و دل مادر و خانواده اش را 
شاد کند متاسفانه به سراغ دوستان نابابی که در 
خارج از پادگان پیدا کرده بود رفت و مدتی را با 
آن ها گذراند. پنج روز بعد محمود در دقایق اولیه 
بامداد در حالی که قصد ورود به پادگان از نقطه 
ممنوعه را داشت چون اسم شب و رمز عبور به 
همراه نداشت و ورودش غیر متعارف و برخالف 
ضابطه بود و مورد شناسایی نگهبان قرار نگرفته 
بود پس از چند هشدار و ایست نگهبان و شلیک 
دو تیرهوایی و بی توجهی او از ناحیه شکم هدف 
اصابت یک گلوله قرار گرفت و در دم جان سپرد. 
عوامل  دیگر  گلوله  شلیک  ــدای  ص شنیدن  با 
نگهبانی و سربازان در محل حاضر شدند و جسد 
محمود را که جمعی همان پادگان بود شناسایی 
کردند ومعلوم شد که او در حال مرخصی پایان 
دوره بــوده است و احتمال داده شد که وی یا 
جای خــواب نداشته و قصدش این بــوده  که با 
ورود به پادگان شب را در آن جا بخوابد یا این که 
می خواسته نگهبان را اذیت کند. در هر حال و 
در این قضیه مقصر اصلی کسی جز خود محمود 
نبود و باید از او پرسید که اگر قصد ورود به پادگان 
را داشتی چرا و به چه دلیل از در جبهه)در اصلی( 

و به صورت قانونی وارد نشدی؟!
مگر تو نباید در حال مرخصی 10 روزه و در کنار 

خانواده ات باشی؟!
آیا این افرادی که هر از چندگاهی وقت خود را 
با آن ها می گذارنی دوستت بودند یا دشمنت؟! 

و...  
مسئوالن مربوط به هر نحو ممکن موضوع مرگ 
ــالع مــادرش رساندند و از او  محمود را به اط
خواستند تا برای تحویل گرفتن جنازه پسرش 
به محل خدمت وی و پزشکی قانونی مراجعه 
ــردای آن روز مــادر محمود با تنی چند  کند. ف
به پادگان محل خدمت پسرش  از بستگانش 
مراجعه و با ناله ها و فریادهای دلخراش همه را 
غمگین و ناراحت کرد و مرتب می گفت:مادر، 
چرا به حرفام گوش ندادی؟ چرا زیر قولت زدی؟ 
چرا درست خدمت نکردی؟ مگر نگفته بودی 
که خوب خدمت می کنم، پس چه شد؟چرا غم 
و اندوه منو زیاد کردی؟ چرا کمرم را شکستی؟ 

چرا داغدارم کردی؟ و... 
را  محمود  مــرگ  قطعی  علت  قانونی  پزشکی 
اصابت گلوله به ناحیه شکم و عوارض ناشی از آن 
تشخیص داد و جواز دفن به نام متوفی صادر و به 
بستگانش تحویل شد. تیراندازی نگهبان وقت 
برابر ضوابط و مقررات شناخته شد و مسئولیتی 
متوجه او نشد. تحقیقات بعدی نشان   داد که 
محمود به وسیله همان دوستان نابابی که در 
خارج از پادگان پیدا کرده بود معتاد به استعمال 

حشیش نیز شده بود. 

دزد مخوف وقتی در صحنه سرقت توسط 
پلیس محاصره شد با شلیک های وحشیانه 

توانست فرار کند.
اوایــل آبان امسال ماموران پلیس کرج از 
اطالع  ساختمان  یک  در  دزدان  حضور 
یافتند و تیمی از ماموران برای دستگیری 

دزدان وارد عمل شدند.
درهای قفل 	 

اهالی ساختمان با اطالع از حضور دزدان 
در طبقه سوم از خانه های شان بیرون آمدند 
و درهــای خروجی ساختمان را تا حضور 
ماموران قفل کردند که خیلی زود تیمی از 
ماموران کالنتری  13 کرج در محل سرقت 

حضور یافت.
ماموران با اطمینان از حضور دزدان در 
ساختمان از یکی از همسایه ها خواستند 
تا ریموت در ورودی را بزند تا ماموران با 

خودرو وارد حیاط خانه شوند.
تیراندازی به سمت پلیس	 

یکی از همسایه ها با ریموتی که در دست 
داشــت در پارکینگ را بــاز کــرد همزمان 
خـــودروی مــامــوران قصد ورود به حیاط 
خانه را داشت که دزدان به سمت خودروی 
مــامــوران حرکت کردند و در ایــن صحنه 
ناگهان یکی از آن ها که تفنگ به دست 
ــدازی بــه سمت  ــران ــی ــه ت ــروع ب داشـــت شـ
ــوران نیز به  ــام ــرد.   م ــودروی پلیس کـ خـ
ــدام کردند اما  شلیک چند تیرهوایی اق
دزدان که قصد تسلیم شدن نداشتند با 
تیراندازی های شان به سمت پلیس سوار 
بر خودروی پژو 206 سفید رنگ به سرعت 

پا به فرار گذاشتند.
تحقیقات ویژه پلیس	 

از  ــرار دزدان مسلح، تیمی  با توجه به ف
ماموران پلیس آگاهی کرج برای شناسایی 
و دستگیری دزدان مسلح خانه ها وارد عمل 
شدند. کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
ــن باند کــه ســه مرد  پــی بــردنــد اعــضــای ای
هستند با تخریب درهای ورودی خانه ها 
اقدام به سرقت از خانه های لوکس و گران 
قیمت می کنند که در آخرین سرقت شان 
وقتی ماموران کالنتری را پیش روی خود 
مشاهده می کنند با تیراندازی به سمت 

ماموران موفق به فرار می شوند.
تیم پلیسی در ادامه با اقدامات فنی و پلیسی 
ــارق مسلحی را که به سمت  توانست  س
ماموران تیراندازی کرده است، شناسایی 
ــود تــا کــارآگــاهــان  کند و همین کــافــی ب
تحقیقات خود را بــرای ردزنــی مخفیگاه 

علیرضا متمرکز کنند.
ــیــرانــدازی دزدان  ــرای ت ــاج ســه روز از م

مسلح گذشت تا این که ماموران توانستند 
مخفیگاه علیرضا را در منطقه مالرد ردزنی 
کنند و با توجه به مسلح بودن این سارق و 
احتمال فراری شدن وی، ماموران خانه او 

را تحت محاصره قرار دادند.
بازداشت دزد هالیوودی	 

کــارآگــاهــان روز چهارشنبه هشتم آبان 
امسال در ابتدا مخفیگاه علیرضا را تحت 

محاصره قــرار دادنــد و عملیات 
شد  زده  کلید  دستگیری 

که در این صحنه سارق 
حضور  متوجه  مسلح 
ماموران شد و شروع 
به تیراندازی به سمت 

ماموران کرد.
صدای تیراندازی ترس 

و وحشت را به دل اهالی 
محل انداخته بود و ماموران 

کــه همه حــرکــات علیرضا را تحت 
نظر داشتند با خونسردی و قدم به قدم 
خود را به علیرضا نزدیک کردند و این در 
حالی بود که علیرضا قصد فرار از پشت بام 
ساختمان چهار طبقه را داشت اما راه های 

فرار بسته بود.
دزد مسلح که قصد تسلیم شدن نداشت 
ماموران  سمت  به  گلوله   50 به  نزدیک 
شلیک کرد که در آخر ماموران در عملیاتی 
هوشمندانه موفق به زمینگیر کردن علیرضا 
شدند و تیم پلیسی در بازرسی از مخفیگاه 
ایــن ســارق سابقه دار دستگاه فلزیاب و 

تفنگ سارق سابقه دار را به دست آوردند.
ماموران در ادامه پی بردند که این سارق 
چند خودروی لوکس از قبیل پورشه، آزرا، 
اپتیما، پرشیا، پژو 206  و 405 دارد که در 
چند پارکینگ آن ها را پنهان کرده و ارزش 
سرقت هایش در 13 سرقت بیش از پنج 

میلیارد تومان اعالم شده است.
گفت وگو با دزد مسلح	 

علیرضا 31 ساله که سابقه های زیادی در 
پرونده اش دارد ادعا می کند به خاطر بی 
پولی دست به این سرقت ها زده و به قول 
خودش دیگر سرش به سنگ خورده است 

و دیگر نمی خواهد دزدی کند.
سابقه داری؟	 

بله، سابقه درگیری و حمل سالح و سرقت.
آخرین بار کی زندان بودی؟	 

سال 94 از زندان آزاد شدم.
شغل؟	 

در خرید و فروش خودرو داللی می کردم.
چرا دوباره دزدی کردی؟	 

نیاز به پول داشتم.

چه 	   را  ســرقــت  نقشه   
کسی طراحی کرد؟

دو نفر از دوستانم به سراغم آمدند و 
پیشنهاد این دزدی ها را دادند.

بدون هیچ مخالفتی پذیرفتی؟	 
بله، چون نیاز به پول داشتم پیشنهادشان 

را پذیرفتم.
تفنگ را از کجا تهیه کردی؟	 

مرزی  شهرهای  از  یکی  در  قبل  چندی 
خریدم.

چرا؟	 
به خاطر درگیری خریده بــودم که از آن 

استفاده نکردم.
تفنگ همیشه در سرقت ها همراهت 	 

بود؟
نه، فقط در آخرین سرقت همراهم بود.

شیوه و شگرد؟	 
درهای خانه ها را تخریب می کردیم و وارد 

خانه ها می شدیم.
چطور خانه ها را شناسایی می کردی؟	 

خاموش بودن چراغ خانه ها ما را به سمت 
آن ها می کشاند و چند دقیقه ای منتظر 
می ماندیم و اگر چراغ ها روشن نمی شد یکی 
از همدستانم از باالی دیوار وارد حیاط خانه   
می شد و در را برای ما باز می کرد و سپس ما 

برای سرقت وارد ساختمان می شدیم.
فکر می کردی دستگیر شوی؟	 

بله، مطمئن بودم. 
پس چرا دزدی کردی؟	 

ندانم کاری کردم.
ازدواج کردی؟	 

بله، زن و بچه   دارم.
خوب به فکر آن ها نبودی که دستگیر 	 

شوی؟
اتفاقیه که افتاده و دیگر نمی توان کاری 

کرد.
شنیدم به سمت ماموران تیراندازی 	 

کردی؟
در زمان سرقت وقتی پلیس را پیش روی 
ــدم چند گلوله به سمت زمین و  خــود دی
خودرو تیراندازی کردم که توانستیم فرار 
کنیم موقع دستگیری هم به سمت ماموران 
شلیک نکردم و به سمت هوا و اطراف آن ها 

تیراندازی کردم.
ــه کــار 	  ــد چ ــی ش ــر کــســی کــشــتــه م اگـ

می خواستی بکنی؟
فعال که به کسی تیر نخورده است.

آزاد شوی دوباره سرقت می کنی؟	 
ــاد شــده و ایــن کــار را  نــه، دیــگــر سنم زیـ

نمی کنم.
بعد از آزادی چه کار می کنی؟	 

کارگری می کنم ولی دزدی نه.
چــه تضمینی اســت کــه دیگر دزدی 	 

نکنی؟
پشیمانم و سرم به سنگ خورده است.

همدستانت کجا هستند؟	 
ــم به کجا فرار  فــراری هستند و نمی دان

کردند.
می دانــی به خاطر تیراندازی هایت 	 

اهالی محل هنوز ترس و وحشت دارند؟
اشتباه کردم و پشیمانم.

حرف آخر؟	 
پشیمانم و دیگر دزدی نمی کنم.

بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای 
متهم  فـــراری  همدست  دو  دستگیری 
ادامــه دارد و بازپرس پرونده با تقاضای 
چاپ عکس متهم خواست تا کسانی که از 
سوی این سارق مسلح هدف سرقت قرار 
به پلیس آگاهی کرج مراجعه  گرفته اند 

کنند. 

رئیس دزدان بار دوم نتوانست فرار کند

50 شلیک دزد هفت تیرکش در محاصره پلیس
تحلیل کارشناس

وقتی قبح خالف ریخته می شود
دکتر قربانعلی ابراهیمی 

جامعه شناس و استاد دانشگاه 
اصلی ترین ریشه تکرار جرم برای برخی مجرمان و این 
که بعد از آزادی با شجاعت و جسارت بیشتری مرتکب 
خالف می شوند این است که قبح خالف در زندان برای 
آن ها شکسته می شود. در این افراد وجدان برای همیشه 
خاموش می شود و با ورود به جامعه در نخستین برخورد 
یا انگی که به آن ها زده می شود سمت خالف کشیده 
می شوند و ترس شان از تکرار بزه می ریزد. علت وقوع 
جرم نیز در این مجرمان بی تاثیر نیست و تا زمانی که 
علت وقوع جرم وجود داشته باشد، با وجود اعمال انواع 
مجازات ها باز هم جرم از سوی مجرمان تکرار می شود تا 
حدی که زندان رفتن برای شان به شکل یک عادت درمی 
آید. یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن توجه شود 
مبارزه با علت وقوع جرم به شمار می رود که باعث می شود 
مجرم نیز خود معلول این علت شود. مسئله مهم دیگر 
نظارت هایی است که بعد از مجازات فرد متهم یا حبس 
وی باید در نظر گرفته شــود. یعنی سیستم به گونه ای 
تنظیم شود که مرتکب جرم بعد از آزادی از زندان هم تا 
مدتی تحت نظارت باشد. نظارت روی مجرمان سبب می 
شود گرایش شان به جرم کمتر شود اما اگر نظارت کافی 
روی برخی مجرمان وجود نداشته باشد بعد از آزادی از 
زندان باز هم به سادگی مرتکب رفتارهای ضداجتماعی 
سنگین تر می شوند. برای پیشگیری  از تکرار جرم و کاهش 
جسارت مجرمان الزم است بعد از آزادی از زندان و رهایی 
در جامعه آموزش های الزم برای تصحیح سبک زندگی 
به آن ها تعلیم داده شود. جرئت ورزی و به عبارت دیگر، 
داشتن قاطعیت مبتنی بر اعتماد به  نفس  یا جسارت های 
خطرناک که منتهی به بزهکاری و خالف های سنگین می 
شود همیشه در زندگی مثبت و خوب تلقی نمی شود بلکه 
ترس نیز مقوله ای است که نباید به طور کامل در افراد از 
بین برود. افرادی که جسارت کمتری دارند در دوحوزه 
دچار مشکل هستند نخست این که آن ها خودشان را 
از دیگران جدا می کنند و برای  برقراری اولین ارتباط با 
دیگران راحت نیستند. زمانی هم که با فرد مد نظر وارد 
گفت وگو می شوند، حرف کم می آورند و نمی توانند عالقه 
خود را به فرد مقابل نشان بدهند. این افراد اگر وارد زندان 
شوند و ترس شان از نظارت اجتماعی و قوانین بریزد قطعا 
مجرمان خطرناک تری می شوند که دست به هر جرم و 
بزه خشونت آمیزی می زنند. مشکل بعدی افراد با جرئت 
ورزی کم  این است که اجــازه می دهند دیگران از آن ها 
حداکثر سوء استفاده را بکنند و به هر خواسته و پیشنهاد 
غیرمنطقی جواب مثبت بدهند و این افراد نیز عالوه بر 
مشکالت فردی مسائل اجتماعی سنگینی را نیز رقم می 
زنند. جسارت و جرئت ورزی در حد میانه باید باشد زیرا 
افراط و تفریط در این مسئله خطرناک و آسیب زا به شمار 
می رود و فرد در این حالت یا قربانی می شود یا متهمی 

است که انگ جنایتکار به او زده می شود. 
اولین قدم برای تبدیل شدن به یک فرد جرئت ورز و جسور 
داشتن اعتماد به نفس کافی و آموزش مهارت های الزم 
برای یک زندگی سالم است،  زیرا اگر فرد جسارت بیش از 
حد داشته باشد ستیزه جو می شود و دست به رفتارهای 

بی رحمانه می زند.

مرد جوانی که چهار سال قبل یک دختر را آزار داده است 
دیروز پای میز محاکمه اصرار بر بی گناهی کرد .

اوایل تابستان امسال دختر جوانی به نام پوپک به پلیس 
آگاهی تهران رفت و از یک مرد 30 ساله به نام هومن شکایت 

کرد .
وی گفت: چهار سال قبل  با پسرجوانی به نام هومن آشنا 
شدم. او با من طرح دوستی ریخت و پس از فریب مرا آزار داد. 
او مرا تهدید کرده بود در این باره به کسی حرفی نزنم اما حاال 

آمده ام تا از او شکایت کنم .
به دنبال اظــهــارات دختر جــوان پلیس به ردیابی هومن 

پرداخت و وی را بازداشت کرد. 
هومن  مدعی بود بی گناه است و با میل پوپک  با او رابطه 

برقرار کرده است .
 هومن دیروز در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه ایستاد.
 در ابتدای جلسه پوپک به تشریح شکایتش پرداخت و برای 
هومن اشد مجازات خواست .وی گفت: هومن با وعده 
ازدواج مرا فریب داد .او مرا به خانه اش کشاند و آزارم داد و 
بعد رابطه اش را با من تمام کرد. او تهدیدم کرده بود در این 

باره به کسی حرفی نزنم. من از ترس آبرویم در این  چهار سال 
به همه خواستگارانم جواب منفی دادم  اما او ازدواج کرد.

سپس  هومن  در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : پوپک  دروغ 
می گوید که من او را آزار داده ام.  من چند سال قبل با او آشنا 
شدم و  به میل خودش او را به عقد موقتم درآوردم،اما پس از 

چند ماه و با پایان دوران صیغه رابطه ام را با او تمام کردم .

مرد شیطان صفت که شش زن را به  تله شیطانی انداخته  بود به اعدام 
و زندان محکوم شد. یک هفته بعد از سرقت دو مزدا 3 متعلق به دو 
زن تهرانی پلیس دزد مرموز را به دام انداخت و پرده از راز شیطانی او 
برداشت. محمود خیلی زود تحت تجسس جنایی پلیس قرار گرفت و 
مشخص شد این مرد راننده ارابه شیطان بوده   و  با خودروهای سرقتی 

شش زن را به دام شوم خود کشانده است.
در دادگاه	 

پسر شیطان صفت که حاال 25سال دارد درحالی محاکمه شد که تنها سه 
زن در جلسه حاضر بودند. یکی از زنان  گفت :من آن روز شوم از جلسه اولیا 
و مربیان مدرسه دخترم به خانه بر می گشتم . منتظر تاکسی بودم که یک 
پراید قراضه مقابل پایم توقف کرد .من که فکر می کردم راننده مسافرکش 
است  سوار شدم اما راننده ظاهری  به هم ریخته و کثیف داشت. تاول و 
زخم های روی دستش باعث شد به او مشکوک شوم. در نزدیکی پارک 
تهرانپارس می خواستم پیاده شوم اما راننده گفت مسیر را اشتباه آمده 
است.او به   بهانه دنده عقب،  صندلی خودرو را خواباند .او می خواست  
مرا آزار دهد که التماس کردم دست از سرم بر دارد .به او گفتم شوهر و 
بچه دارم اما با یک پیچ گوشتی به من حمله کرد . این زن که   با به خاطر 
آوردن صحنه های دلهره آور بار دیگر شوکه شده بود و به شدت اشک می 
ریخت ادامه داد: متهم پیچ گوشتی را  روی پهلویم گذاشت و گفت کلیه ام  
را سوراخ می کند. می خواستم با شوهرم تماس بگیرم اما او تهدید کرد 
که با چاقو به چشمانم می زند و مرا نابینا می کند .  سپس متهم در جایگاه 
ویژه ایستاد .قاضی از وی پرسید پزشکی قانونی آزار و اذیت دو زن را تایید 
کرده است .در این باره چه می گویی؟  که متهم شروع به دروغ گویی کرد. 
وی گفت: یکی از زنانی  که علیه من شکایت کرده ، با من رابطه دوستانه 
داشته است. بررسی پرینت تماس های من این موضوع را تایید می کند . 
شاکی که امروز در دادگاه حاضر است نیز  علیه من دروغ می گوید. من او 
را آزار نداده ام. بنابر این گزارش؛ قضات این مرد شیطان صفت را مجرم 

شناختند و او را به اعدام، زندان و شالق محکوم کردند.

 قرار افیونی ها اعدام برای راننده ارابه شیطان
در محاصره پلیس

زوج جوان که در زمینه فروش مواد مخدر فعالیت 
داشتند پس از دستگیری فروشنده اصلی را لو 

دادند.
ماموران  امسال  ــان  آب  12 شنبه  یک  شامگاه 
ــو در  ــران ن ــه ــتــری هــای 106 و 12۸ ت کــالن
گشت زنی شبانه در محله پیروزی به یک زن و 
شوهر مشکوک شدند که بعد از سوال و جواب و 
بررسی وسایل همراه  این زوج تریاک بسته بندی 

شده به دست آوردند.
زوج جوان در بازجویی های پلیسی ادعا کردند 
که مواد را از مردی به نام حمید تحویل گرفتند و 
قصد تحویل به فرد دیگری را داشته اند و تنها در 

این معامله واسطه بودند.
بدین ترتیب ماموران با کمک زوج جوان موفق 
به شناسایی خانه حمید شدند و در یک عملیات 
پیچیده وغافلگیرانه ماموران توانستند این متهم 

سابقه دار را دستگیر کنند.
مــامــوران در بــازرســی مخفیگاه حمید وسایل 
سرقتی زیاد و  440 گرم انواع مواد مخدر شامل 
تریاک، هروئین، شیشه و  کتب نفیس تاریخی و 

خطی به دست آوردند.
تیم پلیسی در تحقیقات پی بردند حمید وسایل 
سرقتی را از معتادان می گرفته و در ازای آن مواد 
مخدر به معتادان که بعضا ســارق هم بــوده اند 

تحویل می داده است.

سه پسر جــوان که زنی تنها را پس از 
ربودن  در بیابان های مسگرآباد آزار 
داده اند  دیروز در دادگاه از خود دفاع 
کــردنــد.  رسیدگی به ایــن پرونده به 
دنبال شکایت یک زن 55 ساله به نام 

رویا آغاز شد.
وی  به ماموران گفت: شوهرم چند 
سال قبل فوت کرد و من با دختر 22 
ساله ام زندگی می کــردم. تا این که 
چند مــاه قبل دخترم ازدواج کــرد و 
من تنها شدم .دیروز برای هواخوری 
به پارکی در شرق تهران رفته بودم 
که یک پسر جــوان به نام عــادل روی 
نیمکت کنار من نشست و سر صحبت 
را باز کرد .او به بهانه این که می خواهد 
مرا به خانه ام برساند ،از من خواست 
تا سوار موتورش شوم اما در بین راه 
حرف های ناجوری زد. به همین خاطر 

من بالفاصله از موتور پیاده شدم .
وی ادامــه داد: از این ماجرا ناراحت 

ــک بستنی فــروشــی  ــه ی ــه ب بـــودم ک
رفتم  تا کمی آرام شوم .همان موقع 
مهدی که دوســت عــادل بــود دنبالم 
ــد. او علت آشفتگی مــرا پرسید و  آم
گفت کمکم می کند .به همین خاطر  
من که به او اعتماد کرده بودم سوار 
خودرویش شدم. هنوز مسافت زیادی 
را طی نکرده بودیم که عادل و یکی از 
دوستانش به نام سیاوش سوار خودرو 
شدند. آن جا  بود که فهمیدم در تله آن 
ها افتاده ام .پسران  جوان مرا به بیابان 
های مسگرآباد بردند و بی رحمانه 
آزارم دادنــد . به دنبال شکایت رویا 
تحقیقات پلیس برای ردیابی عامالن 
جنایت سیاه آغاز شد و عادل و سیاوش 
ردیابی و بازداشت شدند، اما پلیس   

نتوانست ردی از مهدی پیدا کند.
ــروز در شعبه  بدین ترتیب، آن ها دی
12 دادگاه کیفری یک استان تهران 
حاضر شدند تا جلسه تحقیق از آن ها 

انجام شود .
سیاوش در دادگاه گفت : عادل با رویا 
طرح دوستی ریخت و ما را به دردسر 
انداخت، اما حاال که این زن علیه ما 
شکایت کرده است، من قبول دارم او 
را آزار دادم و بعد از من عادل و مهدی 

او را آزار دادند.
سپس  عادل در جایگاه ویژه ایستاد  
و جرمش را انکار کرد. وی گفت : من 
هیچ آشنایی با رویا نداشتم و نمی دانم 
چرا علیه من  چنین شکایتی را مطرح 

کرده است. 
وی در پاسخ به ســوال قاضی دربــاره 
من  ــت:  ــف گ هــمــدســتــش  مخفیگاه 
نمی دانم مهدی  به کجا رفته و هیچ 

نشانی از او ندارم.
 با پایان جلسه تحقیق، قضات دادگاه 
معرفی  قانونی  پزشکی  بــه  را  رویـــا 
کردند  تا پس از اظهار نظر کارشناسان 
متهمان در دادگاه  از خود دفاع کنند.

تله شیطانی 3 پسر برای زن تنها

اصرار بر بی گناهی یک ابلیس بعد از ازدواج
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سودوکو

دقيقه
30

متوسط

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

3 9
8 5

4 3 7
9 7

6 4 1 8
9 7

8 2 4
5 3 6

4 1 2

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضی

256184397
738926145
419357862
184695273
672431958
395278416
967812534
523749681
841563729

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

با توجه به تصاویر داده شده، کدام گزینه برای 
جای خالی مناسب است؟

بازی ریاضی:

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

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

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

اختالف تصاویر

خفن استریپ:

جدول ضرب

  بیابانی 

معمای شطرنج: 

اختالف تصاویر:

معمای شطرنج

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

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

را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

افقی: 1. آثار مطابق اصول و قواعد– ترسنده 2.گونه ای غزال 3. بی پرده - دست 
 مالیدن - ظاهر ساختمان - شكم بند طبی 4. پارچه دریایی - شاقول – سرب 

حل جدول شماره 7530 

5. بی ریش - شراب - احصائیه 6. چیز - حركت كرم – 
انبان 7. پسر کاوه آهنگر - حیا – بیماری 8. پوچ - بوی 
ماندگی - اهل آذربایجان 9. جریان باد - افترا – آقا 
10. راه میان بر - شاخص - حیوان نمایشگر دریایی 
– سراب 11. از آثار معروف عالمه محمد باقر مجلسی 
12. اثری از محمود دولت آبادی - از شهرهای استرالیا

   عمودی :1. حمام خودرو – طعام 2. حمالت انتحاری 
خلبانان ژاپن علیه کشتی های جنگی متفقین 3. دویار 
هم قد - طایفه غرب ایران - خرید تركی - از نام های 
خداوند 4.بهره و قسمت - بشقاب بزرگ - مقابل 
 نسیه 5. عزیز مصر - زبان گنجشک - خرما فروش 
6. چه وقت - شهر آرزو - درخت جوان 7. آهستگی 
- شهر خوردنی - حرف تردید 8. با ایمان - آب پاک 
– دلجویی 9. آزاد - اشــاره – پیمانه 10. خط كش 
مهندسی - دیروز - سرزنش - توان آخر 11. اثری 

ــدون  ــ ــری ــ ف از 
مــشــیــری 12. 
مخزن - كشور 
جــــــزیــــــره ای 
نــــــــزدیــــــــک 

انگلستان
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افقی:  1. ثروت – قلب قرآن – مرکز استان مرکزی 2. جایز –گردهمایی 
3.بدن - از شهرهای استان فارس - حرف ندا 4. از توابع گنبد كاووس 

- فرشته مهر و محبت 5. شهری در استان فارس - 
پیش شماره - حرف عصا 6. صفحه مدار الكتریكی 
- حمام خودرو 7. الهه دانش روم باستان – بیهوشی 
8. دیــوار كوتاه - دویــار هم قد - از كوه های مهم 
كشور 9. دریاچه - چیره دست 10. رها - تف – 
اندک 11.جنب - زمان معین 12. از تقسیمات 

قرآنی - تصدیق روسی - شاعر بزرگ یونانی
عمودی : 1. پوشاننده- ناشنوا - بازار سهام 2. نفی 
کننده- از سوره های قرآن کریم 3. صد متر مربع - 
حقوق بازنشستگی – آب شرعی 4. دانه سحر آمیز 
– سوبسید جدید 5. بانگ و صدا - شهر جشنواره 
7. بازداشتگاه  6. پایتخت تركیه – الم  – ضایع 
عرب - در قلعه 8. ورقه نازک آزمایشگاه- گشوده 
– آن سوی سقف 9. سلطه و غلبه – وحشی10. 
طریق کوتاه - پایتخت ازبكستان – ضمیر داخل 

ــت–  ــالم ع  .11
نــــــــقــــــــاب12. 
کشوری در شرق 
ــا - حــرف  ــق ــری آف
ــردیـــد - خــرمــا  تـ

فروش

ز ا س ا ن ش ک ز ا ن
ا ن د م ا ن د ب م د ا
ه ی و ا ه ز ر ز ا
د م ر س ن ا ر ه م ل

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

ر ا ی ع ر ی گ ب ا
ا ه ی ر ا ل ا س د ا ی

ل ا م ک ی ر م ک د ک

521784396
963152478
478639521
396215847
847963152
152478639
784396215
215847963
63952178 4

2 7 4 9
6 7

4 8 3 5 1
6 1 8

9 3
2 7 6

7 4 9 2 5
1 6
3 1 8
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تست هوش:  گزینه )3( تمام قسمت های رنگ شده غیر مشترک بین دو شکل باال 
در شکل پایین رنگ زده شده اند.

شرح در متن

حل جدول:

      ک  ر   ى  ف  ر  ت  ک  ب د 
   م ا ب  ه د ى ا ز م  ف ى ل  د ا ز
   ق  م ل  س ل  ا  ن ا و ى ل  
   م ل و ت  خ  ن ا ى س ن  پ ا ک ن 
 ا ى ر  ا ى ر ا  ت ن  ر  د ا ق ر

   ر م ق م  ز و م ت  ت ر ج ا  ر د 
   ا ه  و   ع  ى ى ا 
  ن  ى ر ا گ ت س ر  د م
 د ا ز ک ر ت  ب ا ن ب 

 ا ش  ا ت  ن ا ق ر ى 
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ی س ا ن ش ن ا ت س ا ب
د د ن پ ی ر ج ه
و ط د ا د ی ل ا م ر

س و ا ل ی م ا ب د ا
ت ق ر س ل ن ک ا ل م
م س ر ا م ک ل ن ا

ش ن خ ا و ل ی ک ف
ت س ی ک م ا ه و ک ش
ر ل ک ن ش ک ا ک ل ا

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

معما 

معمای چوپان و پل
چوپانی یک گرگ و یک گوسفند و مقداری علف دارد 
و می خواهد از پلی بگذرد که این پل ظرفیت تحمل 
دو چیز را دارد. چگونه این چوپان گرگ و گوسفند 
و علف را به آن طــرف پل ببرد بــدون ایــن که هیچ 

معمای چوپان و پل:  ابتدا گوسفند را به آن طرف می برد و برمی گردد کدام شان خورده شوند؟
علف را به آن طرف می برد و گوسفند را بر می گرداند و همان موقع گرگ 
را به آن طرف می برد و سپس بر می گردد و در نهایت گوسفند را   با خود 

می برد. در این صورت هیچ کدام طعمه دیگری نمی شوند.



 رد شایعه حذف یک قطعه 
از آلبوم چاوشی

 چهارمین قطعه آلبوم 
منتشرنشده  و  جدید 
مــحــســن چـــاوشـــی لو 
رفــت.بــخــشــی از ایــن 
قطعه به طور گسترده 
در فضای مجازی پخش 
ــادی حسینی  شد و ه
تهیه کننده این آلبوم به 

همین دلیل در صفحه شخصی خود نوشت: »همه 
می دانند تهیه و تولید هر آلبوم جدید چه به لحاظ 
مادی و چه به لحاظ معنوی، چه عرق ریزی ها، 
زحمت ها و باید و نبایدهایی دارد و وقتی یک 
قطعه، به هر دلیلی لو می رود، برای تیم تهیه کننده 
به لحاظ مادی و معنوی خسارت های بسیاری به 
دنبال دارد. همراهان محسن چاوشی همیشه 
حرفه ای بوده و هستند و اسیر حواشی نشده و 
نمی شوند. هیچ آلبومی بی مخاطب معنی ندارد 
و من و محسن چاوشی هم مثل همیشه تا هر وقت 
که باشیم و کار کنیم، برای شما می جنگیم و کار 
می کنیم تا به گوش شما برسانیم.« این اولین 
باری نیست که یک قطعه یا بخشی از آثار چاوشی 
در آستانه انتشار لو مــی رود. به همین دلیل در 
فضای مجازی شایعه شده بود که تهیه کننده 
تصمیم گرفته به خاطر تنبیه هوادارها قطعه لورفته 

»بحر تفکر« را از آلبوم »بی نام« حذف کند.

 محمدرضا فروتن 
به فکر انتشار آلبوم است

با  بکش«  »نفس  قطعه 
صدای محمدرضا فروتن 
و آهــنــگ ســـازی کــارن 
همایونفر منتشر شد.این 
با  گذشته  روز  بازیگر 
انــتــشــار ایـــن قطعه در 
خود  شخصی  صفحه 
نفس  »قطعه  نــوشــت: 

بکش از آلبوم ژنتیک منتشر شد.« او پیش از این دو 
قطعه دیگر به نام هیهات و اینستاگرام منتشر کرده 
بود که با واکنش های منفی بسیاری مواجه شد. با 
این حال انگار قصد این بازیگر برای ورود به عرصه 
موسیقی جدی است و باید منتظر آلبومی باشیم که 
خود از آن به نام »ژنتیک« یاد کرده است. شعر قطعه 
جدید محمدرضا فروتن همانند قطعه های قبلی او از 
اندیشه فوالدوند بازیگر و ترانه سراست و عجیب تر این 
که آهنگ سازی آن ها به عهده کارن همایونفر آهنگ 

ساز برجسته کشورمان است.

 غافل گیری گروه رستاک 
برای هواداران

گروه موسیقی رستاک روزهای جمعه و شنبه آینده 
تازه ترین کنسرت خود را با اجرای قطعات جدید 

در تاالر وحدت تهران برگزار می کند.
به گــزارش مهر، به گفته دســت انــدرکــاران، این 
کنسرت با غافل گیری هایی همراه خواهد بود. 
رپرتوار این برنامه از موسیقی مناطق آذربایجان، 
بوشهر،  شــیــراز،  لرستان،  گیالن،  کردستان، 
خراسان و کرمان خواهد بود که عمده آن ها از 
آلبوم های »بهار«، »میان خورشید های همیشه«، 
»سرنای نوروز« و »همه اقوام من« انتخاب شده اند.

۱۱ادب و هنر سه شنبه ۱4 آبان ۱398
7 ربیع االول۱44۱.شماره 20235

موسیقی ادبی

محمد معتمدی از ایران می خواند

آهنگ ساز و رهبر ارکستر از انتشار جهانی آلبوم دوم 
چهره ها

خواننده
»مادرم ایران« با صدای محمد معتمدی و تقدیم آن به 
ــده موسیقی  ــازان شناخته ش تــعــدادی از آهنگ سـ
کشورمان خبر داد. علی رهبری در این باره به مهر گفت: »این آلبوم با 
ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا به صورت زنده در کنسرت ضبط شده 
که آغــاز آن با اجــرای قطعه »دنیای بــدون جنگ« است و من آن را به 

استادم، حسین دهلوی تقدیم کردم. این اثر دربرگیرنده فضایی کاماًل ایرانی است که آن را 
در سال ۹۶ با شعری از محمد فرید ناصری به اتمام رساندم«.

»چشم انتظاری« شجاعی منتشر شد

 انتشارات نیستان کتاب »چشم  انتظاری«،  تازه ترین اثر 
چهره ها

نویسنده
سید  مهدی شجاعی را روانه بازار نشر کرد. به گزارش 
تسنیم، این کتاب دربرگیرنده مفهوم انتظار و شامل 40 
متن ادبی درباره انتظار است. شجاعی که پیشتر نیز نیایش های ادبی 
فراوانی از او منتشر شده،  در این کتاب  به گفت وگو با امام زمان)عج( 
پرداخته است و همه این متن های ادبی، حالت نیایش گونه دارند. از دیگر 

ویژگی های این اثر، چاپ آن به صورت نسخه نفیس است که با  نقاشیخط های فرزاد ادیبی 
همراه شده است.

توئیت وزیر آموزش و پرورش 
درباره تغییرات کتاب های 

فارسی

وزیر آموزش و پرورش به انتشار فهرسِت حذفیات 
کتاب های فارسی مــدارس واکنش نشان داد. 
نوشت:  توئیتی  در  مــیــرزایــی  حــاجــی  محسن 
»تغییرات کتب درسی مطرح شده مربوط به سه 
سال پیش است اما تلنگری برای بررسی بیشتر 
بود. دستور دادم بررسی کارشناسانه، دقیق و 
منصفانه ای صورت بگیرد. به عنوان وزیر آموزش و 
پرورش به همه کسانی که دل نگران فرهنگ کشور 
هستند، اطمینان می دهم آموزش و پرورش پاسدار 
و مروج سرمایه های معنوی کشور است«. گفتنی 
است در فهرستی که در فضای مجازی منتشر شد، 
به حذف اشعار هوشنگ ابتهاج، شفیعی کدکنی، 
ایرج میرزا، خیام و... از کتاب های درسی اشاره 
شده بود. این در حالی است که غزل »ای مهربان تر 
از برگ در بوسه های بــاران« شفیعی کدکنی در 
کتاب فارسی دوازدهم، رباعی »هنگام سپیده دم 
خروس سحری« خیام در فارسی دهم، شعر »خان 
هشتم« اخــوان ثالث در فارسی دوازدهــم و شعر 
»ایران ای سرای امید« هوشنگ ابتهاج در فارسی 

پنجم دبستان آمده است.

انتشار کتابی درباره اولین 
شاعر زِن فارسی

 

کتاب »رابعه بلخی؛ مام مهربان شعر فارسی« به قلم 
وحید و خلیل حسینی عطار از طرف نشر شمشاد 
چاپ و روانه بازار کتاب شد. به گزارش ایبنا، رابعه 
ُقـــزداری، مشهور به رابعه بلخی،  دختر کعب 
نخستین زن شناخته شده شاعر پارسی سرای نیمه 
نخست سده چهارم هجری و همدوره با رودکی 
است که از او به عنوان مــادر چکامه پارسی نام 
برده اند اما متأسفانه چه به لحاظ کیفی و چه به 
لحاظ کمی، آثار قابل تاملی درباره او منتشر نشده 
است. کتاب »رابعه بلخی؛ مام مهربان شعر فارسی« 
جزو معدود آثاری است که هرچند در قامتی نحیف 
و با حجمی کم ظاهر شده اما سعی کرده است به 
زندگی و زمانه رابعه، اشعار او و نگاهی که دیگر 

شاعران و ادیبان به او داشته اند، بپردازد.

کپی های برابر اصل!
چرا استاد کمال الملک، برخی آثار »داوینچی« و »رامبرانت« را کپی می کرد؟

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

وقتی کمال الملک کپی می کرد
نشناخت.  نمی توان  را  ایرانی  بــزرگ  نقاش  کمال الملک، 
محمد غفاری که ناصرالدین شاه به او لقب »کمال الملک« را 
داد، یکی از بزرگ ترین نقاش های معاصر ایران است. بعد از 
فوت ناصرالدین شاه، او نتوانست در دربار مظفرالدین شاه 
بماند. بنابراین در 47 سالگی راهی اروپا شد و این سفر سرآغاز 
افق های جدیدی در نقاشی او شد. او از این فرصت استفاده کرد 
و عالوه بر نشست و برخاست با هنرمندان اروپایی و یادگیری 
تکنیک های مختلف هنری به کپی برداری آثار رامبرانت روی 
آورد. این کپی ها آن قدر به اصل شان شبیه بودند که نمی شد 
آن ها را از اصل شان تشخیص داد. کمال الملک در مدت اقامت 
چهارساله  اش در اروپا، این رویه را با کپی نقاشی های رافائل و 
داوینچی ادامه داد. طرح باال مقایسه طرح »گدایان کوچک« 

آدولف بوگرو نقاش فرانسوی و قلم زنی کمال الملک است.

»دافن« یک روستای سراسر کپی بردار!

بیشتر ما چین را با کپی های بی کیفیت از کاالهای اصلی 
می شناسیم اما ماجرای روستای دافن عجیب تر از چند کپی 
ساده است. بسیاری از مردم این منطقه دوره هایی حرفه ای 
برای کپی آثار هنری بزرگ دنیا را می گذرانند و روزانه ده ها 
قطعه کپی از اثری را که شاید خلق آن مدت ها زمان برده، 
یک ساعت و نیمه خلق می کنند و با قیمت های بسیار باالیی 
می فروشند. ژئو کیانگ دونگ یکی از افراد این روستاست که 
طبق گفته خود به خبرگزاری های محلی تا به حال 70 هزار 
قطعه از آثار ونگوگ را نقاشی کرده و با مبلغی معادل حدود 30 
تا 230 دالر به فروش رسانده است. نقطه آغاز این ماجرا در این 
روستا مربوط به دهه 1۹۹0 میالدی است که گروهی متشکل 
از 20 هنرمند به سرپرستی یک تاجر چینی، ساکن این روستا 
می شوند و آثار هنرمندان بزرگی مانند داوینچی و ونگوگ را 
کپی می کنند. آن ها آثار مذکور را با مبالغ ناچیزی به مشتریان 
خود در سراسر دنیا می فروشند و بعد از مدت کوتاهی تجارت 
آن ها رونق می گیرد. این باعث می شود آن ها برای گسترش 
تجارت خود از اهالی روستا بخواهند تا در این شغل آموزش 
ببینند و حتی هنرمندانی را از سایر نقاط چین به دافن دعوت 
کنند. شاید باورش سخت باشد اما دافن اکنون تولید حدود ۶0 

درصد آثار هنری جعلی جهان را در اختیار دارد.

 از کپی های خالق »جیغ« 
تا خودکپی برداری های ونگوگ

کپی برداری به منظور تقویت طراحی و آشنایی با شیوه نقاشی 
نقاشان بزرگ در جهان هم سابقه دارد. ادوارد مونک نقاش 
بزرگ نروژی و خالق تابلوهای مشهوری مانند مجموعه تابلوی 
فریاد که معموال به نام »جیغ« شناخته می شود، در نوجوانی این 
کار را تجربه کرده است. او در 13 سالگی به طور جدی نقاشی 
می کشید و در مدرسه نمایشگاهی از آثارش را برگزار می کرد. 
مونک بعد از این دوره، به کپی برداری از نقاشی های معروف 
پرداخت و بعد از آن به سراغ تجربه نقاشی با رنگ روغن رفت 
و کم کم در سبک اکسپرسیونیسم به شهرت رسید. ونگوگ 
نقاش بزرگ هلندی نیز از این قاعده مستثنا نیست و البته 
آثار زیادی از او کپی برداری شده اند. برخی تابلوی »شب های 
پرستاره« او را تاثیرپذیرفته ترین اثر از »موج بزرگ کاناواگا« 
هوکوسای ژاپنی می دانند. او بعد از ترک زادگاهش و عزیمت 
به جنوب فرانسه، تابلوی »گل های آفتاب گــردان« را برای 
تزیین اتاق خواب دوستش، پل گوگن که او هم نقاش بزرگی 
است، خلق کرد. ونگوگ در سال 188۹ خود کپی دیگری 
از این نقاشی کشید و دوباره این کار را در سال های بعد تکرار 
کرد. هرچند گاهی نسخه های متفاوت این تابلو در طول تاریخ 

به شاگردان او نسبت داده می شود.

گروه ادب و هنر - در طول تاریخ، آثار هنری که با اصل شان مو نمی زنند کم نبوده است. 
حتی در مواردی این آثار با اصل شان اشتباه گرفته می شد که در این مطلب قرار است 
بیشتر از آن ها بگوییم. البته این کپی کاری ها معموال با استناد به اصل اثر است و نمی توان 
آن ها را شبیه برخی نقاشی هایی دانست که بعد از روی دیوار گالری رفتن ماجرای کپی 
بودن شان از روی یک اثر مشخص می شود. جالب این که بدانید چند ماه پیش نمایشگاهی 

در کشورمان برگزار شد که در آن کپی با کیفیتی از آثار هنری بزرگ دنیا به نمایش 
گذاشته شد و به فروش رفت. مدیر این گالری گفته بود: ایده اولیه این کار از آن جا شکل 
گرفت که آثار نقاشی نقاشان معروف دنیا قیمت های بسیار گرانی دارند و آثار هنرمندان 
داخلی نیز قیمت های باالیی دارند، بسیاری از افراد هم عالقه مند هستند تابلوهای 
نقاشی روی بوم را در منزل داشته باشند، به همین دلیل این گالری را طراحی کردیم.
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پرســش های خــود را در تمــام زمینه هــای 

شــماره  بــه  پیامــک  طریــق  از  حقوقــی، 

2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن 

پیامک حتما کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

مشاوره حقوقی  سخن اندیشه 

جهان کتاب 

پرسش: اگر فردی که زن و بچه دارد، فوت کند 
ولی پدر و مادر او زنده باشند و بعد، آن ها هم 
فوت کنند و ارثی به جا گذارند، آیا به وارثان 
فرد فوت شده اول، ارث تعلق می گیرد یا خیر؟ 
پاسخ: ممکن است به آن ها ارث تعلق بگیرد. اگر 
پدر بزرگ و مادر بزرگ غیر از فرزند مرحومشان، 
فرزند یا فرزندان دیگری داشته باشند، نوه ها چیزی 
به ارث نمی برند. اما اگر پدر بزرگ و مادربزرگ 
وارثانی نداشته باشند که از لحاظ خویشاوندی از 
نوه ها به آن ها نزدیک تر باشند، آن ها ارث می برند. 
برای توضیح بیشتر، ضروری است با چند اصطالح 
رایج در بحث ارث آشنا شویم. شخص مرحوم را که 
ث« )بر وزن  از خود اموالی به جا گذاشته است، »ُمَورِّ
م(، شخصی که اموال را به ارث می برد »وارث« و  معلِّ
جمع آن ها را »ُوّراث«، »َوَرِثه« یا »وارثان« و آن چه از 
اموال و دارایی مرحوم باقی مانده است را »ماَتَرک« 
یا »َتَرِکه« می گویند. فرض کنیم، علی که فرزندانی 
به نام های حسن و عباس دارد، در سال 1390 
فوت کند و فرزند وی، عباس که خود دو فرزند و یک 
همسر به نام های امیر، محسن و مریم دارد، در سال 
1386 فوت کرده باشد. یکی از شروط وراثت و ارث 
بردن، زنده بودن وارث هنگام فوت مورث است. 
)ماده 875 قانون مدنی( بنابراین عباس که پیش 
از پدر خود یعنی علی فوت کرده است، پس از فوت 
پدرش، از او مالی به ارث نمی برد. ماده910 قانون 
مدنی مقرر داشته است: »هر گاه میت اوالد داشته 
باشد گر چه یك نفر، اوالد اوالد او ارث نمی برند.« 
بنابراین، از آن جا که علی در زمان فوت، صاحب 
فرزندی به نام حسن بوده است، نوه های وی )امیر 
و محسن( از او چیزی به ارث نمی برند و تمام ماترک 
او به حسن می رسد. اما اگر حسن نیز قبل از فوت 
پدر خود از دنیا رفته باشد، تنها وارثان علی در زمان 
فوت وی، نوه هایش )امیر و محسن( هستند و ماترک 
علی به آن ها می رسد. مریم با علی )پدر شوهرش( 
خویشاوندی خونی )یا َنَسبی( ندارد. خویشاوندی 
َسَببی یعنی خویشاوندی ناشی از ازدواج نیز فقط 
بین زن و شوهر رابطه توارث ایجاد می کند. بنابراین، 

مریم در هیچ صورتی از علی ارث نخواهد برد.

 ضرورت اظهار همدردی
 در سیره امام یازدهم)ع(

حجت االسالم دکتر جواهری 
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی 
امـــام حسن عــســکــری)ع( در حدیثی تربیتی 
فرموده اند: »لیس من االدب اظهار الفرح عند 
المحزون )بحاراالنوار، ج78، ص374(؛ آشکار 
کردن سرور و خوشحالی، پیش روی فرد غمدیده 
و مصیبت زده، از ادب نیست.« امام یازدهم)ع( در 
این حدیث، یک نمونه از رفتارهای خالف ادب و 
جلوه های بی ادبی را به پیروان خود نشان داده اند 
تا از آن پرهیز کنند. اظهار شادمانی و اظهار حزن، 
هریک جایگاهی دارد و باید جا و مکان هریک را 
شناخت و رعایت کرد.  حزن در حزن اهل بیت)ع( 
و شادمانی در شادی اهل بیت)ع(، مالک غمگین و 
شاد بودن برای شیعیان است. از سوی دیگر، اظهار 
و آشکار کردن خوشحالی و شادمانی، پیش روی 
انسان اندوهگین و عزادار نیز، خالف ادب محسوب 
می شود. باید با غمدیده، اظهار همدردی  و از 
مصیبتی که بر او وارد شده، اظهار ناراحتی کرد و 
به او تسلیت گفت. نمونه بارز ادب و فرهیختگی در 
روابط اجتماعی با محزون اظهار حزن کردن است؛ 
چرا که اظهار شادمانی در چنین مواقعی، نوعی 

بی ادبی و بی معرفتی خواهد بود.

جواد نوائیان رودسری – دوران امامت امام 
حسن عسکری)ع(، مانند پدر و جد بزرگوارش، 
در شرایطی پراختناق سپری شد. پس از شهادت 
ــاره مقر حکومت  ــا)ع( و بازگشت دوب امــام رض
عباسی به بغداد و نیز، غلبه بیش از پیش اشاعره، 
به عنوان یک مکتب فکری در جامعه اسالمی، 
شرایط به طور روزافزون، برای امامان شیعه)ع( 
و پیروانشان سخت شد. با این حال، در پیش 
بودن عصر غیبت و لزوم تدارک مقدمات برای 
آغاز آن، باعث می شد که توجه به موضوع هدایت 
ومدیریت شیعیان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
باشد. این مسئله، به ویژه در ایام نزدیک به آغاز 
عصر غیبت، بسیار حساس و راهبردی بود. امام 
حسن عسکری)ع( برای این موضوع تمهیداتی 
اندیشید و با اتخاذ روش هــای مدیریتی ویژه، 
شرایط را به نحو مؤثری آماده کرد که در ادامه 

مطلب به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.  

کوشش های علمی 	 
امام حسن عسکری)ع( در میان آن همه خفقان 
و فشار، توانست شاگردانی تربیت کند که هر 
کدام، به سهم خود، در نشر و گسترش معارف 
اســالم و دفع شبهات دشمنان، نقش مؤثری 
داشتند. شیخ تــوســی، تــعــداد شــاگــردان آن 
حضرت را بیش از صد نفر ثبت کرده است  که 
در میان آن ها، شخصیت های برجسته  ای مانند 
احمد بن اسحاق اشعری قمی، ابوهاشم داوود 
بن قاسم جعفری، عبدا... بن جعفر حمیری، 
ابو عمرو عثمان بن سعید َعمری، علی بن جعفر 
و محمد بن حسن صّفار، به چشم می خورند که 
شرح خدمات آن ها در این مختصر نمی گنجد. 
عالوه بر تربیت این شاگردان، گاه مشکالت و 
تنگناهایی برای مسلمانان پیش می آمد که جز 
امــام حسن عسکری)ع(، شخصیتی از عهده 
حل آن ها بر نمی آمد. آن حضرت)ع( در این 
مواقع، با علم الهی خود، بن بست به وجود آمده را 

می شکست و مشکل را برطرف می کرد.

تقویت شبکه ارتباطی	 
در زمــان امــام عسکری)ع(، تشیع در مناطق 
مختلف جهان اسالم گسترش یافته بود. شهرها 
و مناطقی مانند کوفه، بغداد، نیشابور، قم، آبه 
)آوه(، مدائن، خراسان، یمن، ری، آذربایجان، 
سامرا، جرجان و بصره ،از پایگاه های شیعیان به 
شمار می رفت. در میان این مناطق، به دالیلی، 
سامرا، کوفه، بغداد، قم و نیشابور از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود. گستردگی و پراکندگی 
مراکز تجمع شیعیان، وجود سازمان ارتباطی 

منظمی را ایجاب می کرد تا پیوند شیعیان را با 
حوزه امامت از یک سو و ارتباط  آن ها را با هم، 
از سوی دیگر، برقرار و از این رهگذر، شیعیان را 
از نظر دینی و سیاسی، رهبری و سازمان دهی 
کند. این نیاز، از زمان امام نهم)ع( و حتی پیش 
از آن، احساس می شد و شبکه ارتباطی وکالت 
و نصب نمایندگان در مناطق مختلف، به منظور 
برقراری چنین شبکه ای، از آن زمان اجرا شده 
بود. این برنامه در زمان امام عسکری)ع( نیز پی 
گرفته شد. به گواهی اسناد و شواهد تاریخی، 
آن حضرت نمایندگانی از میان شخصیت های 
برجسته شیعه برگزید، در مناطق متعدد منصوب 
کــرد و با آن ها در ارتباط بــود و از ایــن طریق، 
شیعیان را در همه مناطق هدایت می کرد. از 
میان این نمایندگان، می توان از »ابراهیم بن 

عبده«، نماینده امام در »نیشابور«، یاد کرد.

فعالیت های سّری سیاسی 	 
امام عسکری)ع(، با وجود محدودیت هایی که از 
طرف دستگاه خالفت ایجاد شده بود، یک سلسله 
فعالیت های سّری سیاسی را رهبری می کرد که 
با گزینش شیوه های بسیار ظریِف پنهان کاری، 
از چشم جاسوسان دربار دور می ماند. در این 
زمینه، نمونه های فراوانی وجود دارد.»عثمان بن 
سعید َعمری« که از نزدیک ترین و صمیمی ترین 
ــام)ع( بود، زیر پوشش روغن فروشی  یــاران ام
فعالیت می کرد. شیعیان و پیروان امام حسن 
عسکری)ع(، اموال و وجوهی را که می خواستند 
به امام)ع( تحویل دهند، به عثمان می رساندند 
و او، آن ها را در ظرف ها و َمشک های روغن قرار 
می داد و به حضور امــام)ع( می رساند . »داوود 
بن اسود«، خدمت گزار امام حسن عسکری)ع( 

می گوید: امـــام)ع( به من فرمود این چوب را 
بگیر و نزد »عثمان بن سعید« ببر و به او بده. من 
چوب را گرفتم و روانــه شدم. در راه به یک نفر 
سّقا برخوردم. قاطر او راه مرا بست. سقا از من 
خواست حیوان را کنار بزنم. من چوب را بلند 
کردم وبه قاطر زدم. چوب شکست و من وقتی 
ــردم، چشمم به  محل شکستگی آن را نگاه ک
نامه هایی افتاد که در داخل چوب بود. به سرعت 
چوب را زیر بغل گرفتم و برگشتم و سقا مرا به باد 

فحش و ناسزا گرفت!

تقویت و توجیه سیاسی رجال شیعه 	 
امــام  سیاسی  فعالیت های  جــالــب تــریــن  از 
عسکری)ع(، تقویت و توجیه سیاسی رجال مهم 
شیعه در برابر فشارها و سختی های مبارزات 
سیاسی در راستای حمایت از آرمان های بلند 
تشیع بود. از آن جا که شخصیت های بزرگ شیعه 
در فشار بیشتری قرار داشتند، امام)ع( به تناسب 
مورد، هر یک از آنان را به نحوی دلگرم و راهنمایی 
می کرد و روحیه آن ها را باال می برد تا میزان 
صبر و آگاهی شان در برابر فشارها، تنگناها و 
فقر و تنگدستی، فزونی یابد و بتوانند مسئولیت 
بزرگ اجتماعی و سیاسی و وظایف دینی خود 
را به خوبی انجام دهند. »محمد بن حسن بن 
میمون« می گوید: نامه ای به امام عسکری)ع( 
نوشتم و از فقر و تنگدستی شکایت کردم، اما 
بعد پیش خود گفتم: مگر امام صادق)ع( نفرمود 
که فقر با ما، بهتر از توانگری با دیگران است و 
کشته شدن با ما بهتر از زنده ماندن با دشمنان 
ماست. امام)ع( در پاسخ نامه »محمد بن حسن« 
نوشت: هرگاه گناهان دوستان ما زیاد شود، 
خداوند آن ها را به فقر گرفتار می کند و گاهی از 

بسیاری از گناهان آنان در می گذرد. همچنان 
که پیش خود گفته ای، فقر با ما بهتر از توانگری 
با دیگران است. ما برای کسانی که به ما پناهنده 
شوند، پناهگاهیم و برای کسانی که از ما هدایت 
بجویند، نوریم. ما نگهدار کسانی هستیم که 
]برای نجات از گمراهی[ به ما متوسل می شوند. 
هر کس ما را دوست بدارد، در رتبه بلند ]تقّرب 
به خدا[ با ماست و کسی که پیرو راه ما نباشد، به 

سوی آتش خواهد رفت.

تمرین برای عصر غیبت	 
از آن جا که غایب شدن امام و رهبر هر جمعیتی، 
یک واقعه نامأنوس و باور کردن آن و نیز تحمل 
مشکالت ناشی از آن، برای مردم دشوار است، 
پیامبر اســـالم)ص( و امامان پیشین)ع(، به 
تدریج مــردم را با این موضوع آشنا و افکار را 
برای پذیرش آن آماده می کردند. این تالش 
در عصر امام عسکری)ع( که به دوران غیبت 
نزدیک تر بود، بیشتر به چشم می آمد. امام)ع( 
از یک طــرف، با وجــود تأکید بر تولد حضرت 
مهدی)عج(، او را تنها به شیعیان خاّص و بسیار 
نزدیک نشان مــی داد و از طرف دیگر، تماس 
مستقیم شیعیان با خود آن حضرت، روز به 
روز، محدودتر و کمتر می شد؛ به طــوری که 
حتی در شهر ســامــّرا، به مراجعات و مسائل 
شیعیان از طریق نامه یا به وسیله نمایندگان 
خود پاسخ می داد و به این ترتیب، آن ها را برای 
تحمل اوضاع و شرایط و تکالیف عصر غیبت و 
ارتباط غیر مستقیم با امام)عج( آماده می کرد.

به این ترتیب و با این تمهیدات، شرایط برای 
ورود شیعیان به عصر غیبت فراهم و با شهادت 
مظلومانه امام حسن عسکری)ع(، این عصر 

آغاز شد.
منابع: 

حیات فکری و سیاسی امامان شیعه)ع(؛ رسول 

جعفریان؛ انتشارات انصاریان؛ 1381

سیره پیشوایان؛ مهدی پیشوایی؛ مؤسسه امام 

صادق)ع(؛ 1381

عسکری)ع(؛  حسن  ــام  ام زندگانی  در  سیری 

محمدحسین زارعی؛ کتاب جمکران؛ 1392

 تدابیر سیاسی و تمهیدات علمی امام  عسکری)ع( 
برای آغاز عصر غیبت 

درباره پدیده نویسندگان کرایه ای

 آن ها می نویسند
 شما مشهور می شوید!

در سال های اخیر، نوشته های کرایه ای رمان ها، 
در بازار بیداد می کند؛ چون مردم نسبتًا مرفه تر 
دوست دارند داستان های خود را چاپ کنند. 
به گزارش ایبنا، به نقل از فوربس، سایه نویس یا 
نویسنده در سایه )Ghostwriter( چند سالی 
است که به ویژه در کشورهای غربی رواج یافته 
است. این نویسندگان کرایه ای، افرادی هستند 
که اثری نوشتاری مانند کتاب، مقاله، داستان و 
گزارش را به صورت رسمی و قانونی به نام کس 
دیگری می نویسند. در میان مشاهیر، مدیران و 
رهبران سیاسی، مرسوم است که سایه نویس ها 
را به خدمت می گیرند. آن ها برای ویراستاری 
یا نوشتن نسخه پیش نویس زندگی نامه، مقاله 
و دیگر گونه های نوشتاری استخدام می شوند. 
نویسندگان  این گونه  کتاب های  مشتری های 
ــدر زیـــاد هستند کــه موسسات  ــه ای آن ق ــرای ک
ــرای نوشتن و چــاپ کتاب تاسیس  بسیاری ب
شده است. نویسندگان سایه کتاب های مستند 
نسبت به کتاب های داستانی از کمیت بیشتری 
برخوردارند و این کار تقریبًا به یک تجارت رسمی 
تبدیل شده اســت. دانشمندان، دانشجویان، 
محققان و تمام اصناف دیگر برای ثبت اطالعات 
خود نیاز به نویسندگان ماهری دارنــد که این 
روزها حتی سازمان های بزرگی برای آن تاسیس 
ــت. جنیفر بــانــاش، مدیر یکی از این  شــده اس
سازمان ها، می گوید که مشتری  نویسندگان 
سایه، برای نوشتن کتاب های داستان از تمام 
قشرها هستند. آن ها تنها پول بیشتری دارند و 
می خواهند داستان شخصی شان به روشی کاماًل 

ادبی منتشر شود. 
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آشفته بازار خیانت
از  یکی  تلفنی  تماس  بــا  و  سراسیمه  وقتی 
دوستانم خودم را به کافی شاپ رساندم مانند 
انسانی برق گرفته خشکم زد. آن چه می دیدم، 
باورپذیر نبود و نمی توانستم این صحنه را 

تحمل کنم که ناگهان ...
این ها بخشی از اظهارات زن 27 ساله ای 
است که مدعی بود بیان سرگذشت اش درس 
عبرتی برای دختران جوان خواهد بود تا فریب 
ظاهر و  جمالت عاشقانه هوس آلود را نخورند 
و از رفتن به پارتی های گناه آلود خودداری 

کنند.
 این زن جوان که اسیر مکافات روزگــار شده 
بود و افکارش در دو راهی تردید، آشفته بازار 
خیانت را به تصویر می کشید درباره ماجرای 
ازدواجــش به کارشناس اجتماعی کالنتری 
آبکوه مشهد گفت: پنج سال قبل در حالی که 
تحصیالت دانشگاهی را به پایان رسانده بودم 
احساس می کردم دوران جدیدی از زندگی ام 

آغاز شده است. 
آرام آرام افکارم را به سوی یک زندگی رویایی 
سوق می دادم و از این که دوره کارشناسی 
را با نمرات خوب پشت سر گذاشته بودم، در 
پوست خود نمی گنجیدم. پدرم تمکن مالی 
خوبی داشت و همه خواسته هایم را برآورده 
می کرد اما من ناخودآگاه به بیراهه رفتم و 
مسیر اشتباهی را برای تفریح و خوش گذرانی 

برگزیدم. 
ماجرا از آن جا آغاز شد که به دعوت یکی از 
دوستانم و به بهانه جشن دانش آموختگی پا به 
یک پارتی مختلط گذاشتم. در حساب بانکی 
ام به اندازه کافی پول وجود داشت و من مرتب 

به ظاهر خودم می رسیدم.
 آن شب نیز در پارتی دوستانه حجابم را کنار 
گذاشتم و این گونه مورد توجه حاضران قرار 

گرفتم. 
برنمی  من  از  را  نگاهش  »یعقوب«  شب  آن 
داشت و گاهی با جمالتی زیبا مرا تحت تاثیر 

احساسات عاطفی قرار می داد. 
خیلی زود گفت وگوی من و یعقوب صمیمانه 
تر شد و بدین ترتیب رابطه پنهانی من و او شکل 
گرفت.  به طوری که دیگر با دعوت یعقوب در 
همه پارتی های شبانه شرکت می کردم و او را 
نامزد خودم می دانستم. این رابطه عاطفی به 
جایی رسید که هیچ گاه نمی توانستم دوری 
یعقوب را تحمل کنم اما او شرایط مناسب 
ازدواج را نداشت و خانواده من نیز وقتی در 
جریان روابط نامتعارف ما قرار گرفتند موافق 

این ازدواج نبودند. 
خالصه در حالی که پنج سال از این ارتباط 
ــت صمیمی  مبهم می گذشت، روزی دوس

یعقوب در یک پارتی دوستانه مرا به کناری 
کشید و از عشق و عالقه اش به من سخن 

گفت. 
»یوسف« پسری جذاب با ظاهری ورزشکاری 
بود اما به او گفتم من دوست یعقوب هستم و 

نمی توانم به ابراز عشق تو پاسخ بدهم. 
ــرد و با  ــا نمی ک ــرا ره ــال، یوسف م ــن ح بــا ای
شیوه های مختلف احساسات عاطفی ام را 
برمی انگیخت تا جایی که از اعتماد یعقوب 
سوءاستفاده می کرد و حرمت سال ها رفاقتش 

را زیر پا می گذاشت. 
باالخره یوسف آن قدر از عشق و محبت بی 
پایانش برایم سخن گفت که دیگر من هم به او 
عالقه مند شدم. خالصه شش ماه بعد یعقوب 
متوجه ارتباط مخفیانه من و یوسف شد و بدین 
ترتیب بعد از یک مشاجره لفظی و آبروریزی 
در حالی از یکدیگر جدا شدیم که یک هفته 
بعد از آن یوسف به خواستگاری ام آمد. نمی 
دانم چه اتفاقی رخ داد که پدرم نیز بدون چون 
و چرا با این ازدواج موافقت کرد و ما با یکدیگر 

ازدواج کردیم. 
ــزاری مراسم  ــرگ ب از  ــاه بیشتر  هنوز چند م
من  از  یــوســف  کــه  ــود  ب نگذشته  عقدکنان 
خواست سند منزلی را که پدرم به من هدیه 

داده بود به نام او ثبت کنم تا وام بگیرد.
وقتی با این موضوع مخالفت کردم ناگهان 
ورق برگشت و رفتار یوسف به کلی تغییر کرد، 
دیگر نه تنها از آن حرف های عاشقانه خبری 
نبود بلکه با تهمت های زشت و ناروا هم آزارم 

می داد.
 تازه فهمیدم او برای ثروت پدرم با من ازدواج 
کرده است و حاال به خاطر نرسیدن به اهدافش 
قصد دارد مــرا از نظر روحــی شکنجه بدهد 
 تــا حــســاب بانکی ام را در اخــتــیــارش قــرار

 بدهم. 
روابط من و یوسف هر روز سردتر می شد تا این 
که چند روز قبل یکی از دوستانم در تماس 
تلفنی از من خواست خیلی زود خودم را به یک 

کافی شاپ معروف برسانم.
 ابتدا خستگی را بهانه کردم اما وقتی گفت این 
ماجرا به آینده ام بستگی دارد سوار بر خودرو 
به نشانی مذکور رفتم اما از آن چه می دیدم در 
حیرت بودم و نمی توانستم عشق بازی یوسف 
و یکی از دوستان صمیمی ام را تحمل کنم. به 
سمت آن ها رفتم و بعد از آن که نگاهی به چهره 

مستانه انداختم از هوش رفتم و ...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد محمدی 
)رئیس کالنتری آبکوه( پرونده این زن جوان 
در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری توسط 

کارشناسان زبده مورد بررسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قتل در دسیسه هولناک
باز هم پای یک زن در میان بود
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سجادپور- متهمان یک پرونده جنایی که تحت 
بازجویی های تخصصی پلیس قرار داشتند، 
ناگهان در میان اقــاریــرشــان از یــک جنایت 
وحشتناک دیگر نیز پرده برداشتند و در حضور 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد چگونگی وقوع دو 

قتل هولناک را بازگو کردند.
به گــزارش اختصاصی خــراســان، پنج متهم 
دو پرونده جنایی وقتی در برابر قاضی کاظم 
میرزایی قرار گرفتند، از همان ســواالت فنی 
ابتدایی دریافتند که دیگر نمی توانند مانند 
گذشته حقیقت ماجرای وحشتناک دو قتل را 
انکار کنند. این متهمان که از چند روز قبل در 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
مورد بازجویی های تخصصی با راهنمایی های 
قضایی قرار داشتند با ابراز ندامت از دو ماجرای 
هولناک به تشریح صحنه های جنایی پرداختند. 
گزارش خراسان براساس اعترافات متهمان 
و همچنین محتویات دو پرونده جنایی حاکی 
است، جوان 29 ساله ای که به خاطر ورود به 
بازار »ساخت و سازهای ساختمانی« به وضعیت 
مالی خوبی دست یافته بود و به قول خودش 
»مست پول و ثروت« بود، با همسر جوانش دچار 
اختالف خانوادگی شد. این جوان که در شهر 
فیض آبــاد سکونت داشــت به مشهد آمــد و در 
خیابان کشاورز منطقه خین عرب، منزلی را به 
صورت مجردی اجاره کرد تا وقتی برای انجام 
امور کاری به مشهد می آید، محل مناسبی برای 
اقامت داشته باشد. در همین رفت و آمدها بود 
که با پری گل آشنا شد. او زن جوانی بود که از 
همسرش طالق گرفته و حضانت دو فرزندش را 
به شوهر سابقش سپرده بود. پری گل مدتی بعد 
به عقد جوان 35 ساله ای به نام »برات« درآمد و به 
زندگی مشترک با او در خیابان کشاورز ادامه می 
داد تا این که در اثنای رفت و آمد به یک آرایشگاه 
با مهدی ارتباط برقرار کرد. این ارتباط خارج از 
عرف به جایی رسید که پری گل از بروز مشکالت 

خانوادگی با همسر 
دومش سخن گفت 
و از مهدی خواست 
تا همسرش را ادب 
نقشه های  کــنــد! 
متفاوت بی نتیجه 
ــن که  ــ ــا ای مـــانـــد تـ
ــرادر  ــدی دو بـ ــه م
ــه نـــام هـــای اکبر  ب
اجیر  را  حــجــت  و 
ــرات«  ــ ــرد کــه »ب کـ
)شوهر پــری گل( 
را به قتل برسانند. 
شب حادثه )اوایل 
 )95 اردیبهشت 
پری گل با ریختن 
چند قــرص خواب 
ــت  ــرب ش در  آور 
ــرش، او را  ــس ــم ه
ــرد و دو  بیهوش ک
بــرادر که به منزل 
مهدی در خیابان 
کشاورز رفته بودند 

آماده حرکت شدند و سه نفری به خانه پری گل 
رفتند که در همان خیابان سکونت داشت. آن ها 
با همدستی یکدیگر »برات« را با شال خفه کردند 
و دو برادر جسد او را با خودروی دنای سفید رنگ 
به فیض آباد بردند. این در حالی بود که مهدی و 
پری گل نیز سوار بر یک دستگاه 206 به فیض 
آباد رسیدند و در باغ گل قرار دیدار گذاشتند. 
دو برادر به مهدی اطمینان دادند که جسد را 
دفن کرده اند و بدین ترتیب یک میلیون کارت به 
کارت شد و پنج میلیون تومان نیز چک به دست 

دو برادر رسید.
گزارش خراسان حاکی است، مدتی بعد هوای 
باج خواهی به سر دو برادر زد اما نتیجه ای حاصل 

نشد و مهدی به آن ها باج نداد تا این که پری گل و 
مهدی با یکدیگر ازدواج کردند و این گونه بود که 
پری گل از شوهر ثروتمندش خواست تا خواهر و 
شوهرش را از کشور همسایه به ایران دعوت کند! 
او هم با هزینه 15 میلیونی وارد عمل شد و خواهر 
و شوهر خواهر پری گل با گذرنامه های جعلی به 
فیض آباد رسیدند. جلیل شوهر »ف« )خواهر 
پری گل( در امور ساختمانی مهدی مشغول به 
کار شد اما او معتاد بود به همین دلیل مهدی 
او را در یک مرکز ترک اعتیاد بستری کرد اما 
هنوز مدت زیادی نگذشته بود که شایعه ارتباط 
نامتعارف »ف« با »امید« )یکی از دوستان مهدی 
که در امور ساخت و ساز با وی همکاری داشت(، 
دهان به دهان پیچید. بنابر گزارش خراسان 

این در حالی بود که »امید« مبالغ هنگفتی از 
مهدی طلبکار بود و او هر بار با پرداخت مبالغی 
به عنوان سود پول، پرداخت اصلی آن را به تاخیر 

می انداخت.
مهدی با این نقشه شوم، جلیل را از مرکز ترک 
اعتیاد بیرون کشید و ماجرای ارتباط همسرش 
را فاش کرد. او در حالی جلیل را به قتل »امید« 
تحریک می کرد که مدعی بود »امید« بویی 
از ماجرای قتل همسر »پری گل« برده است. 
باالخره آن ها یک نقشه وحشتناک کشیدند 
و »جلیل« با کشاندن »امــیــد« به زمین های 
کشاورزی به بهانه استعمال مواد مخدر، او را 
با ضربه چاقو کشت و جسدش را با همکاری 
ــودروی مقتول را  مهدی دفن کرد و سپس خ
در حاشیه شهر به آتش کشیدند. اما چند روز 
بیشتر از این حادثه وحشتناک نگذشته بود 
که پلیس با گزارش خانواده »امید« به پیگیری 
ماجرا پرداخت و با ردیابی تلفن همراه »امید« و 
همچنین بازجویی از »جلیل« )آخرین نفری که با 
امید دیده شده بود( به راز یک جنایت رسید. بنابر 
گزارش اختصاصی خراسان، این گونه بود که 
دیگر متهمان نیز دستگیر شدند اما ارتکاب قتل 
را به گردن یکدیگر انداختند تا این که این پرونده 
به اداره جنایی پلیس آگاهی مرکز خراسان 
رضوی ارسال شد و زیرنظر کارآگاهان زبده با 
راهنمایی های قاضی باتجربه ویژه قتل عمد 
مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت. پنج متهم این 
پرونده در حالی به قتل امید اعتراف کردند که راز 
قتل »برات« نیز در میان اعترافات شان فاش شد. 
بنا به دستور قاضی کاظم میرزایی متهمان این 
پرونده برای بررسی بیشتر در اختیار کارآگاهان 
دایره قتل عمد پلیس آگاهی خراسان رضوی 
قرار گرفتند. بازجویی های تخصصی از عامالن 
دو قتل زیر نظر سرهنگ غالمی ثانی )رئیس 
اداره جنایی( و توسط ســروان جمالی )افسر 

پرونده( ادامه دارد.

عامالن دو جنایت  هنگام تشریح صحنه جنایت 
در حضور قاضی میرزایی

 !

دزد سابقه دار عامل خاموشی  منازل و موتورهای کشاورزی

توکلی- دزد سابقه دار و حرفه ای که  به کابل برق 
تلمبه های کشاورزی ،منازل مسکونی و کارگاه 
های تولیدی در  زرند و مناطق همجوار دستبرد 
زده بود،  به 40 فقره از سرقت های  خود  اعتراف 
کرد. به گزارش  خبرنگار ما، درپی اعالم سرقت 
های متعدد کابل برق تلمبه های کشاورزی ،منازل 

مسکونی و کارگاه های تولیدی  مناطق روستایی 
زرند کرمان و شهرستان های همجوار  که خاموشی 
های نامتعارف  ناشی از آن خسارت هایی   به دنبال 
داشت،گروهی ازماموران   ورزیده پلیس آگاهی به 
دستور ویژه  مقام انتظامی زرند )سرهنگ میرزایی(  
ــارق یا سارقانی  ماموریت یافتند به ردیــابــی س

بپردازند که   مرتکب  سرقت اموال دولتی ،شرکت 
های کشاورزی و افــراد   می شوند. براساس این 
گزارش،   ماموران پلیس آگاهی با بررسی های اولیه 
صحنه های سرقت و رصدهای اطالعاتی به سرنخ 
هایی رسیدند که نشان می داد یک  جوان سابقه دار 
در سرقت کابل های برق نقش دارد. این گونه بود که 
نیروهای انتظامی پس از شناسایی وی و با کسب 
هماهنگی های الزم  این سارق سابقه دار و حرفه ای 

تجهیزات برق رسانی را به دام انداختند. سرهنگ 
محمودزاده  جانشین فرمانده انتظامی شهرستان 
زرنــد  گفت :این سارق سابقه دار تاکنون به 40 
فقره سرقت سیم های کابل حدفاصل تیرهای برق 
و کنتور تلمبه های کشاورزی، منازل مسکونی و 
کارگاه های تولیدی برخی مناطق روستایی این 
شهرستان و سه  شهرستان همجوار اعتراف کرده 

است که تحقیقات از این متهم  ادامه دارد.

اختصاصی خراسان
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شاخص

 فروش پراید
 از تولید آن پیشی گرفت 

ایسنا - بررسی روند تولید و فروش پراید که سال 
آخر تولید خود را تجربه می کند، نشان می دهد 
که در هفت ماه نخست امسال ۱۰۵ هزار و ۸۲۶ 
دستگاه پراید تولید شده و ۱۱۸ هزار و ۶۶۶ 

دستگاه به فروش رسیده است.

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

)                ۰                     ( ۱۱3.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰۱4۱.۸۶9۱۶.744 3۰.7۸74.۰۸۱.43۰)                               ۱۰۰/۰۰۰                 (  39.9۰۰.۰۰۰۲۰.۸۰۰.۰۰۰۱۲.۸۰۰.۰۰۰9۲.۶3۰7۸.7۵7 اخبار

بازار خبر

سرمایه گذاری صنعتی ۴۱ درصد 
کاهش یافت

فارس - براساس آمارهای وزارت صمت، جواز 
تاسیس در بخش صنعت ۱۸.7 درصد در پنج ماه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 
کرد و سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری 

صنعتی با افت 4۱.۸ درصدی همراه است.

فرار مالیاتی ۱5 هزار میلیارد تومانی 
کارت های بازرگانی اجاره ای

فارس - علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس در برنامه پایش با تاکید بر این که حدود ۱۵ 
هزار میلیارد تومان برآورد فرار مالیاتی کارت های 
بازرگانی اجاره ای است، گفت: این کار، واردات بی 

حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است.

دستور عجیب برای ترخیص بدون 
مجوز هزارخودروی یک شرکت

تسنیم - در حالی که وزارت صمت با پایان  یافتن 
مهلت قانونی دولت برای ترخیص خودرو، دستور 
واردات قطعی ۱۰4۸ خودرو را صادر کرده، ظاهرًا 
هزار دستگاه از این خودروها متعلق به یک شرکت 
است، ازطرفی هیئت دولت ترخیص را ممنوع کرده 

بود، آیا یک وزیر می تواند منع دولت را نقض کند؟

 انتقال چک تضمین شده
 بی اعتبار می شود 

با تصمیم هیئت وزیران ظهرنویسی و انتقال چک 
تضمین شــده به دیگری، بی اعتبار می شود. به 
گزارش فارس، هیئت وزیران در مصوبه اخیر خود 
تاکید کرده است: وصول مبلغ چک تضمین شده 
توسط بانک، صرفًا در وجه گیرنده )ذی نفع( که 
مشخصات وی روی چک تضمین شده درج شده 
ــاس، صــدور و  باشد، امکان پذیر است . بر این اس
تحویل چک های تضمین شده توسط بانک ها به 
مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط 
متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، 
درج مشخصات دقیق گیرنده روی چک تضمین 
شده براساس ضوابط اعالمی توسط بانک مرکزی و 
نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک 

صادرکننده چک خواهد بود.

 احتمال آزادسازی سهام عدالت 
تا پایان سال

علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی 
گفت: برای آزادســازی سهام عدالت یک الیحه 
در مجلس در حال بررسی است که اگر به تصویب 
برسد آزادسازی انجام می شود. وی گفت: اول 
باید مصوبه مجلس بیرون بیاید، این مسئله را 
به هیئت واگذاری می بریم تا این هیئت درباره 
شیوه آزادسازی سهام عدالت تصمیم گیری کند.

وزیر کشور: قاچاق کاال دوباره در 
حال تقویت است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه 
جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان این که 
بعد از یک سال که کاهش ورود کاالهای قاچاق را 
داشتیم گفت: با کاهش قیمت ارز و کاهش نیافتن 
قیمت های داخلی متناسب با روند افزایشی قبلی، 
تفاوت قیمت ها به گونه ای سودآور شده که امر 

قاچاق دوباره در حال تقویت است.

زنگنه: عرضه فراورده های نفتی 
در بورس انرژی بسیار موفق بود

بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره عرضه نفت و فراورده 
های نفتی در بورس انرژی گفت: در بورس هم نفت 
خام و میعانات گازی عرضه کردیم و هم فراورده های 
نفتی. در بخش فراورده های نفتی، بیش از اندازه ای 
که فکر می کردیم موفق بودیم و قیمت ها خیلی بیش 

از آن شد که در بیرون بورس داشتیم می فروختیم. 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

گزارش هایی از کاهش تدریجی نرخ 
سود در بانک های خصوصی و دولتی 
منتشر شده است . اگر چه نرخ سود 
سپرده در بانک های خصوصی و بعضًا 
دولتی، باید طبق مصوبه شورای پول 
و اعتبار حداکثر ۱۵ درصد باشد، اما 
از سال قبل رسمًا و علنًا بانک ها از این 
مصوبه تخطی کردند و نرخ سود را به 
۲۰ درصد افزایش دادنــد. ماجرا نیز 
از آن جا کلید خورد که بعد از تشدید 
تالطم های ارزی، بانک مرکزی در 
بسته مدیریت بازار ارز، مجوز انتشار 
اوراق گواهی ۲۰ درصدی را برای دوره 
چند روزه به بانک ها داد. با این حال، 
هم اینک بررسی های میدانی تسنیم  
حاکی از این است که برخی بانک ها 
به تدریج در حال پایین آمدن از نردبان 
سودهای باال هستند. این گــزارش  
نشان می دهــد برخی از بانک های 
خصوصی کماکان سود ۲۰ درصدی 

به سپرده گذاران خود می پردازند اما 
دیگر خبری از صندوق های سرمایه 
گــذاری با سودهای باال در این بانک 
ها نیست. ظرفیت این صندوق ها که 
معمواًل سودهای جذاب تری به سپرده 
گــذاران می پردازند در اکثر بانک ها 
تکمیل شده و دیگر سپرده گذار جدید 
نمی تواند به عضویت ایــن صندوق 
ــا برخی دیگر از بانک  ــد. ام هــا درآیـ

های خصوصی که تا پیش از این نرخ 
سود ۲۰ درصدی به سپرده گذاران 
پــرداخــت مــی کــردنــد، از بخشنامه 
جدیدی خبر می دهند که یکی دو 
هفته است از اداره مرکزی دریافت 
کــرده اند مبنی بر این که دیگر نمی 
توانند ســود ۲۰ درصــدی پرداخت 
کنند. این بانک ها هم اینک نرخ سود 
ــد به ۱9 و  سپرده ها را از ۲۰ درص

۱۸ درصد کاهش داده اند. به عنوان 
مثال در یک نمونه، برای سپرده های 
باالی ۱۰۰ میلیون تومان، سود ۱9 
درصدی و برای سپرده های خردتر، 
سود ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده 
است. مشاهدات از بانک های دولتی 
نیز تقریبًا رویکرد کاهش نرخ سود را 
تایید می کند. به طوری که یکی از بانک 
های دولتی، از ابتدای مهرماه نرخ سود 
خود را برای سپرده های باالی ۱۰۰ 
میلیون تومان از ۲۰ به ۱۸ درصد 
کاهش داده است. سود سپرده های 

کمتر نیز ۱۵ درصد است.

دالیل کاهش نرخ سود چیست؟	 
شایان ذکر است در سال های گذشته، 
ورود بانک ها به سرمایه گذاری های 
جانبی از جمله امالک و نیز رکود این 
حــوزه های سرمایه گــذاری همزمان 
ــود اقتصادی، به شکل گیری  با رک

زیان های قابل توجه در ترازنامه این 
موسسات منجر شــد. از ســوی دیگر 
ــدا از  موسسات مالی غیر مــجــاز، ج
ساختارهای نظارتی، نوعی از رقابت 
مخرب برای جذب سپرده را آغاز کردند 
که نتیجه آن شکل گیری نرخ های سود 
باال در نظام بانکی بود. این اتفاقات، به 
رغم هشدارهای بانک مرکزی، رشد 
روزافــزون برداشت غیر مجاز از منابع 
بانک مرکزی و نیز افزایش نقدینگی را 
رقم زدند که در نهایت دود آن در قالب 
تورم، افزایش شکاف طبقاتی و ... به 
چشم مردم عادی می رفت. با این حال 
پس از تغییر رویکردهای بانک مرکزی 
برای مهار موسسات مالی غیر مجاز و 
نیز خط و نشان سفت و سخت با بانک 
ها در خصوص رعایت ضوابط اضافه 
برداشت، هم اینک زمینه برای کاهش 
فشار بر نرخ سود بیشتر از محل انضباط 

مالی بانک ها فراهم شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشــاره به این که این 
بانک درباره افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید 
ارزیابی دارایــی ها مالحظات خاصی دارد، سه مالحظه 
مهم را برشمرد  و افزود: بانک ها از محل های دیگر از جمله 
مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند 
افزایش سرمایه بدهند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
فرهاد حنیفی با اشاره به این که بانک مرکزی درخصوص 
موضوع افزایش سرمایه بانک ها مالحظات خاصی دارد، 
گفت: نکته اول این است که از سوی بانک ها، دارایی که باید 
فروخته شود، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی 
شود و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. وی 
تصریح کرد: نکته دوم این که این دارایی ها و سهم ها عمدتا 
به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده است، با توجه 
به این که به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک ها از 
محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش 
ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که عمدتا متعلق به سپرده 
گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست. حنیفی 

افزود: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و 
سهامدار است. وی خاطرنشان کرد: نکته سوم این است که 
دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده نیز قابل تجدید 
ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با 
پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود. 
وی در ادامه با اشاره به این که  بانک مرکزی تا پایان سال 9۸ 
به همه بانک ها مهلت داده که دارایی های مازاد و غیر مرتبط 
خود را واگذار کنند، گفت: حرف ما این است که بانک ها 
باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند 
و دارایی های قابل فروش هر بانک کامال مشخص است، 
به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه 
گذاری کرده است نمی تواند از این محل افزایش سرمایه 

بدهد و اساسا برای نفروختن آن باید پاسخ گو باشد.
تجدید ارزیابی دارایی ها به این معنی است که ارزش دفتری 
و به اصطالح ترازنامه ای دارایی های یک شرکت از جمله 
ساختمان، زمین و ماشین آالت، با توجه به افزایش قیمت 

ها، به روز شود و افزایش یابد.

کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده بانکی 
رویکردهای مدیریتی بانک مرکزی جایگزین توصیه درمانی شد 

واکنش دادستانی به  یک گزارش درباره قطعه سازی عظام شروط بانک مرکزی برای تجدید ارزیابی دارایی بانک ها 

 »عظام « به جای تولید، قطعات 
دست چندم چینی وارد کرد 

در حالی که روزنامه »هفت صبح« حدود سه هفته پیش در گزارشی به نقش 
مهم گروه عظام در ساخت قطعات ۱4 خودروی داخلی پرداخته بود، نماینده 
دادستان در این پرونده به گزارش روزنامه هفت صبح واکنش نشان داد و 
گفت: اگر ایروانی نمی توانست به واسطه زدوبند وام بگیرد و قرارداد ها را در 
ایران خودرو و سایپا با خودش تنظیم کند اکنون شرکت های نوپای دیگری 
می توانستند بومی سازی علم را در صنعت خودرو انجام دهند. به گزارش 
خبرگزاری میزان، نماینده دادستان همچنین تصریح کرد: اقدامات گروه عظام 
باعث شد برخی خودرو های تولیدی چند دهه قبل به واسطه سودی که این ها 
از واردات قطعات می بردند همچنان از خط تولید خارج نشوند. شاه محمدی 
تاکید کرد: یکی از دالیل امروز مشکل تامین قطعات خودرو همین افرادی 
هستند که ارز دولتی دریافت و از تسهیالت بانکی و بیت المال استفاده کرده اند 
که ما را به خودکفایی در تولید برسانند، اما درآن برهه از زمان این پول ها را به 
واردات اختصاص دادند. به گفته وی گروه عظام، با پول بیت المال به جای تولید 
و خودکفایی در عرصه قطعات خودرو، با انحصاری که در دست داشتند قطعات 

دست چندم چینی را وارد کرده اند.

فروش

روند تولید و فروش پراید در هفت ماه ابتدای سال

تولید

30000

25000

20000

۱5000

۱0000

5000

0



سه شنبه 1۴  آبان 1398 
1۵ترحیم و تسلیت۷ ربیع االول  1۴۴1.شماره ۲۰۲3۵ پذیرش تلفنی:3۷۰1۰ -  3۷۰۰9999 پذیرش آگهی های ترحیم و  تسلیت: 

www.37010.ir :پذیرش اینترنتی



طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرتهران     طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرمشهد    

گزارش تازه های مطبوعات

انعکاس

خبر آخر

سه شنبه  14 آبان 1398، 7 ربیع االول 1441، 5  نوامبر 2019، شماره 20235 ، سال هفتاد ویکم.

امیرمؤمنان، امام علی)ع( می فرمایند:
ُه ُیضِجُرَک. ِاحَذر َکالَم َمن الَیفَهُم َعنَک ؛ َفإنَّ

از سخن گفتن با کسی که گفتارت را نمی فهمد بپرهیز که او تو را به ستوه می آوَرد.
)شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، جلد 20 ، صفحه 282(

 11:48  17:06  17:2523:05 5:05 6:31  11:15 16:32  16:51 22:32  4:33 5:59

051           37009111
051        37615042
051    37657772
051   37612035
051   37009777
051  37644355
051    37674334

خیابان شهیدبهشتی، شماره126
84411    021 ، )باظرفیت30خط(

051 37009210-16

روابط عمومی:
نمابرتحریریه:

نمابرجوابیه ها:
نمابرآگهی ها:

تلفن امورمشترکین:
نمابرامورمشترکین:

نمابرشهرستان ها:
دفتر تهران: 

تلفن:
مرکزافکارسنجی:

021    88433270
021    88437330

2000999
شهرچاپ خراسان

شرکت  رواق روشن مهر

نمابردبیرخانه:
نمابر تحریریه:

پیامك:
چاپ مشهد:
چاپ تهران:

                www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه خراسان 
را در سایت بخوانید

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان

سیدعلی علوی
مشهد،بلوارشهید صادقی)سازمان آب(

91735-511
051    37634000
051  37624395
051                      37010

صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:

سردبیر:
دفترمرکزی:

صندوق پستی:
تلفن:

نمابردبیرخانه:
پذیرش  آگهی و اشتراک:

روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ذوق توئیتری ترامپ از حمله به 
کنسولگری ایران در کربال 

پس از حمله سازمان یافته به کنسولگری ایران در 
کربال توسط یکی از عناصر فرق مدعی دروغین 
والیت و تحت نفوذ سرویس های بیگانه، رئیس 
جمهور آمریکا نتوانست ذوق زدگی خود از این 
اقــدام را پنهان کند. ترامپ یک شنبه شب دو 
ویدئو از این حمالت را که در صفحه های توئیتری 
شبکه ضدایرانی ایران  اینترنشنال و پایگاه خبری 

عرب نیوز منتشر شد، بازتوئیت کرد. 

عامل 	  الصرخی  محمود  منحرف  گروهک 
حمله به کنسولگری ایران بودند 

شامگاه یک شنبه تعدادی از اغتشاشگران در 
شهر مقدس کربال و در اطراف کنسولگری ایران 
در این شهر دست به تحرکاتی علیه کنسولگری 
ــزارش فــارس گــروه حمله کننده به  ــد. به گ زدن
کنسولگری جمهوری اسالمی در کربال، از پیروان 
فرقه صرخی )از مدعیان دروغین و وابسته به 
سرویس های بیگانه( بودند که از استان های بابل 
و الدیوانیه به کربال منتقل شدند. همچنین شبکه 
العهد عراق به نقل از منابع امنیتی این کشور تأیید 
کرد که گروهک منحرف محمود الصرخی عامل 
تعرض شب گذشته به سفارت ایران در کربال بود. 
در سال 93 گروهک تروریستی منافقین سرکرده 
این گروهک را با عنوان »مرجع عالی رتبه عراق« 
یاد کرده بود! این گروهک سابقه کشتار مردم 
عراق در سال 93 را در کارنامه سیاه خود دارد و 
سرکرده آن با برادر صدام دوستی نزدیک داشته 
است. وزارت خارجه عراق ضمن محکومیت این 
حمله تأکید کرد که هیئت های دیپلماتیک، خط 
قرمز بغداد هستند. در این بیانیه تأکید شد که 
مسئوالن امنیتی، اقدامات الزم را انجام داده اند 
تا به امنیت این هیئت ها، هیچ آسیبی وارد نشود. 
بیانیه بغداد در پایان تصریح کــرده که »چنین 
اقداماتی در روابط دوستانه و حسن همجواری 
نخواهد  تأثیری  هیچ  همسایه،  کشور  دو  بین 
گذاشت.« در همین حال کنسولگری کشورمان 
در کربالی معلی ابتدا در اطالعیه ای از زائران 
عتبات عالیات خواست تا سفر خود را تا بازگشت 
امنیت، به تاخیر اندازند، اما در موضع گیری 
بعدی، سرکنسول ایران در کربال تاکید کرد که 

اوضاع آرام شده و شرایط تحت کنترل است. 

بازتاب بیانات رهبر انقالب در مطبوعات
شرق و اعتماد: مذاکره با آمریکا نتیجه ای ندارد 
چون امتیازی نمی دهند/ ایران، ابتکار، آفتاب 
و آرمان: مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه ای ندارد/ 
وطن امــروز ]با اشــاره به رهنمودهای رهبری 
درباره تولید ملی و هزینه های مذاکره[: حسینیه 
ارشاد/ صبح نو: کشور را معطل غرب نکنید/  
جوان و فرهیختگان: اجازه نمی دهیم آمریکا 

برگردد. 
جوان - تصویری سیاهپوش از شهیندخت  •

مــوالوردی عکس یک روزنامه آفتاب یزد شده، 
با تیتر »مالوردی می آید؟!« و این عبارت در زیر 
تیتر: »گفته می شود برخی رایزنی ها برای عبور 
ــروع شده  مـــوالوردی از فیلتر های نظارتی ش
است.« گویا از هم اکنون می دانند که صالحیت 
او برای انتخابات مجلس احراز نخواهد شد... 
اما به نظر می رسد رد صالحیت موالوردی برای 
اصالح طلبان با مظلوم نمایی هایی که به تبع آن 
خواهند کرد، آورده بیشتری برای اصالح طلبان 
دارد تا کاندیداتوری اش که روشن نیست رأی 

بیاورد یا نه.
فرهیختگان – فواد ایــزدی در پاسخ به این  •

سوال که اگر برجام آن قدر بد بود چرا آمریکا 
به برجام بازنمی گردد به ایــن روزنــامــه گفت: 
بــرای ایــن که آمریکا طمع کــرد. دلیل ایــن که 
آمریکا خارج شد چه بود؟ احساس کرد می تواند 
دستاوردهای برجام را به عالوه دستاوردهایی 
فراتر از آن داشته باشد. این را چه زمانی متوجه 
شد؟ زمانی که گفته شد اگر آمریکا از برجام خارج 
شود ما در برجام می مانیم و دنبال برجام اروپایی 
می رویم. آمریکایی ها وقتی یقین حاصل کردند 

ایران از برجام خارج نمی شود طمع کردند. 
شرق - عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران  •

دفاع مقدس گفت: پیش از دهه 70 اگر کسی 
ــود دارد، با او به  می گفت در کشور فساد وج
عنوان کسی که به نظام توهین می  کرد، برخورد 
می شداما دهه 70 آغاز تغییر نگرش بود. یعنی 
می خواستیم بعد از جنگ پروژه های بزرگ اجرا 
کنیم و ]از نظر برخی[ اشکالی هم نداشت که 
مدیری کاری انجام دهد که کمک می کند این 
پــروژه انجام شود و مثاًل جایی خوش خدمتی 
کند و پول چای بدهد؛ بنابراین این کار توجیه 

تلقی شد.

ــوز نــوشــت: امـــیـــرآبـــادی  عضو  • ــی ــان ن ــه ج
صحبت های  توضیح  در  مجلس  هیئت رئیسه 
انتخاب  خصوص  در  ــی زاده  ــاض ق امیرحسین 
قائم مقام رهبری، گفت: این موضوع در دستور 
جلسات هیئت رئیسه مجلس نبوده و توسط  مسعود 
پزشکیان نایب رئیس اول مجلس مطرح شده است.

صبحانه آنالین نوشت: درحالی که کشت  •
برنج تنها در استان های شمالی کشور مجاز و در 
دیگر استان ها ممنوع است، وزارت صمت بنا به 
درخواست وزارت جهاد ، مجوز صادرات شلتوک 

برنج خوزستان را صادر کرد.
جهان نیوز مدعی شد: در تصاویر منتشر شده  •

از راهپیمایی یوم ا... سیزدهم آبان در تهران ، غیبت 
مسئوالن ارشد دولتی به چشم می آمد. انتظار آن 
بود که مسئوالن دولتی نظیر روحانی، جهانگیری، 
ظریف و ... که این روزها گوی سبقت را از منتقدان 
خود در صحبت علیه آمریکا ربوده اند، حداقل در 
این مراسم برجسته ضدآمریکایی حاضر می شدند.

اعتمادآنالین نوشت:  موسوی الری نایب رئیس  •
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: یکی 
از برنامه های ما این است که فعالیت های مان را با 
هماهنگی دستگاه های مختلف از جمله وزارت 

کشور و وزارت اطالعات انجام دهیم.
 تابناک خبر داد: عباس پوریانی رئیس سابق  •

محاکم تهران با اشاره به کمبود قاضی در مراجع 
قضایی تهران گفت: 32 شعبه بالتصدی هستند.

ــال تــبــریــزی که  • ــم خــبــرآنــالیــن نــوشــت: ک
 درجریان تسخیر سفارت آمریکا به عنوان عکاس و

ــردار ایفای نقش می کــرده و هیچ نگاه   فیلم ب
سیاسی در آن ماجرا نداشته است، مدعی شد : 
احمدی نژاد و ضرغامی با تسخیر سفارت آمریکا 

مخالف بودند.
آفتاب  نیوز گزارش داد: به تازگی رسانه های  •

 انگلیس از جوانی به نــام »علی میالنی« سخن
 می گویند که قصد دارد کرسی »بوریس جانسون« 
را در انتخابات عمومی ماه دسامبر تصاحب کند. 
گاردین نوشته میالنی جوانی ایرانی و مسلمان که 
به نماز جمعه می رود می خواهد صندلی بوریس 
جانسون را تصاحب کند.میالنی در پنج سالگی 

به همراه مادر و خواهرش به انگلیس رفته  است.
ایران آنالین نوشت: در مراسم روز 13 آبان در  •

قم برخی پالکاردها حاوی مضامینی علیه دولت 
بود؛ نظیر: »ای مدعی بهشت برجام/ استخر فرح 
تو را سرانجام«، »قیامی که مانده هنوز/ تسخیر 

النه نفوذ«.

وزارت خارجه

»موسوی« ادعای روزنامه 
آمریکایی را تکذیب کرد 

ادعای درخواست ایران برای ایجاد بخش خدمات 
کنسولی آمریکا در سفارت سوئیس در تهران از 
سوی سخنگوی وزارت خارجه تکذیب شد. به 
گزارش ایسنا، سید عباس موسوی،  ادعای منتشر 
شده در روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک 
مقام آمریکایی مبنی بر این که ایــران خواستار 
در  آمریکا  کنسولی  خدمات  بخش  یک  ایجاد 
سفارت سوئیس در تهران شده است را به شدت 

تکذیب کرد.

واکنش ها به سازوکار جدید انتخاباتی اصالح طلبان 

طرح »سرا« نیامده حاشیه ساز شد! 
کرباسچی: چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصالحات را انتخاب کند؟

تصویب کلیات طرح سامانه رأی سنجی اصالح 
طــلــبــان)ســرا( در شـــورای سیاست گذاری 
ایــن جریان با واکنش هــای متفاوتی روبــه رو 
شــد. آذر منصوری از اعضای شــورای عالی 
ــاره این  ــالح طلبان دربـ سیاست گـــذاری اص
سامانه توضیح داد: در »ســـرا« همه  فعاالن 
اصالح طلب کشور با معرفی احزاب و اعضای 
ــورای عالی سیاست گذاری در چند  عضو ش
الیه به عضویت درمی آیند و در یک رای سنجی 
شفاف و دموکراتیک از میان نامزدهای واجد 
شرایط، فهرست نامزدهای اصالح طلبان را 
در تهران و مراکز استان ها انتخاب می کنند. 
وی دربــاره نحوه نام نویسی در این سامانه نیز 
گفت: برای نامزدی در این رای سنجی هر نامزد 
باید یا حمایت پنج درصد اصالح طلبان عضو 
سامانه در هر حوزه  انتخابیه را جلب کند یا مورد 
حمایت حداقل یک سوم اعضای شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان در آن استان 
قرار بگیرد. البته عالوه بر این شرایط، امضای 
منشور اصالحات، تعهد به رای دادن به طرح ها 
و برنامه های اعالمی اصالح طلبان در مجلس، 
تعهد به کناره گیری به نفع نامزدهای فهرست 
نهایی )در صورتی که خودش جزو آن ها نبود( 
و ثبت نام در انتخابات و تایید توسط هیئت های 
اجرایی و نظارت هم برای نامزدی ضروری است.

کرباسچی: شکل گرایی و مناسک گرایی 	 
بیراهه است

با این حال اعالم سازوکار این سامانه با واکنش 
ــه رو  ــالح طلب روب متفاوت چهره هــای اص
شد. غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب 
کارگزاران در توئیتی انتقادی تأکید کرد: 
واگـــذاری تهیه فهرست انتخاباتی اصالح 
طلبان به بدنه اجتماعی؛ آن چه انتخابات را 
معنادار می کند و به مردم رغبت رای دادن 
می بخشد، نتیجه رای دادن است و نه مناسک 
آن. شکل گرایی و مناسک گرایی سیاسی 
چه برای حکومت چه برای اصالحات بیراهه 
است. به فکر کارآمدی اصالحات باشیم. وی 
در ادامه نوشت: بدنه اجتماعی اصالحات از 
پایین به باال شکل می گیرد، نه از باال به پایین! 

چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصالحات را 
انتخاب کند؟ آنان باید ما را انتخاب کنند یا ما 
آنان را؟! کرباسچی افزود: بگویید در مجلس 
یازدهم چه می کنید تا مردم درباره رای دادن 
و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم 
ــدارد که چگونه نامزد شــده اید،  اهمیتی ن
 مهم این است که چه می کنید. محمدرضا 
ــای برجسته  ــور از دیــگــر چــهــره ه جــالیــی پ
اصــالحــات در پاسخ به کرباسچی تصریح 
کرد: آن چه شما شکل گرایی و مناسک گرایی 
می خوانید نامش »دموکراسی« و »شفافیت« 
است. اصالح طلبان اگر نهادهای خودشان 
و  صداقت  نکنند،  دموکراتیک  و  شفاف  را 
جدیت شان در شفاف و دموکراتیک کردن 

نهادهای حکمرانی هم باور نخواهد شد.

عبدا... ناصری: رای گیری های اینترنتی 	 
با واقعیات انطباق ندارد

 عبدا... ناصری عضو شورای مشورتی رئیس 
دولت اصالحات هم ضمن استقبال از سامانه 
گفت: اعتقاد دارم که رجوع به یک سامانه 
رای سنجی، آن هم با توجه به بی سابقه بودن 
ــران، می تواند با  و نبود تجربیات الزم در ای
خطای در تحلیل نهایی و حتی نتایج همراه 
شود اما این اقدام در تاریخ 40 ساله انقالب 
ــت کــه اتفاق  ــار اس اســالمــی بـــرای اولــیــن ب
می افتد؛ بنابراین نفس کار را مورد تایید قرار 
می دهم ولی باز هم باید توجه داشت که در 
بسیاری از مواقع، رای گیری های اینترنتی با 
واقعیات انطباق نداشته است. سایت اصالح 
طلب انصاف نیوز هم در یادداشتی به قلم 
جواد سلیمانی و سعید رضوی فقیه با انتقاد از 
طرح سرا تأکید کرد: »به گمان ما تصمیم اخیر 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
صرف نظر از امکان تحقق عملی که بسیار 
جای تامل و تردید دارد، حتی در صورت تحقق 
نیز کمکی به حل مسائل و معضالت انتخاباتی 
به  مکانیسمی  بلکه  نمی کند؛  جریان  ایــن 
انبوه مکانیسم های سابق می افزاید و کالف 
تصمیم گیری های مجموعه اصالح طلبان را 

پیچیده تر از گذشته خواهد کرد.«

آقاتهرانی  مانیفست انتخاباتی جبهه پایداری را اعالم کرد

 شرط پایداری برای حضور
 در ائتالف اصولگرایان  

دبیر کل جبهه پایداری تأکید کرد: اگر هدف 
ائتالف اصولگرایان سهم خواهی باشد، این 
جبهه در آن وارد نمی شــود. در هفته های 
گذشته اظهارنظرهای زیــادی در انتقاد از 
حضور نیافتن نمایندگان جبهه پایداری در 
جلسات شورای وحدت اصولگرایان مطرح 
می شد و اکنون حجت االسالم آقاتهرانی 
دبیرکل این جبهه در مصاحبه ای تفصیلی با 
پایگاه رجانیوز که اتفاقًا این سایت نیز نزدیک 
ــداری اســـت، آســیــب شناسی  ــای بــه جبهه پ
مفصلی از لیست واحد اصولگرایان در سال 
94 ارائه کرده و گفته است: »به ائتالفی که 
هدفش باختن باشد وارد نخواهیم شد، و نیز 
ائتالفی که در آن سهم خواهی هدف باشد 
یا از قبل منتخبش معین شده باشد یا کار به 
شکل پدرساالرانه باشد ورود نخواهیم کرد.«

روایت آقاتهرانی از حذف آیات مصباح و 	 
یزدی در سال ۹۴

ــاره شــورای وحــدت اصولگرایان در  وی درب
سال 94 که با حضور وی، مرحوم نبی حبیبی 
و حسین فدایی برگزار می شد، گفت: قرار 
شد صحبت ها و مصوبات جدی زیر نظر سه 
فقیه بزرگوار آیت ا... محمد یزدی، آیت ا... 
موحدی کرمانی و آیت ا... محمد تقی مصباح 

)دامت توفیقاتهم( قطعی شود.
ــزود: »وقتی بنا شد   وی در همین زمینه اف
جلسات زیر نظر سه فقیه بزرگوار باشد، کارها 
جلو رفت. نشستیم و جلسات و مصوبات را 
جلو بردیم و گفتیم سه بزرگوار هم باشند و 
مطالب جلسات چک شود. اولش کار جلسات 
ــت، ولــی گفته ها   خیلی خــوب جلو مــی رف
 و نوشته ها همه جــای خــود را به اقتضای 
سیاست بــازی از دست داد و... بنا کردند 
یکی یکی افراد را وارد معرکه کنند، آن ها هم 
که یک پیراهن از ما بیشتر کهنه کرده بودند، 
خرد خرد زیر پوستی بنا گذاشته بودند که 

آقایان فقها را به بهانه حذف کنند.«
 آقاتهرانی اضافه کرد: دیری نپایید نسبت به 
آیت ا... مصباح و بعد هم آیت ا... یزدی دست 
به تصفیه بزنند، تا کار آن گونه که می خواهند 

سامان یابد... کم کم داشتم با زبان برخی که 
نقش پدر ساالر را ایفا می کنند آشنا می شدم. 
این بود که فقط از فقها تنها جناب آیــت ا... 
موحدی کرمانی )حفظه ا... تعالی( ماندند، 

و... بماند.

جمنا منقرض شده است	 
آقاتهرانی در ابتدای این مصاحبه تأکید کرد: 
حضور خودش در انتخابات مشخص نیست 
و باید دید »وظیفه« چه اقتضایی دارد. او در 
نقد روش اصولگرایان در انتخابات سال 94 
گفت: »وقتی جوان ها می بینند کسی مثل 
 آقای نبویانـ  که صد در صد ضد برجام استـ 

ــای دیگری هم هست   در لیست اســت و آق
که صد در صد طرفدار برجام است، به این 
لیست رأی نمی دهند.«  آقا تهرانی در نقد 
عملکرد جمنا هم در سال 96 گفت: »جمنا 
خود شروع کرده ای است که در فصلی با سر و 
صدا به حرکت آمد و این روزها خود را منقرض 

کرده است.«

دلیلی ندارد شیوه غلط ۹۴ را تکرار کنیم 	 
اما مهم ترین بخش اظهارات آقاتهرانی در این 
مصاحبه جایی است که او درباره انتخابات 
کند.  می  گیری  موضع  مجلس  روی  پیش 
دبیر کل جبهه پایداری گفت: »از رأی به اصلح 
کوتاه نمی آییم تا منافع و مصالح انقالب و 
مــردم توسط مجلس تأمین شــود. هر که بر 
مبنای شاخص ها نمره بهتری بیاورد گرچه 
منسوب به ما نباشد او را می پذیریم اما وقتی 
دیدیم کار به سهم خواهی  کشیده می شود 
دلیلی نــدارد ایــن شیوه غلط را که تجربه 

ناکارآمد بودنش را دیده ایم ادامه بدهیم.« 
آقاتهرانی در بخش دیگر این مصاحبه درباره 
ادعای عبور جبهه پایداری از آیت ا... مصباح 
گفت: مگر ما چه کسی هستیم که از ایشان 
عبور کنیم؟ مصوبات ما همچنان طبق نظرات 
فقهاست و با رد یا قبول ایشان رد  یا تصویب 
می شود. این ها که این حرف ها را می زنند نه 
بچه های پایداری را شناخته اند و نه حضرات 

فقها را.

 توضیح علی مطهری
 درباره پاسخ حاشیه ساز وی 

در حالی که روز گذشته فیلمی از مزاح ناپسند 
علی مطهری با یک دانشجوی ظاهرًا دختر 
در شبکه های اجتماعی پخش شده بود، او در 
توضیحی کوتاه نوشت که با یک دانشجوی 
پسر شوخی کرده است نه دختر. به گزارش 
فارس روز گذشته در فیلمی که از برنامه اخیر 
علی مطهری در یکی از دانشگاه ها منتشر 
ــده، زمانی که یک دانشجوی حاضر در  ش
سالن که تنها صدای او وجود دارد و ظاهرا 
به نظر می رسد دختر است، در خالل جدال 
لفظی بــه علی مطهری مــی گــویــد: »قــرص 
باشید«  داشته  خــودتــان  همراه  فراموشی 
 علی مطهری خطاب به این دانشجو پاسخ 
می دهد: »من همیشه قرص هایم همراهم 
هست، برای شما هم قرص دارم، حتی برای 
شما قرص ضدبارداری هم دارم.« در واکنش به 
این ویدئو که بازنشر گسترده ای در شبکه های 
اجتماعی داشت، شب گذشته علی مطهری با 
بیان این که مزاح صورت گرفته با یک پسر بوده، 
گفت:از بسیج دانشجویی که دعوت کننده 
و برگزارکننده این برنامه بود انتظار چنین 
رفتاری نمی رفــت.در عین حال به رغم  این 
توضیح واکنش ها به آن نسبتا زیاد بود  و یکی از 
کاربران نوشت:»تو ویدئو که صدای دختر بود، 

آقا باشه هم معنیش زننده است!«



سفر شیرین در زمان
علی میری تنها کسی نیست که طرح های نوستالژیک اش با استقبال 
مواجه شده است؛ چند سال قبل سعید مرادی در صفحه »همشهری 
ســام« روزنامه خراسان بــرای ستون »خاطره بازی« که به قلم سید 
مصطفی صابری نوشته می شد، طرح های شیرین و خاطره انگیزی 
می کشید که برخی جزئیات رئال و جالب کارهای میری را نداشت 
اما شخصیت هایش بامزه بودند. پای طرح های شیرین مرادی توسط 
مخاطبان به فضای مجازی به خصوص شبکه اجتماعی فیس بوک و 
پیام رسان وایبر که آن روزها روی بورس بودند کشیده شد. تعدادی از 

طرح های برگزیده »مرادی« را در ادامه می بینید.  

بازیگوشی  »بچه های  تصویر   
که لحاف و تشک های روی 

هــم چیده شــده را پایین 
ــد«، »آفــتــابــی  ــه ان ــت ــخ ری
ــه روی فـــرش افــتــاده  ک
ــت و بــچــه هــایــی که  اسـ
تــوی آشپزخانه از سبد 

ــای باقی  ــج ه ــرن آبــکــش ب
مــانــده را مــی خــورنــد« یا 

»اجباری خوابیدن بچه ها در 
بعدازظهرهای تابستان« همه شان 

تصاویر ماندگاری هستند که در حافظه 
جمعی یکی دو نسل از ما باقی مانده  اند. نسل 
دهه هفتادی ها خیلی کم اما دهه شصتی ها و 
پنجاهی ها هر کدام گوشه ذهن شان این خاطرات 
را حفظ کرده اند و گاهی با یادآوری شان حس 
ــا پیدا می کنند. در پرونده  خوبی به آن روزه
امروز با »علی میری« تصویرگر و نقاش مشهدی 
گفت وگو کرده ایم که نقاشی های دیجیتالش 
از خاطرات خوب آن روزها حسابی مورد توجه 
کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. »میری« 
هدفش را از کشیدن این نقاشی ها ایجاد حس 
خوب در جامعه اعالم می کند. او البته معتقد 
است نباید در گذشته گیر کرد بلکه با حس و 
حال خوبی که از یادآوری آن روزها پیدا می کنیم 
باید در جست وجوی راهــی بــرای حل مسائل 
ــن روزهــای مــان باشیم. بــا مــا و گفت و گوی  ای

خواندنی مان در پرونده امروز همراه باشید.

گفت وگو با »علی میری« که نقاشی هایش از خاطرات کودکی حسابی مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته و حتی در ترکیه، 
تونس، مالزی و ... هم طرفدار پیدا کرده است

طراح نوستالژی باز! 
 1456

سه شنبه  14 آبان 1398
5 نوامبر 2019  7 ربیع االول 1441 
شماره 20235

  زودتر از قاشق، قلم دست گرفته ام!
»علی میری« متولد 55 در مشهد است. تحصیاتش خیلی مرتبط با نقاشی 
نبوده و فقط دو ترم در دانشگاه، طراحی صنعتی خوانده و بعد درسش را 
رها کرده است. او کارش این روزها به طور حرفه ای تصویرسازی و نقاشی 
است. خودش می گوید از سال 75 نقاشی دیجیتال را شروع کرده است. از 
»میری« درباره عاقه اش به نقاشی در کودکی و دوران مدرسه می پرسیم 
که می گوید: »من از بچگی نقاشی می کشیدم و دوستش داشتم. حتی 
مادرم تعریف می کند وقتی یک تکه نان هم می خوردم آن را جوری گاز 
می زدم که نان شکل چیزی دربیاید. تقریبا هیچ لحظه ای از زندگی را یادم 
نمی آید که از دنیای نقاشی دور بوده باشم . این اصطاح مادرم است که 
می گوید من پیش از قاشق دست گرفتن، قلم دست گرفتن را یاد گرفته ام. 
دوران تحصیل هم سر کاس نقاشی می کشیدم و طبیعتا تمرکز الزم برای 
فراگیری درس ها را هم نداشتم. به همین دلیل توبیخ و به دفتر فرستاده 
شدن زیاد برایم پیش آمده است«. او درباره ورودش به شغل حرفه ای نقاشی 
می گوید: »راستش پیش از آن که به خودم بیایم و بخواهم شغلی برای خودم 
انتخاب کنم عما وارد بازار کار شده بودم. من وقتی دبیرستان بودم از کار 
نقاشی ام درآمد داشتم. به تدریج هر چه هم کار کردم بیشتر رشد داشتم و 

کارم ارتقا پیدا کرد«.

  نوستالژی بازی، حس خوبی به آدم ها می دهم
از »میری« درباره چگونگی ورودش به عرصه کشیدن طرح های نوستالژیک 
می پرسیم و او این گونه توضیح می دهد: »من به دلیل احساساتی بودنم با روزهای 
کودکی و خاطراتش انس خاصی دارم. همچنین پدربزرگ و مادربزرگم را در 
سال های اخیر همزمان از دست دادم و همین باعث شد دوران سختی را تحمل 
کنم. بنابراین گاهی نقاشی هایی می کشیدم که در آن ها، خاطرات گذشته ام 
به تصویر کشیده می شد. پس از انتشار چند نمونه از این کارها متوجه شدم که 
استقبال خوبی از آن ها می شود. البته در این سال ها کارهای تجاری و غیرتجاری 
زیادی داشته ام اما مشخصا در صفحه هنری خودم کارهای تجاری را کمتر نشر 
داده ام. اتفاق خوبی که در صفحه اینستاگرام افتاد البتهمستقل از نقدی که به 
بحث نوستالژی می توان وارد کرد، این بود که فضایی ایجاد شد انگار آدم ها برای 
لحظاتی حال خوب پیدا و این حال خوب را به دیگران هم منتقل می کردند. شما 
ببینید پای طرح ها چه نظرات مثبتی ابراز می شود و دور از آن فضای زشت فحاشی 
یا خشنی که در بخشی از فضای مجازی می بینیم، این جا دارد اتفاق مثبتی رخ 
می دهد. بنابراین من دیدم حاال که می توانم چنین جامعه کوچکی را به وجود 
بیاورم و حال آدم ها را خوب کنم چرا این کار را نکنم؟ این شد که بقیه کارها را در 
صفحه خودم تعطیل کردم و به طور مشخص روی این کار وقت و انرژی گذاشتم«.

  فقط تجربیات خودم را می کشم
بی تردید یکی از مهم ترین دالیل زیاد دیده شدن کارهای »میری« جمعی 
بودن خاطراتی است که او به تصویر می کشد. به همین دلیل این سوال پیش 

می آید که ایده این نقاشی ها از خود اوست یا از دیگران هم کمک می گیرد؟ 
او در این باره می گوید: »ایده کارهایی که انجام می دهم از تجربیات شخصی 
خودم می آید. من خاطراتی از گذشته دارم که سال هاست با من هستند. برای 
اجرایی کردن هر کار شاید یکی دو هفته از نظر ذهنی خیلی رویش متمرکز 
باشم تا تصویر کامل شود اما اجرای آن از وقتی شروع به کشیدن می کنم، یک 
تا سه ساعت بیشتر وقت نمی برد. البته در این مدت با تماس ها و پیام های 
زیادی روبه رو بودم که دوست داشتند فضای ذهنی و تجربه های شخصی 
آن ها را پیاده کنم اما خودم عاقه ای به این کار ندارم. چون از خاطرات دیگران 
در ذهنم تصویر و حس روشنی ندارم«. از او درباره طرح مورد عاقه خودش 
می پرسم که پاسخ می دهد: »راستش همه طرح ها را دوست دارم و نمی توانم 
جدایشان کنم چون دلی هستند. البته از نظر تکنیکی قابل نقد هستند و حتی 
جزو کارهای نه چندان قوی من محسوب می شوند. از نظر حسی آن تصویری 
که یک روز برفی را نشان می دهد و یک خواهر و برادر توی برف جلو می آیند و 
یک ژیان هم پشت شان قرار دارد، به نظر خودم کار عمیقی است چون از یک 

تجربه حسی ماندگار می آید«.
  از طرح هایم در مالزی، هندوستان، تونس و ... هم استقبال شد

وقتی یک اثر هنری خلق می شود، مواجهه مخاطب با آن برای صاحب اثر بسیار 
مهم خواهد بود. بازخوردها می توانند به صاحب اثر کمک کنند که در ادامه 
کار هنری اش نکاتی را اعمال کند یا قوت و انرژی بیشتری بگیرد. این هنرمند 
درباره بازخورد کارهایش می گوید: »بازتاب هایی که از مردم می گیرم برایم 
خیلی لذت بخش است. مثا شخصی به من پیام داد که با پدر و مادرش سال ها 
قطع ارتباط بوده است اما با دیدن این طرح ها تصمیم گرفته است دوباره در 

کنار پدر و مادرش باشد. یا مادری به من پیام داده که با این طرح ها گریسته 
چون در تمام خاطراتش مادرش حضور داشته است. اما حاال که خودش مادر 
شده به دلیل کارمند بودن خیلی ساعت ها از فرزندش دور است. بنابراین 
او تصمیم گرفته است بیشتر با فرزندش وقت بگذراند تا خاطرات مشترک 
بیشتری با او داشته باشد. می  خواهم بگویم اثرگذاری زیادی دارد«. این 
نقاش به بازخوردهای عجیب در خارج از کشور هم اشاره می کند که خودش 
هم از قبل تصورش را نمی کرده است. او این طور تعریف می کند: »خیلی 
برای خودم هم عجیب و غیرقابل پیش بینی بود که بازتاب کارهایم را در بین 
مردم کشورهای دیگر دیدم. شما ببینید دیده شدن کارهایم بین مردم ترکیه 
و تاجیکستان باز تا حدی قابل درک است چون مراودات فرهنگی و ارتباطات 
قومی زیادی با آن ها داشته ایم اما این که  می دیدم در مالزی، هندوستان، 
تونس، ترکیه، فلسطین و ... از کارهایم استقبال می شود و از این که طرفدار 
پیدا کرده است، خیلی تعجب کردم. چون از نظر اقلیم، فرهنگ، پوشش و 

خیلی چیزهای دیگر با ما متفاوت هستند«.
  در گذشته گیر نکرده ام!

وقتی طرح های نوستالژیک »علی میری« را می بینیم تصور می کنیم که او 
خودش باید خیلی آدم خاطره بازی باشد اما او به نکته مهمی اشاره می کند 
که با وجود حس خوب داشتن به گذشته، دوست ندارد در گذشته باقی بماند. 

او دربــاره شرایط خودش در دهه 60 و 70 و دوران کودکی می گوید: »آن 
موقع فضایی پراضطراب و پرفشاری حاکم بود. ما وسط روزهای شلوغ و حتی 
ناامنی بزرگ شدیم. به هرحال ما به عنوان کودک و نوجوان دنیای خودمان را 
داشتیم. البته رفتار پدر، مادرها و معلم ها با بچه ها با امروز متفاوت بود و حتی 
شاید االن قابل دفاع هم نباشند اما آدم ها، همدلی ها و صمیمیت های خاصی 
با هم داشتند. اما این نکته را حتما دوست دارم بگویم که من خوشبختانه 
در گذشته گیر نکرده ام. من دوست نــدارم به گذشته برگردم، ضمنا همه 
اتفاقاتش را هم تایید نمی کنم. فقط مثل یک مورخ آن روزها را روایت می کنم 
چون خاطرات من هستند و دوست شان دارم. امروز جامعه ما کمی بیمار 
است و خشونت، خستگی و ناامیدی در بین مردم زیاد است. راستش مردم 
وسایل زیادی برای سرگرم و شاد شدن ندارند. البته این را نمی خواهم به 
اتفاقات سیاسی ربط بدهم. به نظرم این بیشتر از فرهنگ غر زدن که حاکم بر 
خودمان است، می آید. من در این بین سعی می کنم به اندازه خودم به عنوان 
یک تصویرگر حس خوب بدهم تا بتوانند برای مسائل امروزشان با انرژی و فکر 
درست راه حل هایی پیدا کنند. چیزی که دوست دارم مردم بهش فکر کنند این 
است که از خودشان بپرسند چرا در گذشته حال شان خوب بود و امروز نه. از 
خودمان باید بپرسیم چه کارهایی باید انجام دهیم تا حال امروزمان بهتر شود. 
این بهترین کاری است که برای امروزمان می توانیم انجام دهیم تا این پرداخت 
به نوستالژی در حد یک سرگرمی باقی نماند. اگر مردم به این مسائل فکر کنند 

من مزد خود را گرفته ام و به هدفم رسیده ام«. 



   اضافه وزن مداوم
اگر ورزش می کنید و رژیم غذایی  مناسبی دارید، اما باز هم 
وزنتان زیاد است  ،  به احتمال زیاد دچار یک مشکل هورمونی 

هستید که باید به پاک سازی بدن اقدام کنید .
 سردردهای دایمی 

دهان بدبــو به ویژه اگر بهداشــت دهــان و دندان خــود را به 
خوبی رعایت می کنید،  نشــانه ای از مشــکالت گوارشــی 
 اســت که باعــث تجمــع ســموم در خون
 می شــود . این ســموم تاثیر 
روی  مـستـقیـمـــی 
عصبــی  سیســتم 
و  گــذارد  مــی   
واکنــش هــای 
منفــی ماننــد 
سردرد مداوم 
ایجاد می کند. 
حساســیت بــه 
بوهــای مختلــف 
از نشــانه های تجمع 

سموم در بدن است .

 خستگی همیشگی
 زمانی که بدن افزون بر توان خود کار می کند تا توکسین ها 
) سموم(  انباشته شده در بافت ها را دفع کند، بیش از اندازه 
احســاس خســتگی می کنــد. جالب اســت بدانید کــه این 

خستگی با استراحت برطرف نمی شود .
 یبوست

یبوست در واقع کاهش تحرک روده هاست و این کاهش در 
فعالیت روده ها باعث می شود دفع سم که یکی از وظایف روده 

هاست با مشکل رو به رو شود .
بروز مشکل دردفع مدفوع و ایجاد یبوست می تواند ناشی از 
حبس شدن سموم زیادی در بدن باشد. این مسئله می تواند 
باعث ایجاد دل درد، التهاب و مشــکل در جذب مواد مغذی 

موجود در مواد غذایی شود.
 مشکالت پوستی

آکنه، ضایعات پوستی و واکنش های آلرژیک نشانه این است 
که  بدن میزبان سموم زیادی شده است. گودی و سیاهی زیر 
چشم ها، اگزما و پســوریازیس نیز از جمله عالیم انباشتگی 

سموم در بدن محسوب می شود.
 تجمع چربی  شکمی

توکسین ها روی سطح قند و کلسترول خون تاثیر می گذارد. 

این مسئله نیز باعث افزایش چربی دور شکمی می شود.
 خارش پوست

پوست بخشی از سموم بدن را از طریق عرق دفع می کند. اگر 
به علت تجمع سموم  منافذ در پوست مسدود شود، واکنش 

های آلرژیک مانند خارش بیشتر می شود.
 سنگ کیسه صفرا 

سنگ کیسه صفرا می تواند در نتیجه تجمع ترکیبات اضافی 
در صفرا باشــد. کبد برای سم زدایی از بدن شــروع به تولید 
صفرای غلیظ تر در کیسه صفرا می کند. این مسئله نیز باعث 

افزایش روند سنگ سازی می شود.
 بد شکل شدن ناخن پاها

 ســموم به دلیل نیروی گرانــش زمین به ســمت پایین  بدن 
حرکت می کند و در ناخن ها که در طول روز محیط مناسبی 
 برای رشــد قارچ هاســت تجمع می کند و موجب بد شکلی

 آن ها می شود.
  راهکارهای دفع سموم

 برای دفع ســم از بــدن راهکارهــای زیادی وجــود دارد. 
از جمله ورزش و فعالیــت بدنی ، اســتفاده از مواد غذایی 
ســالم و ارگانیک، مدیریت اســترس، رژیم غذایی سرشار 

از فیبر و...  .

ت
الم
س

۲

پرسش و پاسخ

افزایش حجم شیر مادر

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 منصور سیاوش
 فوق تخصص غدد و متابولیسم

  پسری بســیار الغر هســتم و هر چه می 
خورم اصــال چاق نمی شــوم. هر شــب دو 
بشــقاب پر برنج می خورم چون استخوان 
بنــدی ظریفــی دارم بســیار الغر بــه نظر 
می رسم. علت چیست ؟آیا درمانی دارد؟

)وزن 78 و قد 180 سانتی متر(
در صورتی كه اعداد وارد شــده برای قد و وزن 
صحیح باشد شــما كامال وزن متناسبی دارید 
و در صورتی كه در شــش ماه گذشته تغییرات 

وزن شدیدی نداشتید جای نگرانی نیست.

 مدتی هســت که غــده تیروئیدم بزرگ 
شــده، آزمایش هــای تیروئیــدم طبیعــی 
اســت امــا زانــو درد دارم و صورتم جوش 
می زند. در حالی که  سابقه این مشکالت 

را نداشتم.
بزرگی تیروئید كه بــه آن گواتر می گویند علل 
مختلفی دارد و الزم است برای تشخیص علت 
و ایــن كه نیــاز بــه درمــان دارد یا نه به پزشــك 
معالــج خــود )ترجیحــا فــوق تخصــص غدد( 

مراجعه کنید.

 بیــن داشــتن کیســت تخمــدان و 
ابتال به مشکالت تیروئید ارتباطی 

وجود دارد؟
اختــالل تیروئید بــه ویژه كــم كاری 
تیروئید می تواند یكــی از علل ثانویه 

کیست تخمدان باشد.

آشپزی من آشپزی من میان وعده

  سالمتآشپزی من

زندگیسالم
سهشنبه

1۴آبان1398
شماره1۴۵۶

خــرده های   ابتدا نــان های خشــک را  خرد کنید.
نان را در کاســه ای بریزیــد و با حدود نصــف لیوان آب 
مرطوب کنید و قدری زمان دهید تا نرم شــود.  توجه 
کنید که نباید خیلی نرم بشود در حدی که دیگر خشک 
و شکننده نباشد کافی است.کره را ذوب و روی نان ها 

بریزید و مخلوط کنید.
پنیر را به قطعه هــای کوچک برش دهیــدو  به مواد    

بیفزایید.
 در این مرحله به اندازه یک گردو از مخلوط را با دست 
بردارید و به شکل دایره یا بیضی در آورید اگر چسبناک 

بود می توانید دستتان را مرطوب کنید.
  لقمه هــای دویماج را بــا گوجه یا خیــار تزیین و میل 

کنید.
گردو به دلیل داشــتن امگا3 کلسترول بد را کاهش 
منگنــز و مــس موجــود در آن بــا تقویــت  مــی دهد.
متابولیسم یا سوخت و ســاز بدن به کاهش وزن کمک 

می کند.  گردو، منیزیم و فسفر نیز دارد.
  مقداری روی، آهن، کلسیم و سلنیوم وجود دارد. 

 مصرف گردو می تواند به سالمت اسپرم ها و افزایش 
توانایی باروری در مردان کمک کند.

 نان لواش خشک - ۲ عدد
 پنیر - ۱۰۰ گرم

 کره - ۵۰ گرم
 گردوی خردشده – 

نصف   لیوان
 سبزی 

معطر)جعفری،شوید...( -  ۲ 
قاشق غذا خوری

کشمش -  به مقدار الزم

 مکیدن مکرر و صحیح توسط شیرخوار
مهم  ترین عامل در افزایش شــیر مادر، مکیدن درست 
و مکرر از پســتان به مدت کافی و تغذیه برحسب میل و 

تقاضای شیرخوار است.
 آرامش خاطر و اعتماد به نفس مادر

آرامش خاطر و اعتماد به نفس مادر از دیگر عوامل موثر 
در شیردهی اســت؛ نگرانی و اضطراب می  تواند باعث 
کاهش جاری شدن شیر مادر شود؛ از مهم  ترین عواملی 
که ممکــن اســت در روزهــای اول باعث نگرانــی مادر 

شود، تصور کم بودن حجم شیر است.
 حمایت همسر

از آن جا کــه وضعیت روحی زنان بر تداوم شــیردهی 

موثراســت، حمایت  هــای عاطفــی همســر می  تواند 
باعــث بهبــود وضعیت شــیردهی شــود؛ زنان شــاد، 
انگیزه بیشــتری بــرای شــیردادن به فرزنــدان خود 

دارند.
 تقویت سیستم ایمنی مادر

ویتامین A مورد نیاز مادر، از طریق مصرف سبزی  های 
زرد مانند هویج، کدو حلوایی و سبزی های سبز مانند 
اســفناج و میوه  هایی ماننــد خرمالو، طالبــی، نارنگی 
و زردآلو تأمیــن و باعث بهبود عملکرد سیســتم ایمنی 
مادر می شود و از بروز بسیاری از بیماری  ها که منجر به 
بی  حالی مادر و کاهش توان او در شــیردهی می  شود، 

جلوگیری می  کند.

بهداشت

بیشتر بدانیم 

آیا ممکن است خانمی باردار 
باشد و خودش نداند؟!

 بارداری همچون دیگر تغییر و تحوالت 
جسمی، نشانه های خاصی دارد که از 

روی آن ها می توان به باردار بودن  خانم ها  پی برد. 
گاهی اوقات بارداری به شکلی است که زنان دیر 
متوجه حامله بودن خود می شوند یا زمانی متوجه 
می شوند که مدتی از آن گذشته  ، چرا چنین است؟ 
در برخی مواقع خانم ها نشــانه های بارداری را با 
حساسیت ســینه، اختالل قاعدگی، تکرر ادرار، 
تغییر خلق و خو و ... اشــتباه می گیرند. نداشتن 
عالیم بارداری یــا عالیم پنهان می تواند خطراتی 
برای مادر و جنین به همراه داشــته باشد. مادر به 
دلیل بی خبری از بــارداری، مکمل های ضروری 
در دوران بــارداری را مصــرف نمی کنــد، متوجه 
مشکالتی مانند کم خونی، فشار خون باال، دیابت 
بارداری یا زایمان زودرس نمی شود و حتی چون 
از بارداری خــود آگاهی ندارد برای داشــتن رژیم 
غذایی مناســب ایــن دوران و اجتنــاب از مصرف 

برخی داروهای خطرناک نیز اقدامی نمی کند.  

عالیم پنهان بارداری را بشناسید
 بارداری بی هیچ تغییری نسبت به قبل

 برخی خانم ها با نشــانه های فیزیکی بارداری 
مثل اضافه وزن، تهوع صبحگاهی، ضربان قلب 
و سرگیجه روبه رو نمی شوند. حتی ممکن است 
خانمی تا هفتــه 3۰ بارداری متوجــه بارداری 

خود نشود.
  ترشح نشدن هورمون

علت اصلی این نوع بارداری ها، ترشــح نشدن 
هورمون ناشی از ناهنجاری های کروموزومی یا 
نقص در جنین، ژن ها و استرس است. بر اساس 
یک نظریه جنین به علت اســترس مادر، سطح 
اچ سی جی پایینی تولید می کند و مادر متوجه 

بارداری خود نمی شود.  
 تغییرات وزنی

 درصورت داشــتن اضافــه وزن وتغییــر مداوم  
وزن، ممکن اســت فرد متوجه تغییــرات وزنی 

ناشی از بارداری خود نشود.
 اختالالت قاعدگی 

اولین نشانه بارداری نداشتن قاعدگی است. 
حدود 3۰ درصــد از زنان به دالیــل مختلف از 
جملــه اســترس، مصرف برخــی داروهــا مثل 
صــرع، ســندروم تخمــدان پلی کیســتیک، 
استفاده از داروهای هورمونی، دیابت کنترل 
نشده، مشکالت تیروئید و ... دوره های نامنظم 
قاعدگی دارند. این افراد در تشخیص بارداری 

دچار اشتباه خواهند شد.
تحرک نامحسوس جنین

 خانم هــای بــاردار بیــن هفته هــای ۱8 تا ۲۰ 
بارداری متوجه حــرکات جنین می شــوند اما 
گاهی به دلیــل نــوع قرارگیری جفــت ممکن 
است این حرکات احساس نشود و مادر فقط از 

طریق سونوگرافی متوجه بارداری شود.
 داروهای پیشگیری از بارداری

 از آن جــا کــه برخــی از روش هــای پیشــگیری 
۱۰۰ درصد نیســت و تا درصد کمی همچنان 
احتمــال بــارداری وجــود دارد، در صــورت 
اســتفاده از  هریــک از روش هــا و بــا اطمینان 
از حاملــه نبــودن، ممکن اســت فرد بــه عالیم 

بارداری توجه نکند.
 تست بارداری منفی و کاذب

 گاهــی تســت های بــارداری خانگی بــه دلیل 
استفاده در اولین روزهای بارداری ممکن است 
جواب اشتباه داشته باشد. خانم ها ممکن است 
با این تســت جواب منفی بگیرند، در  حالی که 
باردار هســتند. متخصصان توصیــه می کنند 
دست کم یک هفته بعد از عقب افتادن قاعدگی 

تست خانگی انجام شود.
 نداشتن سالمت روان

برخی از زنان بــه دالیل روانی، آمــاده پذیرش 
کودک نیستند و به همین دلیل بارداری خود 

را انکار می کنند.
 ناآشنایی با عالیم بارداری

نداشــتن اطالعات کافــی از نشــانه های اولیه 
بــارداری مثــل تاخیــر در قاعدگــی، تغییرات 
فیزیکی، حساســیت به بــو، گرفتگی عضالت 
و... در برخی از بانوان باعث می شود که فرد به 

تغییرات جدید در بدن بی توجه باشد.
webmd، ninisite :منبع

بانوان

دویماج تبریز

»شــیر مادر« از ابتدای زندگی نــوزاد تا پایان آن ضامن رشــد و ســالمتی فرزند اســت.برخی از مادران 

نگران کم  بودن حجم شیر خود هستند؛ در این مطلب راهکارهایی برای بهبود و تداوم شیردهی ارائه 

خواهیم کرد.

نشانه های تجمع سموم در بدن
 سم های اضافه که از طریق محیط زیست یا غذاها

 وارد بدن می شود،  در کبد تجمع می یابد

در طول زندگی مــواد غیر طبیعی در  

کبد انباشته می شود . اگر نتوانیم سم 

اضافــه را از بدن خارج کنیــم کل بدن 

را در بر می گیرد و عملکرد سیســتم 

های مختلف را مختل می کند. امــا ابتدا باید بدانیم که 

انباشت سم در بدن با چه نشانه هایی همراه است .

تغذیه

شانه  مویم  را بعد از چه مدتی

 شست و شو دهم ؟

همه ما  دســت کــم در طول شــبانه روز یــک بار 
موهایمان را شــانه می زنیــم  ولی ایــن که چند 
بار در طول هفته یا ماه شــانه خود را می شوییم، 
 موضــوع مهمــی اســت کــه خیلــی از مــا بــه آن

بی توجه هســتیم. شــانه یکی ازپر مصرف ترین 
وسایل شخصی محســوب می شود، اغلب افراد 
 شســتن آن را فرامــوش مــی کننــد.  البــه الی 
دندانه های آن از ســلول های مرده و بافت مو پر 
شده است که با تجمع آلودگی تبدیل به باکتری و 
احتمال ابتال به عفونت تشدید می شود. بنابراین 
برای جلوگیــری از ابتال بــه انواع بیمــاری های 
پوســتی و همچنین تمیــز ماندن موهــا بهتر آن 
است که دســت کم هفته ای یک بار شــانه  موی 

خود را بشویید.                            
منبع : سالم دکتر

خوراکی هایی برای سرحالی آقایان
انتخــاب خوراکی هــا و غذاهــای خوشــمزه و مغــذی 
حق طبیعــی آقایان اســت؛ حال ســوال این جاســت که 
چــه خوراکی هایــی بــرای عضله ســازی ، رژیــم غذایی و 

هورمون های مردانه بیشتر مفید است؟
 گوشت بدون چربی

گوشت قرمز بدون چربی یکی از بهترین مواد غذایی برای 
رژیم غذایی و سالمت مردان است.

تکه های بدون چربی گوشت گوسفند یا گوساله،  سرشار 
از پروتئین و اسیدهای آمینه مهم به  نام لوسئین است که 

در عضله سازی بدن مردان موثر است.
 گیالس و آلبالو

 یکی از بهترین گزینه ها برای تســکین درد عضله ها، آب 

آلبالو و گیالس اســت. مــردان در زمــان ورزش کردن در 
رژیم غذایی شان باید همیشه از گیالس یا آلبالو استفاده 
کنند. رنگدانه هــای موجود در گیــالس و آلبالو، آثار ضد 
التهابی بعضی از داروها را شبیه سازی می کند و عوارض 

جانبی هم ندارد.
 آووکادو

درواقــع، چربی های غیراشــباع تک زنجیــره ای موجود 
در آووکادو یکــی از بهتریــن ترکیبات برای پاییــن آوردن 
کلسترول بد خون )LDL( است. البته روغن زیتون، آجیل 

و مغزهای خام نیز چربی های مفید را به بدن می رساند.
 شکالت تلخ

شکالت تلخ یکی از خوراکی هایی است که جریان خون 

را تقویت می کند. فالونول های موجود در شــکالت تلخ 
می تواند سطح کلســترول بد خون را کاهش دهد، نقش 
موثری در تقویت گردش خون ایفا کند و فشار خون را هم 

در وضعیت عادی نگه دارد. 
مردانی که جریان خون ضعیفی دارند،  بیشتر به مشکالت 
جنســی مبتال می شــوند بنابراین، مصرف شکالت تلخ 

می تواند از این نظر هم برای آن ها مفید باشد.
 زنجبیل

زنجبیل می تواند التهاب را در سطح بدن کاهش دهد و در 
شرایط استرس زا و سخت مفید باشد. محققان می گویند؛ 
مصــرف زنجبیل بــه  طور منظــم می توانــد درد ناشــی از 

آسیب های عضالنی را در آقایان ورزشکار کاهش دهد.

پزشکی 
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می تــوان تصــور کرد که شــما 
و خانواده تــان در چه شــرایط 
ناخوشــایندی قرار گرفته اید. 
باید چنیــن گفت کــه پدرتان 
با از دست دادن شــغل، یکی از مهم ترین ارکان 
هویتی خود را از دست داده که او را با مشکالتی 
همچون از دست دادن منبع درآمد یا حتی مهم تر 
از آن، منبع عزت نفس خویش و تجربه احساس 
ناامیدی دســت به گریبان کرده است. در ادامه 

چند توصیه به شما داریم.

   سخت است اما پدرتان را درک کنید
هرچند ممکن است به دلیل ترس و نگرانی بابت 
عواقب این اتفاق ناخوشــایند و تصمیم های نه 
چندان صحیــح پدرتــان، همدلی بــا او و درک 
کردن شــرایطش کار آسانی برای شــما نباشد 
اما به خاطر داشــته باشید، نخســتین کاری که 
الزم است شما و سایر اعضای خانواده سعی در 
انجام آن داشته باشید، حفظ انسجام خانواده و 
حداکثر میزان ممکن از صمیمیت و همدلی در 
شرایط کنونی است. شاید انجام تمام و کمال این 
مهم در چنین وضعیتی کامال امکان پذیر نباشد 
اما هــر میــزان از آن می توانــد به بهبــود اوضاع 

کمک کند.

   بدگمانی یکی از ویژگی های شخصیتی 
پدرتان است؟

مهم ترین نکته ای که الزم است بعد از این روشن 
شود، این است که پدرتان تا چه اندازه ای درگیر 
تجربه احساسات ناخوشایند خود شده است؟ 
آیا چنین اتفاقاتی واقعا در محل کار او رخ داده 

یا ایــن ویژگی شــخصیتی پدر شماســت که به 
اطرافیان خــود بدگمان اســت؟ حتــی زمانی 
که کســی قصد ســوء و نیت بــدی در خصوص 
او نداشــته اســت. آیــا پدرتــان بارهــا بــه دلیل 
احســاس بدگمانی خود از طــرف اطرافیانش 
طرد می شود و خود یا اعضای خانواده اش را به 
زحمت می اندازد؟ در صورتی که پاسخ هر یک 
از ســواالت فوق مثبت باشــد، بهتر است با یک 
روان پزشــک مشــورت و از او کمــک تخصصی 
دریافت کنید. حتی درصورتی که قادر نیستید 
پدرتــان را برای مالقات با روان پزشــک راضی 
کنید، در ابتدا شــما یا یکی از اعضای خانواده 
که از وضعیت موجود دقیقا آگاه است، می تواند 
به روان پزشــک مراجعــه و دســتورالعمل های 

ابتدایی را دریافت کند.

   کمک کنید تا راه حل درست را بیابد
در صورتی که ارزیابی شــما از موقعیت متفاوت 
اســت و احتمــال ایــن وجــود دارد کــه پدرتان 
به دلیل فشــار شــرایط موجــود درگیــر گرفتن 
تصمیمات نادرست شــود، تالش کنید حمایت 
خود را بــه او نشــان دهید. بــا او در یک جلســه 
خانوادگــی صحبــت کنیــد و بیشــترین تالش 
خود را انجــام دهید تا بــه او کمــک کنید کمی 
تسکین یابد، ارزیابی درستی از موقعیت داشته 
باشد، راه حل صحیح را بیابد و به آن عمل کند. 
دســتیابی به یک راهبرد روشــن برای خروج از 
شرایط موجود و دنبال کردن آن می تواند موثر 
واقع شود. در صورتی که به تنهایی قادر نیستید 
این کار را انجام دهید، از بزرگان فامیل همچون 
پدربــزرگ یا عموی بــزرگ تان یا روان شــناس 
کمک تخصصی دریافــت کنید. با آرزوی بهبود 

شرایط برای شما.

قرار و مدار

روز خرید چتر

تقریبا هوای تموم کشورمون بارونی شده 
و حیفه که این روزها، چتر نداشته باشیم. 
امروز یک چتر خوشگل برای خودتون بخرین 

تــا فرصت تماشــای 
بارون های پاییزی 

رو در کوچــه و 
خیابون هــا از 
دست ندین...

* بعد از خواندن مطلب غمگین شدن بابت تولد، نتوانستم 
حس چنین افــرادی را درک کنم. کاش یک نظرســنجی 

بگذارید و ببینیم چند درصد مردم، این جوری هستن؟
* من بــاز هم رمــوز موفقیــت خانواده های ثروتمنــد را که 
موضوع پرونده روز یک شنبه زندگی سالم بود، نفهمیدم. 
میشه یک پرونده فقط درباره خانواده اولی کار کنین و کامل 

توضیح بدین چطوری پولدار شدن؟
* به جای آموزش زبان انگلیســی در صفحــه کودک، یک 
مطلب دیگه چاپ کنین. ضرورتی برای آموزش این زبان به 
پدر علیرضا و فاطمه  کودکان احساس نمی شود.  
ماوشــما: مخاطب عزیــز، در طــول هفته مطالــب متنوع 
دیگر ی  در صفحه کودک چاپ می شود. حتی شعر همان 

آموزش زبان هم فارسی است.
* مخاطبی که در ستون ما و شما گفته بود صفحه سالمت 
روی مخمه، داداش اضافه وزن داری، طبیعیه که بره روی 
شهاب مخت! صفحات دیگه رو بخون، گیر الکی هم نده.  
* درمطلب نیاز بدن به زینک که در صفحه سالمت گفتید 
این ماده خودش در بدن تولید نمی شود، مخالفم. اگر برای 

بدن الزم بود، حتما تولید می شد.
* زندگی سالم هیچ پرونده ای را به زنان خانه دار اختصاص 
نمی دهــد و دیروز هم کــه روز جهانــی زنان خانــه دار بود، 

کوچک ترین اشاره ای به آن نداشت. زیبا نیست؟ 
ملیحه جعفری   
ماوشما: در عوض هر روز دو بخش ثابت برای بانوان داریم.

* حقیقتش چنــد روزه اعصابــم خیلی خراب و مشــغوله، 
دلسردی جای دلگرمی رو گرفته، امیدوارم اثاث كشی كنم 
و از این حالت خیلی بد در بیام. اگر میشه در زندگی سالم 
درباره تاثیرات اثاث کشــی بر روان هم مطلبی کار کنین. 

سخت و اعصاب خردکنه واقعا.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

پدرم سه ماه پیش از کارخانه رب ... اخراج شد و شغلش را از دست داد. بعد از آن اتفاق 
خیلی ناراحت است و می گوید باید از افرادی که زیرآبم را زدند، انتقام بگیرم. بنابراین 
دنبال کار نمی رود و تقریبا هیچ پولی هم برایمان نمانده است. از خانه به همکارانش 
زنگ می زند و آن ها را تهدید می کند که اگر من برنگردم، فالن و بهمان می کنم. پدرم 43 ساله و 

مردی کینه ای است. می ترسم کاری دست خود و همکارانش بدهد. کمکم کنید.

تیناامیری|روانشناسبالینی

 پدرم بعد از اخراج، فقط دنبال انتقام
 از همکارانش است!

مشاوره 
خانواده 

یــک ســری اصــول در کار مشــاوران و 
روان شناســان وجود دارد که اگــر رعایت 
نشــود، می توانــد نشــانه ای از تخصــص 
نداشتن یا بی مباالتی فرد باشد. اگر شما 
با این مــوارد مواجه شــدید، حــق دارید به 
کیفیت خدمات مشاور شــک و در تصمیم 

خود تجدیدنظر کنید.
 رازداری یکی از اصول مشاوره 

اســت. اگر مشــاوری در جمع 1
دوستانه به خود اجازه می دهد 
شــما  کــه  مراجعــی  دربــاره 
می شناسید، حرفی بزند یا حتی اعالم کند 
که فــالن شــخص جــزو مراجعــان او بوده 
است، این زیر پا گذاشتن رازداری توسط او 

را جدی بگیرید.
اگــر هنــگام وقــت گرفتــن از 

مشاور، منشی زمان مشخصی 2
را به شما اختصاص نمی دهد و 
می گویــد بیاییــد امــا معطلی 
داریــد، این نشــانه خوبــی نیســت چراکه 
مشــاور باید بتواند بدون عجله زمانی را به 
شما اختصاص دهد. در عین حال نداشتن 
تابلو، کار کردن در ســاعات غیــر عادی به 
عنوان مثال بعد از 9 شب، ارائه خدمات در 
محل هایــی غیرمعمــول ماننــد زیرزمیــن 
مجموعــه ای مســکونی از جملــه مواردی 

است که باید جدی گرفته شود.
اگــردر زمــان حضــور در مرکز 

مشاوره، متوجه شدید در اتاق 3
انتظــار، صــدای مراجعــان از 
اتاق ها شــنیده می شود و شما 
می توانید متوجه صحبت خصوصی آن ها 
شــوید، ایــن موضــوع را جــدی بگیریــد. 
بی توجهی به حریم خصوصــی مراجعان و 
اصل رازداری، مســئله ای اســت کــه باید 

جدی گرفته شود.
 اگــر مشــاوری به شــما معرفی 

شده است که در زمینه انتخاب 4
همسر، کار با زوج ها، نوجوانان، 
کودکان، افســردگی ، مسائل 
جنسی و خالصه همه چیز تخصص دارد، 
به انتخاب خود شک کنید. حوزه مشاوره و 
روان درمانــی گســتردگی زیــادی دارد و 
کســی نمی تواند در تمام زمینه ها مســلط 
باشــد. بر این مبنا اگر ادعــای کار در همه 

زمینه ها هســت، احتمال ارائه 
خدمات بــا کیفیــت  پاییــن نیز 

بیشتر است.
اگــر در زمانــی که در 

اتــاق انتظار هســتید، 5
منشــی پرونده مراجعان 

قبلــی را مطالعه مــی کند یا 
دربــاره آن ها با کســی حــرف می زنــد، به 

انتخــاب خــود شــک کنید. 
منشی یا مسئول پذیرش در 
مراکز مشــاوره باید آموزش 
دیــده باشــد تــا وارد حریــم 
خصوصی مراجعان نشود و اگر 
خالف ایــن اصل رفتــار می کند، 
نشــانه ضعــف مشــاور در آمــوزش و 
کنترل رفتار افراد زیرمجموعه اوست. بر 

همین مبنا نیز منشی حق پرسیدن مسائل 
اضافه از شــما را ندارد؛ مواردی چون چرا 
مراجعــه کرده اید؟ چرا همســرتان همراه 

شما نیامده؟
مشاوره های تلفنی محدودیت 

 هــای خــود را دارنــد. بــرای 6
مشاوره در موضوعاتی محدود 
یا آموزش برخی موارد، چنین 
روشی می تواند استفاده شود اما اگر مشاور 
ادعای ارائه خدمات روان درمانی از طریق 
تلفــن را دارد، به کیفیت خدمات او شــک 
کنیــد. روان درمانی فرایندی اســت که به 
حضور فیزیکی دو نفر نیاز دارد و نمی تواند 

از طریق تلفن انجام شود.
اگر مشاور پیش از دیدن شما در 

جلســه اول، بدون توجه به این 7
که شکایت شما از چیست، شما 
را برای انجــام مجموعــه ای از 
ارزیابی هــا به بخــش روان ســنجی ارجاع 
می دهــد، نشــانه خوبی نیســت. پرســش 
نامه هــا و دیگــر روش هــای ارزیابــی در 
روان شناسی باید هدفمند و بنا به ضرورت 
اســتفاده شــوند، اســتفاده بیــش از حد از 
آن ها گاهی اوقات برای پوشــاندن کمبود 
مهارت مشاور است. پس روی این موضوع 

حساس باشید.
 و  بــه عنــوان نکته آخــر این که 

ســایت نظــام روان شناســی و 8
مشــاوره، از ابتــدای امســال 
روان   و  مشــاوران  فهرســت 
شناسان دارای پروانه این مرکز را منتشر 
کرده است. اگر فردی که می خواهید به او 
مراجعــه کنیــد در ایــن فهرســت اســت، 
می توانیــد تــا حــد زیــادی به تخصــص او 
اعتمــاد کنیــد. البتــه یادتان باشــد هنوز 
را  پروانه شــان  کــه  هســتند  افــرادی 
نگرفته اند ولی امکان کار در مراکز دارای 
مجــوز را دارند. بــر این مبنا ممکن اســت 
مشاور مد نظر هنوز پروانه نداشته باشد که 
به معنــای قابل اعتماد نبودن وی نیســت 
بلکه به این معناســت کــه او نمی تواند در 
دفتر کار شخصی خود خدمتی ارائه کند. 
پس اگر فردی بدون پروانه به صورت تنها 
او  خدمــات  کیفیــت  بــه  می کنــد،  کار 

شک کنید.

 »بعد از مدت ها باالخــره تصمیم گرفت از 
محوری

 
مشاوری وقت بگیرد. یکی از دوستانش گفت 
مشاوری را می شناسد که کارش خوب است. 
می تواند حتی پیش از این که از او وقت بگیرد، 
در یک دورهمی دوستانه او را ببیند. پیشنهاد دوستش را قبول 

کرد. دورهمی در خانه دوســتش برگزار می شد. 
همه  افراد حاضر را نمی شــناخت. وقتی 

دوستش او را به مشاور معرفی کرد، 
حســابی او را تحویــل گرفت. 

اواسط مهمانی بود که مشاور 
در یک گفت و گوی دوستانه به 

او گفت که حدود نیمی از افراد جمــع حاضر از مراجعان او 
بوده اند. با دست کسی را نشان داد و گفت »سمانه را می بینی، 
حدود سه ســال قبل مراجع من بود. مراجع خیلی توانمند و 
شجاعی هم بود.« از این تعریف حس بدی به او دست داد. 
اصال کمی ترسید؛ از این که چند سال بعد مشاور او را به کسی 
نشان بدهد و بگوید این فرد مراجع قبلی من 
بوده، ته دلش خالی شد. آیا واقعا این 
کسی که کنارش ایستاده بود، 
مشــاور خوبــی بــود؟ آیا 
می توانســت به او اعتماد 

کند؟«

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاوره

 انتخاب مشاور یا روان شناس کار آسانی نیست اما چند نکته کلیدی می تواند 

میزان خطا در این انتخاب را کاهش دهد

8 عالمت خطر در زمان انتخاب مشاور

   غافل گیری ساده به جای هدایای 
گران قیمت!

برخــالف تصــور عمــوم و بــه خصوص 
لزومــا  زیســتن  شــادمانه  جوانــان، 
بــه معنــای لبخنــد زدن همیشــگی، 
زندگــی  الکچــری  ولخرجــی، 
کــردن  و پیــروی از صنعــت مدلینــگ 
برندهــا  مــوج  بــر  شــدن  ســوار  و 
 نیســت. بــرای شــادمانه زیســتن در
بــه خریــد  نیــازی   زندگی مشــترک 
هدایــای گران قیمــت، داشــتن خانــه 
آن چنانی و خودروی مدل باال نیســت 
که معمــوال بر پایــه هیجانات ســطحی 
هســتند بلکه نیاز به شناختی عمیق از 
باورها و اهداف مشترک است و گاهی 
یک غافل گیری موقتی و ســاده، تاثیر 

بیشتری بر همسر خواهد داشت. 

   5 ویژگی زوج های شاد
به یاد داشته باشیم زوج هایی که شادمانه 
زیستن را انتخاب کرده اند، هم مطمئنا در 
لحظات مختلف زندگی شــان مشکالت 
و بحث هایی را تجربه کرده اند اما پیوسته 
الگوی زندگی خود را به روز رسانی کرده  
و در مواجهه با مشــکالت متعــدد، راهی 

سازنده و موثر را یافته یا ساخته اند.
1- روابط اجتماعی بهتــری دارند و در 
این روابــط حواس شــان به ســم مهلک 
مقایســه کــردن هســت و از آن دوری 
می کنند. آن ها در عین اجتماعی بودن، 
تعهدات شــان بــه زندگی مشــترک را 

رعایت می کنند.
2- آغوش شــان برای یکدیگر باز است و 
احترام به یکدیگر را سرلوحه زندگی شان 
قــرار می دهند. آن هــا می داننــد اگر در 

یک رابطه احتــرام میان دوطــرف وجود 
نداشته باشــد، رابطه محکوم به جدایی 
و شکســت اســت و بــه خوبــی می داننــد 
لجبازی های کوچک، مقدمه از بین رفتن 

احترام هاست.
3- تصمیمات مهم زندگی را با همفکری 
یکدیگر می گیرنــد و در زندگــی نگاه باال 
به پاییــن ندارنــد. همواره تالش شــان بر 

همراهی، همدلی و هم اندیشی است.
4- زبــان بدن شــاد و پر انــرژی درباره 
همدیگر دارند. آن هــا می دانند انرژی 
و نشاط باعث افزایش کیفیت سالمت 
جسمانی شــان، افزایــش طــول عمر، 
کاهش بیماری های سیستم ایمنی و در 
نتیجه بهزیستی می شود. همواره اگر 
انتقادی هم به یکدیگر داشته باشند به 
جای این که تمام شخصیت همسرشان 
را هــدف هجمه قــرار دهند، بــا رعایت 
احترام، صرفا روی مشکل به خصوصی 

که پیش آمده، مانور می دهند.
5- نکته آخر هم این که از هر فرصتی برای 
شاد کردن همسرشان استفاده می کنند. 
آن ها منتظر فرا رسیدن یک روز خاص، یک 
زمان خاص یا دســت یابی به دستاوردی 
بزرگ نیســتند و بدون مناسبت، پیامک 
عاشقانه برای همسرشــان می فرستند. 
یک بار دیگر عکس این مطلب را نگاه کنید 

تا بهتر متوجه منظورم شوید.

 

انتشار عکســی از ابراز عالقه متفاوت یک مرد به همسرش در 
شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و احتماال بعضی زن 
و شوهرها به آن ها غبطه خوردند. احساس زنی که شوهرش در 
روستای وامنان استان گلستان و در زمان برداشت زعفران به فکر 
غافل گیر کردن اوست، دوست داشتنی خواهد بود.این روزها، شادمانه زیستن هنری 
ضروری برای زوج هاست که می تواند  ایمنی بخش زندگی مشترک شان باشد. در 

ادامه چند نکته در همین باره مطرح خواهد شد.

حمیدذوالفقاری|دانشجویدکترایروانشناسیوعضوبنیادنخبگان

بانوان  ساخت ماسک »خرگوش« 
و »راکن« برای فرزندانتان

یکی از هیجان انگیزترین بازی های کودکان، بازی های 
تقلیدی و تخیلی است و ماسک ها برای این منظور بسیار 
مناســب هســتند. همــه کــودکان، چــه آن ها کــه از نظر 
شخصیتی درون گرا هســتند و چه برون گرا، از این بازی 
لذت می برند. کودکان ابتدا ماســکی را انتخاب و سپس 
نقش شــخصیت آن ماســک را بازی می کننــد. در ضمن 
با استفاده از ماســک ها و انجام دادن بازی های تخیلی، 
نیروی تخیل تحریک و تقویت می شود. در این مطلب نحوه 

ساخت دو ماسک خالقانه را به شما آموزش می دهیم.

   مراحل ساخت ماسک راکن
کارتــون رامــکال، راکــن معــروف 
تلویزیــون را بــه خاطــر داریــد؟ یکی 
از طرح های مــد نظر مــا، تصویر یک 
راکن ســاده و خاطــره انگیز اســت. 
در قدم اول، این ماســک را روی نمد 
می کشــیم. از نوار هم رنــگ صورت 
یــا دور چشــم هایش می توانیــد بــه 

جای کش اســتفاده کنید. ماســک مقــوای راکــن نیز به 
شکل باالست.

   مراحل ساخت ماسک خرگوش
بــه طــور کلــی بــرای تهیــه ماســک 
حیوانات، مرحله بــه مرحله طرح مد 
نظر خود را نقاشــی و آماده کنید. در 
ادامه و طبق تصویــر، آموزش مرحله 
بــه مرحله طراحــی یک خرگــوش را 
با هم انجام می دهیم. برای ســاخت 
ماســک خرگوش، طــرح مــد نظر را 
روی مقوا بکشید و بعد از خارج کردن 

چشــم ها به دو طرف صورت، کش اضافه کنید؛ کار رنگ 
آمیزی این طرح را به کودکان خود بسپارید چراکه این کار 
باعث می شــود  از درســت کردن یک ماســک خرگوش و 

رنگ آمیزی آن لذتی دو چندان ببرند.
منبع: سرسره، پیپرن

شبکه های 
اجتماعی

 ابراز ساده و
 غافل گیرانه عشق!

 عکس پربازدید ابراز عالقه مردی به همسرش با گردن بندی از گل زعفران،
 ضرورت استفاده از هر فرصتی برای تقسیم شادی با همسر را یادآوری می کند

تصمیم گیری درباره 
انتخاب مشاور را جدی بگیرید 

انتخاب مرکز مشاوره یا روان شناس کار آسانی 
نیست. در واقعیت و در بیشتر مواقع افراد بر مبنای 

توصیه های نزدیکان فردی را برای مراجعه انتخاب می کنند؛ 
روشی که گاهی اوقات جواب می دهد اما برخی از مواقع باز 

هم درست از آب در نمی آید. در عین حال که برخی افراد ترجیح 
می دهند بدون اطالع نزدیکان به مشاور مراجعه کنند و در نتیجه 

امکان استفاده از تجربیات دیگران نیز برای آن ها با محدودیت 
دو چندانی روبه روست و ممکن است دردسرهایی برای آن ها 

ایجاد شود. اما آیا راهی وجود دارد که پیش از مراجعه 
و صرف هزینه به ما تا حدی اطمینان دهد که 

درست انتخاب کرده ایم؟

سنا
س از ای

عک



جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

خوردن از آن لذت هایی است که همه درکش کرده اند و گاهی حتی از خیلی عالقه  مندی های مان 
اولویت باالتری هــم دارد. هیچ  چیز به پای خوردن میوه محبوبی که تازه فصلش شــده نمی  رســد یا 

غذایی که همیشه انتظارش را می  کشیدید اما فقط باید شانس بیاورید که ضدحال نخورید. بعضی  ها 
بدون این که منظوری داشته باشند هنگام خوردن غذا یا میوه تمام صحنه  های چندش دنیا را برای تان 

فهرست می  کنند. مثال اگر شما درحال خوردن گیالس یا آلبالو باشید احتماال خاطرات 
چشم درچشم شدن شان با کرم  های ریز را تعریف می  کنند و بالفاصله هم یادآور 

می  شوند که »گیالس رو همین  طوری خوردی؟ آخ آخ باید اول بازش کنی ببینی 
توش چه خبره!« یا مثال از ســم زیادی که توی میوه  هاســت و باعث می  شــود تغییر 

رنگ یا تغییر اندازه پیدا کنند صحبــت می  کنند و تذکر می دهند کــه اگر ریزش  مو یا 
حساســیت داری مال همین  هاســت. از این افراد باید ترســید چراکه هر لحظه ممکن 

اســت محبوب  ترین خوراکی  ها را زهرمارتان کنند. در همه دنیا مرسوم است آدم ها وقتی 
چیزی می  خورند یا سر سفره و میز غذا هستند درباره غم و غصه  ها و حال 

پریشان شان حرف نزنند، ماجراهای چندش آور و صحنه های دلخراش را 
برای هم توصیف نکنند و بگذارند غذا با آرامش از گلوی دیگران پایین برود. 

الزم نیست لحظه خوردن غذا از آفت های برنج، کرم  های البه الی کلم  بروکلی 
یا امعا و احشای گوشت برای همدیگر صحبت کنیم و ویکی پدیای سخنگو بشویم. 

الزامی هم نیست که نقش پزشــک خانواده را بازی کنیم و از قاطی شدن انواع مواد 
غذایی توی معده و اتفاق هایی که احتماال بعد از مخلوط شدن رخ می دهد تصویر ارائه 

بدهیم، می شود این ماموریت های مهم و تاثیرگذار را برای بعد از غذا نگه داشت. 

پزشک خانواده یا ویکی پدیای سخنگو سر میز غذا! 

مینی مهارت

الهام حبشی   

 انشا درسی  است که معموال میزان عالقه مندی به آن حد متوسطی ندارد؛ 
یا با جان و دل دوســتش داریم یا با تمام وجود ازش فرار می کنیم. اگر شما 
هم مثل من از آن هایی هستید که برای رسیدن زنگ انشا دل توی دل شان 
نیســت، تا آخر این مطلب کوتاه با ما همراه باشــید. معموال هر هفته معلم چند 
موضوع دلخواه در اختیار دانش آموزان می گذارد تا با توجه به سلیقه  خودشان، انشا بنویسند. 
اگر می خواهید بهتر از همکالسی های تان بنویســید، آموختن چگونگی توصیف اولین قدم 
موفقیت شماست. ممکن است از شما بخواهند یک شخص، شهر، فصل یا یک تصویر را توصیف 
کنید یا کمی از سفری که رفته اید بگویید. یک توصیف خوب نیازمند به کار گرفتن هر چه بیشتر 
و دقیق تِر پنج حس اصلی بویایی، شنوایی، بینایی، چشایی و المسه است. چیزی را که قرار است 
درباره اش انشا بنویســید به خوبی و با جزئیات ببینید. اگر موضوعی که قرار است درباره اش 
بنویسید در دسترس تان نیست، از تصاویر موجود در اینترنت کمک بگیرید. در مرحله بعد، چهار 
حس دیگر خود را راه بیندازید. چیزی که می خواهید توصیفش کنید، چه بویی دارد؟ عطرش 
شما را یاد چیز دیگری هم می اندازد؟ صدایش چطور است؟ گوشخراش است یا آرامش بخش؟ 
چشــم های تان را ببندید و لمســش کنید. حاال بگویید چیزی که زیر انگشــتان شماســت چه 
تصویری را در ذهن تان شکل می دهد؟ اگر یک خوراکی است، چه مزه ای دارد؟ در مرحله بعد 
باید درباره چیزی که قرار است بنویسید اطالعات کسب کنید و چند مقاله درباره اش بخوانید. 
با این کار ذهن تان برای نوشتن بازتر خواهدشد. اما در مرحله آخر بگذارید یک کلید طالیی در 
اختیارتان بگذارم. تالش کنید بازه واژگان خود را گســترش دهید. کلمات کلیشه ای را کنار 
بگذارید و برای توصیف کردن دنبال تشابهات بگردید. مثال به جای »امروز یک گل زرد قشنگ 

خریدم«، می توانید بنویسید »امروز گلی به زیبایی خورشید خریدم«. 

یک گفت وگوی صمیمی با نایب قهرمان شطرنج جوانان جهان  

برای بهترین بودن می جنگم نه مدال   
دقیقا 10روز پیش بود که نوجوانی اهل بابل در مسابقات شطرنج جوانان جهان 
با هفت بازی و فقط فاصله نیم امتیاز از حریفش، نایب قهرمان شطرنج جوانان 
جهان شد. »مبینا علی نسب« 19ساله، در شطرنج افتخارهای زیادی دارد و بهانه 

گفت وگوی ما با او، آخرین موفقیت جهانی اش است. این شما و این هم مهمان این 
هفته »جوانه«. اگر دوست دارید گزارشگر جوانه به سراغ شما هم بیاید،  با شماره های 

باالی صفحه تماس بگیرید .

گفت و گو

گالری

 زندگی سالم
  سه  شنبه

 14 آبان  1398    
 شماره 14۵۶

مریم ملی| روزنامه نگار 

نــه ســرما خورده  ایــد و نــه گلوی تــان درد می کند، از 
حساســیت فصلی و آلرژی هــم خبری نیســت پس چه 
بالیی سر صدای تان آمده است؟ گاهی خیلی 
بم می شــود و گاهی هم انگار یــک نفر پیچ 
ولوِم آن را می چرخاند و صدای تان را کم و 
زیــاد می  کنــد. این چــه وضعــش اســت؟ بقیه 
می گویند صدای تان دورگه شده و طبیعی است چون در ســن بلوغ هستید و بدن تان دارد تغییر 
می کند. ولی سوال این جاست که چه چیزی روی صدای ما تاثیر می گذارد و دقیقا چه ماجرایی 

باعث می شود صدای مان ناگهان این قدر تغییر کند؟ 
در سرتاسر حنجره، دو عضله قرار دارند به اسم تارهای صوتی که درست مثل نوارهای الستیکی 
هستند. با رشد حنجره، تارهای صوتی بلند تر و ضخیم تر می شوند.استخوان های صورت تان نیز 
شروع به رشد می کنند. حفره های درون سینوس ها، بینی و پشت گلو بزرگ تر می شوند و فضای 
بزرگ تری داخل صورت ایجاد می کنند که حجم بیشــتری به پژواک صدای شما می دهد. همه 
این تغییرات طبیعی باعث می شود صدای شما بم یا همان دورگه به نظر برسد. قبل از رشد، حنجره 
شما نسبتًا کوچک است و تارهای صوتی تان هم تقریبًا نازک هستند. به همین دلیل صدای تان 
تیز و بچگانه است. اگر خیال کرده اید با پشت سر گذاشتن سن بلوغ همه چیز درست می شود در 
اشتباهید؛ حتی بعد از آن که حنجره تان بزرگ شد باز هم صدای تان درحال تغییر است و ممکن 
اســت این تغییرات تا 19 و 20 سالگی ادامه داشته باشد. بزرگ تر شــدن حنجره و رشد تارهای 
صوتی برای همه آدم های روی کره زمین رخ می دهد و الزم نیست نگران باشید و فکر کنید فقط 

شما هستید که عجیب به نظر می رسید. 

منابع: ایسنا، شبکه خبر
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یک نوجوان مشکل نقطه کور خودروها را حل کرد 

یکــی از مشــکالت راننده ها هنگام 
رانندگی کــردن، قســمت هایی از 
محیــط اطراف اســت که بــه خاطر 
شــکل خودرو  دیده نمی شــوند. به 
این نقاط در اصطــالح »نقاط کور« 

دید راننده می گویند. 
بســیاری اوقات وقتی موتورسوار، 
دوچرخه ســوار یا شــخص پیاده در 
ایــن نقطــه قــرار می گیــرد، از دید 
راننده خارج و همین موضوع باعث 

حوادث رانندگی می شود.
شــاید کســی فکــرش را نمی کــرد 
یک نوجوان برای حل این مشــکل 

دست به اختراع بزند. »آالینا گسلر« دختر 1۴ساله آمریکایی راه حلی ساده و کاربردی برای این 
مشکل پیدا کرده است. آالینا طرحش را این گونه توضیح می دهد: »من این کار را با گذاشتن یک 
دوربین در پشــت ســتون کناری خودرو انجام دادم. این دوربین تصویر را به کمک یک پروژکتور 
روی ســتون خودرو می اندازد و درواقع آن را نامرئی می کند که این باعث می شــود راننده پشت 
ستون را ببیند«. جالب است که راننده درحالی پشت ستون را واضح می بیند که بقیه سرنشینان 

نمی  توانند آن را ببینند.

رودخانه  آب جوش!

معمــوال رودخانه ها را بــا آب خنک و 
سردشان می شناســیم و تابستان ها 
هندوانه و بطــری های نوشــابه مان 
را توی آب شــان می گذاریم تا خنک 
شــوند. البتــه رودخانه هایــی را هم 
در جهــان می شناســیم کــه آب گرم 
دارنــد. امــا حتمــا عجیب اســت که 
بــا رودخانــه ای مواجه شــوید که آب 
جــوش دارد! ایــن رودخانــه کــه در 
جنگل های آمــازون واقع در کشــور 
پرو جریان دارد، بیــن اهالی منطقه 
به نام »شــانای تیمپیشــکا« شناخته 
می شــود. شــانای حدود 6 کیلومتر 

طول دارد و آبش به حدی داغ است که درصورت تماس می تواند موجب سوختگی بدن شود اما اگر 
مراقب دست تان باشید می توانید با آن چای دم کنید. جالب است بدانید برخالف تصور معمول، این 

رودخانه منشأ آتش فشانی ندارد و از چشمه های آب داغ بیرون می آید.

       یک شروع توفانی

9ساله است، مثل خیلی از همسن وسال هایش به باشگاه می رود 
تا تابستان سرگرم باشــد. چند مدال و مقام در یکی، دو مسابقه 
معمولی باعث می شود شطرنج را جدی بگیرد. هنوز 11سالش 
نشده که قهرمان مدارس آسیا می شــود و از آن به بعد با شرکت 
در هر مســابقه ای مدال های خوش رنگ تری به دست می آورد. 
در آستانه 16ســالگی قهرمان آســیا می شــود و همان سال در 
رده سنی خودش نایب قهرمانی جهان را به  دســت می آورد. به 
مسابقات قهرمانی بانوان جهان اعزام می شود، به عنوان اولین 
ایرانی از مرحله اول مسابقات صعود می کند و کمی بعد در جمع 
16بازیکن برتر جهان قرار می گیــرد. با نایب قهرمانی چند روز 
پیش اش حاال دســت کم 20مدال بین المللــی دارد که از همه 
چیز برایش مهم تر و باارزش تر اســت. می پرســم اگر روزی همه 
مدال هایت را دزد ببــرد چه می کنی؟ متعجــب می گوید: »کار 
خاصی نمی کنم. به هرحال مدال ها ارزش مادی ندارند و فقط 
ارزش معنوی شــان یعنی ثبت شــدن اســم فرد در تاریخ ورزش 
کشــورش مهم اســت. خب البته دلم هم می ســوزد چون انگار 
حاصل دسترنج چند ساله ام را از دست داده ام ولی یاد گرفته ام 

برای اتفاقاتی که در آن ها نقشی ندارم دلسوزی هم نکنم«.

        شطرنج مگه ورزشه؟

شــطرنج اصال ورزش است؟ اگر هم باشــد، ورزش تنبل هاست 
و...؛ همه کلیشه هایی را که درباره شطرنج در ذهن خیلی هاست، 
می پرسم. مبینا حسابی از رشته ورزشی اش دفاع می کند: »وقتی 
سر میز مسابقه شطرنج می نشینید، باید از لحاظ روحی و جسمی 
آماده باشید. اتفاقا خیلی از هم رشته ای  هایم معتقدندکه شطرنج 
بعد از بوکس حرفه ای سخت ترین ورزش دنیاست. واقعا سخت 
است که پنج شش ساعت پشت یک میز بنشینید، کلی استرس 
تحمل کنید و با تمرکز و قدرت ذهنی دربرابر هر حرکت حریف 

واکنش نشــان دهیــد. بنابراین یک شــطرنج باز 
بایــد آمادگی جســمانی باالیــی داشته باشــد که 
به قدرت تمرکــز هم کمــک می کند. مــن به جز 

شــطرنج، یوگا کار می کنــم تا آمادگــی ام را 
حفظ کنــم. پس اگــر از من بپرســید، 

ورزش  دوتــا  شــطرنج  می گویــم 
حساب می شود«. فرق حرفه ای ها 
و آماتورها در شطرنج چیست؟ چرا 

گاهــی می شــنویم یک شــطرنج باز 
حرفه ای از رقیبی تازه کار شکســت 
می خورد؟ مبینــا توضیح می دهد: 

»غیرحرفه ای ها بدون هیچ برنامه ای 
بازی می کنند و این بازی با آن ها را سخت می کند 
چون مشــکل می توانیم حرکت های بعدی شــان 
را پیش بینی کنیم«. شطرنج بازها چطور حرکت 
بعدی حریف شان را حدس می زنند؟ مبینا پاسخ 
می دهد: »مهارت پیداکردن در این کار، از تجربه 
و علم و اعتمادبه نفس می آید. حتی برنامه تمرینی 
برایش داریــم؛ در بعضی از اردوها، مربی  شــرایط 
مختلفی برای ما می چیند و آن جا سعی می کنیم 
راه حل های متفاوت را امتحان کنیم. این تمرین ها 

قدرت پیش بینی را باال می برد«.

       شطرنج شاه زندگی ام است

برای شــما هم این ســوال پیش آمــده که وضعیــت درآمد در 
شطرنج چطور اســت؟ مبینا می گوید: »با ورزش های دیگر، 
مثــال فوتبال اصــال قابل مقایســه نیســت. ما شــطرنج بازها 
حقوق ثابت نداریم. بــرای مدال های مان جایــزه  می گیریم 
که میزانش به رنگ مدال و ســطح مســابقات بستگی دارد. 
مثــال مــن در همین مســابقه آخــر که نایــب قهرمــان جهان 

شــدم، 1000 یورو جایــزه گرفتــم. البته فکر 
نکنید ایــن رقم زیــادی اســت. چــون باید به 
هزینه های قبل ورزشکار هم توجه کرد. مثال 
من دو هفته دیگر مســابقات  اسپانیا  را 
در پیــش دارم که با هزینه شــخصی 
خودم به آن جا اعزام می شــوم. در 
این مسابقات، قهرمان ها دورهم 
جمع می شوند تا یکدیگر را محک 
بزنند و برای مسابقات بعدی آماده 
شوند. راستش من خیلی به جایزه 
فکــر نمی کنــم. وقتی پــای رقابت 
وسط می آید با خودم می گویم که باید 
بهترین بازی عمرم را انجام دهــم«. می خواهم 
بدانم کســی که چنین موفقیت هایی به دســت 
آورده، حســرتی هــم دارد؟ مبینــا می گویــد: 
»حسرت بزرگم این اســت که نتوانستم آن طور 
که دوست دارم به درسم برســم. در این سال ها 
هرچند وقت عازم مســابقات یا اردو می شــدم و 
گاهی از درســم عقب می افتادم. حاال مطمئنم 
اگر یک روز قرار باشــد شــطرنج را کنــار بگذارم 
حتما به درسم می رســم و عقب ماندگی هایم را 
جبران می کنم. البته ناراحت نیســتم چون با ورزش به همه 
خواســته هایم رســیدم. شــطرنج حاال دیگر جزئــی از من  و 
شاه زندگی ام شده اســت. درست است که شــاه در شطرنج 
نمی تواند خانه های زیادی را بپــرد و باید یکی یکی راهش را 
برود اما آزاد است و مسیر مشخصی برایش وجود ندارد. شاه 
در شطرنج حتی به معنای بودن و نبودن است. یعنی تا وقتی 
شاه در بازی باشد، بازی در جریان است و اگر حذف شود بازی 
دیگر وجود ندارد. شطرنج برای من حکم همان شاه را دارد 
و تا زمانی که در زندگی ام جریان داشــته باشــد، می توانم به 

خواسته هایم برسم«.

بالتازار

آثار شما

چرا در سن بلوغ صدای  مان 
رگه می شود؟  دو

از لحــاظ روحــی احتیــاج دارم شــب اگر کوکوســبزی هم 
داشــتیم، صبح کــه در یخچال رو بــاز می کنم بــا یک تیکه  

پیتزای باقی مونده از شام مواجه بشم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سالم!

حالتون چطوره؟ ببینید چی پیدا کردم؟ یه آرشیو مفصل از 

کارتون های قدیمی تو سایت تلوبیون. اگه از اینا نیستید که فکر 

می کنن کارتون فقط مال بچه  هاست، تو وقت های بیکاری می تونین کلی 

پویانمایی  کوتاه چنددقیقه ای ببینید. اصال هم از قدیمی بودنشون، بد به دلتون راه 

شماره پیامک 2000999ندین چون اتفاقا خیلی هم حرفه ای و خوش ساختن.  
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
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آدم ها 2 دسته اند، جزو دسته سوم باشیم! 
نرگس شریعتی | 13ساله 

تا حاال برا ی تان پیش آمده که با دوست تان دعوا کنید؟ برای من که بارها 
و بارها پیش آمده و حــاال می خواهم تجربیاتم را با شــما درمیــان بگذارم. طبق 

تحقیقات معتبر من، آدم ها دو دسته هستند؛ دسته اول آن هایی که خیلی زود بهشان 
برمی خورد. حتی گاهی اوقات بدون دلیل قهر می کنند، کینه به دل می گیرند و بدون 
این که تو را هم مطلع کنند که خب چی شد که این طوری شد، دنبال راهی برای انتقام 

می گردند.
 قبل از این که گروه دوم را معرفی کنم، باید از یک دســته وســطی هم حرف بزنم. این 
افراد که تعدادشان آن قدر زیاد نیست که برای خودشان گروه تشکیل بدهند، آن هایی 
هستند که عاقالنه رفتار می کنند درســت مثل من. تعریف از خود نباشد من همیشه 
عاقالنــه تصمیم گرفتــه ام و می گیــرم و خواهم گرفت. برای همین به نظرم درســتش 
این اســت که برویم و ناراحتی مان را با دوســت مان درمیان بگذاریم تا کار باال نگیرد 
و موجب گیس و گیس کشــی نشــود. البته امیدوارم شــما به اندازه من خوش شانس 
نباشید. چون من این طور مواقع همیشــه گناهکار شناخته می شوم. آن ضرب المثل 
معروف چی بود؟ آها! »آش نخورده و دهن سوخته« را برای من ساخته اند. یعنی کسی 
که این جمله را گفته، می دانســته در آینده کــودک زیبایی به دنیا می آید که همیشــه 

محکوم می شود. 
حاال نوبت دســته دوم اســت؛ این گروه عجیب، اصال هیچی ناراحت شان نمی کند و 
هرگز بهشان برنمی خورد. نرمال اســت؟ تجربیات فراوان من در قهر و دعوا می گوید 
بهتر است جزو گروه میانی باشیم، حتی اگر اوایل همه کاسه کوزه ها را سر ما بشکنند 

ولی حرف زدن و عاقالنه رفتار کردن، باالخره یک روز جواب می دهد. 

سلطان انشانویسی شوید

       

       

واقعا سخت است که 
پنج شش ساعت پشت 

یک میز بنشینید، 
کلی استرس تحمل 

کنید و با تمرکز و 
قدرت ذهنی دربرابر 

هر حرکت حریف 
واکنش نشان دهید

عجایب



تهران و  مشهد  در  هم زمان  چاپ  تهران  و  مشهد  در  هم زمان  چاپ     20192019 نوامبر  نوامبر    55   //   14411441 االول  ربیع  االول   ربیع   77     //   13981398 آبان  آبان    1414   // سه شنبه   سه شنبه       

W W WW W W . K H O R A S A N N E W SK H O R A S A N N E W S . C O MC O M K H O R A S A NK H O R A S A N - E  V A R Z E S H IV A R Z E S H I

همه جــاى ایــــران
 ســراى مـن اســـت

وا�نش عل� دا�� به حاشيه د�دار استقالل–ترا�تور

پنالتى زن عوض شد،  پرسپولیس برد!
برد ارزشمند شاگردان �الدرون در فوالد آره نا

اعتراض استقاللی ها به راى 
سوپرجام با استناد به سوپرجام ٨٧ 

روایت سرمربى تیم ملى امید 
از اتفاقات پرواز تهران- تبریز

استيلـی:   زرینـچــــــه 
عـذرخـواهـی کـــــــــــرد،

  وریا هم با کسی درگير نشد

ر�ـــــورد  جــــد�ـــــد
 مهد* رحمت� در ليگ

 نبرد خارجى ها در تهران نبرد خارجى ها در تهران

فــردا  ميـــزبـــان
 عراق-ایران مشخص می شود عراق-ایران مشخص می شود

تقابل هاى جذاب در ادامه هفته دهم لیگ برتر

استراماچون�: ا�ن 
سخت تر�ن باز* ماست
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برد ارزشمند شاگردان �الدرون در 
فوالد آره نا

پنالتی زن عوض شد، 
پرسپوليس برد!

د�ــروز در اوليــن بــاز� از هفتــه دهــم 
در  فــوالد  برتــر،  ليــگ  رقابت هــا� 
ورزشگاه فوالد آره نا ميزبان پرسپوليس 
بــود +ــه ا�ــن بــاز� درنها�ت بــا برتر� 
�2-صفر شــاگردان +الدرون به اتمام 
رسيد. +الدرون بعد از نا+ام3 در هفته 
نهم مقابل ماشين ســاز� بــا چند تغيير 
تيمش را به مصاف فوالد فرســتاده بود. 
عليرضا بيرانوند، ســيدجالل حسين3، 
محمدحســين +نعانــ3 زادگان، مهد� 
محســن  انصــار�،  محمــد  شــير�، 
مهــد�  نوراللهــ3،  احمــد  ربيع خــواه، 
ترابــ3، محمد نــادر�، وحيــد امير� و 
عل3 عليپــور، ١١ باز�Iــن +الدرون در 
ا�ــن بــاز� بودنــد. مهمتر�ــن نIتــه در 
تر+يــب ســرخ ها� پا�تخــت بازگشــت 
+اپيتــان محبــوب ا�ــن تيــم بــه تر+يب 
اصلــ3 بــود. ســيدجالل حســين3 +ــه 
تر+يــب  در  دوم  هفتــه  در  بــار  آخر�ــن 
پرســپوليس قــرار گرفته بــود، در غياب 
شــجاع خليــل زاده مجــددا بــه تر+يب 
بــاز�  ا�ــن  در  پرســپوليس  برگشــت. 
از همــان ابتــدا نشــان داد +ــه دنبــال 
+ســب ٣ امتياز اســت. بــاز� تهاجم3 
و  داد  نتيجــه  زود  خيلــ3  سرخ پوشــان 
در دقيقه ٨ پنالت3 اعالم شــده به ســود 
پرســپوليس را مهــد� ترابــ3 برخالف 
جهت شهاب گردان +ه به سمت راست 
دروازه شــيرجه رفته بود �2 شوت فن3 
 Wو دقيق زد تا توپ بعد از اصابت به تير
عمود� دروازه تبد�ل به گل شــود. بعد 
از ا�ن گل فوالد در طول ٩٠ دقيقه تيم 
برتر ميدان بود اما برنامه پرسپوليس در 
ضدحمالت بارها و بارها دروازه گردان 
و فوالد� ها را تهد�د +ــرد اما درنها�ت 
نه فوالد� ها توانســتند از موقعيت ها� 
بــه دســت آمــده اســتفاده +ننــد و نــه 
ضدحمالت پرســپوليس بــه گل تبد�ل 
شــد تا باز� بــا همان تــ2 گل تراب3 به 
اتمام برسد. پرسپوليس با ا�ن ٣ امتياز 
ارزشــمند ١٩ امتيــاز� شــد تــا موقتــا 
در رتبــه دوم جدول قرار بگيــرد. فوالد 
هــم ١٦ امتياز� باقــ3 ماند و بــا توجه 
به بــاز� رقبا در هفته دهــم احتماال در 
پا�ان ا�ــن هفته شــاگردان نIونام چند 

پله سقوط خواهند +رد.

پرســپوليس ا�ــن روزهــا بــا پرونده 
شــIا�ت مار�ــو بود�ميــر، باز�Iــن 
ســابق و +رواتــش مواجه اســت +ه از قضــا پرونده 
بــا  بود�ميــر  مار�ــو  قــرارداد  اســت.  خطرنا+ــ3 
پرسپوليس �ك فصل و نيم به مبلغ كل ٥٠٠ هزار 
�ورو بود. او كمتر از ٣٠ هزار �ورو در�افتي داشت و 
به استناد مقررات فيفا به سبب تاخير در پرداخت ها 
به مــدت بيش از ٢ ماه قراردادش را فســخ كرده و 
خواســتار كل رقم قرارداد و غرامت و د�ركرد شده 
+ه حدود ٧٠٠ هزار �ورو م3 شــود. بود�مير براي 
ا�ن كه ثابت كند پيوستنش به تيم بعدي(لو+وموتيو 
+رواســ3) نبا�ــد مانــع از در�افت مطالبات ســال 
دومش از پرســپوليس شــود قرارداد فعلي اش در 
كرواســي را ضميمه دادخواســت كرده كه ماهانه 
رقمي معادل ١٥٠٠ �وروســت و قبل از آن هم در 
كرواسي ماهانه ١٨٠٠ �ورو قرارداد داشته. نIته 
جالــب رقــم در�افت3 بود�مير پيش از پيوســتن به 
پرســپوليس و مبلغ گزاف قــرارداد او با تيم ا�ران3 
اســت. بود�ميــر در ليــگ +رواســ3 بــا دســتمزد 
ماهيانه �١٨٠٠ورو باز� م3 +رد به عبارت3 جمع 
+ل دســتمزد بود�مير در ليگ +رواس3 برا� �2 
ســال ٢١٦٠٠ هزار �ورو بوده +ه با احتســاب هر 
�ورو ١٢٥٠٠ م3 شود ٢٧٠ ميليون تومان. وقت3 
بود�مير از �2 ليگ اروپا�3 به �2 ليگ آسيا�3 و 

پرسپوليس منتقل شــده قاعدتا نبا�د دستمزدش 
جهش داشــته باشــد و �ا اگر افزا�شــ3 هم در +ار 
باشــد نها�تا تا ٢ برابر قابل قبول و منطق3 اســت 
�عن3 حدود ٤٤ هزار �ورو برا� �2 سال. بود�مير 
با پرسپوليس ١٨ ماهه بست و با احتساب دستمزد 
ماهيانــه ١٨٠٠ �ورو او در +رواســ3، قرارداد او با 
پرســپوليس بدون جهش و افزا�ش با�د ٣٢٤٠٠ 
هزار �ورو منعقد م3 شــد و اگر هــم قرار به افزا�ش 
صددرصــد� بود رقم قــرارداد ا�ن باز�Iن +روات 
نها�تــا با�د حــدود ٦٥ هزار �ورو بــود اما در +مال 
تعجب مد�ر�ت ســابق پرســپوليس با ا�ن باز�Iن 
+روات قرارداد ٥٠٠ هزار �ورو�3 منعقد +رد و به 
روا�تــ3 گفته م3 شــد ٧٠٠ هــزار �ورو هــم بابت 
رضا�ت نامه او به باشــگاه +ــروات داده اســت! در 
واقع باز�Iــن ٢٢ هــزار �ورو�3 ليگ +رواســ3 با 
افزا�ش ٢٢ برابر� قيمت به پرســپوليس پيوست 
آن هم در حال3 +ه برانكو هميشه روي تعادل رقم 
قرارداد باز�كنان تيمش تاكيد داشــت و به باشگاه 
اجازه نم3 داد پرداخت3 �2 �ا چند باز�Iن تفاوت 
ز�ــاد� با د�گر باز�Iنان داشــته باشــد. اما ا�ن +ه 
چطور حساسيت مرد +روات پرسپوليس در مورد 
هموطنــش از بين رفته �ــا آن را ناد�ده گرفته خود 
سوال مهم3 است +ه با�د از پروفسور �ا مسئوالن 

وقت پرسپوليس پرسيده شود.

افشا* راز* جد�د از مبلغ قرارداد باز�5ن �روات پرسپوليس 

قرارداد بودیمير از کرواسی تا تهران ٢٢ برابر شد! 

روزبه چشم� و ميالد 
ز�� پور  به نفت رسيدند

واکنش علی دایی به حاشيه دیدار استقالل–تراکتور
شــهر�ار فوتبال ا�ران به حواشــ3 ا�جادشــده پيرامون برخ3 باز� ها� ليگ وا+نش نشان داد. 
به گزارش جام نيـــوز، در د�دار اســتقالل-ترا+تور شــعارها� عجيب3 داده شــد +ه عل3 دا�3 با 
انتشــار پست3 در ا�نســتاگرامش به شــعارها� تجز�ه طلبانه برخ3 تماشــاگران فوتبال وا+نش 
نشــان داد و نوشت: «همه جا� ا�ران سرا� من است. به ا�ران3 بودن خودمون افتخار م3 +نيم 

و اجازه ندهيم شعار تجز�ه طلبان در استاد�وم ها باب شود.»
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 ليگ برتر
�ر�ستال پاالس صفر- لسترسيت� ٢

اورتون ��- تاتنهام ��
 الليگا

وا�ادوليد ٣- ما�ور�ا صفر
و�ارئال صفر- اتلتي� بيلبائو صفر

اوساسونا ٤- آالوس ٢
سلتاو�گو صفر- ختافه ��

لگانس ��- ا�بار ٢
گرانادا ��- سوسيداد ٢

A �سر 
آتاالنتا صفر- �اليار0 ٢

جنوا ��- اود�نزه ٣
ورونا ٢- برشا ��

لچه ٢- ساسولو ٢
فيورنتينا ��- پارما ��

ميالن ��- التز�و ٢
 بوندس ليگا

دوسلدورف ٢- �لن صفر
آگسبورگ ٢- شال9ه ٣

 لوشامپيونا
بوردو ٢- نانت صفر

نيس ٢- ر�مس صفر
سنت اتين ��- مونا�و صفر

 ليگ قهرمانان اروپا
E گروه

ليورپول- خن�، ٢٣:٣٠
ناپول�- سالزبورگ، ٢٣:٣٠

F گروه
بارسلونا- اسالو�اپراگ، ٢١:٢٥

دورتموند- ا�نتر، ٢٣:٣٠
G گروه

زنيت- ال�پز�گ، ٢١:٢٥
ليون- بنفي9ا، ٢٣:٣٠

H گروه
چلس�- آژا�س، ٢٣:٣٠

والنسيا- ليل، ٢٣:٣٠

داوید سيلوا مصدوم جدید سيتی
در حســاس تر�ن د�ــدار ا�ــن فصــل ليگ 
برتــر انگليس هفته آ�نــده ٢ تيم ليورپول 
آنفيلــد  در  درحالــ�  منچسترســيت�  و 
برابــر هم قرار م� گيرند �ــه در ا�ن فصل 
رقابــت نزد�9ــ� برا0 رســيدن بــه صدر 
جــدول داشــتند و �ــورس قهرمان� خود 
را شــروع �ردند. البته ســيت� قبل از ا�ن 
د�دار بــا �� خبر بد روبه رو شــد و آن هم 
مصدوميــت و غيبت داو�د ســيلوا در ا�ن 
د�دار است. به ا�ن ترتيب سيلوا در د�دار 
برابــر آتاالنتــا در ليــگ قهرمانــان غا�ــب 
است و مانند لرو0 سانه، آ�مر�� الپورت 
نيــز  ليورپــول  برابــر  د�ــدار  در  رودر0  و 
نم� تواند تيمش را همراه� �ند. ضمن 
ا�ن �ه هنوز وضعيت برناردو ســيلوا برا0 

آن مسابقه مشخص نيست.

اسکوربورد

برنامه

خبر

بازهم هيجــان و بازهم ليگ 
برگشــت  دور  قهرمانــان. 
 ٢٠-٢٠١٩ فصــل  گروهــ�  مرحلــه  از 
ليگ قهرمانــان اروپا از امشــب در ٤ گروه 
پيگير0 م� شود تا شا�د ت9لي\ �9سر0 از 
تيم ها خيل� زود مشخص شود و به همين 
دليل پيش بين� م� شــود �ــه رقابت ها0 

جاندار0 را شاهد باشيم. 
E گروه 

دنبــال  بــه  برتــر،  ليــگ  صدرنشــين 
ليــگ  در  گروهــش  در  صدرنشــين� 
بــاز0  از  پيــش  اســت.  قهرمانــان 
فوق العاده حســاس با منچسترســيت�، 
ليورپــول در ليــگ قهرمانــان م� توانــد 
صعــودش بــه مرحلــه حذفــ� را قطع� 
�نــد. اگــر بتوانــد امشــب پيــروز شــود 
ناپولــ� هــم ســالزبورگ را ش9ســت  و 
دهــد. ليورپــول ا�ــن روزهــا بســيار در 
اوج اســت و ش9ســت دادن آن ها �ار0 
بســيار دشــوار، چرا�ه تا آخر�ن ثانيه ها 
هم دســت از تــالش نم� �شــند. البته 
شــاگردان �ورگن �لوپ نبا�د فراموش 
�ننــد �ــه رقيــب امشب شــان بــا وجود 
�سب تنها �� امتياز، همان �� امتياز 
را هــم در ورزشــگاه خانگــ� اش و برابر 
ناپول�  �ســب �رده �ه االن صدرنشين 
گروه اســت. ناپول� ا0 �ه برا0 جبران 
مافــات نتا�ــج ضعيفــش در ا�ــن فصــل 
سرA 0 به شدت احتياج دارد �ه امشب 
در خانه سالزبورگ را ش9ست دهد و به 
دور بعد0 برســد تا امنيت شغل� �ارلو 

آنچلوت� �م� تثبيت شود. 
F گروه 

در جــدول گــروه مــرگ اوضــاع به شــ9ل 
عجيبــ� پيچيده اســت. بجز بارســلونا �ه 
با ٧ امتياز از حاشــيه امنيت نســبتا خوب� 
برخوردار اســت، وجود ٢ تيم ٤ امتياز0 و 
�ــ� تيم چغر �� امتياز0 به نام اســالو�ا، 
پيش بين� دربــاره آ�نده ا�ن گروه را تبد�ل 
بــه �ار دشــوار0 �ــرده اســت. بارســلونا 

در بــاز0 اول امشــب ا�ــن گــروه، ميزبــان 
اسالو�اســت و رو0 �اغــذ با�ــد حر�ــ\ را 
گلباران �نــد. اما فرامــوش ن9نيد �ه ا�ن 
�اغذها د�گر بــرا0 بارســا از درجه اعتبار 
ساقط است �ه اگر قابل استناد بود، آب� و 
انار0 ها در خانه لوانته ٣ تا�� نم� شدند و 
حت� در خانه همين اسالو�ا برا0 پيروز0 
دست به دامن شانس و اقبال. اوضاع بارسا 
خيل� خوب نيســت و ��9 از شانس ها�� 
�ــه آورده، ا�ن �ــه ٢ رقيــب اصلــ� اش در 
ا�ــن گروه �عنــ� ا�نتر و دورتمونــد به جان 
هــم افتاده اند. دورتموند پــس از باخت در 
سن ســيرو، در ليــگ و جــام حذفــ� نتا�ج 
خوب� گرفت تا امشب با روحيه از نرآتزور0 
پذ�را�� �ند. از آن طرف شاگردان آنتونيو 
�ونته هم قطعا م� دانند �ه در وســتفالن 
چه جهنم� انتظار آن ها را م� �شد اما آن 
روحيــه ا0 �ه دن آنتونيو بــه تيمش تزر�ق 
�ــرده، قطعــا در چنيــن شــرا�ط� بــه �ار 
 A 0ا�نتر0 ها م� آ�د. تيم دوم جدول ســر
امشب ب� نها�ت هوشــيار است تا با امتياز 
آلمــان را ترo �ند و شــانس صعود به دور 
بعد را از دســت ندهد. البته اگر شاگردان 

لوسين فاوره اجازه دهند. 
G گروه 

نزد��9 سطح قدرت تيم ها به �9د�گر، 
لحــاظ  از  گــروه  ا�ــن  تــا  شــده  ســبب 
امتيــازات  نزد�� تر�ــن  پيچيدگــ�، 
هشــت گانه  گروه هــا0  تمــام  ميــان  را 
ا�ــن فصل ليــگ قهرمانــان تا بــه ا�نجا  
امتيــاز0،   ٦ ال�پز�ــگ  باشــد.  داشــته 
زنيــت و ليــون ٤ امتيــاز0 و بنفي9ا هم 
٣ امتيــاز0 هســتند. �عن� پــس تقابل 
امشب زنيت و  ال�پز�گ و ليون و  بنفي9ا، 
ام9ان دارد حت� تيم صدرنشــين فعل� 
حتــ� از صعــود بــه ليــگ اروپا هــم باز 
بماند. شــا�د جذابيت اصلــ� ا�ن گروه 
به هميــن نزد��9 رقابت بر ســر صعود 
باشد، چرا�ه �متر در فوتبال امروز ا�ن 
ستاره ها0 نامدار هستند �ه طرفداران 
را جذب م� �نند و هــر ٤ تيم ا�ن  گروه 
فاقــد چنيــن فا�تــور0 هســتند. البته 
شا�د به همين دليل هم رقابت حساس 
شــده و از ا�ــن بابــت با�د از �ســان� �ه 
چنيــن قرعــه ا0 را انجام دادند، تشــ9ر 

�رد. 

H گروه 
شــا�د آژا�ســ� ها درحال حاضر به انتقام 
ف9ر �نند. انتقام بــاز0 رفت در خانه �ه به 
تلخ� ٣ امتياز را به چلس� واگذار �ردند. 
حــاال شــاگردان ار�� تن هــاخ درحال� به 
لندن سفر م� �نند �ه با توجه به ٤ امتياز0 
بودن والنسيا، برا0 ماندن در �ورس صعود 
با�د با امتياز به خانه برگردند. چلســ� هم 
�ــه با فران� لمپــارد در باز0 ها0 خارج از 
خانــه اش در ا�ن فصــل در همــه رقابت ها 
آمار فوق العــاده ا0 دارد و همه را برده، با�د 
نشــان دهد �ه ا�ن روند طال�� تنها منوط 
به خارج از اســتمفوردبر�ج نيســت و قطعا 
هــواداران هم انتظــار نما�ش ها0 خانگ� 
بهتر0 را دارند. چلس� اولين باز0 اش در 
ليگ قهرمانان را در خانه به والنســيا0 آن 
زمان بحــران زده واگــذار �ــرد و حاال پس 
از �متر از ٢ مــاه بار د�گر بر�ج ميزبان �� 
بــاز0 اروپا�� اســت. در د�گر بــاز0 گروه 
والنسيا در مستا�ا پذ�را0 تيم ت� امتياز0 
گروه �عن� ليل اســت و هر ٢ تيم برا0 نگه 
داشتن شــانس صعودشان احتياج مبرم� 

به ٣ امتياز باز0 دارند. 

آغاز دور برگشت مرحله گروهى 
در انتظار تعيين و تکليفلیگ قهرمانان

د�دار ميالن و التز�و در هفته �ازدهم ســرA 0، چندان باب ميل روســونر0 و هوادارانش 
نبــود. با پيروز0 التز�و در سن ســيرو، هم طلســم ٣٠ ســاله عدم پيروز0 ا�ــن تيم در ا�ن 
ورزشــگاه ش9ســته  و هم ميالن بيشــتر به قعــر جدول نزد�� شــد. اســماعيل بن ناصر، 
هافب� الجزا�ر0 ميالن در ا�ن باره گفت: «ش9ســت ســخت و دردنا�ــ� بود اما فوتبال 
هميــن اســت. با�ــد به تــالش ادامه بدهيــم اما روحيه مــان در ا�ــن باز0، همــان روحيه 
درســت و صحيح بود. بيشــتر و بيشــتر اعتماد به نفس �ســب م� �نم اما باور دارم هنوز 
به اوج ظرفيت خودم نرســيده ام. باور دارم توپ ها0 ز�اد0 از دســت م� دهم و با�د توپ 
ربا�� ها0 بيشــتر0 انجام دهم. برا0 پيشرفت، تنها راه تالش و �وشش ز�اد است. با�د 
با همين روحيه و انگيزه، به �ارمان ادامه دهيم. در ا�ن گونه باز0 ها شــجاعت بيشــتر به 

�م� تان م� آ�د. خودمان را برا0 بهتر�ن نما�ش ها با�د آماده �نيم.»

قطع هم9ار0 با�رن مونيخ و ني9و �واچ، باعث شــده گمانه زن� ها0 بسيار0 در خصوص 
نيم9ت با�رن مونيخ ا�جاد شود. شب سوم نوامبر ٢٠١٩، باشگاه با�رن مونيخ اعالم �رد 
با ني9و �واچ، ســرمرب� �روات خود قطع هم9ار0 �رده  و  هانس فلي�، سرمرب� موقت 
با�رن مونيخ در ٢ باز0 آ�نده ا�ن تيم خواهد بود. ا�نون شنيده م� شود �ه ار�� تن هاخ، 
سرمرب� �نون� آژا�س �ه در زمان حضور پپ گوارد�وال در با�رن مونيخ، هدا�ت تيم دوم 
با�رن مونيخ را برعهده داشــت، گز�نه اصل� ســران با�رن مونيخ برا0 هدا�ت ا�ن تيم در 
فصل آ�نده است و مذا�رات� نه چندان جد0 ميان و او با�رن مونيخ انجام شده است. با 
ا�ن حال، آژا�س اجازه جدا�� تن هاخ در ميانه فصل را نخواهد داد اما به نظر نم� رسد 
�ه ا�ن باشــگاه بتواند در تابستان، مانع جدا�� او شــود. نشر�ه اتلتي� نيز گزارش داده 

ار�� تن هاخ و رال\ رانگين�، اصل� تر�ن گز�نه ها0 هدا�ت با�رن مونيخ هستند. 

روحيه ميالن صحيح بود تن هاخ گز%نه هدا%ت با%رن

پــس از ش9ســت منچســتر�ونا�تد برابــر بورنمــوث، پيتر 
اشــما�9ل، دروازه بان سابق �ونا�تد به انتقاد از باز�9نان 
فعلــ� تيم �ونا�تــد پرداخــت و گفت:  «مــن واقعا بــا اوله 
(سولسشر) همدرد0 م� �نم. او در شرا�ط بسيار سخت� 
قــرار گرفتــه اســت. واقعــا �ار0 از دســت او بر نم� آ�د. 
باز�9نان فعل� �ونا�تد خيل� معمول� هســتند. باز0 در 

زمين بورنموث و تنها �� شــوت در چارچوب و ارا�ه �� 
فوتبال� �ه بزدالنه محســوب م� شــود، خيل� بد است. 
تحليل باز0 ها0 �ونا�تد خيل� آســان است و به نظر من 
�يفيــت باز0 تيم خيل� پا�ين اســت و ا�ن بــه باز�9نان� 
برم� گردد �ــه االن در تر�يب تيم باز0 م� �نند. با ا�ن 
شــرا�ط چه �ار0 از دســت اولــه بر م� آ�ــد؟ او هر �ار0 

�ه م� شــد برا0 ا�ن تيم �ــرد. وقت� پيراهــن �ونا�تد را 
بــه تن م� �نيد با�د برا0 هر توپ و هر صحنه تا جا�� �ه 
م� توانيد تــالش �نيد و عرق بر�ز�د ول� االن باز�9نان� 
در تيم هستند �ه اصال برا�شان مهم است تيم ببازد �ا هر 
چيز د�گر0 خيل� راحت باز0 خود را م� �نند و از زمين 

بيرون م� روند و ا�ن قابل قبول نيست.» 

انتقاد شد%د اشما%-ل از باز%-نان %ونا%تد

کلوپ به سيتی فکر نمی کرد
ليورپــول و اســتون و�ال در حال� به مصاف هم رفتند �ــه قرمزها با ٢ 
گل د�رهنــگام از ســد حر�\ خود عبور �ردند. ا�ــن در حال� بود �ه 
منچسترســيت� نيز به ســخت� با نتيجه ٢-�� از پس ســاوتهمپتون 
برآمــد. بــا ا�ن حــال �ورگــن �لــوپ م� گو�د هيــچ توجه� بــه باز0 
منچسترسيت� نداشته و تنها رو0 پيروز0 تيم خود تمر�ز �رده است: 
«زمان� �ه باز0 با اســتون و�ال در جر�ان بود، حت� �� ثانيه به باز0 
منچسترسيت� برابر ساوتهمپتون ف9ر ن9ردم. هرگز به آن ف9ر ن9ردم. 
ما با�د برابر اســتون و�ال پيروز م� شــد�م ز�را ام9ان داشت هفته بعد 
ش9ســت بخور�م. حت� پس از باز0 نيز هيچ �دام از نتا�ج باز0 ها0 
ليگ را نپرســيدم. ا�ن مسئله اهميت� نداشت. ما با�د با خن� باز0 

�نيم و سپس روبه رو0 منچسترسيت� قرار خواهيم گرفت.»

گویــا نژادپرســتی در فوتبال بخصوص در ایتاليا تمام شــدنی 
نيست و  ماریو  بالوتلی هم دوباره یکی از قربانيان این  ماجراست. 
سوپر ماریو در جریان دیدار با هالس ورونا مورد توهين هواداران 
این تيم قرار گرفت و از کوره در رفت و توپی را به سمت آن ها شوت 
کرد. البته او سپس به بازى برگشت، یک گل زیبا زد و در پيجش از 

کسانی که از او  حمایت کردند، تشکر کرد. 

 هالووین تمام شد اما جشن فوتبالی ها تمام نمی شود. اعضاى تيم 
پارى سن ژرمن به مناسبت جشن  هالووین به همراه خانواده هایشان 
دور هم جمع شدند. شاید تصورش دشوار باشد اما در همين تصویر 
نفرات از چپ به راســت بــه ترتيب برنات، مائورو ایــکاردى، نيمار و 

کيمپمبه هستند!

صحنه مصدوميت دلخراش آندره گومز که نشان می دهد سون هيونگ 
مين به تنهایی در رخ دادن این اتفاق تلخ مقصر نبوده و سرژ اوریه هم در 
شکست پاى هافبک پرتغالی دخيل بوده اما سون اخراج شد. این اتفاق 
به قدرى دلخراش بود که سون حتی بعد از بازى در رختکن تيمش هم  

گریه می کرده و کاپيتان اورتون او را آرام کرده است.
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   خوب شــد اســتقالل ا�ــن باز� رو پــس از ٧ســال از ترا�تور 
برد! تا�يد م� �نم پس از ٧ ســال. انگار عقده گشــا�� روزنامه 
خراســان اتفاق افتاده! هر چ� آمار ال/� و ب� مبنا بود، نوشت. 
آقــا �ــ� هت تر�> تيمــ� مهم شــده �ه تــو اســپانيا و انگليس 
نشــنيد�م و ل� ا�نجا عنوان شــد! در ضمن  ٧ پرســپوليس با ٧ 

استقالل تفاوت داره، حرمت نگه دار�ن!
 بار�/ال به استقالل �ه بدون حاشيه خودش را باال برد، من �> 

پرسپوليس� ام ول� واقعا استقالل امسال قشنگ باز� م� �نه.
 واقعا متاســفم برا� هواداران پرسپوليس. نتيجه نگرفتن تيم 

چه ربط� به آقا� خطيب� داره. 

تيم کشتی فرنگی اميد ایران قهرمان جهان شد
رقابت ها� �شــت� فرنگ� ز�ــر ٢٣ ســال (اميدها) قهرمان� جهان 
روزها� ١٠ تا ١٢ آبان ماه در شــهر بوداپســت برگزار شد و در پا�ان 
تيم ا�ران با ٣ مدال طــال� ميثم دلخان�، محمدرضا گرا�� و عل� 
ا�بر �وسف� در اوزان ٦٣، ٧٢ و ١٣٠ �يلوگرم و ٣ مدال برنز مهد� 
محسن نژاد، سجاد ا�من طلب و محمدهاد� سارو� در اوزان ٦٠، 
٦٧ و ٩٧ �يلوگــرم و �ســب ١٢٢ امتياز به عنوان قهرمان� دســت 
�افت. تيم ها� گرجستان و روسيه نيز با �سب ١٢١ و ١١٨ امتياز 

پس از تيم ا�ران به عنوان ها� دوم و سوم رسيدند. 

علی  صميمی از ریاست فدراسيون جانبازان استعفا کرد
١٦ آبــان  مــاه ٩٦ بــود �ــه حميــد عل� صميم� بــه عنــوان رئيس 
فدراســيون ورزش ها� جانبازان و معلوالن انتخاب شــد و حاال بعد 
از گذشــت حدود ٢١  ماه از ســمتش �ناره گير� �ــرد. بعد از قبول 
اســتعفا� عل�  صميم� از ســو� وز�ــر ورزش، مقرر شــد او تا زمان 
برگزار� انتخابات ر�اســت فدراسيون، به عنوان سرپرست فعاليت 
�نــد. علــ�  صميم� با تا�يــد ا�ن خبر به فــارس گفت: «بــا توجه به 
ا�ن �ه سال ها مد�ر�ت بنياد شــهيد استان تهران را بر عهده داشتم 
و تعلقات� �ه در ا�ن زمينه وجود داشت، استعفا� رسم� خود را به 
وز�ــر ورزش ارا�ــه دادم �ه مورد موافقت قرار گرفت، اما قرار شــد تا 

زمان برگزار� انتخابات به عنوان سرپرست فعاليت �نم.»

نتایج هفته دوم ليگ برتر واليبال
هفته دوم ليگ برتر واليبال درحال� �> شنبه برگزار شد �ه در پا�ان 
تيم ها� فوالد ســيرجان ا�رانيان، ســا�پا و شهردار� ورامين مقابل 
حر�فان خود به پيروز� رســيدند. نتا�ــج باز� ها� ا�ن هفته به ا�ن 
شــرح است: فوالد سيرجان ٣ - شــهروند اراb صفر (باخت فن�)، 
شهداب �زد صفر - شهردار� گنبد ٣، پي/ان ٢ - شهردار� ورامين 
٣، شــهردار� اروميه ٢ - ســا�پا ٣، ســپاهان ٣ - �الــه ٢، راهياب 

مر�وان ٢ - خاتم ارد�ان ٣. 

زاویه نگاه شما از استعفاى عارف از ریاست کميسيون صلح و ورزش تا جانشينی محسن رضوانی به جاى او

هم اند�شــ�  نشســت 
ســيدرضا صالحــ� امير� 
بــا خبرنــگاران درحالــ� د�ــروز برگزار 
شــد �ــه رئيــس �ميتــه ملــ� المپيــ> 
در بخشــ� از ا�ــن نشســت بــه ابهامات� 
درخصــوص انتخابات واليبــال، ماهيت 
وجود� روســا� فدراســيون ها، معرف� 
دبير�ل �ميته، بودجه فدراســيون ها� 
اســتعفا�  البتــه ماجــرا�  و  المپي/ــ� 
حميدرضا عارف از ر�اســت �ميســيون 
المپيــ>  ملــ�  �ميتــه  ورزش  و  صلــح 
پاســخ داد. صالح� اميــر� با اشــاره به 
پــروژه تجهيــز و نوســاز� آ�ادمــ� مل� 
المپي> گفت: «از ســال گذشته تا�نون 
حدود ٧ ميليــارد تومان برا� نوســاز� 
آ�امــ� هز�نه �رده ا�ــم و دســت �ــم ٧ 
الــ� ١٠ ميليــارد تومــان د�گر هــم با�د 
برا� تجهيز آ�ادمــ� هز�نه �نيم تا ا�ن 
�ــ> دوره ١٠  بــرا�  مجموعــه بتوانــد 
ال�٢٠ ســاله خدمات رســان� �ند. » او 
بــا تا�يد بــر ا�ن �ــه تا�نــون ٩٠ درصد 
�ميتــه  توســط  فدراســيون ها  بودجــه 
پرداخت شــده، ادامــه داد: «�ميته مل� 
پرداخت١٠درصــد  توانا�ــ�  المپيــ> 
باق� مانــده بودجــه را هــم دارد امــا بــه 
ا�ــن نتيجه رســيد�م �ه بهتر اســت ا�ن 
١٠درصــد را برا� روز مبــادا نگه دار�م. 
در هــر صــورت �ميتــه ملــ� المپيــ> 
چالشــ� به نــام بودجــه نــدارد. تا�نون 
٢٧ ميليــارد تومان به صورت مســتقيم 
و ١٠ الــ� ١٥ ميليارد تومــان به صورت 
غيرمستقيم به فدراســيون ها پرداخت� 
ميليــارد   ٥ دار�ــم  قصــد  و  داشــتيم 
تومــان هــم خــارج از ســقn بودجــه بــه 
پرداخــت  المپي/ــ�  فدراســيون ها� 
�نيــم. منتها مشــروط بر ا�ن �ــه برنامه 
فدراســيون ها� المپي/� ابتدا توســط 
ســجاد� سرپرســت �اروان اعزامــ� به 
المپي> و سپس توسط ستاد عال� باز ها 
و هيئت اجرا�� به تا�يد و تصو�ب برسد. 
در حال حاضر پرداخت ا�ن بودجه خارج 
از ســقn بــه فدراســيون ها� �شــت�، 
واليبال، بس/تبال و �اراته مصوب شده 

اســت. » او درحالــ� از پرداخــت بودجه 
�م/ــ� بــه فدراســيون ها� المپي/ــ� 
صحبــت �ــرد �ــه فدراســيون واليبــال 
نه تنها تا�نون موفق به �ســب ســهميه 
المپي> نشــده، بل/ه در آســتانه آخر�ن 
رقابت �سب سهميه، ا�ن فدراسيون در 
شرا�ط نابسامان مد�ر�ت� به سرم� برد. 
بالت/ليف� در زمان برگــزار� انتخابات 
ر�اســت از �> طرف و اعالم نشــدن نام 
�اند�داهــا� تا�يــد صالحيــت شــده از 
طرف د�گر معضل اخير ا�ن فدراســيون 
اســت. حاشــيه ها� پيرامون برگشــتن 
داورزنــ� معــاون �نون� وز�ــر ورزش به 
راس فدراســيون واليبــال درحالــ� باال 
گرفته �ــه صالح� امير� ترجيح داد در 
قبال ا�ن حواش� س/وت �ند: «واليبال 
پد�ــده نوظهــور� اســت �ــه م� توانــد  
رغيب جد� فوتبال در ا�ران باشــد. ا�ن 
رشته موفق شده وارد خانه مردم شده و 
به �> رشته اجتماع� تبد�ل شود. پس 
نياز است �ه رو� آن سرما�ه گذار� ها� 
الزم صــورت گيــرد. درســت اســت �ــه 
اشــ/االت� به فدراســيون واليبــال وارد 
اســت اما بهتر�ن �ار ا�ن اســت �ه فعال 
من ســ/وت �نم و حرف� نزنــم. البته تا 
جا�ــ� �ــه اطــالع دارم در آ�نده بســيار 
نزد�> ت/ليn انتخابات ر�است واليبال 
هم مشــخص و ا�ن رشــته از ا�ن شرا�ط 
خارج م� شود. درخصوص تذ�رات� �ه 
درخصوص واليبال در ا�ن جلسه مطرح 

شد، بنده هيچ دفاع� ندارم. »
 در لوپ رسانه ها حر�ت نم� �نيم

پرســروصدا�  انتصاب هــا�  از  �/ــ� 
صالح� اميــر� در دوران حضــورش در 
�ميته ملــ� المپي> انتصاب حميدرضا 
عــارف بــه ر�اســت �ميســيون صلــح و 
ورزش �ميتــه مل� المپيــ> بود. عارف 
البته نه به خاطر پســت پــدرش در خانه 
ملت، بل/ه به دليل مصاحبه جنجال� �ه 
چند� پيش انجام داده بود، درحال� به 
عنــوان ژن خوب هم معروف شــده و هم 
به شــدت مورد انتقاد قرار گرفته �ه حاال 
حاشيه ها� آن مصاحبه دست از سرش 
برنمــ� دارد. هميــن مســئله هــم باعث 
شــد تا بعــد از پســت گرفتــن حميدرضا 
در �ميته ملــ� المپي> بــازار انتقادات 
عليه او به شــدت داغ شــود. بــا ا�ن حال 
امــا د�روز طاهــره طاهر�ــان نا�ب رئيس 
�ميســيون ها�  هماهنگــ�  مســئول  و 
�ميتــه مل� المپي> از اســتعفا� عارف 
از ر�اســت �ميســيون صلح خبــر داد تا 
صالح� اميــر� هــم در تا�يــد و ت/ميــل 
ا�ــن خبــر بگو�ــد: «اگــر �ســ� بگو�ــد 
سياس� نيســتم، خالف واقع حرف زده 
اما من در جا�گاه� �ه هســتم سياس� 
عمل نم� �نــم. چون بــاور دارم �ه �> 
دســتگاه را نم� تــوان با سياســ� �ار� 
اداره �ــرد. بــه همين خاطــر هيچ �> از 
هم/ارانــم با گرا�ــش سياســ� انتخاب 
با�ــد  نشــدند. درخصــوص عــارف هــم 

بگو�ــم �ه او از ســو� هيچ �ســ� به من 
معرفــ� نشــد و در زمــان انتخــاب او بــه 
عنوان رئيس �ميســيون صلح و ورزش، 
نــه من بــه �ســ� زنــگ زدم و نه �ســ� 
بــا مــن تماس گرفــت. حت� پــدرش هم 
تماس� با من نداشــت. اما انتخاب ها� 
صورت گرفته براساس صالحيت ها بود. 
حميدرضــا عــارف با جمعــ� از اصحاب 
سينما و هنر به من مراجعه داشت. چون 
پروژه ا� را از ٢ ســال قبل شــروع �رده 
 بودنــد �ه موضوع آن صلــح و زنان بود و 
قصد داشــتند �ــه تصو�ر� ز�بــا از زنان 
ورزشــ/ار ا�ــران به دنيــا معرفــ� �نند. 
فيلــم ا�ــن پــروژه در حــال توليد اســت. 
عارف به من گفــت م� توان ا�ن پروژه را 
بــا برند �ميته ملــ� المپي> انجام داد و 
آن را به IOC بــرد و از ا�ن طر�ق فيلم را 
جهانــ� �رد. مــن هم د�دم ا�ــده  خوب� 
اســت و بعد از مشــورت با اعضا� هيئت 
اجرا�ــ�، پيشــنهاد عــارف را پذ�رفتــم. 
در آن زمــان بــه هجمه ها توجــه ن/ردم. 
چــرا؟ چون ا�ــن �ار، �ار تــازه به دوران 
در  نم� خواســتيم  مــا  و  رسيده هاســت 
لــوپ رســانه  ا� حر�ت �نيم چــون ا�ن 
جــزو اصول مد�ر�تــ� ما نيســت. با ا�ن 
حال عارف وقت� د�د فشارها و هجمه ها 
باالســت، اعــالم اســتعفا �ــرد. در ابتدا 
بــا ا�ن اســتعفا نــه موافقــت �رد�ــم و نه 
مخالفت. امــا از همان ابتدا �ميســيون 
�رد�ــم.  تعطيــل  را  ورزش  و  صلــح 
اســتعفا� عارف هم مال امــروز و د�روز 
نيســت. او هما ابتدا �> بار اســتعفا �رد 
و ســپس ٢ ماه پيش مجددا اســتعفا داد 
�ــه موافقــت �رد�ــم امــا اســتعفا اعالم 
نشــد. درحال حاضر هم تصميم گرفتيم 
رضوان� را بــه عنوان رئيس �ميســيون 
معرفــ� �نيم. ا�ــن را هم بگو�ــم �ه اگر 
به گذشته برم� گشتم برا� عارف ح/م 
ر�اســت نمــ� زدم. » او در مــورد معرف� 
دبير�ل هــم گفت: «درخصــوص گز�نه 
دبير�ل� به نتيجه رســيده ا�م و حدا�ثر 
ظرف مدت �> ماه آ�نده دبير�ل �ميته 

معرف� خواهد شد. »

صالحی اميرى: هيچ دفاعی در قبال واليبال ندارم! تاریخ انتخابات فدراسيون واليبال 
تا امروز اعالم می شود؟

١١   مــاه از دوره اداره شــدن فدراســيون 
واليبال با سرپرست م� گذرد و همچنان 
ا�ــن  انتخابــات  برگــزار�  دقيــق  زمــان 
فدراســيون مشخص نيســت. محمدرضا 
بــه  ســفر  حاشــيه  در  و  د�ــروز  داورزنــ� 
بندرعبــاس در پاســخ بــه ا�ــن ســوال �ه 
واليبــال  فعلــ�  وضعيــت  از  تحليلــش 
چيســت به ا�ســنا گفــت: «بنده تــا زمان 
واليبــال  فدراســيون  انتخابــات  پا�ــان 
مصاحبــه ا� نخواهــم �رد.» او در پاســخ 
به ســوال �ه تار�خ انتخابات فدراســيون 
واليبــال چــه زمــان اعــالم م� شــود هم 
فدراســيون  انتخابــات  «تار�ــخ  گفــت: 
واليبال طــ� امروز(د�روز) و فردا(امروز) 

مشخص و اعالم م� شود.»

حدادى: نه در فدراسيون پست 
می خواهم و نه کاندیدا می شوم

احســان حــداد� قهرمــان پرتاب د�ســ> 
آســيا دنبــال آغاز برنامــه آماده ســاز� خود 
برا� حضور در المپي> تو�يو اســت. او �ه 
مشهد را به عنوان اولين شهر برا� برگزار� 
اردو انتخــاب �رده در ا�ــن خصوص گفت: 
«هدفــم از برگزار� اردو در مشــهد اجازه از 
امــام رضا(ع) بــرا� انجــام �ار فرهنگ� در 
�شــور اســت. » او �ه قصــد دارد از ا�ن پس 
در اردوها�ش در شــهرها� مختلــn ا�ران 
تجربياتــش را هــم در اختيــار ورزشــ/اران 
جوانتــر   قــرار دهــد، در وا�نــش بــه ا�ن �ه 
آ�ــا ا�ن �ار با توجه به شــرا�ط فدراســيون و 
نزد�> بودن انتخابات شبهه برانگيز نيست، 
به ا�ســنا م� گو�د: «ســال هــا از بيت المال 
برا�ــم هز�نه شــده و قصــد دارم تجربياتم را 
در اختيــار جوانترها بگــذارم. از طرف� قرار 
نيست �ه در فدراسيون پست و سمت بگيرم 
و �اند�ــدا� انتخابــات شــوم. برا� �ســ� 
ا�ــن �ار سوءبرداشــت م� شــود �ــه دنبال 
�اند�داتــور� و را� جمــع �ردن اســت اما 
من در فدراســيون دو وميدان� هســتم و هر 
�م/ــ� از دســتم بربيا�د بــرا� تمــام افراد 

حاضر در دو و ميدان� انجام م� دهم. »

سوژه

ویژه

اخبار

حميــد اســتيل� �ــه بــرا$ تماشــا$ باز$ 
ز,ر نظــر  و  اســتقالل  و  ترا�تــور  حســاس 
گرفتن مل� پوشــان تيم اميد به تبر,ز سفر 
�رده بود، جمعه شب همراه آب� پوشان به 
تهران برگشت. به گزارش مدال  باتوجه به 
جنجال� �ه بر ســر بازگشــت استقالل� ها 
راه افتــاده و ماجــرا$ درگيــر$ در پــرواز 
تبر,ــز- تهــران به خاطــر تاخيــر هواپيما، 
حميد استيل� �ه در پرواز مورد نظر حاضر 
بود، م� تواند شــاهد خوب� برا$ پ� بردن 

به حقيقت موضوع باشد. 
 برا$ تماشا$ باز$ ترا�تور و استقالل به 

تبر,ز رفته بود,د؟
بلــه، با توجه بــه حضور چند باز�/ن رده ســن� 
اميد در ا�ن باز� حساس، الزم بود ا�ن باز� را 
از نزد�> تماشــا �نم. با�د بچه ها را در شرا�ط 
باز� ببينيم و آن ها را از نزد�> ز�ر نظر بگير�م 
�ه در باز� ها� حســاس از لحاظ فن� و حت� 

اخالق� چه عمل/رد، رفتار و وا�نش� دارند. 
 عملJرد مل� پوشــان اميــد راض� �ننده 

بود؟
خوب بودند، وارد جز�يات نشــو�م بهتر است، 
�/ســر� مسائل فن� است �ه با�د با خودشان 
خصوص� صحبت �نم، ول� در مجموع، خوب 
بودنــد. هرچه ا�ن بچه ها بيشــتر در باز� ها� 

حساس شر�ت �نند، به نفع تيم اميد است. 
 باز$ چطور بود؟

بــاز� قشــنگ� بود. اســتقالل خيل� حســاب 
شــده و ف/ر شده باز� �رد. البته نبا�د از باز� 
خــوب ترا�تور هــم غافل شــد. ترا�تــور واقعا 
ز�بــا باز� �رد و در قشــنگ شــدن باز� نقش 

داشت. 
تهــران  بــه  اســتقالل  پــرواز  بــا  شــما   

برگشتيد؟

 bبلــه، پرواز مان با باز�/نان اســتقالل مشــتر
بود. 

چــه اتفاقــ� افتــاد؟ واقعــا اســتقالل� ها 
مقصر تاخير پرواز بودند؟

نــه، حقيقــت ا�ــن اســت �ــه آن هــا تقصيــر� 
نداشتند. آن ها به هوا� برگزار� باز� ساعت 
١٥، بليت تهيه �رده بودند و وقت� باز� عقب 
افتــاد، آن ها هــم چند دقيقــه ا� د�ر بــه پرواز 
رســيدند و اتفاقا بابــت ا�ن تاخير هــم از مردم 

عذرخواه� �ردند. 
 ولــ� گــزارش بخــش ٢٠:٣٠ تلو,ز,ــون 
بــه شــJل� بود �ــه انــگار اســتقالل� ها به 
مســافران هواپيمــا ب� احترامــ� �ردند و 

باوجود تاخير، طلبJار هم بودند. 
اصال  چنيــن چيز� نبــود. من ا�ن گــزارش را 
ند�ــدم، ولــ� خــودم داخــل هواپيما نشســته 
بودم. وقت� باز�/نان اســتقالل بــا تاخير وارد 
هواپيما شــدند، جواد زر�نچه بــه نما�ندگ� از 
مجموعــه تيم، از تمــام مســافران عذرخواه� 
�ــرد و مــردم هــم حرفــش را پذ�رفتنــد، ول� 
متاســفانه چند نفر� سربه ســر ور�ــا غفور� و 
باز�/نان اســتقالل گذاشــتند. اســتقالل� ها 
تقصير� نداشــتند و هيچ حرف بد� نزدند �ه 

بگو�يم ب� احترام� �ردند �ا طلب/ار شدند. 
 ور,ا با آن ها درگير نشد؟

ور�ــا خيلــ� هــم صبــور� بــه خــرج داد، ول� 
متاســفانه �/�، ٢ نفر به او حرف ها� زشــت� 
زدنــد و غفــور� از �ــوره در رفــت، ولــ� حت� 
در ا�ــن مرحله هم به �ســ� ب� احترام� ن/رد 
و فقــط م� گفــت چــرا توهيــن م� �نــ�؟ چرا 
حــرف ر�ي> م� زنــ�؟ خوشــبختانه بــاز هم 
زر�نچه و پزش> اســتقالل مداخله �ردند و ما 
هــم خواهش �رد�م موضــوع را ادامه ندهند و 

ماجرا ختم به خير شد. 

استيلی: زرینچه عذرخواهی کرد، روایت سرمربى تیم ملى امید از اتفاقات پرواز تهران- تبریز
وریا هم با کسی درگير نشد

اعتراض استقاللی ها به راى سوپرجام 
با ا�ن �ه پرونده ســوپرجام فوتبال ا�ران در ســال 
٩٧ �ــه با اعتراض باشــگاه اســتقالل بــه نتيجه 
٣-صفــر ســازمان ليگ به ســود پرســپوليس با 
را� دادگاه عال� ورزش و تا�يد تصميم ســازمان 
ليــگ بســته شــد امــا اســتقالل� ها معتقدند در 
سال ها� گذشته با اعتراض باشگاه پرسپوليس 
�ــا باشــگاه ها� د�گــر بــه زمــان ســوپرجام، ا�ن 
مســابقه �ا لغو شــده �ا بــه زمان د�گــر� مو�ول 
شده است. اشاره استقالل� ها به سوپرجام سال 
٨٧ است �ه استقالل قهرمان جام حذف� شد و 
پرسپوليس قهرمان ليگ برتر و قرار بود ا�ن د�دار 
در تار�خ هشتم شهر�ور به عنوان سومين سر� از 
مســابقات سوپرجام فوتبال ا�ران برگزار شود �ه 
بــه دليل در پيش بودن اردو� تيم پرســپوليس و 
درخواســت ا�ن تيم از مسئوالن ســازمان ليگ و 
نزد�/� شروع مسابقات ليگ برتر نهم به دستور 
عز�زمحمــد� رئيــس وقــت ســازمان ليــگ لغو 
شد. اما جالب ا�نجاســت �ه با وجود درخواست 
رســم� اســتقالل� ها برا� لغو ســوپرجام ٩٧ و 
دســتور وز�ر ورزش برا� تغيير زمان آن، سازمان 
ليگ و فدراســيون فوتبال مصر به برگزار� باز� 
در زمان حضور استقالل در اردو� تر�يه بودند و 

سرانجام هم �ارشان را انجام دادند. 
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تمجيد اى اف سی از استقالل
استقالل با پيروز� در هفته نهم ليگ برتر ا�ران مقابل ترا�تور 
به اولين باشگاه در تار�خ ا�ران تبد�ل شد �ه از مرز هزار امتياز 
گذشــت و ١٠٠١ امتياز� شــد. در ا�ن راســتا صفحه رسم* 
ا�نســتاگرام �نفدراســيون فوتبال آســيا با انتشــار تصو�ر� از 
اســتقالل* ها با عدد ١٠٠١ نوشت: «اســتقالل اولين باشگاه 
تار�خ ليگ ا�ران اســت �ه توانســته بيشتر از هزار امتياز �سب 

�ند.»
باقرى به صنعت نفت نمی رسد

فرشيد باقر� �ه د�روز در تمر�ن تيمش حضور نداشت به د�دار 
مقابل صنعت نفت نم*  رسد. ا�ن باز�Cن به دليل آسيب د�دگ* 
از ناحيــه عضله دوقلــو� پا به د�ــدار با نفت آبادان نم*  رســد. 
البته با توجه به تعطيل* مسابقات، بعد از پا�ان ا�ن هفته باقر� 

م* تواند به تمر�نات تيم فوتبال استقالل اضافه شود.
تساوى در حضور یک دقيقه اى صيادمنش

-L� باز� تيم ها� آلتينوردو و استانبول اسپور با نتيجه تساو�
�L پا�ان �افت. اللهيار صيادمنش در ا�ن باز� هم رو� نيمCت 
باز�Cنــان ذخيره استانبول اســپور حضور داشــت امــا از دقيقه 

٥+٩٠ به جا� پا�اد�وف وارد ميدان شد.
پایان روزهاى تيره براى کاوه رضایی

شارلوا در هفته چهاردهم ليگ �L بلژ�L برابر مشلن قرار گرفت 
�ه ا�ن د�دار با تساو� ٢-٢ به پا�ان رسيد. �اوه رضا�* همچون 
بــاز� قبل در ا�ن د�ــدار نيز برا� تيمش گلزن* �رد. �L رســانه 
بلژ�C* بعد از ا�ن د�دار نوشت: «گلزن* و درخشش �اوه رضا�* در 
ا�ن د�دار �L پيام روشن داشت و آن هم ا�ن �ه ا�ن باز�Cن ا�ران* 

توانسته با اعتماد به نفس دوباره بار د�گر به روند گلزن* برگردد.»
استقالل باز هم جریمه شد

د�دار تيم ها� استقالل و فجرسپاس* از سر� رقابت ها� جام 
حذف* در ورزشــگاه آزاد� برگزار شــد �ه از سو� تماشاگران 
تيم اســتقالل تخلفات* مبن* بر پرتاب ســنگ و ناســزاگو�* به 
داور� رخ داد، بر همين اساس تيم استقالل به پرداخت ٢٠٠ 

ميليون ر�ال جر�مه نقد� محCوم شد.
فردا ميزبان عراق-ایران مشخص می شود

مسئوالن فدراسيون فوتبال از طر�ق فيفا پيگير آخر�ن وضعيت 
برگــزار� بــاز� ا�ران-عــراق شــدند تــا تCليــb نها�ــ* محل 
برگزار� باز� را مشخص �نند. بعد از پيگير� شفاه* مد�ران 
 bليCفدراسيون، درنها�ت مسئوالن فيفا اعالم �ردند تا فردا ت

نها�* محل برگزار� د�دار ا�ران-عراق را مشخص م* �نند.
چشمی و زکی پور به نفت رسيدند

روزبه چشــم* و ميالد ز�* پور به دليل مصدوميت نتوانســتند 
برابــر ترا�تور باز� �نند هرچند �ه نامشــان در ليســت آب* ها 
قــرار داشــت. بــا ا�ن حــال ا�ــن ٢ باز�Cــن در روزها� گذشــته 
در تمر�ن هــا� اســتقالل شــر�ت �رده انــد و در صورتــ* �ــه 
اســتراماچون* تصميــم بگيــرد آن هــا در بــاز� بــا صنعت نفت 

م* توانند برا� آب* ها باز� �نند.

دراگان اســCوچيچ، سرمرب* تيم فوتبال صنعت نفت در خصوص باز� امروز 
تيمش مقابل اســتقالل گفت: «ما مقابل تيم* قو� و با سابقه باز� م* �نيم 
�ه برا� ما قابل احترام اســت. آن ها بعد از شــروع بد� �ه داشــتند، شرا�ط 
خوبــ* دارند. از ســو� د�گر ما با ا�ن �ه شــرا�ط ســخت* را گذراند�م و با آن 
مواجه هستيم، در ا�ن فصل خوب باز� م* �نيم. قطعا برا� بردن استقالل 
برنامــه دار�م. فCر م* �نيد من مرب* آماتور� هســتم؟ ما اســتقالل را آناليز 
�رده ا�ــم. باز هم تCرار م* �نم �ه اســتقالل باز� ها�ــش را م* برد و اعتماد 
بــه نفــس باال�* دارد امــا ما هم بد نيســتيم. ما  انگيــزه باال�* بــرا� باز� با 
اســتقالل دار�م. مســلما باز� ســخت* خواهد بود اما ا�ن سخت* برا� هر ٢ 

تيم است نه فقط تيم ما.»

آندره آ اســتراماچون*، سرمرب* استقالل در نشســت خبر� قبل از د�دار تيمش 
مقابل صنعت نفت گفت: «صحبت �ردن درباره تر�يب در اول فصل راحت نيست 
چــون هر باز� �L اتفاق* م* افتــد �ه ما مجبور�م �L ســر� باز�Cن را به خاطر 
مصدوميــت و محروميــت تغيير دهيم ولــ* در باز� امروز احتمــاال همان تر�يب 
مقابل ترا�تور را خواهيم داشــت. به نظرم صنعت نفت با توجه به باز�Cنان ارزان* 
�ه دارد بهتر�ن نتيجه را گرفته است. آن ها �L ذهنيت واضح و روشن برا� روش 
باز� شان دارند. برا� ما باز� سخت* خواهد بود چون مدل باز�  آن ها به شCل* 
است �ه م* تواند برا� استقالل مشCل ساز باشد. من با باز�Cنانم شفاف صحبت 
�ردم �ه ا�ن باز�، تست بلوغ ماست. باز� با صنعت نفت مهمتر�ن و سخت تر�ن 

باز� مان است. باز�Cنان با�د ا�ن موضوع را درo �نند.»

استراماچون�: ا�ن سخت تر�ن باز� ماستاس�وچيچ: برا� بردن استقالل برنامه دار�م

نبرد خارجی ها در تهران، 
جنگ صدرنشينی در اصفهان

تقابل ها� جذاب در ادامه هفته دهم ليگ برتر

امروز هفته دهم رقابت ها� ليگ 
برتــر بــا برگــزار� ٢ بــاز� ادامه 
خواهد داشــت و جمعه نيز با برگــزار� ٤ باز� 
پا�ان* پرونده ا�ن هفته از رقابت ها� ليگ بسته 
خواهد شد. در ادامه نگاه* خواهيم داشت به 

٢ باز� مهم هفته دهم.
 استقالل-صنعت نفت 

استقالل با ٦ برد متوال* در ليگ و جام حذف* 
به هفته دهــم رقابت ها� ليگ برتر رســيده تا 
هــواداران ا�ن تيم بعــد از مدت ها تيم محبوب 
خــود را در قامت �ــL تيم مدعــ* ببينند. بعد 
از پيــروز� بزرگ اســتقالل مقابــل ترا�تور در 
تبر�ز همه �ارشناسان فوتبال از استراماچون* 
�ــL مربــ*  را  او  و  تعر�ــb و تمجيــد �ردنــد 
 L� باز�خــوان و باهوش م* دانند �ه توانســت
بــاز� ٦ امتياز� را در تبر�ز به ســود خود تمام 
�ند و طلســم ٨ ســاله پيروز نشــدن در تبر�ز را 
هم بشــCند. اســتقالل ا�ن روزهــا �امال آماده 
اســت اما مســلما بــاز� امــروز ا�ن تيــم مقابل 
صنعت نفت باز� آسان* نخواهد بود. استقالل 
امروز ميزبان تيم* اســت �ه در ٥ باز� خارج 
از خانــه اش در ا�ن فصل فقــط �L گل خورده 
و بســتن راه نفــوذ ميزبان هــا را بــه خوبــ* بلد 
است. در خط حمله هم ميالد جهان* و عيس* 

تيــم  ا�ــن  باز�Cنــان  آل �ثيــر خطرناo تر�ــن 
هستند و مسلما خط دفاع استقالل مقابل ا�ن 
٢ باز�Cن آماده روز ســخت* خواهد داشت. در 
سو� مقابل، باز� تهاجم* استقالل م* تواند 
نگران* بزرگ اســCوچيچ و شاگردانش در ا�ن 
باز� باشــد. مهد� قائد� در �نار د�اباته زوج 
خوب* را تشــCيل داده و خط حمله آب* پوشان 
را خطرناo تر از هميشه �رده، به همين دليل 
هــم آب* ها بــا ١٦ گل زده بهتر�ــن خط حمله 
ليگ را از آن خود �رده اند. حاال ا�ن اســتقالل 
رو�ا�* با�د به مصــاف تيم صنعت نفت آبادان* 
برود �ــه با دراگان اســCوچيچ توانســته نتا�ج 
مطلوبــ* بگيرد و فراتــر از انتظار ظاهر شــود. 
نبرد اســتراماچون* و اســCوچيچ قطعا �C* از 
جذابيت هــا� هفتــه دهــم ليگ خواهــد بود. 
صنعت نفت ١٦ امتيــاز� در رده پنجم جدول 
ليــگ و ٢ پله باالتــر از اســتقالل ١٥ امتياز� 
قرار دارد. تنها باخت صنعت نفت در ا�ن فصل 
در هفته ســوم و مقابل پرسپوليس رقم خورد و 
ا�ن تيم د�گر شCســت* در ليگ نداشته است. 
حاال امروز اســتقالل در آزاد� به دنبال همان 
چيز� است �ه رقيب سنت* اش در هفته سوم 
انجام داده؛ شCست تيم سختCوش و آماده ا�ن 

روزها� آبادان.

 سپاهان-ترا+تور
حســاس تر�ن بــاز� هفته دهــم ليــگ برتر در 
اصفهان برگزار م* شــود. در ا�ن باز� سپاهان 
با هدا�ت امير قلعه نو�* پذ�را� ترا�تور است. 
ا�ن باز� جدال امير قلعه نو�*، سرمرب* سابق 
ترا�تور، با ا�ن تيم است. قلعه نو�* در ليگ برتر 
٢ فصل رو� نيمCت ترا�تور نشست و در هر ٢ 
فصل همراه با ا�ن تيــم نا�ب قهرمان ليگ برتر 
شد. حاال قلعه نو�* بعد از توقb در ٢ هفته اخير 
ليگ، برا� مانــدن در صدر جدول چاره ا� جز 
شCست دادن تيم سابقش ندارد. ترا�تور د�گر 
تيــم مدع* ليــگ نوزدهــم نيز بعد از شCســت 
ســنگين در تبر�ــز مقابل اســتقالل م* تواند با 
شCست سپاهان ضمن رسيدن به صدر جدول 

شCست تلخ هفته گذشته را هم فراموش �ند. 
تبر�ز� ها در اصفهان تــا به حال ٣ بار موفق به 
شCســت رقيب طال�* خود شده اند �ه آخر�ن 
برد آن ها به ليگ سيزدهم برم* گردد �ه با گل 
دقيقــه ٧٠ عل* �ر�مــ* از رو� نقطــه پنالت* 
به دســت آمــد. از آن پس تا�نــون ترا�تور در ٦ 
ســال اخير هيچگاه موفق به شCســت سپاهان 
در اصفهان نشــده و دنيزل* برا� فرار از بحران 
احتمال* با�د بر ا�ن طلسم نيز غلبه �ند. اگر از 
تقابل جذاب قلعه نو�* و دنيزل* بگذر�م حضور 
ترا�تور� هــا� ســابق در ســپاهان م* توانــد 
جذابيت هــا� بــاز� امــروز را دوچنــدان �ند. 
مهد� �يان*، محمد ا�ران پور�ان، سعيد آقا�*، 
عليرضا نق* زاده و محمدرضا مهد� زاده سابقه 

حضور در اردو� تيم سرخ پوش را دارند و البته 
احسان حاج صف* و ساسان انصار� هم سابقه 

عضو�ت در تيم طال�* پوش را دارند.
 برنامه +امل هفته دهم

امروز
 استقالل-صنعت نفت؛ ١٥:٣٠

 سپاهان-ترا�تور؛ ١٥:٣٠
پنج شنبه ١٦ آبان ١٣٩٨

 پيCان-سا�پا؛ ١٥:٣٠
جمعه ١٧ آبان ١٣٩٨

 ماشين ساز�-ذوب آهن؛ ١٥:٣٠
 شهرخودرو-پارس جنوب*؛ ١٦

 نفت  مسجدسليمان-نساج*؛ ١٦:٤٥
 شاهين-گل گهر؛ ١٧:٤٥

ســيدمهد� رحمت*، ســنگربان شــهرخودرو با 
باز� برابر تيم ســا�پا، تعــداد باز� ها� خود در 
ليگ برتر فوتبال ا�ران را به عدد ٤٥٠ رســاند؛ 
ر�ورد� خاص و عــدد� �ه باالتر از هر باز�Cن 
د�گر� اســت. رحمتــ* تنها فوتباليســت تار�خ 
فوتبــال ا�ران اســت �ــه در ١٩ دوره ليگ برتر 
حضور داشته و آمار باز� ها�ش مرز ٤٥٠ را هم 
پشت سر گذاشــته. اما بزرگتر�ن عالمت سوال 

ادامه داســتان زندگ* فوتبال* ستاره �هنه �ار 
فوتبــال ا�ران ا�ن اســت �ه چــه زمان* رحمت* 
دســت �ش ها�ش را �نــار م* گــذارد و در چــه 
لباس* سرانجام تصميم م* گيرد به ماجراها� 
شــهرخودرو،  ببخشــد؟  پا�ــان  فوتبالــ* اش 
استقالل �ا... آنچه مسلم و واضح است آمادگ* 
و  انگيزه باال� رحمت* است �ه حاال در ٨ باز� 
خود با پيراهن شــهرخودرو، ٥ �لين شيت دارد 

و نشــان داده م* خواهــد به �اد ســال حضور در 
مــس �رمــان، دوباره به همــگان ثابــت �ند �ه 
�نده ا� اســت �ه دودش چشم همه را پر از آب 
خواهــد �رد. رحمت* �ه فاصلــه بين محبوبيت 
و دلخــور� شــد�د هواداران را بارهــا به صورت 
آسانســور� طــ* �ــرده، م* دانــد ا�ــن چيزها 
اصالــت �متر� از ســع* و تالشــ* دارند �ه او 

را ٢ دهه در بام فوتبال ا�ران نگه داشته است.

رکورد جدید شماره یک شهرخودرو
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