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حاشیه خطرناک اعتراضات عراق 
آرامــش نسبی بر آسمان اعتراضات در بغداد 
ــت، اما این آرامشی است با دوام  خیمه زده اس
یا آرامشی است قبل از توفان؟ سرنوشت عراق 
چه خواهد شد ؟ عراقی که با درآمد ۸۹ میلیارد 
دالری، حدود ۲۳ میلیارد دالر کسری بودجه 
مطالبات  دهــه  چندین  نیافتن  تحقق  دارد. 
معیشتی و خدمات عمومی متراکم در کنار فساد 
گسترده در اختصاص بودجه ها به پروژه های 
نامناسبی  به وضعیت  را  ایــن کشور  عمرانی، 
ــت. به رغم درآمــدهــای نفتی باال،  رســانــده اس
بسیاری از پروژه های آب رسانی و برق رسانی 
از جمله در بصره، با وجــود اختصاص بودجه 
ــرا نشده  پــس از گذشت ســال هــا همچنان اج
است. اقتصاد عراق، وارداتــی است و بسیاری 
از شرکت ها و پیمانکاران خارجی نیز حاضر 
ــرای اجــرای  به استفاده از نیروهای عراقی ب
پروژه های داخلی نیستند. جلوگیری از واردات 
و افزایش تعرفه ها هــم، افزایش قیمت ارزاق 
و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است 
نارضایتی هایی که اگر چه ریشه داخلی دارد 
و بعضا از خواسته هــای به جــای مــردم نشئت 
گرفته  ،امــا برخی حرکات ازجمله  تعرض به 
مقرها و افراد منتسب به محور مقاومت ازجمله 
شهادت »وسام العلیاوی«، یکی از فرماندهان 
ــش - از ســوی نفوذی هاست  و نه  نبرد با داع
معترضان . برهمین اساس برای درک بهتری از 
اوضاع عراق باید طرح و ساختار تصمیم گیری 
آمریکایی ها و دولت عبدالمهدی به عنوان دو 
بازیگر عمده کنونی در عراق مورد ارزیابی قرار 
گیرد، اما طرح آمریکایی ها به عنوان مهم ترین 
بازیگر خارجی چیست؟ در پاسخ به این سوال 
باید گفت، طرح آمریکا در عراق تغییر ساختار 
سیاسی ایــن کشور و در نهایت حــذف اقتدار 
شیعیان است. این تصمیم قطعی و حتمی است. 
در حقیقت آمریکایی ها بعد از سال ۲00۳ به 
این سو و پس از آشوب های به وجود آمده، نظام 
پارلمانی را سازمان دهی کردند که تصورشان 
نبود.از این نظام پارلمانی به دلیل نگاه های 

متفاوت و بعضا مبنایی میان گروه های شیعه، 
دولتی سر برآورد که اساسا ساختاری شیعی و 
به مراتب ضد آمریکایی دارد. بر همین اساس با 
سناریوهای مختلف از جمله حضور داعش در این 
کشور بر آن شدند تا این کشور را در شرایطی قرار 
دهند که »دولت شیعی« به هر نحوی سرنگون 
شود و در نهایت یک دولت سکوالر و غیر وابسته 
به جریان شیعه و بدون در نظر گرفتن اکثریت 
شیعیان در عراق تشکیل شود. البته داعش تنها 
سناریوی آمریکایی ها نبود. پیشتر با نفوذ عناصر 
وابسته به حزب بعث در ارتش، طرح کودتایی 
شناسایی  و  کشف  با  که  کردند  می  دنبال  را 
آن توسط نهادهای امنیتی عراق، خنثی شد. 
پایگاه عربی ۲1 همین چند روز قبل به نقل از 
منابع امنیتی قطر نوشته است که امــارات در 
عراق در چند ماه گذشته طرح کودتایی اجرا 
کرد که دولــت مرکزی از آن مطلع شد و آن را 
خنثی کرد. طرحی که بدون اطالع آمریکایی 
ها برنامه ریــزی و هدایتش ممکن نیست.  در 
حقیقت آمریکایی ها در عراق جبهه ای با حضور 
عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی تشکیل 
دادند که در آن افول جریان شیعی و در نهایت 
مرجعیت و محور مقاومت هدف اصلی است.  در 
این جبهه هر یک از اعضا وظیفه ای را برعهده 
دارد. حمایت از عناصر داعش و تکفیری های 
القاعده و دیگر گروه های تروریستی به دلیل 
ارتباط منسجم »االستخبارات« عربستان با آنان، 
به ریــاض سپرده شده اســت. هدف قــرار دادن 
مراکز نظامی، ترور فرماندهان و شخصیت های 
مهم حشدالشعبی به رژیم صهیونیستی و موساد 
واگذار شده و طراحی و هدایت شبکه حزب بعث 
و موج سواری روی اعتراضات  خیابانی با اتاق 
عملیات در ابوظبی  است. در طرف دیگر پایگاه 
عین االســد عــراق قــرار دارد که به نوعی مرکز 
فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور 
است  و وظیفه اصلی آن تشکیل اتاق مشترک 
عملیاتی با این سه کشور و در نهایت تشکیل مرکز 
هدایت ناآرامی ها و فعالیت های ضد دولت عراق 
در ماه های گذشته و روز های آینده است. نکته 
قابل تامل حضور عناصری است که پروژه آیلپ 
را در تگزاس گذراندند و به عراق برگشتند و حاال 
نقش فعالی در آشــوب های خیابانی در عراق 
ــد. عناصری که با حمایت سفارت آمریکا  دارن
در بغداد و با همکاری وزارت خارجه آمریکا و 
دانشگاه تگزاس به این کشور اعــزام شده و در 

ماه های گذشته به عراق برگشته و شبکه سازی 
قوی برای براندازی تشکیل داده اند. پرداختن به 
چیستی و نفوذ این شبکه خود یادداشتی مستقل 
می خواهد اما می توان گفت پس از ناامیدی 
کاخ سفید از براندازی سخت در قالب جنگ، 
حذف عناصر اصلی محور مقاومت در سال های 
۲00۳و ۲004، ایجاد فتنه طایفه ای در سال 
های ۲005 به بعد، حمایت از داعش و تشکیل 
حشدالعشایری برای مقابله با دولت مرکزی، 
کودتای نظامی و در نهایت سرنگونی به وسیله 
احزاب نفوذی، این بار کاخ سفید به سراغ انقالب 
نرم رفته تا بتواند با یک شوک بزرگ برای همیشه 
پرونده عراق را به نفع خود تمام کند یا در نهایت 
عراق یکپارچه ای وجود نداشته باشد.در طرف 
مقابل اما دولت مرکزی عراق تصمیم جدی گرفته 
که عالوه بر پایان دادن به مشکالت موجود و حل 
خواسته های اجتماعی برای براندازی حکومت 
پیش دستانه اقداماتی انجام دهد که می تواند 
به نفع بغداد و شهروندان عراقی باشد. اولین 
موضوعی که عبدالمهدی مطرح ساخت و احزاب 
عراقی نیز از آن حمایت کامل داشتند، طرح 
اصالح قانون اساسی و حرکت عراق به سمت 
نظام ریاستی اســت. نظامی که ضمن تقویت 
جایگاه نظارتی پارلمان، اقتدار ریاستی را بیشتر 
کرده و امکان حذف پست نخست وزیری در آن 
ممکن است. در حقیقت نه تنها بدین وسیله اقتدار 
جریان شیعه کاهش نمی یابد، بلکه به دلیل 
جمعیت باالی شیعیان، امکان حضور شخصیت 
کاریزماتیک شیعی در راس حکومت افزایش 
خواهد داشــت و ایــن دقیقا عکس خواسته ای 
است که آمریکایی ها به دنبال آن هستند. در 
طرف دیگر به خاطر قدرت باالی احزاب همسو 
با محور مقاومت در عراق، کابینه تشکیل شده 
نیز بسیار مقتدر تر و قوی تر عمل خواهد کرد. از 
سویی گروه هایی چون حشدالشعبی و نیروهای 
مقاومت با درج عنوان شان در قانون اساسی به 
یک نیروی رسمی و البته دایمی تبدیل خواهند 
شد و این نیز برای آمریکایی ها بسیار سنگین 
است.حتی زمزمه های افزودن بندی به قانون 
اساسی عراق برای پایان حضور آمریکایی ها نیز 
به گوش می رسد.در چنین شرایطی باید اذعان 
کرد هر دو طرف به طور جدی وارد فضای رقابتی 
شده اند و همه تالش خود را برای پیروزی به کار 
می گیرند. باید منتظر ماند و دید در این فضای پر 

از ابهام، کدام طرف پیروز خواهد شد.
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 نفس مستاجران با افزایش ناگهانی اجاره  •
به شماره افتاده وخیلی از آن ها تحت فشار و 
مضیقه هستند. با تورم موجود جوان ها دیگر 
به فکر ازدواج وتشکیل خانواده نیستند. به 
امید آن روزی که دستی از پشت ابرها مردم را 

به روزهای آرامش وآسایش برگرداند.
چرابایددرطول سه ماه نان گــران بشه؟  •

حقوق کارگر سالی یک بارفقط اضافه می 
شه.آیاکسی توی این مملکت هست که به 

داد مردم برسه؟
از آقای روحانی و دولتمردان کمال تشکر  •

وقدردانی رو داریم که در سال چند مرحله 
ــروری رو گــرون می کنن. حاال که  اقــالم ض
نــان رو هم گــرون کــردن یه لطفی بکنن از 
کارمندهاشون بخوان حداقل بازرسی ها از 
نانوایی ها رو بیشتر کنن تا حداقل به اندازه 

پول مان به ما نان بدهند.
درباره این که بازیگران پولدار بیمه ندارند،  •

رسانه ها خودشان را کشتند ولی ما کارگران 
ساختمانی بیمه نداریم و کسی هم غمش 

نیست!
 هیچ کدام از پیامک ها با سیم کارت همراه  •

اول برایتان ارســال نمی شــود! این مشکل 
عجیب ومنحصر به فــرد روزنــامــه خراسان 

است. لطفاهرچه زودتر آن را برطرف کنید.
ــوزش بــنــیــاد شــهــیــد و امـــور  • ــ مـــعـــاون آمـ

ایــثــارگــران! مـــدارس شاهد جــزو مــدارس 
ــرورش نیست! دبستان  ــوزش و پ وزارت آم
دخترانه شاهد معمار شهرستان کاشمر که 
قبل از انقالب به دبستان رودکی معروف بود 
بعد از تخریب و بازسازی در سال های اخیر 
در اختیار دانش آموزان ویژه و پولداران قرار 
گرفته. پس فرزندان کارگر و کشاورز این 

محله کجا درس بخوانند؟
ــد اســــت پـــس ازتــحــقــیــق  • ــن ــم ــش ــواه خ

نشانی محلی را کــه بشود از مــراکــز ترک 
اعتیاددرصورت لــزوم شکایت کــرد، چاپ 

کنید.
ــرای تحریم های نفتی  • کره جنوبی در اج

آمریکا علیه ایران اولین کشوری بود که تمامی 

دستورات این کشور را اجرا کرد. در صورتی 
که االن اجناسی مثل لوازم خانگی تا ماشین 
آالت راه سازی و خودروهای لوکس وارداتی 
کره ای کشور ما رو فراگرفته و تولیدکنندگان 
داخلی در حال ورشکستگی هستند. البته از 

رانت واردات هم غافل نباشید.
قبل از عید خانه ام را فروختم و بعد عید  •

که رفتم خانه بخرم، دیدم قیمت ها عجیب 
باال رفته و دیگر بی خانه ماندم. حدود دو ماه 
100 میلیون به قیمت خانه ام اضافه شد و من 
تا مرز سکته رفتم. دیگر کاری هم از دستم بر 

نمی آید و مسئوالن را به خدا واگذار کردم.
 ازجمله راه های مبارزه با گــران فروشی  •

سازمان  مثل  نهادهایی  اســت  انتظار  کــه 
بدهند،  اهمیت  آن  به  حکومتی  تعزیرات 
اطالع رسانی قیمت های اجناس و کاالها 
به صورت برچسب است که در این شرایط، 
قیمت های واقعی مشخص و از این نوسان 

قیمتی خارج شود.
آیا نانوایی هابه مناسبت های مختلف می  •

توانند تعطیل کنندو آردهایشان رابــه نرخ 
آزاد بفروشند؟

تنباکوهای  • لطفا  بــهــداشــت  مــســئــوالن 
میوه ای را از بازار جمع کنید. جان جوانان 

مان در خطره!
 از آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه خواهش  •

می کنم به عنوان یک بـــرادر شهید و یک 
بازنشسته ارتش که ماه ها در جبهه بوده ام به 
دادگستری شهر فریمان بازرسی بفرستند 
چرا که برخورد بعضی از کارمندان در شان 

مردم و اسالم نیست.
 در صفحه 16 مطلب شکار پهپاد متجاوز  •

به وسیله سامانه خرمشهر نبوده. این سامانه 
سوم خرداد بود که این پهپاد رو ساقط کرد.

 یک سال شد و در کشور هر روز یک چیزی  •
گــران می شــود. یک روز تخم مــرغ، یک روز 
پیاز، یک روز روغــن، یک روز شکر، یک روز 
گوشت و... . چه خبره؟ همه مردم که پولدار 
نیستن؟ برنج پاکستانی االن شده کیسه ای  
باالی صدو چند هزارتومان و همان هم دیگر 

پیدا نمی شود!
خراسان عزیز! چند بار از مشکالتم نوشتم  •

و برات فرستادم ولی متأسفانه چاپ نکردی!
ــروزه فرهنگ مــقــدس ازدواج واقعا  • ــ  ام

جانبه  همه  وحمایت  شدن  نهادینه  نیازبه 
دارد.11میلیون مجردآمارکمی نیست که 
ازآن به راحتی بتوان عبورکرد. خب این همه 

جوان مجرد به حمایت نیاز دارند.
 همشهریان عزیز! بیایید با هم قرار بگذاریم  •

هیچ وقت آب دهان روی زمین نریزیم. این 
عــادت بسیارناپسندی است وباعث پخش 

میکروب می شود.
 مــردم روسیه ازمجلس خواستند قانونی  •

وضــع کند که آقــای پوتین در دور ســوم هم 
درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کند که 
این هم عملی شد ولی مردم ایران از مجلس 
می خواهند این قدر بی حد و اندازه  از دولت 
حمایت نکند که آن چنان هم عملی نمی شود.

 مالک برتری ما آدم ها نسبت به هم فقط  •
تقواست نه ماشین و نه پست و نه هیچ چیز 
دیگر. هیچ وقت یادمون نره. این قدر هم به 

خودمون مغرور نشیم.
چرا قیمت نان دولتی امسال تا االن که  •

آبان ماه است دو بارافزایش یافته؟ جالب 
این جاست که این گرانی فقط مال دولتی 
هاست وگرنه آزادپزها که هروقت دل شان 
بخواهد نــان راگــران می کنند. نمی دانم 

وظیفه تعزیرات چیست؟
ــت کــاغــذی  • ــرک  مــن از ســـهـــامـــداران ش

پردیسبان هستم. لطفا گزارشی تهیه کنید و 
از مسئوالن قوه قضاییه بخواهید که بعد از پنج 
سال با در نظر گرفتن تورم و گرانی های اخیر 
با نظر انصاف و عدالت در جهت احقاق حقوق 
مال باختگان تصمیم نهایی را بگیرند. چون 
مبلغ پول پنج سال پیش ما االن دیگر بسیار 

بی ارزش شده است.
رحم  • بی  هــای  باصاحبخانه  سخنم  روی 

است که نه رحمی دارند و نه انصافی. آقایون 
صاحبخانه آن قدر بی انصاف نباشید کمی 
رحم داشته باشیدکه خداهم به شما رحم کند.

  امیر مسروری 
info@khorasannews.com

یادداشت  روز

داسیلوا،رئیس جمهور سابق برزیل از زندان آزاد شد 

لوال داسیلوا، رئیس جمهور سابق و چپگرای 
برزیل پس از گذشت 5۸0 روز از زندان آزاد شد. 
بولسونارا، رئیس جمهور کنونی برزیل از آزادی 
لوال داسیلوا خرسند نخواهد بود. او گفته بود که 
می خواهد لوال داسیلوا در زندان بپوسد. او در 
حالی آزاد شده که روز پنج شنبه 16 آبان دیوان 
عالی کشور حبس متهمان پس از رای اولین 
دادگــاه تجدید نظر و قبل از پایان تمام مراحل 
قانونی را ملغی اعــالم کرد.لوئیز ایناسیو لوال 
داسیلوا، رئیس جمهور سابق ۷4 ساله برزیل 
که محکوم به فساد شده بود وقتی از زندان آزاد 
شد مورد تشویق هــواداران خود قرار گرفت. او 

در مقابل هواداران خود اعالم کرد که می خواهد 
به مبارزه خود برای برزیلی ها ادامه دهد. لوال 
داسیلوا، هنگام ترک دفتر مرکزی پلیس فدرال 
در کوریتیبا شهر بندری واقع در جنوب برزیل 
ــواداران و روزنامه نگارانی که او را  در جمع هـ
دوره کرده بودند مشت خود را به هوا بلند کرد 
و گفت: »من فکر نمی کردم امروز بتوانم این جا 
باشم و با زنان و مردانی که 5۸0 روز در زیر باران 
شدید یا گرمای سوزان 40 درجه  صبح بخیر، 
بکنم.« صحبت  گفتند،  بخیر  شب  بخیر،   روز 
 لوال دا سیلوا در سال ۲01۷ در دادگاه به اتهام 
فساد مالی به 1۲ سال زندان محکوم شده و از 

ابتدای آوریــل ۲01۸ در زنــدان به سر می برد. 
بعدا ایــن حکم به هشت ســال و 10 مــاه تقلیل 
یافت. طبق کیفرخواست، یکی از بزرگ ترین 
شرکت های ساختمانی برزیل به لوال رشوه داده 
و برایش آپارتمان مجللی در شهر ساحلی گوارویا 
در ایالت سائوپائولو ساخته است. لوال نیز در عوض 
ترتیبی داده تا قراردادهای شرکت نفتی دولتی 
"پتروبارز" به این شرکت ساختمانی داده شود. 
ماجرای "پتروبارز" برزیل را تکان داد و بزرگ ترین 
رسوایی سیاسی این کشور در سال های گذشته 
بود. در این رسوایی بازرگانان و سیاستمدارانی از 

احزاب مختلف برزیل دخیل بودند.

تالش دموکرات ها برای استیضاح ترامپ پیش از کریسمس 
دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا به 
شدت تالش دارند تحقیقات تاریخی خود را 
درباره استیضاح »دونالد ترامپ« که هفته ها 
طول کشیده، تا قبل از سال ۲0۲0 تکمیل و 
احتماال مهم ترین رای گیری برای استیضاح او 
را تا قبل از کریسمس برگزار کنند. به گزارش 
هیل، تعیین این تاریخ مورد توجه قرار گرفته 
به ویژه با توجه به این که دموکرات ها اقدامات 
جدی را به کار بسته اند که نشان می دهد آن 
ها مرحله کشف حقایق پشت درهای بسته را 
به پایان رسانده و به مرحله دوم که همانا ارائه 
ادله به افکار عمومی آمریکا برای استیضاح 
ترامپ است، تغییر مسیر داده اند. به گزارش 

ایرنا به نقل از هیل، تیم تحقیقات کنگره آمریکا 
به ریاست »آدام شیف« رئیس دموکرات کمیته 
اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا 15 جلسه 
شهادت دهی مقام های کنونی و سابق دولت 
آمریکا را پشت درهای بسته به پایان رساندند 
و هفته پیش انتشار هــزاران صفحه از نسخه 
های مربوط به این مصاحبه ها را آغاز کردند.  
ــاری اولــیــن جلسه  دمــوکــرات هــا در هفته ج
شهادت دهی علنی را که از تلویزیون پخش 
خواهد شد دربـــاره تحقیقات استیضاح که 
هفت هفته طول کشیده، آغاز می کنند و سه 
نفر از مقام هــای دســت انــدرکــار در سیاست 
خارجی دولت ترامپ را که تاکنون در جلسه 

ــای بسته شهادت داده اند،  هــای پشت دره
احضار خواهند کرد. این افــراد دربــاره نقش 
ترامپ، »رودی جولیانی« وکیل شخصی او و 
متحدان آن ها در گروکشی سیاسی با اوکراین 
شهادت داده اند.  آدام شیف به تازگی گفته 
در کار خود  تاخیر نمی اندازیم زیرا تاخیر به 
چنین شاهدان )کلیدی( و کاخ سفید اجازه 
می دهد در اهــداف خود که همانا به تعویق 
انداختن، نفی و مانع تراشی در روند تحقیقات 
است، موفق شوند. اگر دموکرات ها بتوانند 
به ضرب االجلی که تعیین کــرده انــد، پایبند 
تا  را  استیضاح  تحقیقات  می توانند  باشند، 

روزهای قبل از کریسمس به پایان برسانند. 

فرانسه بیش از10هزارمعترض »جلیقه زرد« را دستگیر کرده است 
نشان  فرانسه  دادگستری  وزارت  آمــار هــای 
ــاز  ــد پلیس ایـــن کــشــور از بــعــد از آغ ــی ده م
اعتراضات این کشور در نوامبر سال گذشته 
بیش از 10 هزار نفر از طرفداران جنبش موسوم 
به »جلیقه زردها« را دستگیر کــرده اســت. به 
گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، دادگاه های 
ــزار حکم قضایی علیه  از سه ه فرانسه بیش 
اعضای ایــن جنبش صــادر کــرده و آن هــا را به 
شرکت در »شــورش هــای جمعی« و حمله به 
نیرو های انتظامی متهم کرده اند. طبق این 
گزارش، 400 نفر از اعضای این جنبش محکوم 
شده اند که منجر به صدور قرار حبس برای آن ها 
ــادی از دستگیرشدگان  شده اســت. شمار زی
هم به ارائه خدمات اجتماعی اجباری محکوم 
شده اند. تظاهرات معترضان موسوم به جلیقه 
زرد ها از 1۷ نوامبر سال ۲01۸ )۲6 آبان ماه 

1۳۹۷( در اعتراض به مسائل اقتصادی در 
فرانسه آغــاز شد. تظاهرات ها در ابتدا برای 
اعتراض به افزایش مالیات بر سوخت آغاز شد، 
اما دامنه آن به مرور گسترش یافت و به جنبشی 
تمام عیار علیه سیاست های دولت فرانسه تبدیل 

شد. معترضان »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور 
فرانسه را که پیش از ایــن یک بانکدار بــوده، 
به حمایت از طبقه ثروتمند متهم می کنند و 
می گویند او سیاست هایی را دنبال می کند که 

بانک های بزرگ فرانسه از آن نفع می برند. 

دعوت معنی دار عربستان از دختر صدام برای سفر به ریاض 
در  عربستان  سفیر  سعود  آل  فیصل  بن  خالد 
امان از رغد صدام حسین دختر رئیس جمهور 
معدوم عــراق بــرای سفر به ریــاض در ماه آینده 
چشم اندازهای  کنفرانس»عراق  در  حضور  و 
آینده« دعــوت کــرده اســت. بسیاری از فعاالن 
سیاسی عراقی با استنادبه مدارک به دست آمده 
و همچنین جهت گیری رسانه هــای سعودی 

برای ایجاد خشونت و در گیری، ریاض را متهم 
اصلی مصادره اعتراضات اقتصادی برحق مردم 
و هدایت تظاهرات به سمت آشوب می دانند.

دعــوت عربستان از دختر صــدام حسین برای 
شرکت در کنفرانس ریاض با موضوع عراق، ظن 
پشتیبانی آل سعود از جریانات وابسته به حزب 
منحل شده بعث برای ایجاد ناامنی در تظاهرات 

مردمی اخیر عراق را تقویت کرده است.مرجعیت 
دینی درعراق روز گذشته با انتشار بیانیه ای با 
تاکید بر ضرورت مسالمت آمیز بودن اعتراضات 
درخصوص اقدامات برخی طرف های داخلی 
و خارجی که در دهه های گذشته عامل محنت 
های عراق و سرکوب ملت بودند و اکنون به دنبال 

مصادره اعتراضات هستند، هشدارداد.

ماتادورها در چنگ یوزها
ساحلی  بــازان ایــران با شکست اسپانیا برای 
سومین بار قهرمان جام بین قاره ای شدند. به 
گزارش ایرنا، ساحلی بازان کشورمان توانستند 
در کنار برزیل و روسیه به پرافتخارترین تیم 
ملی  تیم  شوند.  تبدیل  رقابت ها  ایــن  تاریخ 
فوتبال ساحلی ایران در دیدار نهایی مسابقات 
جام بین قاره ای از ساعت 1۹ و 45 دقیقه شب 
گذشته  در ساحل کایت دبــی به مصاف تیم 

ملی اسپانیا رفت و در پایان با نتیجه شش بر 
سه از حریف خود گذشت و به عنوان قهرمانی 
این دوره از مسابقات دست یافت. این سومین 
قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جام 
ــاره ای بــود. شاگردان عباس هاشم پور  بین ق
حاال در کنار برزیل و روسیه بیشترین قهرمانی 
را در تاریخ این رقابت ها مال خود کرده اند. 
ساحلی بازان برای رسیدن به این جام، از سد 

تیم های مکزیک، مصر، روسیه، امارات و اسپانیا 
گذشتند و از عنوان سال قبل خود دفاع کردند. 
گل های ایران را در این بازی مصطفی کیانی، 
سعید پیرامون، محمد علی مختاری، بهزادپور 
و محمد احمدزاده به ثمر رساندند. تیم ملی 
ــارات را شکست  کشورمان در نیمه نهایی ام
داده بود و امارات در رده بندی روسیه را دو بر 

یک شکست داد و سوم شد.

لبیک نخست وزیر عراق به مرجعیت 
عبدالمهدی: اعتراضات کمک کرد که سیاسیون تغییر را بپذیرند 

به نظر می رسد با ضمانت مرجعیت نجف خطر  
ــوش دولــت و نظام  ــدن از بیخ گ ــال دور ش در ح
سیاسی  عراق است. گزارش ها نیز حاکی است 
که عبدالمهدی، مقتدی صدر و العامری با هم 
تماس داشته اند و تصمیم گرفته اند این ائتالف 
دولتی را تقویت کنند و گزینه برکناری نخست 
وزیر نیز همزمان با  وعده های اصالحات سیاسی، 
اقتصادی دولــت  کنار گذاشته شده است.حاال 
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در نامه ای 
سرگشاده به مرجعیت، با بیان این که قصد تغییر 
مهمی در کابینه و اصالح قانون انتخابات را دارد، 
تأکید کرد که اعتراضات کمک کرد که سیاسیون 
عراق، تغییر را بپذیرند. عبدالمهدی با اشاره به 
این که بیانیه مرجعیت دینی عراق در تأیید حق 
تظاهرات مسالمت آمیز، ابراز عقیده و به حاشیه 
راندن عناصر مخرب داخلی و خارجی است که قصد 
دارند روند تظاهرات را منحرف کنند، تأکید کرد که 
دولت عراق از این فرصت ارزشمند برای اصالح 
بنیادین در مبارزه با فساد و اقدامات خدماتی، 
اقتصادی، امنیتی، انتخاباتی و قانون اساسی 
استفاده خواهد کرد تا عملکرد آن بهبود یابد و به 
دولت خدمتگزار و حامی منافع ملت تبدیل شود، نه 
دولتی که فقط منافع احزاب و قدرت های سیاسی 
حاکم را در نظر داشته باشد. وی با بیان این که 
تظاهرات مسالمت آمیز ملت عراق، از مهم ترین 
رخدادهای این کشور پس از سال ۲00۳ است، 

ــوان، بــرای رفع مطالبات  ــزود : دولــت در حد ت اف
تظاهرات کنندگان تالش خواهد کرد و تظاهرات 
را از مهم ترین ابزارهای فشار و نظارت برای تحقق 
اصالحات مطلوب می داند. عبدالمهدی تاکید کرد 
:تظاهرات به گروه های سیاسی، دولت، قوه های 
مقننه، مجریه و قضاییه فشار وارد خواهد کرد تا روند 

را تصحیح کنند و تغییرات را بپذیرند.

بیان علت قطع اینترنت     
ــادل عبدالمهدی تاکید کــرد هــر کسی که  ع
مرتکب عملیات بازداشت و آدم ربایی غیرقانونی 
شده است، سرنوشتش دادگــاه خواهد بود.به 
گفته نخست وزیر عراق مقامات کشور خدمات 
اینترنت را به دلیل اقدام برخی برای استفاده از 

آن جهت تحریک به خشونت محدود کردند. وی 
گفت: برای تصویب اصالحات جدید از جمله 
تعیین جدولی برای کاهش حقوق کارمندان و 
مسئوالن ارشد به نصف و تحقق عدالت بیشتر 
و اجرای تضمین امنیت اجتماعی و حقوق کار و 
بازنشستگی برای برابر کردن شرایط کارمندان 
بخش دولتی و خصوصی تالش می کنیم.این 
در حالی است که مقتدی صــدر، رهبر جریان 
صدر عراق در توئیتی در واکنش به تحوالت اخیر 
در این کشور بدون هیچ گونه جزئیاتی نوشت: 
"دست از سرکوب صدای اصالحات بردارید. 
برو فاسد".پیش از این رهبر جریان صدر عراق 
از نخست وزیر این کشور خواسته بود تا خواهان 
انتخابات پارلمانی زودهنگام با نظارت سازمان 
ملل باشد کــه در آن، احـــزاب کنونی شرکت 
نداشته باشند. بیشتر استان های جنوبی عراق 
از ۲5 اکتبر، تظاهرات هایی را برای مبارزه با 
فساد و بهبود وضعیت معیشتی برگزار کرده اند. 
هر چند بیشتر این تظاهرات مسالمت آمیز است، 
ولی برخی طرف های خارجی و احزاب سیاسی 
داخلی در حال موج سواری بر اعتراضات هستند 
تا بتوانند به مقاصد خود دست یابند.هرچند 
عبدالمهدی نیز حاال باید با جسارت در مدت 
کوتاهی دست به اصالحات ریشه ای بزند که 
آثارش در جامعه هویدا باشد و هر جا مانع تراشی 

دید با صراحت به مردم بگوید.

تیم ملی فوتبال ساحلی با قهرمانی در جام بین قاره ای تاریخ ساز شد
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ویژه های خراسان  

چهره ها و گفته ها 

اخبار

FATF مخالفت های انتخاباتی با

اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور: مخالفت 
با پیوستن به لوایح FATF نیز ممکن است از جنس 

انتخاباتی باشد. متاسفانه 
ــت ســیــاســی در  ــاب رق
ایران نه با اثبات خود 
که با نفی رقیب همراه 

است. /جماران

فرق برخی مسئوالن با کلینتون!

حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه 
پایداری: برخی از مسئوالن ما می گویند، چشم ما 

به کدخداست بنابراین فرق 
برخی از مسئوالن ما با 
آیا  چیست؟  کلینتون 
فقط صرف نماز خواندن 

نشان مسلمانی آنان 
است؟ /ایسنا

 توضیحات فرمانده ارتش 
درباره پهپاد ساقط شده 

فرمانده ارتش با اشاره به این که تکه های پهپاد 
متالشی شده و متجاوز خارجی که روز جمعه 
منهدم شده، در نیزارها و باتالق های اطراف 
ماهشهر افتاده اســت، تأکید کــرد: تا قطعات 
این پهپاد را به صورت کامل به دست نیاوریم و 
گراف هایمان را کامل نکنیم، نمی توانیم به طور 
قطعی مبدأ و هدف اصلی این پهپاد را مشخص 
کنیم. به گزارش فارس، امیر سرلشکر موسوی 
درباره اقدام پدافند هوایی ارتش در انهدام این 
پرنده متجاوز خارجی گفت: پهپاد منهدم شده 
در سطح مقطع راداری کم و توسط سامانه بومی 
»مرصاد« هدف اصابت قرار گرفت. در همین 
ــزارش مهر، دریــادار سیاری معاون  حال به گ
هماهنگ کننده ارتش نیز در گفت و گو با مهر 
تأکید کرد: »آمریکا بداند آماده پاسخ به هر تهدید 
و تعرض به مرزهای کشورمان هستیم.« برخی 
کاربران در فضای مجازی مدعی هستند که 
پهپاد ساقط شده، متعلق به رژیم صهیونیستی 
و از نوع هرمس یا هاکس بوده است. همچنین 
به گــزارش خبرآنالین در منطقه ساقط شدن 
این پهپاد، دو بندر مهم ماهشهر و بندر امام 
خمینی)ره( تحت پوشش سامانه مرصاد و البته 
سامانه های مختلف دیگر هستند. اهمیت این 
دو بندر در اقتصاد کشور به ویژه استان های 
جنوب غرب کشور بسیار مهم بوده و از این رو 
حفظ امنیت آن برای نیروهای مسلح کشور و 
البته ناامن سازی آن برای دشمنان در زمان 
بحران بسیار مورد توجه است. خصوصًا پس از 
حمله موفق ارتش یمن به پاالیشگاه نفت آرامکو 
در عربستان که توسط انواع پهپادها و سالح های 
نقطه زن و زیر چتر پدافندی سامانه های پاتریوت 
آمریکایی، کروتیل فرانسوی و اورلیکن سوئدی 
صــورت گرفت، برخی فعاالن ضد ایــرانــی، از 
تأسیسات  علیه  جویانه  تالفی  حمله  احتمال 
حساس نفتی و اقتصادی ایران خبر می دادند. 

 هشدار عراقچی  درباره 
احتمال تغییر دکترین هسته ای  ایران 

معاون وزیر خارجه کشورمان در میزگردی 
در کنفرانس عدم اشاعه در مسکو به شدت 
ــاره  احتمال تغییر دکترین هسته ای  درب
ــاره به مسئله  ــران هشدار داد. او با اش ای
اسنپ بک یا همان مکانیسم ماشه، تأکید 
کرد: اسنپ بک و بازگشت قطعنامه های 
قبلی ]شـــورای امنیت[ خط قرمز ایــران 
ــارس، عــراقــچــی با  ــ ــزارش ف ــ ــه گ ــت. ب اسـ
بیان این که ما این مسئله را کاماًل برای 
شفاف  بــرجــام  مشارکت کنندگان  تمام 
ــران پس  ــاداش ای کــرده ایــم، افـــزود: اگــر پ
از این همه تعامل و مذاکره و همکاری با 
آژانــس ایــن باشد که دوبـــاره تحت فصل 
هفتم ]منشور ملل متحد[ قرار گیرد، این 
به معنای آن است که »دکترین هسته ای« 
ما اشتباه بــوده اســت و ما باید سیاست و 
دکترین هسته ای خود را مــورد بازبینی 
و بررسی مجدد قــرار دهیم. معاون وزیر 
ــاره به  با اش خارجه کشورمان همچنین 
ــرای ایجاد  ــت هــای پنهان« ب برخی »دس
اختالف در منطقه، واکنش امارات به طرح 
پیشنهادی ایران برای امنیت تنگه هرمز 
موسوم به طرح »صلح هرمز )Hope(« را 
ارزیابی  منطقه  کشورهای  دیگر  از  بهتر 
کرد. پیشنهاد ایران طی نامه های جداگانه 
ای با امضای رئیس جمهور کشورمان در 
مهرماه برای کشورهای عربی منطقه ارسال 
شده است. براساس  گزارش منابع خبری 
این پیشنهاد ایــران، از طریق کویت برای 
پادشاهان عربستان و بحرین نیز ارسال 
شده اســت. گفته می شود این نخستین 
نامه مکتوب از رئیس جمهور ایــران برای 
پادشاه سعودی طی یک دهه اخیر است. 
این طرح را که »ائتالف امید« نیز نامیده می 

شود، دکتر روحانی در سخنرانی خود در 
مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و تاکید 
ــه  کــرد که تضمین کننده »انتقال آزادان
نفت«، »تأمین همگانی امنیت انــرژی« و 
»آزادی دریانوردی« است. ایران این طرح 
را در مقابل ائتالف آمریکایی در تنگه هرمز 
ارائــه کــرده است که با هدف دخالت این 
کشور و متحدانش در آب هــای نزدیک 
ــده و رژیــم  ــران طــراحــی ش بــه ســواحــل ایـ
صهیونیستی یکی از مشارکت کنندگان آن 
است. انگلیس، عربستان، امارات، بحرین، 
استرالیا و آلبانی که قدرت چندانی در حوزه 
دریایی محسوب نمی شوند هم مدعی شده 
اند که با آمریکا همکاری خواهند کرد، این 
درحالی است که برخی کشورهای دارای 
نیروی دریایی قوی نظیر فرانسه، ژاپن، 
آلمان، بلژیک، چین و هند و نیز سه کشور 
مطرح منطقه یعنی کویت، عمان و قطر 
تاکید کرده اند که کاری با ائتالف آمریکا 
ندارند و به آن نمی پیوندند. به تازگی کویت 
نیز پالس های مثبتی دربــاره طرح »صلح 

هرمز« ارسال کرده است. 

پاسخ امـــارات به طــرح »صلح هرمز« 	 
ایران بهتر از دیگر کشورها بود

دربــاره ایــن طــرح، سید عباس عراقچی 
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان که 
به مسکو رفته است در گفت و گو با شبکه 
»روسیا الیوم« گفت: »واکنش اماراتی ها 
به ابتکار)صلح هرمز( بهتر بود؛ در سطح 
سیاسی سفرهای متقابلی انجام شد و به 
باور ما میان ایران و امارات تفاهم بیشتری 
وجود دارد. امیدواریم که فضاهای آرام 
ــران و امـــارات ایــجــاد   و این  تــری میان ای
مسئله منجر به آرامی در منطقه شود.« به 
گــزارش خبرآنالین، وی در عین حال با 
بیان این که »برخی طرف های پنهان از 
اختالفات میان تهران و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس حمایت می کنند« گفت: »با 
تحلیل و نتیجه گیری می توان به این امر 
پی برد که برخی دست های پنهان میان 
کــشــورهــای عربی خلیج فــارس در این 
اختالفات شریک هستند و امور را به سمت 
و جهتی سوق می دهند که مردم خواهان 

آن نیستند.«

تقدیر رئیس جمهور از وزیری 
که سمینارها را» وبینار« کرد

پس از آن که گزارش یکی از اعضای اقتصادی 
کابینه به رئیس جمهور واصل شد که نشان می 
داد یکی از زیرمجموعه های مهم آن دستگاه، 
با حــذف سمینارها و همایش هــای حضوری 
مسئوالن مربوط، آن ها را تبدیل به »وبینار« 
ــرده اســت،  و سامانه هــای ویــدئــو کنفرانس ک
حجت االسالم روحانی با تقدیر از این اقدام که 
میلیاردها تومان صرفه جویی به همراه داشته، به 
دیگر دستگاه ها متذکر شده از این شیوه استفاده 
کنند که دستور مذکور به تازگی به همه دستگاه 
های دولتی ابالغ شده است.»وبینار« مخفف 
اصطالح Web-based seminar است که به 
معنی یک ارائــه، سخنرانی، کارگاه یا سمینار 

مبتنی بر وب  و از طریق ویدئو کنفرانس است.

 گیر کردن الیحه مهم قضایی 
در بوروکراسی دولت

در حالی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، 
قوه قضاییه مکلف شده تا پایان سال اول اجرای 
این قانون، درگاه الکترونیکی ایجاد کند که با 
اتصال به سامانه  های الکترونیک دستگاه های 
دولتی، کلیه استعالمات مورد نیاز مراجع قضایی 
به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخ گویی 
باشد، گزارش واصله به دولت نشان می دهد این 
آیین نامه ۱۱ بندی که ماه هاست در حال بررسی 
توسط کارگروه های تخصصی دولت است، هنوز 

برای تصویب به کابینه نرسیده است.

 سرلشکر جعفری: حقوقم 
زیر ۱۰ میلیون تومان است 

 فرمانده سابق سپاه پاسداران در یک گفت وگوی 
تلویزیونی ضمن اعالم جزئیاتی از زندگی شخصی 
اش تأکید کرد که سپاه پیش از این یک بار دیگر هم 
برای دستگیری روح  ا... زم سرشبکه آمدنیوز اقدام 
ــردار سرلشکر  ــارس، س ــزارش ف کــرده اســت. به گ
جعفری دراین باره گفت: این اقدام از حدود یک سال 
پیش در برنامه های سپاه پاسداران قرار گرفته بود و 
زمانی که من فرمانده سپاه بودم در جریان جزئیات 
آن بودم. یکی دو بار دیگر هم تا پای دستگیری روح  ا... 
زم رفته بودیم که این کار انجام شود، اما شاید صالح 
نبود و حادثه  و مشکلی پیش آمد و برای این که این کار 
درست انجام شود، فرصتش نبود. سرلشکر جعفری 
که اکنون فرمانده قرارگاه فرهنگی حضرت بقیة ا... 
االعظم)عج( اســت، در پاسخ به پرسشی دربــاره 
وضعیت مالی خود، گفت: سقف دریافتی نیروهای 
مسلح زیر ۱۰ میلیون تومان است یعنی حقوق افراد 
نباید باالی ۱۰ میلیون تومان باشد. االن حقوق من 
در مقایسه با زمانی که فرمانده سپاه بودم کمتر نیز 

شده است.

دانشمند ایرانی بازداشت شده 
در آمریکا به زودی آزاد می شود 

رئیس دانشگاه تربیت مدرس درباره موضوع  مسعود 
سلیمانی دانشمند ایرانی بازداشت شده در زندان 
آمریکا گفت: با توجه به تالش ها و اقدامات مختلف 
دانشگاه های ایران در پیگیری رسیدگی به این پرونده 
و همچنین تبدیل شدن موضوع بازداشت این استاد 
به عنوان یک جریان حقوق بشر در بسیاری از دانشگاه 
های آمریکا این دانشمند ایرانی در مدت کوتاهی آزاد 
می شود. محمد تقی احمدی تصریح کرد: هم اکنون 
پرونده مسعود سلیمانی در مراحل نهایی جمع بندی 

قرار دارد.

امضای مدیران در صورت 
عدم اظهار دارایی بی اثر می شود 

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئوالن تاکید کرد: »در 
صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول 
قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن، امضای آن 
ها فاقد اعتبار خواهد بود.« مسئوالن و نمایندگان 
ــرای قانون ثبت امــوال  ــان بندی اج مطابق زم
مسئوالن، باید تا پایان ماه جاری، اموال خود را در 
سامانه برخط و محرمانه ای در بستر شبکه داخلی 
اطالعات ثبت کنند . داوود کریمی مدیر این 
سامانه با اشاره به این که مهلت قانونی مسئوالن تا 
پایان آبان تمام می شود، میزان استقبال مسئوالن 
نظام از این سامانه را بسیار باال توصیف و اظهار 
کرد: تاکنون بسیاری از مسئوالن توانسته اند 

اطالعات دارایی و اموال خود را اظهار کنند.

رونمایی از تانک بر فوق سنگین »کیان۷۰۰« 
با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از 
تانک بر فوق سنگین »کیان۷۰۰« رونمایی شد. 
محصولی که ۱۷.۷ تن وزن داشته و قابلیت 
حمل دو تانک 6۰ تنی را داراســت. در جریان 
بازدید روز گذشته سرلشکر محمد باقری از 
مرکز نوسازی، بهینه سازی و ساخت قطعات 
شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش از تانک بری 
به نام »کیان ۷۰۰« رونمایی شد که با قدرت 
موتور ۷۰۰ اسب بخار و قدرت کشندگی ۲۰۰ 
تن، قابلیت حمل دو دستگاه تانک 6۰ تنی را   
روی کشنده فوق سنگین »سلیمان-۳« دارد. 
ــارس، رئیس ستادکل نیروهای  ــزارش ف به گ

مسلح در این مراسم گفت: تجهیزات ما نسبت 
به کشورهای همجوار و کشورهای دنیا بدون 

این که هزینه سنگینی پرداخت کنیم و بدون 
این که وابسته به واردات از خارج باشیم نوسازی 

می شوند. در ایــن مراسم سرلشکر موسوی 
فرمانده ارتش نیز با اشــاره به موفقیت نیروی 
زمینی در ساخت چنین محصولی تاکید کرد: 
یگان های زرهی باید بتوانند به سرعت خود را 
جابه جا کنند و این تانک برهای کیان می توانند 
با سرعت و قدرت خوبی که دارند، تعداد بیشتری 
تانک و ادوات زرهی را نسبت به تانک برهای 
قبلی جابه جا کنند. همچنین روز گذشته از 
توپ خودکششی ۱۵۵ میلی متری با استتار 
جدید رونمایی شد. پیش از این و در جریان رژه 
۳۱ شهریور نیز یک فروند تانک بازسازی شده 

چیفتن با استتار جدید به نمایش درآمده بود.



5اجتماعی یک شنبه 19 آبان 1398
12 ربیع االول 1441.شماره 20237

جامعه

ایران صدرنشین دانش هوش 
مصنوعی در منطقه

ــار و ارقـــام نظام رتبه بندی  تجزیه و تحلیل آم
ایران  نه تنها حکایت از صدرنشینی  سایمگو، 
بلکه  دارد  منطقه  مصنوعی  هــوش  علم  در 
نشان مــی دهــد دانشمندان ایــرانــی در سال 
پیشرفت  آن  از  قبل  ــال  س بــه  نسبت   2018
ــد. بـــه گـــــزارش فـــــارس، بـــر اســـاس  ــ ــرده ان ــ ک
2018 به  رتبه بندی سایمگو، ایران در سال 
هوش  زمینه  در  علمی  تولیدات  نخست  مقام 
مصنوعی در سطح کشورهای آسیای غربی دست 
یافته است.بررسی های منتشر شده در مجله 
»SCImago Journal & Country Rank« نشان 
می دهد ایــران با تعداد 181۳ مقاله در زمینه 
هوش مصنوعی در رتبه نخست و ترکیه با 1۶۷8 
ــر اســاس آن چه  مقاله در مقام دوم قــرار دارد.ب
کشورهای  می شود،  جدول سایمگو دیده  در 
عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، 
رژیم صهیونیستی، کشورهای عراق، اردن، قطر، 
لبنان، عمان، کویت، سرزمین اشغالی، بحرین، 
یمن و سوریه به ترتیب در رتبه های بعد از ایران و 

ترکیه قرار دارند.

عضو کمیسیون آموزش:

 شورای عالی انقالب فرهنگی
 به موضوع کیفیت پایین مدارس 

دولتی ورود کند

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: مدارس 
دولتی نسبت به دیگر مدارس از لحاظ کیفیت 
آموزشی و تربیتی در قعر جدول هستند و انتظار 
ما این است که شــورای عالی انقالب فرهنگی 
به این موضوع ورود کند. عباسی  در واکنش 
به ایراد شورای نگهبان به مصوبه کاهش تنوع 
مدارس به این علت که مدارس سمپاد موضوعی 
است که شــورای عالی انقالب فرهنگی به آن 
وارد شده و مجلس نباید ورود کند، به خانه ملت 
گفت: اگر شورای عالی انقالب فرهنگی در این 
باره مصوبه ای دارد، حداقل باید به مجلس اعالم 
کند که این مدارس یعنی مدارس سمپاد با نظر 
آنــان تأسیس شده اســت. وی افزود: بنده فکر 
می کنم شــورای عالی آمــوزش و پــرورش در این 
باره تصمیم گیرنده بوده  که این شورا ذیل شورای 
عالی انقالب فرهنگی است.وی با بیان این که 
مجلس به دلیل تبعیضی که در مــدارس وجود 
دارد وظیفه خود دانست این مسئله را پیگیری 
کند، ادامه داد: متاسفانه اکنون شاهد تبعیض 
آموزشی هستیم و عدالت آموزشی بین مدارس 

مناطق مختلف کشور برقرار نیست.

مسئوالن می گویند حقه بازی بیمه ها
 بیمه، قانون پرداخت خسارت به خودروهای گران را طوری اصالح کرده که درهرصورت خودش نفع می برد

محمد جواد رنجبر/ شــورای عالی بیمه در 
حالی فرمول محاسبه خسارت تصادفات با 
خودروهای نامتعارف یا همان خودروهای با 
قیمت بیش از 180 میلیون تومان را اصالح 
ــرای شرکت های  ــرده که  ایــن اصالحیه ب ک
بیمه شبیه یک بازی دوسر برد و از سوی دیگر 

اجحاف در حق مالکان خودروهاست.

ماجرا چیست؟       
 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خردادماه 
فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه 
پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف 
را غیرقانونی اعالم و آن را ابطال کرد.پس از 
آن شورای عالی بیمه، نحوه محاسبه را اصالح 
کرد و حاال کل تغییری که اتفاق افتاده، صرفا 
تغییر واژه هاست و به عبارتی می توان گفت آن 
فرمول سابق جای خود را به واژه متناظر داده 
که عمال تفاوت چندانی با گذشته نــدارد. بر 
اساس این اصالحیه در صورت تصادف با یک 
خودروی غیر متعارف )لوکس(، بیمه شخص 
ثالث راننده مقصر، فقط میزان خسارت متناظر 
وارد شده به گران ترین خــودروی متعارف را 

پرداخت می کند.

تعریف خودروی متعارف و غیر متعارف       
 شورای عالی بیمه تعریف و فرمول مشخصی 
از خودروی متعارف و نامتعارف برای تعیین 
دقیق خسارت در بیمه شخص ثالث ارائه کرده 
است که بر اساس این فرمول تمام خودروهایی 
که ارزش آن هاکمتر از 50 درصــد دیه مرد 
مسلمان در ماه حرام است، خودروی متعارف 
و باالی 50 درصد خودروی نامتعارف یا لوکس 
محسوب می شود.از آن جا که رقم دیه ۳۶0 
میلیون تومان در ماه حــرام است اگر قیمت 
ــودروی شما کمتر از 180 میلیون تومان  خ
باشد متعارف است وگرنه شما صاحب یک 
خودروی لوکس هستید که با توجه به گرانی 
خــودرو در چند وقت اخیر، دور از انتظار هم 
نخواهد بود. هرچند این روزهــا خودروهای 
180 میلیون تومانی هم نسبت به خودروهای 
چند صد میلیونی و چند میلیاردی لوکس به 

حساب نمی آیند اما با این حال شورای عالی 
ــودروی باالی  بیمه نظری متفاوت دارد و خ
180 میلیون تومان را لوکس به حساب می 
آورد.بـــا ایــن شرایط اگــر شما با خــودرویــی با 
قیمت بیش از 180 میلیون تومان تصادف 
کنید، بیمه شخص ثالث فقط خسارت وارد 
شده به یک خــودروی  کمتر از 180 میلیون 
را پرداخت می کند. مثال اگر شما با یک بنز 
سری اس تصادف کنید و چراغ عقب آن را  که 
قیمتش 10 میلیون تومان است بشکنید، بیمه 
خسارت چراغ استپ 1۷8 میلیونی را که 1.5 
میلیون تومان است، برعهده خواهد گرفت. 
حتی اگر سقف پوشش بیمه شخص ثالث کفاف 

جبران کامل خسارت را بدهد.

سرنوشت مابه التفاوت خسارت       
ــاس قوانین و مــقــررات، در سال های  بر اس
گذشته در صــورتــی کــه شما بــا خــودرویــی 
بیمه گذار  می کردید،  تصادف  گران قیمت 
بخشی از خسارت تصادف را که مربوط به 
شخص  بیمه نامه  در  مندرج  مالی  تعهدات 
ثالث بود، تقبل می کرد و بقیه خسارت باید 
از سوی شخصی که خسارت وارد کرده بود، 
پرداخت می شد و اگر فرد خاطی مبلغ تعیین 
ــرای خسارت را پــرداخــت نمی کرد،  شــده ب
شخص خسارت دیده می توانست به دادگاه 

صالحه شکایت و بقیه خسارت را دریافت کند؛ 
اما بر اساس قوانین جدید همه خودروهای 
گــران قیمت باید دارای بیمه بدنه باشند تا 
در صورت بروز حادثه بقیه مبلغ خسارت را 
از بیمه بدنه دریافت کنند، در غیر این صورت 
هیچ وجهی بیشتر از خسارت متناظر با گران 
ترین خودروی متعارف که بیمه شخص ثالث 
ــرد خــاطــی بــر عــهــده می گیرد،  خـــودروی ف
به صاحب خـــودروی گــران قیمت پرداخت 
این  معتقدند  کارشناسان  نمی شود.برخی 
ثالث  شخص  بیمه  قانون  در  که  جدید  بند 
گنجانده شــده، نگرانی و مشکالت مالکان 
خودروهایی را که با خودروهای گران قیمت 
تصادف می کردند، رفع کرده و کار  مثبتی 
است چرا که در بسیاری از تصادفات چون 
مالک خودرو توانایی پرداخت بقیه خسارت را 
نداشت، به زندان می رفت و مشکالت بسیاری 

را متحمل می شد.

بازی دو سر برد برای شرکت های بیمه!       
آن چه مشخص است شورای عالی بیمه در این 
اصالحیه بیشتر منافع بیمه ها را در نظر  گرفته 
تا صاحبان خودرو. در واقع این وسط شرکت 
های بیمه از دو سر سود می کنند، هم مابه 
التفاوت قیمت قطعه متناظر در خودروهای 
متعارف تا سقف پوشش بیمه شخص ثالث را 

که االن  9 میلیون تومان است نمی پردازند و 
هم بیمه بدنه اجباری به مالکان خودروهای 

غیرمتعارف می فروشند!
بیشترین ضرر را نیز مالکان خــودروهــای با 
قیمت بیش از 180 میلیون تومان می کنند؛ 
زیرا عالوه بر این که مجبورند خودروی خود را 
بیمه بدنه کنند، در صورت تصادف و خسارت 
دیــدن و استفاده از بیمه بدنه بــرای دریافت 
خسارت، حتی اگر مقصر هم نباشند، از میزان 
تخفیف بیمه آنان در زمان تمدید بیمه، کسر می 
شود و این هم به نوعی یک کاسبی دیگر برای 

شرکت های بیمه است.

اصالحیه ای خالف قوانین بیمه!       
یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه بیمه 
در گفت و گو با خراسان این اصالحیه را خالف 
قوانین بیمه دانست و گفت: قانون گذار راننده 
ای را که با خودرویی تصادف می کند، تا 180 
میلیون تومان، مسئول پرداخت خسارت می 
داند اما دیگر نگفته است قیمت قطعه متناظر 
درنظر گرفته شود و این موضوع خالف قوانین 
بیمه است.سید محمد هاشمی افــزود: بیمه 
مرکزی با این اصالحیه، تفسیرنابه جایی کرده 
و این گونه به مردم اجحاف می شود.وی ادامه 
داد: در بیمه مسئولیت، مقصر تصادف، مسئول 
اســت و تا قیمت متعارف، مسئول پرداخت 
خسارت است و اصال بحث متناظر و غیر متناظر 
وجود ندارد.این کارشناس رسمی دادگستری 
در حوزه بیمه تصریح کرد: این فرمول جدید 
منطقی و معنادار نیست.وی افــزود: با توجه 
به این که جبران خسارت مالی در تصادفات 
رانندگی، 2.5 درصد سقف تعهدات جاری 
بیمه است و سقف تعهدات جاری بیمه نیز ۳۶0 
میلیون تومان است، این رقم حداقل 9 میلیون 
تومان می شود و بیمه گذار حتی در زمان بیمه 
می تواند این حداقل را افزایش دهد. این در 
حالی است که با این اصالحیه، شرکت های 
بیمه عمال به این تعهد خود نیز عمل نمی کنند.
هاشمی افزود: در این بین شاید شرکت های 
بیمه هم مقصر نباشند و این برداشت نادرست 

بیمه مرکزی از موضوع است.

 کاهش 9 درصدی ثبت ازدواج
 در 6 ماه 98 نسبت به 97

  رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: 
۳1۶هزار و ۷1۶ واقعه ازدواج در شش ماه اول 
سال 98 داشتیم که نسبت به مدت مشابه قبل 9 
درصد کاهش یافته است. همچنین 101 هزار 
واقعه طالق داشتیم که 2 درصد کاهش داشته 
ــزارش   مــوج،    خدائیان دیروز این  است.به گ
آمار را ارائه کرده بود. گزارش خراسان حاکی 
است  رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی 
کشور چندی قبل با بیان این که طی دو سال 
اخیر هرسال حدود 9 درصد از میزان ازدواج های 
کشور کاسته شده است، افزود: افزایش حدود 
1000 ازدواج در هراستان، این کاهش شدید 

را جبران می کند.

ماجرای تصادف های ساختگی

 کالهبرداری 1/6 میلیارد تومانی
 با استفاده از بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به در دستور کار 
بودن نصب دوربین و نرم افزارهای مخصوص 
شناسایی تصادف در خودروها، گفت: فردی را 
شناسایی کرده ایم که در مدت یک سال، مبلغ 
خسارت  تومان  میلیون   ۶00 و  میلیارد  یک 
تصادف های  بهانه  به  بیمه ها  از  ثالث  شخص 
ساختگی کالهبرداری کرده است.سلیمانی 
دربــاره آمــار تصادفات ساختگی، اظهارکرد: 
بــررســی هــا نشان مــی دهــد حــدود 20 درصــد 
ــدف دریــافــت خــســارت شخص  تصادفات بــا ه
ثالث، ساختگی بوده یا در مدارک و مستندات 
آن تخلف و دستکاری شده است. وی ادامه داد: 
ــراد متخلف،  بررسی های ما نشان می دهد اف
در مناطق مختلف از شرکت های بیمه متعدد، 
بیمه نامه دریافت می کنند تا بتوانند در طول 
ــدام به دریــافــت بیمه نامه  ــال، چندین بــار اق س
کنند. وی با بیان این که برای جلوگیری از این 
تخلفات به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
ــاس طرح های  ــرد: بر اس ــت، تصریح ک نیاز اس
جدید، قرار است کروکی تصادفی که پلیس از 
محل تصادف می کشد به صورت آنالین در اختیار 
بیمه ها و نیروهای انتظامی قرار بگیرد تا افراد 
 متخلف نتوانند کروکی ساختگی ارائه کنند. 

4 بیماری غیرواگیر؛ علت 75 درصد مرگ های کشور

مدیرکل بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت 
با تاکید بر این که هم اکنون 80 درصد مرگ و 
میرهای کشور به دلیل بیماری های غیرواگیر 
است، گفت: ۷5 درصد مرگ و میرهای کشور 
به دلیل چهار بیماری غیرواگیر قلبی و عروقی، 
دیابت، سرطان و بیماری های تنفسی است.به 
گزارش ایسنا، به گفته دکتر افشین استوار در 
اولین همایش ژنتیک پزشکی ایران،  پوشش 
باالی واکسیناسیون در کشور توانسته است، 

بروز بیماری هایی چون سرخک، سرخجه و 
فلج اطفال را کنترل کند و مطابق آن مرگ و 
میر نوزادان، مادران و کودکان نیز کاهش یافته 
است. استوار با تاکید بر این که امروزه 80 درصد 
مرگ و میرهای کشور به دلیل بیماری های 
غیرواگیر است، خاطرنشان کرد: ۷5 درصد 
مرگ و میرهای کشور به دلیل چهار بیماری 
غیرواگیر قلبی و عروقی، دیابت، سرطان ها و 

بیماری های تنفسی است .
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چهره ها و خبر ها

تکمیل  مشغول  کریمی  نیکی 
ــل فــنــی فیلم »آتــابــای«  ــراح م
ــران در  ــت تــا آن را بـــرای اکـ اس
فجر  جشنواره  سی وهفتمین 
ــاده کند. جــواد عزتی، سحر  آم

دولتشاهی و هادی حجازی فر بازیگران این فیلم 
هستند.

پژمان جمشیدی از سوم آذر برای 
اجرای نمایش »فرانکشتاین« به 
نویسندگی و کارگردانی ایمان 
خواهد  صحنه  روی  افشاریان، 
ــن تئاتر بــا بانیپال  ــت و در ای رف
شومون و آناهیتا افشار همبازی 

می شود.

پژمان بازغی از دیروز با فیلم »یک 
کامیون غروب« ساخته ابوالفضل 
ــده است.  صفاری به سینما آم
ایــن فیلم در گــروه هنر و تجربه 
اکران شده و نادر فالح، روشنک 
گرامی و سامان صفاری در آن 

حضور دارند.

الناز حبیبی برای بازی در فیلم 
»رمانتیسم عماد و طوبا« ساخته 
کاوه صباغ زاده، جلوی دوربین 
رفته و با حسام محمودی و علی 
انصاریان همبازی شده است. او 
در فیلم »پیتوک« هم حضور دارد.

احسان علیخانی با انتشار پستی 
در صفحه اینستاگرام خود، از آغاز 
مقدمات ساخت فصل دوم »عصر 
جدید« خبر داده و گفته است که 
اوایــل اسفند، این مسابقه روی 

آنتن خواهد رفت.

ــا در حال  امیر آقایی ایــن روزه
بازی در فیلم اجتماعی »شنای 
ــه« ساخته محمد کــارت  ــروان پ
اســت. او فیلم »دیــدن این فیلم 
ــاده اکران  جرم اســت« را هم آم

دارد که در انتظار دریافت پروانه نمایش است.

باران کوثری پس از »عرق سرد« در 
دومین تجربه همکاری با سهیل 
بیرقی، در فیلم »عامه پسند« ایفای 
نقش خواهد کرد و در این اثر با 
بازیگرانی مانند فاطمه معتمد آریا 

و هوتن شکیبا همبازی می شود.

خبر

تلویزیون

مجید اوجی درگذشت

مجید اوجی تهیه کننده پیش کسوت تلویزیون، 
را وداع  فانی  براثر حمله قلبی دار  جمعه شب 
گفت. به گــزارش مهر، مجید اوجــی تهیه کننده 
پیش کسوت تلویزیون که از مدتی قبل به دلیل 
ــوارض ابتال به سرطان در بستر بیماری بود،  ع
جمعه شب بر اثر حمله قلبی درگذشت. اوجی که 
حدود یکی دو سال درگیر سرطان بود جمعه ۱۷ 

آبان، بر اثر حمله قلبی درگذشت.
مجید اوجی همسر فلورا سام کارگردان تلویزیون و 
تهیه کننده سریال های مختلفی از جمله »مرضیه«، 
»بــی قــرار«، »سفر سبز«، »توطئه فامیلی«، »باغ 

سرهنگ«، »همسایه ها« و... بوده است.

تذکر به دو برنامه ورزشی صداوسیما

یک عضو شــورای نظارت بر سازمان صداوسیما 
گفت کــه رئیس ســازمــان بــه برخی برنامه های 
ورزشی که در آن توهین هایی به مجلس و برخی 
قهرمانان ورزشی شده بود، تذکر جدی داده است. 
سیداحسان قاضی زاده هاشمی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به جلسه شورای نظارت بر سازمان 
ــرد: »در ایــن جلسه موضوع  صداوسیما بیان ک
ــی صداوسیما  نظارت بر رونــد برنامه های ورزش
در حوزه ادبیات مجریان و برنامه سازان ورزشی 
برنامه های  از  یکی  در  تازگی  به  که  شد  مطرح 
ورزشی موضوعاتی درباره مجلس شورای اسالمی 
بیان شده بود، همچنین در برنامه دیگر ورزشی 
صحبت هایی درخصوص برخی از قهرمانان ملی 
ــی هم شــد.« وی با بیان این که این جلسه  ورزش
با حضور رئیس سازمان صداوسیما برگزار شد، 
افزود: »شورای نظارت بر سازمان درباره استفاده از 
این نوع ادبیات و رفتار معترض بود که رئیس سازمان 
اعالم کرد به این برنامه ها تذکر جدی داده است. 
همچنین در این جلسه تاکید شد که اگر نقدی وجود 
دارد یا این که برنامه ای راجع به قهرمانان ورزشی یا 
حتی در حضور آن فرد ساخته شده است باید نقدها 
منصفانه و فارغ از هر نوع تمسخر و توهین باشد. 
همچنین چارچوب و اصولی درخصوص نقد وجود 
داشته باشد.« این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
تاکید کرد: »نباید این طور برداشت شود که این 
برنامه ها دنبال تخریب چهره  قهرمانان ورزشی به 
عنوان میراث ورزش کشور هستند یا این که به طور 
عام به افراد و اشخاص توهین کند که نمونه آن توهین 
به مجلس در یکی از برنامه های ورزشی است، البته 
که به آن برنامه ورزشی هم تذکر الزم داده و بنا شد 

در فرصت مقتضی از سوی آن برنامه جبران شود.«

پخش مسابقه  »سبقت«  از امشب

شبکه یک سیما به منظور رقابت مخاطبان در 
تلویزیونی  مسابقه  عمومی،  اطــالعــات  حــوزه 

»سبقت« را طراحی کرده است.
ــط عمومی شبکه یــک، به گفته  ــزارش رواب به گ
»افشین حسین خانی«، تهیه کننده این مسابقه، 
»سبقت« مسابقه ای تعاملی و زنده با مردم است 
که شرکت کنندگان آن از طریق اپلیکیشنی به 
نام »سبقت« که در طول برنامه برای بینندگان 
معرفی می شود، انتخاب می شوند. حسین خانی 
به  بیننده  شــش  مسابقه  هــر  »در  کـــرد:  تاکید 
استودیو می آیند و به مدت یک ساعت با هم رقابت 
می کنند.« این تهیه کننده با اشاره به این که نصب 
و مشارکت در این اپلیکیشن کامال رایگان است، 
تصریح کرد: »در هر برنامه به غیر از نفر برنده، به 
20 نفر از بینندگان که در این مسابقه مشارکت 

دارند نیز جوایزی اهدا می شود.« 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مصطفی قاسمیان - فردا 20 آبان، فیلم مستند 
»ایکسونامی« در سه مراسم همزمان در سه 
شهر تهران، مشهد و اصفهان رونمایی می شود. 
این فیلم مستند به سوژه ای حساسیت برانگیز 
می پردازد. در خالصه داستان آن آمده است: 
»یک پورن استار آمریکایی از خاطراتش برای 
ایرانیان می گوید«. گفته شده است این خانم 
آمریکایی، تجربه رسیدن به آزادی های جنسی 
ــران روایــت  ــاالت متحده را بــرای مــردم ای در ای

می کند.

راوی: بازیگر سابق فیلم های مستهجن	 
در تیزری که دیروز از این مستند منتشر شد، این 
خانم آمریکایی که در گذشته، بازیگر فیلم های 
مستهجن بوده، پای برج ترامپ در شهر نیویورک 
ایستاده و »مردم ایران« به خصوص »جوانان« را 
خطاب قرار می دهد و این روایت را برای ما تعریف 
می کند. این اتفاق از این جهت چشمگیر است که 
گفت وگو با چنین شخصی در رسانه های ایران، 
سابقه نداشته و برای اولین بار انجام شده است. 
اگرچه هنوز این فیلم مستند رونمایی نشده 
است، اما در شبکه های اجتماعی، انتقادهایی 
در خصوص گفت وگو با ایــن شخص به چشم 

می خورد.

سازندگان چه کسانی هستند؟	 
هنری  فرهنگی  مؤسسه  در  »ایکسونامی« 
آوش تهیه شده و »محسن آقایی« نویسندگی و 
کارگردانی آن را برعهده داشته است. نکته جالب 

توجه آن که مراسم رونمایی از این مستند، در 
سالن های متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات 
اسالمی برگزار می شود؛ نکته ای که می تواند 
نشانه حمایت این نهاد فرهنگی و انقالبی، از 
این فیلم مستند و سازندگان آن باشد. تولید 
مستند ۹0 دقیقه ای »ایکسونامی«، دو سال و نیم 
زمان برده و به صورت مشترک در ایران و آمریکا 
انجام شده است. این نکته در پوستر این مستند 
نیز به شکل قابل تأملی نوشته شده است: »در 
دوران تحریم؛ تولید مشترکی از ایاالت متحده 
آمریکا و جمهوری اسالمی ایران«. آن طور که در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده، ظاهرًا بخش 
زیادی از این مستند، سیاسی است و به روابط 

ایران و آمریکا می پردازد.

در انتظار اکران سینمایی	 
ــاره  درب مستند  فیلم  اولین  »ایکسونامی« 

اخیر  سال های  در  نیست؛  جنسی  مسائل 
چند فیلم مستند با موضوعات مرتبط ساخته 
شده و در فضای مجازی منتشر شده است. 
»پشت صحنه«، »پول و پــورن« و سه قسمت 
مستند »انقالب جنسی« از دیگر نمونه های 
متأخر این آثار هستند. محصوالتی که به نظر 
می رسد با استقبال مخاطبان نیز مواجه شده 
ــرال شده اند. همه  و در فضای مجازی، وای
مــوارد قبلی در سرویس های VOD منتشر 
شده و در فضای مجازی بــرای فــروش قرار 
گرفته بودند، ولی سازندگان »ایکسونامی«، 
ــران فیلم را در سینماهای کشور  وعــده اک
ــده مــحــقــق شــود،  ــ ــن وع ــر ایـ داده انــــــد. اگـ
این  از  مستند  فیلم  اولــیــن  »ایکسونامی« 
دست است که به پرده های سینما راه یافته 
است. باید دید آیا اهالی سینما نیز از این فیلم 

استقبال خواهند کرد یا خیر.

»ایکسونامی« با یک سوژه حساس می آید

درباره شروع خوب تازه ترین سریال شبکه نمایش خانگی

ورود به چالش هیجان انگیز »کرگدن«
دیـــروز نسخه فیزیکی ســریــال »کــرگــدن« به 
کارگردانی کیارش اسدی زاده در شبکه نمایش 
خانگی توزیع شد. این سریال نسبت به دیگر 
آثار نمایش خانگی، تقریبا در سکوت خبری 
ساخته شد و از خالصه داستان آن هم نمی 
شد به اطالعات زیــادی دست یافت. به بهانه 
آغاز توزیع سریال »کرگدن« در شبکه نمایش 
خانگی، نگاهی به شروع این سریال داشته ایم.

اثری متفاوت، قصه ای پررمز و راز	 
شاید هنوز قضاوت دربــاره ایــن سریال زود 
باشد، اما بنابر آن چه در قسمت اول »کرگدن« 
ــری متفاوت از مــلــودرام هــای  گــذشــت، بــا اث
آپارتمانی با قصه های کلیشه ای و داستانی 
ــه رو هستیم. قصه »کرگدن«  پررمز و راز روب
خیلی زود شروع شد و مسئله اصلی سریال در 

همان نیمه  اول قسمت یک مطرح شد. چند 
اتفاق ریز و درشت هم در قسمت اول سریال رخ 
داد که مخاطب را تا انتهای این اپیزود سرگرم 
می کرد. ماجرای کلی سریال حول محور پنج 
شخصیت به نام های »نوید«، »رها«، »گیسو«، 
»کاظی« )احتمااًل کاظم( و »دانیال« می چرخد 
که هرکدام در ورزش های مختلف مانند پارکور 
و آفرود مهارت دارند و وارد چالشی با عنوان 
چالش »آدرنالین« شده اند. این که حقیقت 
چالش چیست، چه کسانی در طراحی آن 
دست داشته اند و راز شخصیت »نوید« چیست، 
از گره های قسمت اول سریال بود که مخاطب 
ــه قصه کنجکاو می کرد.  را به تماشای ادام
قسمت اول »کــرگــدن« از لحاظ بصری هم 
دیدنی بــود و نمایش صحنه هایی از آفــرود 
با موتور و خــودرو توسط »نوید« و »گیسو« یا 

ــرود در دشـــت، از  نماهای هلی شات از آفـ
لحظات جذاب و هیجان انگیز سریال بود.

گروه بازیگران خوب	 
یکی دیــگــر از ویــژگــی هــای جـــذاب سریال 
ــت. ســارا  ــروه بــازیــگــران آن اس ــدن« گ ــرگ »ک
بهرامی در سینما حضور موفقی داشته، پانته آ 
پناهی ها قبل از »کرگدن« با سریال پرمخاطب 
»شهرزاد« در نمایش خانگی حضور داشت و 
مصطفی زمانی به تازگی سریال »نهنگ آبی« 
ــردا، هدی  ــت. الهام ک را در ایــن مدیوم داش

زین العابدین، ستاره پسیانی، کاظم سیاحی، 
بانیپال شومون و نادر فالح از دیگر بازیگران 
این سریال هستند. فارغ از تجربه های موفق 
یا ناموفق بازیگران ایــن سریال در نمایش 
خانگی، ستاره های »کــرگــدن« یعنی سارا 
بهرامی، پانته آ پناهی ها، الهام کردا و مصطفی 
زمانی، جزو آن دسته از بازیگرانی هستند 
که بیشتر از سریال های تلویزیونی یا نمایش 
خانگی، در فیلم های سینمایی دیده می شوند 
و حضورشان در این مجموعه برای تماشاگر 

جالب است.

»جوکر« سودآورترین 
اقتباس کمیکی شد

فیلم »جــوکــر« به ســودآور تــریــن فیلم های 
اقتباسی از کتاب های کمیک، تبدیل شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم 
»جوکر« که تاکنون بیش از ۹۵0 میلیون دالر 
فروش داشته است، اکنون به سودآورترین 
مصور  شخصیت های  از  اقتباسی  فیلم 
کتاب های کمیک تبدیل شده است. این 
فیلم از فــروش جهانی ۹۵0 میلیون دالر 
عبور کــرده است و چندی پیش به عنوان 
پرفروش ترین فیلم رده بزرگ سال دست 
یافت. با این حساب، »جوکر« ۱۵.3 برابر 
بودجه ساخت خود که 62.۵ میلیون دالر 
است، فروش داشته است.حاال »جوکر« با 
عبور از فیلم های پرسود کتاب های کمیک 
مثل »ونوم« با ۸۵۴ میلیون دالر فروش و ۹0 
میلیون بودجه، »بتمن« با ۴۱۱ میلیون دالر 
فروش و 33 میلیون بودجه، »ددپول« با ۷۸3 
میلیون دالر فروش و ۵۸ میلیون دالر بودجه 
و »الک پشت های نینجا« با 200 میلیون 
دالر فروش و ۱3.۵ میلیون دالر بودجه، به 
سودآور ترین فیلم کتاب های مصور تبدیل 
شده است. عالوه بر این، 
زمانی که »جوکر« از 
مرز یک میلیارد دالر 
عبور کند، ارزان ترین 
فیلمی خواهد بود که 
به ایــن میزان فروش 

دست می یابد.
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 شما مخاطبان 
خوش ذوق »دارکوب« 
می توانید عکس های 
خود را برای ما به شماره 
09354394576 تلگرام 
کنید تا هنرمند بانمک 
»اکی، حتما« تغییرات 
مدنظر شما را در آن ها 
انجام دهد!

 

وزیر بهداشت: اجازه نخواهم داد که سازمان غذا و دارو به 
رانت خوارها واگذار شود

رانت خوارها: ما هم منتظر اجازه شما نشسته 
بودیم، ها ها ها!

علی الریجانی از لیست انتخاباتی قم حذف شد

دارکوب: دکتر بیا بغلم... زخم خنجر رفیق 
از زخم شمشیر دشمن بدتره!

مشترکان منتظر دریافت کارت شناسایی برق باشند

مشترکان: البد باز باید برای این هم یه هزینه 
ثبت و صدور و اشتراک و کارمزد و...  بدیم؟!

وزیر آموزش و پرورش: درخواست می کنم نگویید تنبیه بدنی 
زیاد شده است

به همون نسبت هم دانش آموز زیاد شده دیگه!

 پروفسور پرویز کردوانی، جغرافی دان:
 تراکم فروشی عقالنی نیست

 تراکم فروشان: احترام سن تون رو
  نگه داشتیم که به دلیل توهین ازتون

 شکایت نمی کنیم!

ایران خودرو پس از انتشار اخباری درباره حذف آپشن قطعات ایمنی 
از خودروهای تحویل فوری، گزارشی منتشر و این موضوع را تکذیب 
کرده است. انتشار این گزارش را باید به فال نیک گرفت که سرانجام 
یک سازمان و نهاد دولتی و به خصوص یک شرکت خودروسازی مردم 
را الیق دانسته و به جز اطالعیه های پیش فروش و افزایش قیمت، 
یک گزارش هم بهشان می دهد، هرچند از قدیم گفته اند »پشت هر 
تکذیبی، یک تایید است«! در این گزارش آمده: »این خبر از اساس 
خالف واقع است و بیان این گونه اظهارات موجب ایجاد بی اعتمادی 
به صنعت داخلی می شود.« همچنین این موضوع که یک شرکت عظیم 
خودروسازی نگران ایجاد بی اعتمادی بین مردم است، جای تقدیر 
دارد. چون خود خودروهایی که تولید و وارد بازار می شوند، عامل اصلی 
بی اعتمادی برای مردم و مصدومان و بازماندگان خریداران مرحوم 

خودروها هستند و نیازی به عوامل دیگر ایجاد بی اعتمادی نیست!
ــن مــوضــوع هستیم کــه یــک شرکت  در حالی کــه خوشحال از ای
خودروسازی در کنار فروش بیشتر و سود خود، نگران سالمت و اعتماد 
ماست، ادامه گزارش را می خوانیم که به این بندش می رسیم: »از 
آن جایی که شماره گذاری خودروها منوط به دریافت استانداردهاست، 
از اساس امکان حذف قطعاتی که با ایمنی خودروها در ارتباط است 
وجود ندارد« که شست مان خبردار می شود کال حذف نشدن قطعات 
ایمنی از خودروها، به دلیل دیگری یعنی ترس از شماره گذاری نشدن 

توسط پلیس است و البته، در مرحله بعدش، اعتماد و سالمت ما!
در هرحال مراتب تشکر خود را از خودروسازان عزیز به خاطر حذف 
ــالم می کنیم و  نکردن یک ســری قطعات از محصوالت شان اع
امیدواریم خودروهای تحویلی در آینده دست کم قطعات و امکانات 
حرکت را داشته باشند. در پایان بد نیست خریداران برای حفظ امنیت 
خود و اعتمادشان، هنگام سوار و پیاده شدن و رانندگی و حتی هنگام 
توقف درون خودروها، کلیه موارد امنیتی را رعایت کنند. به هرحال 
حذف قطعات ایمنی تکذیب شده اند، حذف در و پیکر و اسکلت و 
الستیک و این چیزها که تکذیب نشده و نبود آن ها هم ممکن است 

باعث بی اعتمادی و بی اعتباری و بی  اختیاری در سالمت شود!

بی اعتمادی به خودروها ممنوع!

تیتر روز

دی روزنامه

علیرضا کاردار| طنزپرداز
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هی شمع روشن می کنم!
دنیای این روزای من؛ هم بوی زیرپوشم شده!
این قدر دورم از تو که؛ اسمت فراموشم شده!
دنیای این روزای من، درگیِر بی پولی شده

دارم مدارا می کنم، هر قسِط من غولی شده
هرشب توی تخت خودم، تیشرتُم تن می کنم
تا قبض برقم کم بیاد، هی شمع روشن می کنم

در حسرِت اقساط وام، تقویمُم پرمی کنم
مثل شلنگ مستراح، از غصه شرشر می کنم

مانند این روزای من، حتی شبم تاریک نیست
هرروز کوکو می خورم، یک وعده هم ششلیک نیست

هرشب توی تخت خودم، تیشرتُم تن می کنم
تا قبض برقم کم بیاد، هی شمع روشن می کنم

دنیای این روزای من، دنیای ناجوری شده
باور بکن چایِی من؛ در حّد یک قوری شده

دنیای این روزای من، درگیر بی خوابی شده
کلیه اجناس من از نوع قالبی شده

هرشب توی تخت خودم، تیشرتُم تن می کنم
تا قبض برقم کم بیاد، هی شمع روشن می کنم
امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ای صاحب فــال، بــرای تحکیم روابــط، 
دوستانت را به خانه ات دعوت کن. نترس! 
شام و ناهار نه، همون یه چای تلخ کافیه تا 

منجر به قطع روابط نشه!

فال روز

سوژه روز 

اولی: سخنگوی سازمان تعزیرات گفته کارخانه ها گوجه را کیلویی فالن قدر می خرن 
اما قیمت رب را کاهش نمی دن. حدس بزنین کیلویی چند می خرن!

دومی: 10 هزار تومن؟
اولی: حاال درسته باید نمک بریزیم تو این ستون ولی واقعا به عقلت جور درمیاد این 

قیمت؟ تو بری گوجه فرنگی از خود فرنگستان هم بیاری این قدر نمی شه!
سومی: دیگه کار این ستون داره به مسابقه 20 سوالی می رسه! چند؟ دو هزار تومن؟

اولی: نه خیر، کیلویی 500 تا تک تومنی!
دومی: قرار نیست برای خندوندن مردم دروغ بگیم ها!

اولی: تو از من تا حاال دروغ شنیدی؟ خود سخنگو این قیمت رو گفته.
سومی: بعد آقای سخنگو خنده اش نگرفته از این اختالف قیمت گوجه با رب کیلویی 

10- 15 تومنی؟
اولی: ایشون سخنگو هستن، نه مسئول پخش اخبار شادی آور.

دومی: یعنی فقط اعالم می کنن و بعد دیگه کاری ندارن؟
سومی: نه دیگه، البد بقیه اش با ماست که خودمون دست به کار بشیم و گرون فروش رو 

به سزای اعمالش یعنی نخریدن برسونیم.
یک کارخانه دار گران فروش: من واقعا این ستون رو خیلی دوست دارم و هر روز 
می خونم. خیلی شوخی های خوبی می کنین و واقعا از ته دل بهتون می خندم! شما هم 

بخندین و از رب های ما بخورین!

خنده بر رب گوجه فرنگی

کارتون روز توئیت روز

ما دماغمون معمولی بود، تا این که شما رفتین دماغ هاتون رو عمل کردین و ما   
شدیم دماغ گنده!

 موجودی حسابم رو گرفتم و متاسفانه کمتر از ۳00 میلیون تو حسابم پول هست. 
دقیق تر بخوام بگم شش هزار و ۳۴0 تومن!

 بزرگ ترین لذت دنیا شنیدن شماره های پوچ توی صف نوبت دهی بانکه. لعنتی 
روح و روان آدم رو جال میده!

داشتم فکر می کردم قدیما چقدر حال می کردن که کلفت و نوکر داشتن. بعد یک   
کم دیگه فکر کردم دیدم اگه اون دوره بودم من خودم کلفت و نوکر می شدم!

ــن تــعــارف هــای بــیــخــودی هستیم. در حــالــی که   اســیــر ای
مهمون داره سفره رو هم لقمه می گیره و می ترسیم خودمون 
رو هم بخوره، باید بگیم ای بابا چرا هیچی 

نمی خورین!
واقعا االن هیچی بیشتر از ایــن که یه   
نفر ازم شماره کارتم رو بخواد خوشحالم 

نمی کنه!
ــم: ساعت به وقت محلی،   سه نوع ساعت داری

ساعت به وقت گرینویچ و ساعت به وقت مامان ها!
تحقیق کردم کاسب هایی که اول صبح زیاد آب پاشی می کنن   

دم در مغازه رو، اون روز چک دارن!

ساعت به وقت مادری!

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

  دارکــوب جان، همه جا میگن بانک ها 
باید وام ازدواج را با یک ضامن غیرکارمند 
پرداخت کنند، ولی ما که مراجعه کردیم 
و شعبه مان مشخص شد، بانک گفت، دو 
ضامن که یکی هم باید حتما کارمند باشد، 

بیاوریم.
دارکوب: اوال که مبارک باشه، بعدشم یا قید 
وام رو بزنین یا به حرف بانک گوش بدین، 
به هرحال باید از همون جا و با قانون همونا 

وام بگیرین!
  دارکوب عزیز؛ چرا آقای  حشمت  فردوس 
 در ســریــال  ستایش   بــا آن  کَبر ســن   همش  

درحال  خوردن  بود؟!
دارکوب: اگه جرئت دارین به خودش بگین 
سنش زیاده تا ببینین چی کار می کنه! تازه 
اگه ایشون با اون وضع مالی نخوره، پس کی 

باید بخوره؟!
ــر  ــاط ــه خ ــ   دارکــــــــوب مــــی دانــــی ب
کاریکاتورهای جالبت دوســتــت داریـــم و 

می خندیم. ممنون از همه و خسته نباشید. 
نسرین، سوسن، مریم، معصومه و نازنین  

دارکوب: با داشتن خواننده های بامعرفتی 
ــرژی  ان اتفاقا  و  نیستیم  خسته  شما  مثل 

بیشتری هم می گیریم.

در حاشیه برگزاری کنرست 
 محمدرضا گلزار 
در سالن مرامس اسکار 

خب دیگه چه عرصه ای 
مونده که بهش ورود 

نکردم؟!

در حاشیه برگزاری کنرست 
 محمدرضا گلزار 
در سالن مرامس اسکار 

ارسالی مخاطب :  محمد مهدی کریمیان
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

سلفی تاثیرگذار

حفظ درختان در نیاوران تهران 

سدی بر معبر معلوالن!

اگه بانک ها همین 
تدابیر رو که دانشگاه 

 برای حفاظت از 
سیم های 

کامپیوترها  به 
کاربرده رو توی 

دادن وام به برخی 
سودجوها داشتن 

االن این همه 
اختالسگر نداشتیم!

ماشین عروس های دهه شصت

تدابیر امنیتی برای حفاظت از سیم!

گرازها در کانال آب  و شیر دوشی  االغ در شبکه 3!
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شیر دوشی  االغ در شبکه 3!

ویدئویی از دوشیدن شیر االغ در برنامه »میدون« 
شبکه ٣ توسط داور مسابقه از پربازدیدهای فضای 
مجازی بود. در مسابقه میدون که کارآفرین ها با هم 
به رقابت می پردازند یکی از شرکت کننده ها چند 
راس االغ را با خود به برنامه می آورد و در این برنامه 
به دوشیدن شیر آن ها اقدام می کند و سپس داوران 
را تشویق به خوردن شیر االغ می کند و از خواص 
شیر االغ می گوید. شاید آوردن االغ به یک برنامه 
تلویزیونی برای اولین بار در تلویزیون رخ داده باشد 
و به همین دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
این تابو شکنی برای بینندگان تلویزیونی عجیب بود 
و واکنش های زیادی را نیز به همراه داشت. برخی از 
کاربران و منتقدان این برنامه در صفحات مجازی خود 
نوشتند بهتره به جای تبلیغ شیرخر، مسئوالن به فکر 
ارزان کردن محصوالت لبنی گاو و گوسفند باشند تا 

مردم در آینده با پوکی استخوان مواجه نشوند. 
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گرازهای گرفتار در  آب!

فضای  در  را  ویدئویی  خوزستانی  شهروند  یک 
مجازی منتشر کرد که با واکنش های زیادی از طرف 
دوستداران حیات وحش و حیوانات همراه بود. این 
شهروند خوزستانی در این ویدئو می گوید: »هشت 
گراز در کانال آب گیر کرده اند با آتش نشانی تماس 
گرفته ایم، کسی که تلفن را پاسخ داد گفت:با تفنگ 
بکشید شان، به محیط زیست زنگ زدیم کسی جواب 
نــداد.  این زبان  بسته ها گناه دارنــد، می خواهیم 
کمک شان کنیم اما نمی دانیم چطور؟« البته روابط 
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از 
نجات چندین گراز گرفتار در کانال های آبی خبر داده 
و از مردم خوزستان درخواست کرده تا موارد مشابه 
از گرفتاری یا آسیب دیدگی حیوانات وحشی را به 
نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست یا به تلفن 
۱۵۴۰ اطالع دهند و تا حد امکان شخصا اقدام دیگری 
که موجب آسیب دیدگی خود یا حیوانات می شود 

انجام ندهند.
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مترویی کثیف تر از دست شویی بین راهی!

CNN و  باورنکردنی شبکه های معتبر  ــزارش  گ
MSNB از وضعیت اسفناک زیرساخت های حمل 
و نقل در آمریکا در فضای مجازی منتشر شد که 
تعجب بسیاری از غرب دوستان را برانگیخت. در 
این گزارش می بینیم که سرویس های بهداشتی 
بین راهی ما از متروی نیویورک بهتر و تمیزتر است. 
بسیاری از کاربران به این گزارش واکنش نشان 
دادنــد. کاربری نوشت: »این گــزارش که دیگه از 
اخبار کشورمون گفته نشده که بگین می خوان سیاه 
نمایی کنن خودشون اینو پخش کردن.« کاربر دیگری 
نوشت: »حاال یه عده فکر می کنن اگه ما با این آمریکا 
ببندیم یهو مملکت گلستان میشه ولی نمیدونن که 
اونا برا خودشونم نتونستن کاری بکنن.« کاربری هم 
نوشت: »امیدوارم دوستان غرب زده با دیدن این 
ویدئوها به خودشون بیان و کشوری رو که بهش دل 

بستن رو بشناسن.« 

 

  2.4     M   views 

حمله هکر به حساب های بانکی مردم

یکی از فعاالن فضای مجازی در  حساب شخصی خود 
در توئیتر نوشت: »پنج شنبه از حسابم در بانک ... 
سه میلیون تومان کسر شد. پیگیری کردم و کارتم 
را سوزاندم. پیگیری نشان داد حسابم هک شده و 
به فالن آدرس بروم با پرینت حساب. آمدم دادسرا 
و صف شکایت تا بیرون مجتمع آمــده. ظاهرا یک 
حمله بزرگ بانکی اتفاق افتاده. بیش از ۷۰۰ نفر 
این جایند.« او با اشــاره به این که تا آخر موضوع 
را پیگیری و نتیجه را اطالع رسانی خواهد کرد، در 
بخش دوم توئیت خود نوشت: »همه در صف اعتقاد 
دارند سر و صدای این ماجرا عمدا بیرون درز نکرده 
تا بی اعتمادی بانکی اتفاق نیفتد. هر لحظه به تعداد 
افراد در صف اضافه می شود. از یک تا سه میلیون 
تومان از حساب ملت کسر شده است. عمدتا کارت به 
کارت اینترنتی.« تصویری که این فعال فضای مجازی 
در صفحه خود منتشر کرده، صفی را نشان می دهد 
که مقابل دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ٣۱ تهران 
ویژه جرایم رایانه ای و فناوری اطالعات تشکیل شده 
است؛ مال باخته هایی که برای پیگیری شکایت حمله 

به حساب های بانکی خود آمده اند.
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نسخه ژاپنی سوءاستفاده از زنان 

پس از آن که در فضای مجازی فاش شد که چند 
شرکت ژاپنی از کارکنان زن خود خواسته اند عینک 
نزنند، عینک زدن در محل کــار به بحثی داغ در 
شبکه های اجتماعی ژاپن تبدیل شده است و کاربران 
در تمام جهان به آن واکنش نشان داده اند. اولین بار 
یک کارمند رستوران در توئیتی نوشت که بارها به او 
به دلیل استفاده از عینک تذکر داده شده و گفته اند 
عینک باعث می شود ظاهری بی ادب داشته باشد. 
بعد از آن هشتگ glasses are forbidden در 
ژاپن ترند شد. البته در گزارشی از رسانه های محلی 
ژاپن مشخص می شود که از جمله دالیل مدیران یک 
مجموعه فروشگاه  زنجیره ای این بوده که چهره زن با 
عینک برخورد سرد را به مشتری القا می کند. البته 
پیش از این هم داستان پوشیدن کفش پاشنه بلند 
در ادارات جنجالی شد و حاال ممنوعیت زدن عینک 

در محل کار!
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ریحانه و آرزوهایش در زیر آوار زلزله

اللهیاری مجری برنامه ای در شبکه سهند که مسئول 
سابق روابط عمومی شورای شهر تبریز و فرمانداری 
ورزقان نیز است، از فوت ریحانه، این دختر شیرین 
زبان ورنکشی بر اثر زلزله اخیر استان آذربایجان 
شرقی خبر داده است. ریحانه در این  مصاحبه از 
مشکالت و کمبود امکانات در مدرسه اش می گوید 
و وقتی از او پرسیده می شود چرا عصبانی است 
می گوید که باید هم عصبانی باشد چون باید درس 
خواند و  مملکت را ساخت. اللهیاری می نویسد: 
» دخترک خوش زبان سفرنامه هایم به روستاهای 
آذربایجان در زلزله امروز جانش را از دست داد تا 
آرزوهایش برای داشتن یک مدرسه و ساختن آینده 
این سرزمین در زیر خروارها خاک بماند«. کاربری نیز 
زیر این ویدئو نوشت: »فقط یک لحظه خودتو بذار  جای 
پدر و مادر ریحانه تا بفهمی خوشمزگی کردن با زلزله 

چقدر دردناکه...«

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

وقتی یک 

کارشناس معلول 

برای معلوالن 

تصمیم  نگیره 

همین میشه که 

معبری که برای 

ویلچر گذاشتن، 

ویلچر ازش رد 

نمیشه!

             چو ایران نباشد تن من مباد

ــدار تــیــم هــای فوتبال  ــ در دی
شهر خـــودروی مشهد و 
پــارس جنوبی جم در 
ورزشگاه امــام  رضا 
)ع( مشهد مقدس، 
تماشاگران حاضر 
در ورزشگاه با سر 
و  ــا  ــاره ــع دادن ش
خواندن شعرهایی بر 
همبستگی و اتحاد ملی 
تأکید کردند. هواداران شهر 
خودرو پرچم های کوچک ایران را در دست داشتند و آن را 
در ورزشگاه به اهتزاز در آوردند. همچنین عده ای بنرهایی با 
شعارهای »از خراسان تا خوزستان، از آذربایجان تا هرمزگان؛ 
همه فدای خاک  ایران«، »چو ایران نباشد، تن من مباد« و »خلیج 
همیشه فارس ایران« به ورزشگاه آوردند. برخی از هواداران با 
لباس هایی که روی آن پرچم ایران حک و نوشته شده بود »چو 

ایران نباشد، تن من مباد« در ورزشگاه حاضر شدند.

             ورزشگاهی به رنگ پرچم

ــا )ع(  ــاه امــام رض ــگ از ورزش
نمی شود  امـــا  گفتیم 
کــار خــوب هــواداران 
نفت  بــخــتــیــاری 
 مسجد سلیمان را 
دید و لب به تحسین 
نگشود. حدود سه 
هزار پرچم جمهوری 
اســـالمـــی ایـــــران در 
این  تماشاگران   ــت   دس
بـــازی جــلــوه ویـــژه و زیبایی به 
ورزشگاه داده بود و بخشی از ورزشگاه یکدست به رنگ پرچم 
سه رنگ کشورمان در آمد. البته ویدئوی حضور یک هموطن با 
لباس بختیاری در این بازی، در حالی که پرچم کشورمان را در 
دست دارد و دور افتخار می زند هم در فضای مجازی با استقبال 
زیادی همراه شد و بسیاری از کاربران را به تحسین واداشت. 
چندین پالکارد و بنر هم با نوشته هایی با مضمون همبستگی و 

وحدت ملت ایران در ورزشگاه به چشم می خورد.

             اهتزاز پرچم در تبریز

بعد از آن که عده معدودی 
در بازی تراکتورسازی 
و استقالل بــا نشان 
دادن عالمت سالم 
اقداماتی  نظامی، 
تــجــزیــه طــلــبــانــه و 
علیه  ــی  ــایـ ــارهـ کـ
امنیت ملی انجام داده 
بودند در آخــر هفته در 
حالی که دیدار ماشین سازی 
ــزل تبریز  با ذوب آهـــن در بنیان دی
برگزار شد حدود هزار تماشاگر این بازی را از نزدیک تماشا 
کردند و با به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس کشورمان در ورزشگاه 
اقدام برخی افراد تجزیه  طلب و سود جوی بازی تراکتور سازی 
و استقالل را تقبیح کردند. بازیکنان تیم ماشین سازی به خاطر 
زلزله 5.9 ریشتری که منجر به فوت تعدادی از اهالی استان 

آذربایجان شرقی شده بود، با بازوبند مشکی به زمین آمدند.

             اتفاقات خوب در ورزشگاه ها

اما در کنار آن چه در آخر هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه ها 
گذشت حیف است که اتفاقات خوبی را که در این سال ها 
روی سکو ها رقم خورده است نادیده بگیریم به همین خاطر 

چند نمونه از آن ها را با هم مرور می کنیم.

بزرگداشت پیش کسوتان:	 
 بعد از فوت هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس هواداران 
برای زنده نگه داشتن یاد او که شماره 24 را به تن می کرد 
ــد. فوت  هر بــازی در دقیقه 24 یاد او را زنــده نگه می دارن
منصورخان پورحیدری هم باعث شد هواداران تیم استقالل 

نام این اسطوره تیم شان را در دقیقه 22 گرامی بدارند.

پاک سازی جایگاه هواداران:	 
 شاید جمع کردن زباله های 

جایگاه  در  ــده  ش ریخته 
ــواداران را اولین بار  هـ
ژاپنی ها انجام دادند 
اما هواداران ایرانی هم 
با انجام دادن این کار در 

میادین خارجی و البته 
داخلی نــام خــود را در این 

زمینه به ثبت رسانده انــد. در 
بازی دو تیم ایران و پرتغال در جام جهانی تماشاگران ایرانی 
بعد از اتمام بازی اقدام به پاک سازی جایگاه تماشاچیان 
کردند که در رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای داشت. 
هواداران باشگاه های پرسپولیس، سپاهان، فوالد و تراکتور 
ســازی هم بارها با پاک ســازی جایگاه تماشاگران مورد 

تحسین قرار گرفته اند.

احساس همدردی:	 
ــاس  ــس ــر اح  هـــمـــدردی پـ

هواداران داماش گیالن 
با مسلم حق شناس یکی 
ــارزی  ــای ب از نمونه ه
است که می شود به آن 
ــواداران  ــاره کــرد. ه اش

ــاش بــعــد از آن  ــ تــیــم دام
ــان  که حق شناس دروازه بـ

روز  سه  گیالن  که  تیم داماش 
ــادرش، تیم را تنها نگذاشت و کمک  پس از درگذشت م
کرد مقابل شهرداری بندرعباس پیروز شوند شعری را که 
به نظر می رسید بارها تمرین شده است برای او خواندند. 
البته  بعد از آن هم طرفداران داماش در غم درگذشت یکی 

از هواداران تیم شان همخوانی زیبایی را انجام دادند.

هوادار نابینا:	 
شاید یکی از تاثیرگذارترین 

اتفاقاتی که روی سکوها 
ــورده مــربــوط به  ــم خـ رق
همراهی چندین و چند 
ــت  ــا دوس ــادل ب ســالــه عـ

نابینایش محمد باشد که 
در گرم و سرد ورزشگاه ها با 

هم به ورزشگاه می آیند و عادل 
چشم محمد در بازی های نساجی شده و بازی ها را برای او 
گزارش می کند. در بازی های نساجی محمد با شنیدن گزارش 

عادل بازی ها را می بیند و این بار شنیدن شده مانند دیدن!

تو دوره ما این 
ماشین عروسا   

الکچری 
حساب می 

شد. از خدا که 
پنهون نیست از 
شما چه پنهون  
ماشین عروسی 

ما هم همین 
شکلی بود 

 هواداران فوتبال با به اهتزاز درآوردن پرچم کشورمان در ورزشگاه ها پاسخ
 هو شمندانه ای  به برخی تماشاگر نماها  دادند 

محسنی- روز آخر هفته دهم لیگ برتر حال و هوای خاصی 
داشت حال و هوایی که نشان می داد ورزش علیه ضد ارزش ها 

خیلی زود واکنش نشان می دهد. اتفاقی که در فضای مجازی هم 
بازتاب گسترده ای داشت .حتی هشتگی هم به عنوان #کمپین 

_پرچم _ایران در توئیتر ایجاد شد.در این روز ، اتفاقات جالبی روی 
سکو های بیشتر ورزشگاه ها رخ داد که یادآور لزوم ایجاد همبستگی 

و تالش برای حفظ منافع ملی بود. این اقدام خوب و به موقع هواداران 
پاسخی بود به معدود هوادارانی که هفته گذشته در تبریز شعارهای 

تجزیه طلبانه و قومیتی سر داده بودند. اقدامی که خیلی زود مورد توجه 
رسانه های بیگانه و آن ور آبی قرار گرفت و با استقبال برخی مسئوالن 

ترکیه نیز همراه شد. هرچند در کنار اقدام زشت آن تماشاگران تعدادی از 
تماشاگران فهیم و وطن دوست هم  برای ساکت کردن شعارهای انحرافی معدود تماشاگرنماها »حیدر حیدر« می گفتند، اما اقدام 
این هفته هواداران فوتبال پاسخ قاطعی بود به این  معرکه گیری تجزیه طلبانی که به اسم هوادار وارد ورزشگاه ها می شوند.  در 
ادامه به چند نمونه از اقدامات زیبای هواداران فوتبال برای حفظ همبستگی ملی در هفته آخر لیگ دهم و برخی از کارهای خوبی 

که پیش از این از هواداران تیم های مختلف دیده ایم اشاره می کنیم.

اپسخ زیبای 3 رنگـ

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

این سلفی پز 
دادن داره که 
نشون میده 

چقدر زباله از 
ساحل جمع 

کرده، نه جلوی 
آینه وایسادن با 
گوشی عکس 

انداختن

این روزها 
استفاده از 

درخت توی نمای 
ساختمون داره 
مد میشه البته 

خدا کنه همیشه 
مدها به سمت 
حفظ محیط 

زیست پیش بره
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خاطره

عکس بی کیفیت
سرهنگ بازنشسته شمس آبادی

مرد جوانی با 28 ضربه تیشه به سرش بی رحمانه کشته 
شده بود. قتل در اتاق سرایداری یک ساختمان در طبقه 
دوم  دفتر مشاور امالک دوستم در خیابان ظفر رخ داده بود. 
در بررسی های ابتدایی صحنه قتل آرش 25 ساله مشخص 
شد دو نوت بوک و کمی پول به  سرقت رفته است. اثری از 
ردپای قاتل نبود و جالب این که قاتل با کفش های آرش فرار 
کرده بود. در اولین اقدام دوربین مداربسته سوپرمارکت 
روبه روی محل قتل را بازبینی کردیم و از مرد مغازه دار 
شنیدیم که ساعت 23:30مرد جوانی نزد او رفته و سراغ 
آرش را گرفته است. آن جوان مرموز بعد با تلفن همراه آرش 
تماس می گیرد و مرد مغازه دار می  بیند او در حال مکالمه 
با آرش به سمت ساختمان محل جنایت می رود. دوربین 
مداربسته نشان داد که همان جوان مرموز ساعت 12 شب 
همراه آرش داخل ساختمان رفته و تا ساعت 4:30 صبح 
آن جا بوده است و بعد سراسیمه با کیفی که احتماال حاوی 
نوت بوک و پول ها بود پا به فرار گذاشته است. در بررسی ها 
متوجه شدیم که آرش در گذشته شاگرد راننده کامیون بوده 
و دو سال قبل با پیرزنی تصادف کرده و به دلیل نداشتن 
گواهینامه رانندگی قاتل شناخته شده است. آرش بعد 
از دو سال با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود و همزمان با 
فعالیت در یک شرکت خدماتی کار نظافت خانه ها را انجام 
می داد و آخرین بار در این ساختمان مشغول کار شده بود. 
او در این مدت به دنبال جمع کردن پول برای پرداخت دیه 
پیرزن بوده و آخرین بار سه روز قبل از جنایت، سراغ خانواده 
پیرزن رفته که با پرداخت 15 میلیون تومان رضایت بگیرد 
اما خانواده پیرزن حاضر به بخشش نشده اند. اولین فرضیه 
قتل از سوی خانواده پیرزن با انگیزه خون خواهی بود که 
خیلی زود منتفی شد. برای بررسی های بیشتر به شرکت 
خدماتی رفتیم. مدیر این شرکت آرش را به خاطر داشت  و 
می گفت که او با فردی به نام »ممل« خیلی صمیمی بود. 
اسم »ممل« را شنیده بودم، عکس قاتل را به این مرد نشان 
دادم و متوجه شدم قاتلی که دنبالش هستیم »ممل« است. 
این بار برای پیدا کردن »ممل« به شرکت آب و فاضالب که 
آرش و »ممل« در آن جا مدتی کار می کردند رفتم و شنیدم 
قاتل فراری فردای شبی که آرش به قتل رسیده به شرکت 
رفته و با تسویه حساب و گرفتن حقوق و مزایایش آن جا را 
ترک کرده و دیگر بازنگشته است. سرنخی نداشتم تا این 
که مالک ساختمان محل جنایت با من تماس گرفت و اطالع 
داد فردی ناشناس با تلفن همراه آرش با منشی دفترم 
تماس گرفته و پیگیر حال آرش بوده و حتی خواسته شماره 
من را هم داشته باشد. از صاحب امالک خواستم که یک 
شماره اعتباری از خودش به آرش بدهد و یک گوشی تلفن 
همراه که پیغام گیر دارد تهیه کند. منشی امالک شماره 
جدید مدیرش را در تماس بعدی به پسر جوان که مطمئن 
بودیم »ممل« است، داد. انتظارمان یک روز طول کشید تا 
این که تلفن به صدا درآمد. پسر جوان در پیغام تلفنی گفت 
که من قصد کشتن آرش را نداشتم و مرا ببخشید. حاال 
تنها یک صدا و یک عکس بی کیفیت از »ممل« داشتیم، در 
بررسی شماره تلفن متوجه شدیم »ممل« از یک باجه تلفن 
همگانی در اراک تماس گرفته و این باجه تلفن در نزدیکی 
یک شهرک صنعتی بوده است. به اراک رفتم و یک تیم 
را در تهران مامور کردم که به سراغ کسانی که »ممل« را 
می شناسند بروند شاید سرنخی به دست آید. با توجه به این 
که قاتل از یک باجه تلفن در نزدیکی شهرک صنعتی تماس 
گرفته بود احتمال دادم که متهم برای کار به آن جا رفته، 
به همین دلیل به کارگاه های مختلف سرکشی می کردم و 
می پرسیدم کارگر جدید در آن جا شروع به کار کرده است؟! 
پیگیری ها در اراک ادامه داشت که از تهران خبر رسید مدیر 
شرکت خدماتی ادعای عجیبی کرده است. او گفته بود که 
پسر عمویش در اراک یک دفتر کاریابی دارد و چون »ممل« 
او را می شناسد شاید به این دفتر کاریابی رفته است. به 
سرعت خودم را به دفتر کاریابی پسر عموی مدیر شرکت 

خدماتی رساندم. 
در بررسی فرم هایی که در دو روز گذشته پر شده بود با 
مشخصات »ممل« که از مدیر شرکت آب و فاضالب به دست 
آورده بودیم روبه رو شدم. از منشی دفتر کاریابی شنیدم که 
»ممل« قرار بود  روز بعد با شرکت تماس بگیرد، به همین 
دلیل آموزش های الزم را به منشی دادم تا در صورت تماس 
»ممل«، او را سرگرم کند و به دفتر بکشاند به همین دلیل 
در دفتر کاریابی منتظر تماس نشستم. نزدیکی های ظهر 
بود که گوشی تلفن منشی برای چندمین بار زنگ خورد. 
منشی شرکت با اشاره به من فهماند که »ممل« پشت خط 
است، گوشی مشترک با منشی را برداشتم و حرف های 

بین آن ها را شنیدم. 
»ممل« گفت که اگر کاری پیدا نشده بگویید چون در پایانه 
مسافربری هستم و می خواهم به بندرعباس بروم. روی 
کاغذ برای منشی نوشتم که به »ممل« بگوید یک کار خوب 
با حقوق و مزایای عالی برای او پیدا کرده است. آموزش هایم 
به منشی جواب داد و »ممل« گفت تا یک ساعت دیگر در 
پایانه مسافربری منتظر می مانم و اگر کسی دنبالم نیاید 
به بندرعباس می روم. خیلی زود سوار بر خودرو به پایانه 
مسافربری رفتم اما هیچ تصویر واضحی از »ممل« نداشتم 
که بتوانم او را پیدا کنم به همین دلیل به اطالعات پایانه 
رفتم و »ممل« را با مشخصاتی که در فرم کاریابی پرکرده 
بود به قسمت اطالعات پایانه فرا خواندم که دیدم لحظاتی 
بعد پسر جوانی جلوی اتاق اطالعات آمد و گفت مرا صدا 
کردید؟! چون نمی خواستم »ممل« فرار کند گفتم راننده 
شرکت کاریابی هستم و در نقش راننده او را سوار بر خودرو 

کردم و داخل خودرو به او دستبند زدم.
»ممل« همان ابتدا به قتل آرش اعتراف کرد و گفت سه 
روز قبل از قتل آرش با من تماس گرفت و خبر داد با کمک 
خیران 15 میلیون تومان جمع شده و می خواهد رضایت 
بگیرد همین موضوع باعث شد که وسوسه شوم و دوستم 

را به قتل برسانم.

اعضای یک باند که همگی از طایفه فیوج هستند 
در نقش مامور از گردشگران و مسافران خارجی 
کف زنی و سرقت می کردند. اوایل امسال با توجه 
به افزایش پرونده های سرقت از گردشگران 
خارجی به خصوص مسافران کشورهای ترکیه، 
عراق و سوریه گروه ویژه ای از ماموران پایگاه 
پنجم پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس شعبه 
یکم دادسرای ناحیه 34 تهران برای تحقیقات 
ویــژه وارد عمل شدند. کارآگاهان در بررسی 
این پرونده ها پی بردند دزدان با خودروهای 
پراید، پژو 405، پژو پارس، پژو 206 و هیوندای 
سانتافه در نزدیکی فرودگاه مهرآباد، بازار تهران 
و نقاط مرکزی اقدام به شناسایی سوژه های خود 
کرده اند و به بهانه این که همراهشان دالرهای 
جعلی دارنــد یا از اعضای گروهک تروریستی 
داعش هستند آن ها را سوار بر خودرو کرده  و 
سپس با نشان دادن یک کارت و همراه داشتن 
بی سیم خــود را مامور پلیس معرفی  و شروع 
به بازرسی بدنی و کیف هــای طعمه هایشان   
کرده اند و در یک لحظه محتویات داخل کیف، 

پول و ارز آن ها را به سرقت برده اند.  
باند حرفه ای

کارآگاهان که خود را در برابر یک باند حرفه 
ای می دیدند با حضور در یکی از محل  های 
سرقت که اطراف خیابان ناصر خسرو بود شروع 
به بررسی تصاویر دوربین مداربسته کردند و 
توانستند خودروی پژو 405 دزدان را شناسایی 
ــه با به دســت آمدن  کنند. تیم پلیسی در ادام
شماره پالک خودروی دزدان پی بردند که خودرو 
متعلق به یکی از سارقان سابقه دار به نام سهراب 
است که مدتی قبل به خاطر کف زنی و سرقت به 
شیوه مامور قالبی در شهر رامسر دستگیر شده 
اما پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده 
است. همین کافی بود تا عملیات پلیسی برای 
دستگیری سهراب و همدستانش آغاز شود که 
در این شاخه از تحقیقات ماموران با اقدامات 
فنی و پلیسی موفق به شناسایی شش نفر دیگر از 
اعضای باند شدند و توانستند روز 13 آبان امسال 
در چند عملیات همزمان و جداگانه در شمال، 
شمال غرب و استان البرز هفت سارق مامورنما 
را دستگیر کنند و خودروهایی که با آن ها سارقان 

به محل سرقت می رفتند نیز به دست آمد.
طایفه فیوج

کارآگاهان در تحقیق از متهمان پی بردند 
بیشتر اعضای این باند از طایفه فیوج هستند 
کــه دارای ســوابــق کیفری بــوده  و از اتباع 
شهرهای  در  ترانزیت  رانندگان  خــارجــی، 
تهران، اردبیل، تبریز، آستارا و البرز در نقش 

مامور قالبی، کف زنی می کردند.
گفت وگو با کف زن حرفه ای

محمدعلی 34 ساله که سابقه ای ندارد قصد 
داشت به کشور مالزی سفر کند تا در آن جا با 
کف زنی هزینه های زندگی خود را تامین کند 
که قبل از خروج از کشور دستگیر شد و به کف 

زنی هایش در باند 9 نفره اعتراف کرد.
سابقه داری؟	 

نه، اولین بار است که دستگیر شدم.
به چه جرمی؟	 

کف زنی در نقش مامور قالبی.
شیوه و شگرد؟	 

در خیابان ها با عنوان مامور به سراغ مسافران 
خارجی و بیشتر عرب زبان ها می رفتیم و به 
بهانه پول های جعلی و حمل مواد مخدر اقدام 
به بازرسی بدنی آن ها می کردیم و با بررسی 
پول هایشان در چشم برهم زدنی با کف زنی از 

آن ها سرقت می کردیم.
کارت پلیس همراهتان بود؟	 

نه، یک بی سیم اسباب بازی همراهمان بود.
چقدر پول به دست آوردی؟	 

بــار همراه همدستانم رفتم و معموال  هفت 
پشت فرمان بــودم که 11 میلیون تومان به 

دست آوردم.
شنیدم قصد سفر به مالزی داشتی؟	 

بله، قصد داشتم به مالزی بروم و حتی بلیت  
پرواز هم تهیه کرده بودم اما دستگیر شدم، 

قصد داشتم این کار را در آن جا ادامه بدهم.
چه کاری؟	 

کف زنی ! من در کشورهای هندوستان، ترکیه 
و مالزی دست به کف زنی زدم و اولین بار است 

که در ایران این کار را می کنم.
ــارج از کشور 	  ــردت در خـ ــگ شــیــوه و ش

چیست؟
به بهانه دیدن پول هایشان یا وقتی در زمان خرید 

شمارش می کنیم دست به کف زنی می زدم.
اهل طایفه فیوجی؟	 

بله، کف زنی در طایفه ما رایج است و رسمیت 
دارد.

زن و بچه داری؟	 
بله، سه فرزند دارم و پشیمانم.

دستگیر نمی شدی این سرقت ها ادامه 	 
داشت؟

شاید، ولی قصد داشتم در سفر به خــارج از 
کشور این کار را انجام بدهم.

ارثیه طایفه فیوج
داوود 34 ساله می گوید از روی بیکاری و بی 

پولی دست به این کار زدم.
سابقه داری؟	 

دو بار با مــدارک جعلی قصد رفتن به کشور 
ترکیه را داشتم که دستگیر شدم.

چه طور وارد این باند شدی؟	 
دامـــادمـــان پیشنهاد داد کــه بــا خـــودرو به 

کمک شان بروم.
اهل طایفه فیوجی؟	 
بله
چرا همه طایفه تان کف زنی می کنند؟	 

کاش اهل طایفه فیوج نبودم، ارث شان بین 
همه فراگیر شده است که ما را به بدبختی 
کشانده ولی بعد از این دیگر این ارثیه ادامه 

نخواهد یافت.
شغل؟	 

مکانیک بودم.
چرا دزدی؟	 

گول حرف های دامادمان را خوردم و بی پولی 
و مستاجری به من فشار آورده بود.

حرف آخر؟ 	 
پشیمانم.

مرد هتل دار
حسین 45 ساله که اهل طایفه فیوج است 
در حالی که افسر پرونده او را به عنوان رئیس 
باند معرفی کرده است ادعا می کند به تنهایی 
دست به کف زنی در نقش مامور قالبی زده و به 

تازگی به ایران آمده است.
سابقه داری؟	 
نه.

شنیدم رئیس باند هستی؟	 
نه، من به تنهایی این کار را کردم و کاری به بقیه 

افراد باند نداشتم.
شیوه و شگرد؟	 

در نقش مامور به سراغ خارجی ها می رفتم و 
کف زنی می کردم.

کارت شناسایی پلیس داشتی؟	 
نه، یک کاغذ الکی نشان می دادم و باور می کردند.

چرا دزدی؟	 
من دزد نیستم، 26 سال خارج از کشور بودم و 

به تازگی به ایران آمدم.
خارج از کشور هم کف زنی می کردی؟	 

نه،  در آن جا هتل دارم.
پس چرا بعد از بازگشت به ایران دزدی 	 

کردی؟
من از ایرانی دزدی نکردم، اهل طایفه فیوج 

هستم و وسوسه شدم این کار را انجام دهم. 
حرف آخر؟	 

از همه عذرخواهی می کنم. مرا ببخشید.
پدر 55 ساله

اکبر 55 ساله که تاکنون خالف نکرده است 
ادعــا می کند بــرای تفریح با این باند همراه 
ــارش به پلیس  ــرده که ک شــده و فکر نمی ک

کشیده شود.
سابقه داری؟	 

نه، 55 سال است که بدون خالف زندگی کردم 
و لقمه حالل سر سفره زن و بچه هایم بردم.

پس چرا دزدی؟	 
من اگر می خواستم خالف کنم بعد از این 
همه سال دست به خالف نمی زدم و در همان 
دوران جوانی این کار را می کردم، باور کنید 
برای تفریح با دوستانم همراه شدم که حاال 

پشیمانم.
چقدر پول به دست آوردی؟	 

پنج میلیون تومان.
ارزشش را داشت؟	 

ــت مــی آوردم ارزش  میلیاردی هــم بــه دس
نداشت.

می دانی سرقت از مسافران و گردشگران 	 
خارجی باعث بدنامی کشور می شود؟

ــت ایــــران و  ــ ــر هــمــیــن از دول ــاط ــه، بــه خ ــل ب
 مــــردم کـــشـــورم عـــذرخـــواهـــی مـــی کــنــم. 
بنا بر این گزارش، با توجه به دستگیری همه 
اعضای این باند و اعتراف صریح به سرقت، 
ارزش ریالی سرقت شده تاکنون تقریبًا 15 
میلیارد ریال بــرآورد شده است و متهمان با 
ــرار قانونی از ســوی بــازپــرس شعبه  ــدور ق ص
یکم دادســرای ناحیه 34 تهران برای انجام 
تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر شکات در 
اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفتند که بازپرس پرونده با تقاضای چاپ 
عکس متهمان خواست تا کسانی که در دام 
این ماموران قالبی گرفتار شده اند به اداره 5 

پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

گردشگران خارجی شکارهای این باند فیوجی بودند 

7 چهره از مردان مخوف پایتخت
تحلیل کارشناس

برخورد فرهنگی
سید مرتضی ایمانی - جرم شناس

متاسفانه سال های زیادی است که 
بارها درباره طایفه فیوج و جرایم آن 
ها می شنویم و عجیب این که درباره 
این تبهکاران تنها اقدامات قضایی 
ــورت می گیرد و هیچ  و پلیسی ص
نهاد فرهنگی پا پیش نگذاشته است 
تا فرزندان این طایفه را با کارهای 
فرهنگی روشن کند تا در آینده مانند 
گذشتگانشان راه را به خطا نروند. 
برعکس خیلی از تبهکاران در ایران 
و حتی کشورهای خارجی، اهالی 
طایفه فیوج بسیار ویژه آموزش می 
بینند خیلی از آن ها به راحتی به زبان 
هــای خارجی آن هم چندین زبان 
می  که  ای  گونه  به  هستند  مسلط 
توانند با همین تسلط طعمه هایشان 
را فریب دهند. همین موضوع نشان 
از استعداد اعضای این طایفه دارد 
که اگر مسئوالن به جای سامان دهی 
بمانند که  ایــن استعدادها منتظر 
اعضای ایــن طایفه جرمی مرتکب 
شوند تــا بــرخــورد قضایی بــا آن هــا 
صــورت بگیرد شاهد افزایش جرم 
در این طایفه خواهیم بــود. شاهد 
بوده ایم که از همین طایفه شخصیت 
به  ــت  انتخاب مسیر درس با  هایی 
درجات باالیی رسیده اند که البته 
تعداد آن ها خیلی معدود است اما 
باید بدانیم که یک طایفه با شرایط 
خاص وجود دارد که از زندان هراسی 
ندارند و هیچ اقدام قانونی سد راه 
آن ها نیست و بــرای کنترل چنین 
تبهکاران طایفه ای خاص تنها راه 
حل این است که مسئوالن با دیدی 
فرهنگی و با شناسایی ریش سفیدان 
طایفه، آن ها را وارد مسیری درست 
کنند تا در آینده شاهد شکوفایی 
مسیرهای  در  استعدادهایشان 
کشور  اقتصادی  و  علمی  درســت 
باشیم. باید به آژانس های مسافرتی 
ــا گــردشــگــران  نیز توصیه شــود ت
خارجی را توجیه و با شگردهای باند 
فیوج آشنا کنند و به آن ها بگویند 
در هر شکلی فقط به پلیس با لباس 
فرم اعتماد کنند و هیچ نهاد نظامی 
دیگری قرار نیست با آن ها برخوردی 
داشته باشد باید آن ها را آگاه کرد 
که از شمارش پول هایشان توسط 
افراد غریبه جلوگیری کنند چرا که 
کف زنان، حرفه ای هستند حتی می 
توان با کمک پلیس کلیپ هایی در 
این خصوص تهیه کرد و در اختیار 
تورهای گردشگری قــرار داد تا در 
این مسیر نیز از وقوع چنین جرایمی 

جلوگیری شود.

مرگ زن جوانی که در حال مستی در اتوبان کشته 
شد، پسرجوان را به دردسر انداخت. این پسر که 
متهم است زن جوان را در حال مستی در حاشیه 
اتوبان از خــودرواش پیاده کرده است دیــروز در 

دادگاه از خود دفاع کرد.
مرگ فجیع در اتوبان	 

رسیدگی به ایــن پــرونــده به دنبال برخورد 
خونین چند خــودرو با یک زن در اتوبانی در 
تهرانسر آغاز شد.در بررسی ها روشن شد زن 
24 ساله به نام الدن در حال عبور از عرض 
خیابان بود که چند خودرو با وی برخورد کرده 
اند و  وی کشته شده اســت.  جسد زن جوان 
به پزشکی قانونی منتقل شد و خانواده وی 
شناسایی شدند. مادر الدن به ماموران گفت: 
چند ساعت قبل مرد جوانی به نام اکبر با من 
تماس گرفت و گفت کیف و وسایل دخترم، 
داخــل خــودروی او جا مانده اســت. وقتی با  
اکبر قرار گذاشتم و وسایل دخترم را تحویل 
گرفتم،پلیس بــا مــن تــمــاس گــرفــت و گفت  
دخترم در اتوبان تصادف کرده و جان سپرده 
است. من از شنیدن این خبر شوکه شده بودم. 
مادر گریان ادامه داد: اکبر از قبل دخترم را 
می شناخت و با او رابطه دوستانه داشت. او  در 

مرگ دخترم مقصر است و از او شکایت دارم.
آشنایی با الدن	 

 به دنبال این شکایت، اکبر شناسایی و بازداشت 
شد. وی گفت : من  و دوستانم از مدت ها قبل برادر 
الدن را می شناختیم.او ساقی مشروب بود و بیشتر 
اوقــات برای خرید مشروب سراغ او می رفتیم.
در همین رفت و آمدها بود که با الدن آشنا شدم.

آخرین بار برای خرید مشروب سراغ برادر او رفته 
بودم اما در خانه نبود به  همین خاطر الدن به من 
مشروب داد. من  هم از او خواستم تا سوار خودرو 
شود و همراه  من و دوستانم  در خیابان ها گشتی 
بزند.اکبر ادامــه داد: ما به همراه الدن برای 
تفریح به بیرون رفتیم و با هم ناهار خوردیم.ما در 

خودرو مشروب خوردیم اما یک باره  حال الدن 
بد شد. او در حال مستی شروع به داد و فریاد 
کرد.الدن عصبانی بود و مدام فریاد می کشید. 
در حوالی تهرانسر از من خواست تا پیاده اش 
کنم.  من در حاشیه اتوبان او را پیاده کردم  و به 
همین خاطر کیف و وسایل همراه  او در خودرو 
جا ماند. همان موقع با مادرالدن تماس گرفتم تا 
کیف و وسایلش را به او برگردانم اما چند ساعت 
بعد متوجه شــدم الدن در تصادف رانندگی 

کشته شده است.
در دادگاه	 

 در حالی که مادر الدن اصرار داشت اکبر در مرگ 
دخترش دست داشته علیه او کیفر خواست صادر 
شد و اکبر 30 ساله دیروز در شعبه دوم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی 
و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه 
ایستاد.در ابتدای جلسه مادر الدن گفت : من 
درخواست قصاص ندارم.حتی اگر اکبر با چاقو 
هم دخترم را کشته بود حاضر نبودم قصاص شود 
اما چون می دانم اکبر دختر مرا به بیرون برده و به 

او مشروب خورانده است و او را در حالت مستی در 
حاشیه اتوبان از خودرو پیاده کرده برایش مجازات 
می خواهم. او باید تاوان کارش را بدهد. من از 

طرف خودم و نوه خردسالم درخواست دیه دارم.
 سپس اکبر در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : من در 
مرگ الدن هیچ دخالتی نداشتم.من اصال متوجه 
تصادف او نشده بودم.پس از خوردن مشروب، 
الدن شروع به داد و فریاد کرد  و به همین دلیل او را 
در حاشیه اتوبان از خودرو پیاده کردم.تنها جرمی 
که مرتکب شدم این است که مشروب نوشیدم و 

حاضر نیستم پولی به اولیای دم پرداخت کنم.
اظهارات شاهد در دادگاه	 

سپس شوهر خواهر اکبر که به طور اتفاقی صحنه 
تصادف را دیده بود به عنوان شاهد در جایگاه 
ویژه ایستاد و گفت: من  صاحب یک خاور هستم 
و با خــودروام در شهرداری کار می کنم. آن روز 
اتفاقی در حال عبور از تهرانسر بودم که دیدم یک 
زن با مانتوی قرمز در حالی که تلو تلو می خورد از 
عرض  اتوبان عبور کرد. خودروها برایش بوق می 
زدند اما  او بی تفاوت با آرامی در حال عبور بود 
تا این که خودرویی به آرنج او  برخورد کرد و  زن 
جوان چرخی زد و دوباره به راهش ادامه داد. این 
شاهد گفت : من از اتوبان گذشتم  اما هنگامی که 
به دوربرگردان رسیدم و به الین مخالف رفتم ، 
دیدم مردم آن طرف اتوبان جمع شده اند. همان 
موقع خودروام را پارک کردم و پیاده شدم و دیدم 
چند خودرو با زن جوان برخورد کرده اند و جسد 
او  چند متر آن طرف تر پرت شده است.من همان 
روز  این ماجرا را برای خانواده ام تعریف کردم 
اما چند روز بعد وقتی اکبر بازداشت شد، شوهر 
خواهرم به من گفت احتمااًل اکبر متهم پرونده ای 
است  که تو شاهد کشته شدن قربانی آن بوده ای. 
به همین دلیل همان موقع به پلیس آگاهی رفتم 
و ماجرا را تعریف کردم. با پایان اظهارات شاهد 
ماجرا، قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده 

اظهار نظر کنند.

دو پسر جوان که در پی سرقت گوشی تلفن 
همراه یک مرد  دست به شلیک  گلوله زده 
بودند به 30 سال زندان محکوم شدند.  
اوایل تابستان 9۷ صدای شلیک چندین 
تیر در یکی از خیابان های ورامین پیچید 
و مرد جوانی که هدف حمله دو موتورسوار 
قرار گرفته بود از ناحیه پا مجروح شد.  دو 
موتور ســوار پس از سرقت گوشی تلفن 
همراه مرد جوان به نام سعید  به سرعت 
گریختند.  سعید که به بیمارستان منتقل 
شده بود تحت عمل جراحی قرار گرفت 
اما 16 ترکش تیر در پایش باقی ماند.  وی 
به مأموران گفت: در حال عبور از خیابان 
بودم که دو مرد موتورسوار به سمتم حمله 
کردند.یکی از آن ها پایم را هدف شلیک 
گلوله قرار داد.وقتی روی زمین افتادم، 
آن ها گوشی تلفن همراهم را برداشتند 
و فــرار کردند. در حالی که تالش پلیس 
برای ردیابی عامالن شلیک آغاز شده بود 
به پلیس خبر رسید در حاشیه  ورامین دو 
پسر جوان در پی سرقت گوشی تلفن همراه 
یک عابر پیاده دست به شلیک هوایی زده 
ــد.  فرضیه سریالی بــودن سرقت های  ان
مسلحانه قــوت گرفته بــود کــه  پلیس به 
تحقیق پرداخت و دو متهم 25 ساله به نام 
های یزدان  و سلیمان را ردیابی و بازداشت 
کرد.آن ها به سرقت دو گوشی تلفن همراه 
و شلیک تیر اعتراف  کردند.  یکی از آن ها 
گفت :مدتی بود به شیشه معتاد بودیم و 
برای تهیه پول مواد دست به هرکاری می 
زدیم تا این که یک نفر سراغمان آمد و به ما 
پول داد و از ما خواست سراغ سعید برویم و 
به او شلیک کنیم. مرد ناشناس می گفت 
از سعید کینه به دل دارد. وی ادامه داد: 
ما از قبل تفنگی را از  زابل خریده و دنبال 
دریافت مجوز برای آن بودیم. به این ترتیب 
به پیشنهاد مرد ناشناس سراغ سعید رفتیم 

و به پایش شلیک کردیم و بــرای ایــن که 
پلیس را گمراه کنیم گوشی تلفن همراه او  
را نیز سرقت کردیم.دومین سرقت را نیز با 
انگیزه مالی انجام دادیم.  به دنبال اعتراف 
های دو  دزد جوان برای آن ها کیفرخواست 
داده و پرونده شان برای رسیدگی به شعبه 
چهارم دادگــاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد و به ایــن ترتیب آن ها پای 
میز محاکمه ایستادند. در ابتدای جلسه، 
سعید در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : من 
قبال هم گفته ام چهره دو متهم را به خاطر 
نــدارم.  من فقط فیلم دوربین مدار بسته 
ای که صحنه شلیک به من را ضبط کرده 
بود، دیــدم  اما در فیلم هم چهره عامالن 
شلیک مشخص نیست. گمان نمی کنم 
دو متهم دستگیر شده عامالن شلیک به 
من باشند. وی ادامه داد: تفنگی که از آن 
به من شلیک شده خوشه ای ترکش پرتاب 
می کرد و به همین خاطر هنوز 16ترکش 
در پایم باقی مانده است. سپس دومین 
شاکی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: در 
حال عبور از خیابان بودم که دو موتورسوار 
به من حمله کردند و از من خواستند گوشی 
تلفن همراهم را به آن ها بدهم.آن ها  برای 
تهدید من یک تیر هوایی شلیک کردند 
و بعد از این که از ترس تلفن همراهم را 
به آن ها دادم، گریختند. سپس دو متهم 
روبه  روی قضات ایستادند.  آن ها شلیک به 
سعید را انکار کردند اما گفتند شلیک تیر 
هوایی به دومین شاکی را قبول دارند.  در 
پایان جلسه، قضات وارد شور شدند. آن ها 
با توجه به انکار متهمان در نخستین سرقت 
و همچنین اظهارات نخستین  شاکی،  دو 
متهم را از اتهام  شلیک خونین به سعید 
تبرئه و به دلیل دومین سرقت مسلحانه 
هر یک از متهمان را به 15 سال زندان 

محکوم کردند.

شلیک های وحشت برای سرقت تلفن همراه دردسر مرگ تکان دهنده دختری بعد از بزم مستانه
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معما 

معمای دوستان قهوه دوســت:  مجید هر هفته 140 هزار تومان 
پول قهوه می دهد در حالی که مصطفی 111 هزار تومان برای قهوه 

هزینه می کند.

دوستان قهوه دوست
مصطفی و مجید هر دو معتقدند که هر سه ساعت به یک 
فنجان قهوه نیاز دارند تا بیدار و فعال بمانند. هر دوی 
آن ها اولین فنجان را ساعت 8 صبح می خورند و هر 
سه ساعت یک فنجان می خورند تا وقتی که بخوابند. 
باتوجه به نکات زیر، کدام یک در هفته بیشتر هزینه قهوه 
می کند؟ مصطفی از یک شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 10 
شب بیدار است و جمعه و شنبه تا 12 بیدار می ماند. 
مجید هر شب تا 10 بیدار می ماند. مصطفی به ازای هر 
فنجان 3 هزار تومان می پردازد اما مجید قهوه ارگانیک 

به قیمت 4 هزار تومان می خورد.



 برگزاری حراج »باران« 
 با  آثاری از دوره تیموری 

تا قاجاریه

 

حراج تخصصی خط و خوشنویسی، هنر های ایرانی 
ــه زودی در مــرکــز همایش های  ــی، ب ــام و اس
بین المللی رایزن برگزار می شود. محبوبه کاظمی 
دوالبی بنیان گذار و مدیر حراج باران با اعام این 
خبر گفت: بخش نمایشگاهی حراج که مجوز های 
آن از دو وزارتخانه صنایع دستی، میراث فرهنگی و 
گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسامی دریافت شده 
است، عصر سه شنبه، بیست و یکم آبان، در مکان یاد 
شده، آغاز به کار می کند و تا پنج شنبه در معرض 
تماشای عاقه مندان خواهد بود. در این دوره 71 
اثر کهن که قدمت برخی شان به بیش از یک قرن 
می رسد، آثــاری که از سده دوم هجری قمری تا 
دوره های تیموریه، صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار 
را در بر می گیرد و هر یک زوایای پنهانی از بزرگی 
هنر ایرانی اسامی را بازتاب می دهد، در کنار 23 
اثــر معاصر که نمونه هایی شاخص از کار های 
استادان مبرز و نیز جوانان است، به دوستداران هنر 
ــط و  ــراج تــخــصــصــی خـ ــ عـــرضـــه مـــی شـــود. حـ
خوشنویسی، هنر های ایرانی و اسامی، در حالی 
عصر جمعه 2۴ آبــان به چهارمین دوره خــود پا 
می گذارد که اسفندماه گذشته، با فــروش 11 
میلیارد و 7۶۹ میلیون تومان، رکورد خود را ارتقا 
داد و با فروش یک جلد کتاب تذهیب شده، به قیمت 
هفت میلیارد و 700 میلیون تــومــان، رکــورد 
گران ترین اثر به فــروش رسیده در یک حراجی 

هنری در ایران را به ثبت رساند.

حجت اشرف زاده 
پردانلودترین خواننده مهر

 

سایت بیپ تونز که یک وبگاه بارگذاری موسیقی 
فارسی زبان است، 20 آهنگ برتر ماه مهر ۹8 را 
بر اساس باالترین تعداد دانلود کاربران اعام 
کرده است.  به گزارش اعتماد آناین، در این بین، 
نام های حجت اشرف زاده با آهنگ »ماه بی تکرار 
من«، شهاب مظفری با آهنگ »ستایش« و آرون 
افشار با آهنگ »شب رویایی« به ترتیب رتبه های 
اول تا سوم را در این فهرست به خود اختصاص 
داده اند. این در حالی است که آهنگ »بندباز« با 
صدای محسن چاوشی، پنجمین آهنگ پردانلود 
در ماه مهر شد. ترانه این اثر پاپ را حسین صفا 
سروده و آهنگ سازی این کار بر عهده محسن 
ــت. بــنــابــرایــن گــــزارش، محسن  ــی اسـ ــاوش چ
ــا بهرام،  ــم زاده، شهاب مظفری و رض ــی ــراه اب
خوانندگانی هستند که نام شان در این فهرست 

دو بار تکرار شده است.
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ادبی پیک خبر

تهران، میزبان کنسرت »حاال که می روی«
 محمد معتمدی اول آذر 

چهره ها

خواننده
ماه، با همراهی ارکستری 
محمدرضا  رهــبــری  بــه 
عقیلی، در تاالر وزارت کشور کنسرت برگزار 
خواهد کرد. به گزارش مهر، گروه اجرایی 

بعد از برگزاری این کنسرت، در شهرهای شیراز، اصفهان و 
رشت به اجرای برنامه می پردازند. کنسرت های یاد شده با 
حمایت مرکز موسیقی »ماوا« از نهادهای هنری زیر مجموعه 
سازمان هنری رسانه ای »اوج« برگزار می شود. آلبوم عاشقانه 
»حاال که می روی« با آهنگ سازی فرید سعادتمند و براساس 
اشعار محمد مهدی سیار، از کتاب »رودخوانی« تولید شد و 

اسفند سال گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

برگزاری نمایشگاهی از آثار ممیز
 نمایشگاهی به مناسبت 

چهره ها

گرافیست
چهــاردهمیــن سالگـرد 
درگذشت مرتضی ممیز، 
روز جمعه )2۴ آبان ماه( در خانه هنرمندان 
ایران برگزار می شود. به گزارش ایسنا، در 

این نمایشگاه عاوه بر گزیده پوسترهای این هنرمند، آثاری 
از جیانپینگ هه، طراح گرافیک از کشور آلمان نیز به نمایش 
در می آید. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، این هنرمند 
آلمانی سخنرانی خواهد کــرد. نمایشگاه چهاردهمین 
سالگرد زنده یاد مرتضی ممیز، از 2۴ آبان تا ۵ آذر برقرار است. 
مرتضی ممیز یکی از متخصصان طراحی لوگو بود  و لوگوی 

سازمان ملی استاندارد و آتش نشانی از آثار ماندگار اوست.

شاعران کالسیک مهمان چاوشی
جدیدترین آلبوم محسن 

چهره ها

خواننده
ــاری از  ــع ــا اش ــی ب ــاوش چ
موالنا و سعدی، پنجم آذر 
ماه منتشر خواهد شد. به گزارش ایبنا، در 
ابتدا قــرار بود این آلبوم با نام »قمارباز« 

منتشر شود اما پس از حواشی به وجود آمده، نام آن به »بی نام« 
تغییر کرد. »قمارباز«، »بازآمدم« و »ای قوم به حج رفته« با 
اشعاری از »موالنا«، از قطعات آلبوم »بی نام« هستند. بر اساس 
اعام   تهیه کننده این آلبوم، چاوشی روی دو شعر سعدی نیز 
آهنگ سازی کرده است که این دو قطعه در آلبوم »بی نام« 
منتشر خواهد شد. قرار بود قطعه ای با شعر حافظ نیز در این 

آلبوم باشد که گویا به دالیلی این قطعه حذف شده است. 

 معرفی نامزدهای 
 بخش مستندنگاری 

جایزه جالل آل احمد

هیئت داوران بخش »مستندنگاری« جایزه ادبی 
جال آل احمد، اسامی پنج نامزد راه یافته به مرحله 
نهایی این بخش را اعام کرد. به گزارش فارس، 
ــن دوره بــه ترتیب الفبا عبارتند  نــامــزدهــای ای
از:»اردوگــاه اطفال« به قلم »احمد یوسف زاده« از 
انتشارات ســوره مهر، »دســت نیافتنی« به قلم 
»عــلــی رضــا حــیــدری« و »طــاهــا صــفــری« از نشر 
گلگشت، »سرزمین خارج از نقشه« خاطرات عجیب 
یک معلم بر اساس زندگی عزیز محمدی منش به 
قلم »علی نورآبادی« از موسسه انتشارات قدیانی، 
»قــطــاربــاز، مــاجــرای یک خــط« به قلم »احسان 
ــوروزی« از نشر چشمه و »نقاشی قهوه خانه؛  نـ
خاطرات کاظم دارابی متهم دادگاه میکونوس« به 
قلم »محسن کاظمی« از انتشارات سوره مهر. این 
پنج اثر به داوری مرتضی سرهنگی، ساسان ناطق و 
میثم امیری به مرحله نهایی دوازدهمین دوره  جایزه  

ادبی جال آل احمد راه پیدا کرده اند.

 ستایش نویسنده آمریکایی 
از شعر حافظ

 

آندره آسیمان، نویسنده آمریکایی کتاب پرفروش 
»مرا با نامت صدا کن«، می گوید دیوان حافظ از 
کتاب هایی است که همواره روی میز کنار تختش 
قرار دارد. به گزارش ایبنا، آندره آسیمان که سال 
1۹۵1 در شهر اسکندریه مصر به دنیا آمده و استاد 
تئوری های ادبی در دانشگاه نیویورک است، در 
پاسخ به ســؤال روزنــامــه نیویورک تایمز که چه 
کتاب هایی را همواره روی میز کنار تختش قرار 
می دهد، گفته یکی از آن ها دیوان حافظ است. از 
غزل های حافظ، ده ها ترجمه  در 200 سال اخیر 
به زبــان انگلیسی منتشر شده که آخرین آن ها 
ترجمه ای است از رابرت بای، شاعر آمریکایی و 
لئونارد ِلویزن، استاد ادبیات فارسی دانشگاه 
اِکستر. این دو در سال 2008 میادی، 30 غزل 
از حافظ را به انگلیسی ترجمه و با عنوان »مائک بر 

در میخانه می زنند« در نیویورک منتشر کردند.

اختالف طبقاتی در محفل شاعران نامدار!
کدام شاعران بزرگ فارسی، زندگی الکچری و کدام یک زندگی فقیرانه داشتند؟

گروه ادب و هنر- در طول تاریخ ادبیات فارسی، شاعراِن زیادی آمده  و رفته اند؛ شاعرانی که بعضی هایشان به کانون های قدرت و ثروت وصل بودند و پولشان از پارو باال 
می رفته است و در مقابل، شاعرانی که از این کانون ها دل کندند و به درآمد بخور و نمیِر خود قناعت کردند یا از همان ابتدا راه خودشان را رفتند و صورتشان را با سیلی سرخ 
کردند و حاضر نشدند منت کسی روی سرشان باشد. در این مطلب نگاهی داریم به وضعیت مالی و اقتصادی چند شاعر نامدار کاسیک فارسی؛ آن هایی که زندگِی پرزرق 

و برقی داشته اند و آن هایی که در فقر و تنگدستی روزگار می گذرانده اند.

عنصری بلخی	 
یــکــی از شــاعــرانــی که 
ــزد شــد،  ــانـ ثـــروتـــش زبـ
شاعر  بلخی،  عنصری 
ــرن چــهــارم و پنجم  قـ
ــت. عـــنـــصـــری در  ــ ــ اس
ــال  هـــای  ــ ــن سـ ــی ــت ــس ــخ ن
پادشاهی محمود غزنوی به دربار او راه یافت و 
یکی از شاعراِن محبوب او شد. عنصری در 
تعداد زیادی از سفرهای محمود همراهش بود 
و در وصف فتح ها و پیروزی های او قصیده های 
زیادی سرود. همین ها باعث شد عنصری از 
این راه ثروت زیادی به جیب بزند تا جایی که 
ظرف و کاسه و قاشق و چنگالش از جنس طا 

و نقره بود!

ناصرخسرو	 
خسرو  ناصر  سفرنامه 
یکی از مشهورترین آثار 
شاعر  و  نویسنده  ــن  ای
قرن پنجم هجری است. 
ناصرخسرو قبل از رفتن 
ــه سفر هفت ســالــه اش،  ب
مأمور گرفتن مالیات دربار سلجوقی بوده است 
و بعد که تصمیم به سفر می گیرد، آن هم چنین 
سفری طوالنی، بسته به موقعیت و نیازش کار 
می کرده و خرج سفرش را در می آورده است. به 
عبارتی ناصرخسرو پس از جدایی از دربار و 
رفتن به سفر، به تدریج اندوخته اش را از دست 
ــار خود  می دهد و وقتی هم که به شهر و دی
برمی گردد، پس از فراز و نشیب های بسیار به 
یمگان بدخشان می رود و در غربت و فقر چشم 

از دنیا می بندد.

وحشی بافقی	 
ــت که  ــس ــی بـــی خـــود ن
وحشی ســـروده اســت: 
ــرح  ــ »دوســـــــتـــــــان ش
پــریــشــانــی مـــن گــوش 
ــان غم  ــتـ ــد/ داسـ ــی ــن ک
پنهانی من گوش کنید«! از 
قضا اوضاع مالِی وحشی بافقی، شاعر مشهور 
قرن دهم هجری هم چندان تعریفی نداشته 
اســت. او در جوانی از بافق به یزد رفت و در 
آن جا تحصیل کرد و بعد از چند سال از کاشان 
سر درآورد و در آن جــا به شغل مکتب داری 
مشغول شد. وحشی بافقی روزگار خود را با 
سختی و تنگدستی و تنهایی سر کرد؛ به طوری 
که از خواندن اشعارش هم به خوبی حس و 

حالش را درک می کنیم.
 

مسعود سعد سلمان	 
مسعود سعد سلمان که 
به حبسیه هایش معروف 
اســت، یکی از شاعران 
قرن پنجم هجری است. 
او پدری ثروتمند داشت 
که به عنوان سفیر دستگاه 
غزنویان در هند مشغول کار بود. مسعود هم به 
واسطه اعتبار و موقعیت پــدرش وارد دربار 
غزنویان شد اما بخت با او خیلی یار نبود؛ تا 
جایی که قسمتی از عمرش را در زندان گذراند. 
از  یکی  ــوان  ــی ت م را  سلمان  سعد  مسعود 
آقازاده هایی به شمار آورد که خیری از ثروت و 
موقعیت پدرشان ندیدند و فقط رنج و سختی و 

گرفتاری نصیبشان شد.

رودکی سمرقندی	 
رودکی سمرقندی، پدر 
شعر فــارســی در دربــار 
سامانیان که حاکمانی 
بودند،  فرهنگ دوست 
بسیار محبوب بود و از این 
راه به ثروت فراوانی رسید 
اما در سال های پایانی عمرش کمتر مورد توجه 
بود و به همین دلیل درآمد چندانی هم نداشت. 
ادبیات  تاریخ  شیرین  داستان های  از  یکی 
فارسی به سرودن شعر معروف رودکی با این 
ــوی جــوی مولیان آید  مطلع بــرمــی گــردد: »ب

همی/ یاد یار مهربان آید همی«.

فردوسی توسی	 
محمود غزنوی فقط به 
ــدح و  ــی کـــه مـ ــران ــاع ش
مجیزش را می گفتند، 
ــت و به  ــ ــات داش ــف ــت ال
شاعرانی مانند فردوسی 
بی محلی می کرد. پس از 
چند سال از آغاز سرایش شاهنامه، زمانی که 
فردوسی بــرای ادامــه راه تقریبًا تهیدست و 
بی چیز شده بود و از محمود درخواست کمک 
ــرد، او خیلی توجهی نکرد و بعد از پایان  ک
سرودن شاهنامه هم وقتی فردوسی به دربار 
محمود رفت و کتابش را تقدیم کرد، محمود 
آن قدر از کاِر او ایراد گرفت که فردوسی بی هیچ 
حرفی بیرون آمد و سرانجام در تنهایی و فقر از 
دنیا رفــت. گفته می شود سلطان محمود از 
کــارش پشیمان می شود و تصمیم می گیرد 
برای قدردانی از فردوسی هدیه ای به او بدهد، 
اما وقتی مأموران او با هدیه از راه می رسند که 

بــیــرون  ــی را از دروازه شــهــر  ــردوس پیکر ف
می بردند.

منوچهری دامغانی	 
دامــغــانــی،  منوچهری 
شاعر قرن چهارم و پنجم 
هــجــری کــه بــه »نقاش 
معروف  هــم  طبیعت« 
است، از نظر مالی وضع 
ــدی نداشته اســـت. این  ب
شاعر که خیلی هم خوش گذران بوده، قصاید 
مدحی فراوانی در وصف امیران و حاکمان 
دربـــار غــزنــوی ســـروده و از ایــن راه سرمایه 
ــه دســـت آورده اســـت. یــکــی از  فـــراوانـــی ب
مشهورترین اشعار منوچهری مسمطی است 
با این مطلع: »خیزید و خز آرید که هنگام خزان 
است/ باد خنک از جانب خوارزم وزان است«؛ 
این مسمط مشهور در مدح سلطان مسعود 

غزنوی سروده شده است.

فرخی سیستانی	 
فرخی سیستانی، شاعر 
قصیده  سرای  قرن پنجم 
ــی از  ــک ــوان ی ــی تـ را مـ
شاعران  ثروتمندترین 
فارسی گو دانست. او به 
ــه قــصــیــده هــای  ــ ــط ــ واس
مدحی  اش در وصف سلطان محمود غزنوی به 
مقام ملک الشعرایی دربار رسید و صله پشِت 
صله نصیبش شد. فرخی بعد از درگذشت 
محمود هم قصیده های ستایش آمیز خود را 
نثار مسعود غزنوی می کرد و همین ها باعث 

شد تا آخر عمر در ثروت و نعمت زندگی کند.
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گزارش تاریخی  مناسبت

هفته وحدت؛پادزهرفتنه جویی 
دشمنان اسالم

ــام گـــذاری هــفــتــه ای بــا عنوان  رودســـری – ن
وحدت، هم یک عمل هوشمندانه و هم یک اقدام 
ضروری بود؛ اقدامی به موقع که بنیان گذار کبیر 
انقالب اسالمی، با انجام آن در همان نخستین 
سال های پیروزی انقالب، سنگ بنای تأسیس 
تمدن نوین اســالمــی را گــذاشــت؛ تمدنی که 
در واقــع حاصل تالش های بی وقفه و دو قرنه 
ــالم، از مذاهب مختلف و  دلــســوزان جهان اس
با گرایش های متفاوت فکری اســت؛ بزرگانی 
همچون سیدجمال الدین اســدآبــادی، محمد 
عبده، آیت ا... العظمی بروجردی، شیخ محمد 
شلتوت،امام خمینی،حضرت آیت ا...خامنه ای 
و... . در قاموس فکری تمام این اندیشمندان و 
فضالی جهان اسالم، راه برون رفت از مسائل و 
مشکالت متعدد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
همان  یعنی  حــبــل ا...  به  تمسک  مسلمانان، 
آیین مقدسی است که پروردگار عالم بر پیامبر 
بزرگوارش، حضرت محمد)ص( نازل فرمود. 
تأکید بر مشترکات و دوری گزیدن از اختالفات، 
پیام روشن و قاطع طرفداران وحدت اسالمی در 
200 سال گذشته بوده است. نکته  قابل تأمل 
این که در طرف مقابل نیز، دشمنان اسالم، بیش 
و پیش از هر چیز، وحدت را آماج تیرهای فتنه 
خود قرار داده و از آن بیمناک بوده اند. کارنامه 
استعمار در دو قــرن گذشته، از شــرق تا غرب 
جهان اســالم، نشان می دهد که مصاف اصلی 
استعمارگران بــرای غلبه بر ممالک اسالمی، 
جنگ با اندیشه وحدت اسالمی و تالش برای 
دامن زدن به اختالفات فرقه ای و عقیدتی بوده 
اســت؛ تقویت و حمایت از جریان هایی مانند 
قادیانی گری در هند، بابیه در ایران و وهابیت 
در عربستان، از حــدود دو قرن پیش، با همین 
سیاست دنبال شد و فتنه های عجیب و غریبی 
در جهان اسالم به پا کرد. هنگامی که یکی از این 
دیدگاه ها، یعنی وهابیت، به اقتدار حاکمیتی 
در سرزمین عربستان دســت یافت و دستگاه 
آل سعود فعالیت خود را آغاز کرد، شرایط برای 
پیش  از  بیش  مسلمانان،  میان  در  نقار  ایجاد 
فراهم شد و شعله های کینه و نفاق، از هر سو زبانه 
کشید؛ اما درســت در همین شرایط اسف بار و 
در هنگامه ورود ابرهای تیره به آسمان اندیشه 
مسلمانان و دوستداران وحدت اسالمی، پیام 
زندگی بخش بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی، 
ــاره را در کالبد جهان اســالم دمید  روحــی دوب
و وحــدت اسالمی، در معنای واقعی کلمه، به 
عرضه خــود در برابر دیــدگــان انسان دوست و 
توحیدمدار مسلمانان آگاه پرداخت. با این حال، 
دشمن از کوبیدن وحدت به عنوان عاملی برای 
بازگشت عصر طالیی عظمت مسلمانان و تأسیس 
تمدن نوین اسالمی، غفلت نکرد؛ طی چهار دهه 
گذشته، انواع و اقسام گروه ها و فرقه های معاند با 
وحدت اسالمی شکل گرفت؛ طالبانیسم، فضای 
افغانستان را آلود و ملت مظلوم سوریه و عراق، 
زیر تیغ جهالت و عناد داعش و امثال آن، زجرها 
کشیدند؛ اما، با تمام این اوصاف، فرا رسیدن ایام 
با سعادت و پرسرور والدت نبی  مکرم اسالم)ص(، 
فرصتی طالیی است برای دوباره زمزمه کردن 
شعار وحدت و امیدوار بودن به تأسیس تمدن 
نوین اسالمی و گذر از پیچ پرحادثه دوران معاصر. 

جواد نوائیان رودسری – اختالفات ارضی 
ــران و عثمانی، از دوره صفویه آغاز  میان ای
شد و طی قرن های بعد ادامــه یافت و پس از 
تجزیه عثمانی به سرزمین های ریز و درشت 
ــان رودان، ایــن اختالفات به کشورهای  ــی م
تــــازه وارد نــیــز، ارث رســیــد و مــوجــب بـــروز و 
ظهور اختالفاتی شد که گاه کار را به عرصه 
مخاصمه می کشید. دو طرف، به ویژه در دوره 
قــاجــار، کوشیدند تا با انعقاد قــراردادهــای 
صلح پــایــدار، به اختالفات پایان دهند؛ اما 
زیاده خواهی های عثمانی ها و بعدها، دولت 
نوظهور جمهوری ترکیه، همواره سبب ساز 
درگــیــری هــای دیپلماتیک مــی شــد. پــس از 
سفر رضاشاه به ترکیه در سال 1313 هـ.ش، 
تأثیری که وی از همتای ترکیه ای خود، کمال 
آتاتورک پذیرفت، باعث شد که پهلوی اول 
بکوشد دایره مناسبات خود را با ترکیه، افزایش 
دهــد و ایــن فرصتی طالیی بــرای دولــت این 
کشور بود که به زیاده طلبی های ارضی خود 
جامه عمل بپوشاند. در این نوشتار برآنیم تا 
به مقایسه نوع برخورد رضاشاه با این موضوع 
که ارتباط تام و تمامی با مسئله تمامیت ارضی 
کشور دارد با رویکردی که حدود 9 دهه قبل 
از آن، میرزاتقی خان امیرکبیر برای تقابل با 

زیاده طلبی عثمانی ها پیش گرفت، بپردازیم.

پایداری برای پاسداری از خاک ایران	 
ـــ.ش، در دوره  ــ وقــتــی در ســـال 1225 ه
محمدشاه قاجار، میرزاتقی خان امیرنظام، 
به نمایندگی از دولت ایران وارد ارزنةالروم 
)شهری در جنوب شرقی ترکیه امروزی( شد، 
اوضاع اصاًل به نفع ایران نبود. روسیه تزاری 
به موجب قـــرارداد گلستان و ترکمانچای، 
ــای  ــن ه ــی ــرزم ــی از س ــع ــی بــخــش هــای وس
شمال غربی ایران، در قفقاز را تصاحب کرده 
بود و تمایل داشت که ایران در دیگر عرصه های 
بین المللی نیز، بازنده باشد. بریتانیا هم که 
تنها در اندیشه حفظ مستملکات خودش در 
هندوستان بود، ایــران ضعیف و تحقیر شده 
را، بسیار بیشتر از ایران مقتدر می پسندید. 
این دو کشور استعماری، با چنین رویکردی، 
واسطه و میانجی مذاکرات ارزنةالروم میان 
عثمانی و ایــران شده بودند! بدیهی بود که 
عثمانی ها با درک این مسئله، لحن تندتری 
را در مذاکرات پیش بگیرند و بخواهند طرف 
ایرانی را تحت فشار بگذارند. با این حال، 
میرزا تقی خان کسی نبود که به این سادگی از 
میدان به در برود. عثمانی ها در این مذاکرات، 
اصرار داشتند که ایران از حق حاکمیت خود 
بر خرمشهر بگذرد و آن را به بیگانه وانهد؛ اما 
امیر مستندات تاریخی و حقوقی فراوانی را 
برای اثبات حق حاکمیت ایران بر خرمشهر 
ارائــه داد و افــزون بر آن، بــرای گرفتن حالت 

حمله و وادارکردن عثمانی ها به عقب نشینی، 
اسناد انکارناشدنی ای را درباره حق حاکمیت 
ــران بر سلیمانیه و سنجار که در آن زمان  ای
می شد،  محسوب  عثمانی  خــاک  از  بخشی 
در اختیار حاضران در مذاکرات دو جانبه و 
ناظران قرار داد؛ طوری که عثمانی ها، عماًل 
در تنگنای عجیبی قــرار گرفتند و دســت به 
اقدام نابخردانه ای زدند؛ در یکی از روزها که 
امیرکبیر به قصد استحمام وارد شهر شده 
بــود، با تحریک انورافندی، نماینده دولت 
عثمانی، تعدادی از اراذل و اوبــاش شهر به 
خیمه گاه سفیر ایران حمله کردند. اعتراض 
اعضای هیئت ایرانی با این جمله که »آن ها 
معترضانی بودند که حقوق حقه کشور خود را 
می خواستند«، پاسخ داده شد. اما امیر، بیدی 
نبود که از این بادها بلرزد؛ او اصاًل آرامش خود 
را از دست نداد و حتی عثمانی ها را تهدید کرد 
که اسناد جدیدی را دربــاره اثبات حاکمیت 
ایران بر بخشی دیگر از نقاط تحت تصرف آن ها، 
رو می کند و قشون ایــران نیز، در کرمانشاه، 
انتظار نتیجه این مذاکرات را می کشد تا در 
صورت لزوم، با قوه حربیه، مناطق اشغالی را باز 
پس گیرد. آرامش، متانت، آداب دانی و کیاست 
امیرکبیر در این نشست، همه را به شگفتی 
واداشت و در حالی که روس و انگلیس پشت 
عثمانی را گرفته بودند، او به تمام خواسته های 
آن ها »نــه« گفت و عاقبت، حــرف خــود را به 
کرسی نشاند و حقوق ملت ایران را استیفا کرد 
و اجازه نداد تمامیت ارضی ایران، دستخوش 
تغییرات و تهدیداتی شود که بیگانگان خواهان 

آن بودند. امیرکبیر، پس از چند سال مذاکره 
در ارزنةالروم، به تهران بازگشت و برگ زرینی 

را در تاریخ دیپلماسی ایران، رقم زد.

رضاشاه، خراب دوستی با آتاتورک!	 
حــدود 90 ســال پس از مــذاکــرات امیرکبیر 
در ارزنــةالــروم و توفیق این مرد وطن دوست 
در پاسداری از تمامیت ارضی ایــران، در پی 
سفر رضاشاه به ترکیه، کمیته ای برای تعیین 
حدود مرزی این کشور و ایــران تشکیل شد. 
دیپلمات ها و نظامیان ترکیه، مانند اسالفشان، 
و  بهانه جویی  طبل  بــر  هــم  ــاز  ب عثمانی ها، 
زیاده طلبی می کوفتند تا آن جا که رفتار آن ها، 
حتی مردی مانند حسن ارفع را که به ارتباط 
با انگلیسی ها شهره بــود، عصبی کرد و کار 
را به دعوا و جدل در کمیته کشاند. موضوع 
ــای حاکمیت ترکیه بر بخشی از  ــوا، ادع دع
تپه های مرزی میان دو کشور بود که به لحاظ 
ــودن امکانات و  سوق الجیشی و نیز، دارا ب
ظرفیت های طبیعی، ارزش فراوانی داشت. 
زنــده یــاد حسین مکی، در جلد ششم کتاب 
»تاریخ بیست ساله ایران« به این موضوع اشاره 
می کند و از قول حسن ارفع می نویسد: »من 
عضو هیئت تحدید حــدود و حل اختالفات 
]مرزی بین ایران و ترکیه[ بودم. یک روز که 
ــرک، بــر ســر موضوعی  مــن و یــک سرهنگ ت
ــورد اخـــتـــالف، بــا حــــرارت بــســیــار بحث  ــ م
می کردیم، وی به من گفت: ما ترک ها به نظر 
اعلیحضرت)رضاشاه( اطمینان و اعتقاد کامل 
داریم؛ سرهنگ ارفع پرونده ها و نقشه ها را به 

حضور ایشان ببرد؛ هر چه فرمودند ما قبول 
ــم! من نقشه ها و کاغذها را جمع کردم  داری
و یک راســت به کاخ سلطنتی رفتم و به اتاق 
داخل شدم و گفتم عرایضی دارم. چند دقیقه 
بعد شاهنشاه وارد شدند، در حالی که من 
نقشه ها را روی میز پهن کرده بودم. همین که 
نقشه ها را دیدند، فرمودند: موضوع چیست؟ 
من شروع کردم به توضیح دادن که فالن تپه 
چنین است؛ فالن منطقه چنان است؛ آن جا 
سخت مورد نیاز ماست و از این حرف ها؛ ولی 
ــرارت عرایضی کــردم،  پس از مدتی که با ح
چیزی  اعلیحضرت  دیـــدم  تعجب  کمال  بــا 
نمی فرمایند. وقتی سرم را بلند کردم، دیدم 
شاه با حالت مخصوصی به من نگاه می کند؛ 
گویی به حرف هایم چندان توجهی ندارد و تنها 
چشم به چشم من دوخته است تا ببیند من چه 
می گویم. من سکوت کردم. فرمودند: معلوم 
است منظور مرا نفهمیدی؟! عرض کردم: بله 
قربان! فرمودند: منظور این تپه و آن تپه نیست. 
منظور من این است که دودستگی و جدایی که 
بین ایران و ترکیه از چند صد سال ]قبل[ وجود 
دارد و همیشه به زیان هر دوکشور و به سود 
دشمنان مشترک ما بوده است، از میان برود. 
مهم نیست که این تپه از آن که باشد، آن چه مهم 
است این است که ما با هم دوست باشیم]![ من 
شرمنده شدم و کاغذها و نقشه ها را جمع کردم 
و به وزارت خارجه که محل تشکیل هیئت بود 
برگشتم. همه منتظر من بودند. تا وارد شدم، 
پرسیدند: اعلیحضرت چه فرمودند؟ گفتم: 
فرمودند ما دوست هستیم]![ این موضوعات 
در کار نیست]![ تقسیم کنید؛ این طرف تپه که 
رو به قطور است و اهمیت کمتری دارد، مال ما 
باشد و آن طرف، مال ترک ها. این واقعًا درس 
بزرگی بود برای من و دریافتم که شاه تا چه 
اندازه نظربلند، باگذشت و خواهان دوستی و 
صلح و صفا هستند و حتی برای این موضوع، 
حاضرند از خاک مملکت هم چشم بپوشند]![«
به این ترتیب، رضاشاه در شرایط کاماًل عادی، 
کــاری را انجام داد که امیرکبیر، در بدترین 
شرایط، حاضر به انجام آن نشده بود؛ نادیده 

گرفتن تمامیت ارضی سرزمین ایران.

پهلوی اول کاری کرد که امیر کبیر در بدترین شرایط حاضر به انجام آن نشد 

بازی دو سر باخت حزب دموکرات واگذاری خاک ایران؛هدیه رضا شاه به آتاتورک
در زمین آلمان!

در جنگ جهانی اول، بر اثر ناتوانی در حفظ 
بی طرفی، برخی از سیاستمداران ایرانی آن 
ــی را برگزیدند که در نظرشان امن ترین  راه
مسیرها بود؛ یعنی در جست وجوی یک متحد 
جدید برآمدند. به گــزارش مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایـــران، آلــمــان، از آن نظر که به 
لحاظ جغرافیایی دوردست بود، متحد برتری 
به شمار می آمد؛ متحدی که ظاهرًا با دشمنان 
ایــران، یعنی انگلیس و روسیه تــزاری، دشمن 
بــود و می توانست در آن شرایط نقش مؤثری 
ایفا کند. غافل از این که آلمانی یا انگلیسی، 
به لحاظ ماهیت فعالیت، فرقی با هم نداشتند 
و هر کــدام به دنبال منافع خود در خاورمیانه 
ــاه  ــوم، در آذرم بــودنــد. هنگامی که مجلس س
1293 گشایش یافت، 30 نفر از 136 نفر وکیل 
مجلس، عضو حــزب دمــوکــرات بودند؛ دولت 
آلمان تالش می کرد تا از مجرای دموکرات ها 
که در کابینه و مجلس شورای ملی نفوذ داشتند، 
ــران را علیه انگلستان و روسیه وارد  دولــت ای
جنگ کند. آلمانی ها پس از کسب پیروزی های 
نظامی در روسیه و اتحاد با بلغارستان، شرایط 
را برای عقد یک پیمان سری با ایــران مناسب 
تشخیص دادند و به نوشته مورخ الدوله سپهر، 
از اوایل شهریور 1294 تا اواسط آبان 1295، 
ــس، وزیرمختار آلمان در تهران، با  پرنس روی
مستوفی الممالک، نخست وزیر ایــران، در این 
باب به مذاکره و گفت وگو پرداخت. در سال 
1294 نفوذ آلمان در تهران از طریق پیوند با 
دموکرات ها تا حدی افزایش یافت که وزیران 
مختار متفقین نگران آن شدند که کودتایی به 
طرفداری آلمان اتفاق بیفتد. در اردیبهشت 
1294، هاینرش فن رویس، وزیرمختار آلمان، 
و  اتریش  وزیرمختار  لگوتتی،  کنت  همراه  به 
عده ای افسر و مبالغ زیادی پول و طال از اروپا به 
ایران وارد شد. در خرداد همان سال، او توانست 
کلیه اتباع انگلیسی از جمله اوکانور، کنسول 
انگلیس در شیراز و تعدادی از طرفداران آن ها 
را در شیراز دستگیر کند و تقریبا سراسر ایالت 
فــارس را تحت نفوذ خود درآورد. در اصفهان 
نیز، قوای وابسته به دموکرات ها، شهر را تحت 
کنترل درآوردند و تمام اتباع روسی، انگلیسی و 
هندی را از آن ایالت اخراج کردند. در نتیجه این 
اقدامات، فن اتر و مارلینگ، وزیران مختار روسیه 
و انگلیس، به مستوفی الممالک فشار آوردند تا به 
مسئله فعالیت نیروهای تحت نفوذ آلمان خاتمه 
دهد، اما او توانایی انجام این کار را نداشت. در 
نتیجه، ژنرال باراتف، فرمانده نیروهای روس، 
شخصًا به قلع و قمع عوامل آلمانی پرداخت و 
ایران، بیش از پیش، عرصه تاخت و تاز بیگانگان 
شد. آلمانی ها پس از افتادن به موضع ضعف، 
دوســتــان خــود را در ایـــران فــرامــوش کــردنــد و 
دموکرات ها به تدریج، به دنبال قدرت دیگری 
رفتند؛ قدرتی مثل آمریکا که البته در آن گیر و 

دار، کار خاصی نمی توانست انجام دهد.

دیدار رضا شاه  با آتاتورک در ترکیه زمینه ساز جدایی بخشی از خاک ایران شد

حسن ارفع:»]رضا شاه گفت:[ منظور 
این تپه و آن تپه نیست. منظور من این 
است که دودستگی و جدایی که بین 
ایران و ترکیه از چند صد سال ]قبل[ 

وجود دارد و همیشه به زیان هر دوکشور 
و به سود دشمنان مشترک ما بوده است، 
از میان برود. مهم نیست که این تپه از آن 

که باشد، آن چه مهم است این است که 
ما با هم دوست باشیم!«
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فیلم سرقت! 
ــده مــوتــورســیــکــلــت ســرقــتــی را  ــن ــروش ــن ف م
نمی شناسم و از جا و مکان او هم خبری ندارم 
فقط می دانم که نام او »اردالن« است و حدود 
20 سال دارد او موتورهای سرقتی را به فروش 
می رساند که من و همدستم نیز با خرید یک 
دستگاه موتورسیکلت سرقتی قصد داشتیم از 

مراکز تجاری سرقت کنیم که ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 26 ساله ای 
ــت کــه هنگام دســتــبــرد بــه یــک دستگاه  اس
موتورسیکلت در محدوده بازار فردوسی مشهد 
مــورد ظن نیروهای انتظامات قــرار گرفت و 
دقایقی بعد ماموران گشت کالنتری میرزا 
کوچک خــان مشهد حلقه هــای قانون را بر 
دستان او و همدستش گره زدند. در حالی که 
تصاویر ضبط شده دوربین های مــدار بسته 
همه صحنه های سرقت را نشان می داد دو 
جوان سارق به همراه موتورسیکلت سرقتی 
که سوار بر آن بودند به کالنتری انتقال یافتند 
و با  دستور سرهنگ محسن باقی زاده حکاک 
)رئیس کالنتری میرزا کوچک خان( توسط 
نیروهای زبده تجسس مورد بازجویی های 
تخصصی قــرار گرفتند. در ایــن میان جوان 
26 ساله مجرد پس از پاسخ به سواالت افسر 
پرونده، درباره سرگذشت خود به کارشناس 
سوم  ــالس  ک تــا  گفت:  کالنتری  اجتماعی 
راهنمایی تحصیل کردم اما به خاطر شرایط 
نامناسب خانوادگی نتوانستم درس بخوانم 
به همین دلیل مدرسه را رها کردم تا وارد بازار 
کار شوم در این میان به خاطر معاشرت با بچه 
محل هایم مسیر درست زندگی را گم کردم. 
احساس غرور و خودنمایی در وجــودم رخنه 
کرده بود تا این که یک نزاع سرنوشتم را تغییر 
داد. آن روز برای آن که نزد دوستانم خودی 
نشان بدهم در آن درگیری شرکت کردم که 
بعد از آن هم با شکایت طرف مقابل و به اتهام 
چاقوکشی روانه زندان شدم و بدین ترتیب مهر 

»سابقه دار« بر پیشانی ام خورد.
بعد از آزادی از زندان همچنان بیکار بودم و 
برای تامین هزینه های زندگی گاهی با یکی 
از بچه محل ها به کارگری می رفتیم تا این 
که در یک پیک موتوری مشغول کار شدم اما 
درآمدم آن چنان نبود که بتوانم به آرزوهایم 
ــا به همین ترتیب می گذشت  برسم. روزه
تا این که حدود سه ماه قبل در منطقه قلعه 
ساختمان با جوانی به نام »اردالن« آشنا شدم. 
ــراف یکی از ایستگاه های  او معموال در اط

اتوبوس پرسه می زد و قد متوسطی داشت. 
وقتی سرگرم گفت وگو با یکدیگر بودیم او از 
فروش موتورسیکلتی سخن گفت که سوار بر 
آن بود. اردالن گفت: موتورسیکلت سرقتی 
است که آن را به مبلغ 800 هزار تومان می 
ــدن موتورسیکلت  فــروشــد مــن هــم کــه بــا دی
وسوسه خرید آن به جانم افتاده بود نزد بچه 
محلمان رفتم و موضوع را با او درمیان گذاشتم 
قــرار شد من و »حسن« موتورسیکلت را به 
صورت شراکتی بخریم. به همین دلیل نفری 
400 هــزار تومان تهیه کردیم ولی قولنامه 
خرید به نام من نوشته شد. مدتی بعد از این 
ماجرا وسوسه سرقت رهایم نمی کرد. با خودم 
فکر می کــردم اگر با موتورسیکلت سرقتی 
در مراکز شلوغ و پرتردد سرقت کنیم پلیس 

نمی تواند ما را شناسایی کند.
این گونه بود که به همراه »حسن« سوار موتور 
ــارک موتورسیکلت ها در  شدیم و به محل پ
ــازار فــردوســی مشهد آمــدیــم.  ــ مــحــدوده ب
»حسن« با آن که گواهی نامه نــدارد هدایت 
موتورسیکلت را به عهده داشت. وقتی حسن 
مشغول باز کردن باتری یکی از موتورسیکلت ها  
بود ناگهان ماموران انتظامات به ما مشکوک 
شدند به طوری که راه گریزی نداشتیم چند 
دقیقه بعد هم ماموران انتظامی سر رسیدند و 

ما را به کالنتری انتقال دادند و ...
هنوز سخنان متهم 26 ساله به پایان نرسیده 
بــود که جــوان میوه فروشی با تماس تلفنی 
ماموران تجسس وارد کالنتری شد و با دیدن 
چهره متهم 26 ساله او را شناخت و اظهارات 
دزد موتورسیکلتش را دروغ دانــســت. این 
شاکی 21 ساله که از کشف موتورسیکلت 
خوشحال شده بود دربــاره چگونگی سرقت 
گفت: مدتی قبل به همراه یکی از دوستانم به 
پارک ملت مشهد رفتیم، موتور را در پارکینگ 
بــولــوار امامت گذاشتم و دو نفری به سوی 
ناگهان  که  رفتیم  بهداشتی  هــای  سرویس 
دوستم متوجه سرقت موتورسیکلت شد. من 
هم بالفاصله به دنبال دزد دویدم که پایم لغزید 
و به زمین افتادم اما دوستم چهره یکی از آن 
دو سارق را دیده بود او همین جوان 26 ساله 

است که دست بند بر دست دارد و ... 
شایان ذکر است متهمان این پرونده با دستور 
قاضی سید جــواد حسینی )معاون دادستان 
مرکز خراسان رضوی( و برای کشف سرقت های 

احتمالی دیگر به پلیس آگاهی انتقال یافتند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 شرور مسلح  در عملیات پلیس
به زانو درآمد

توکلی- شرور مسلح فراری  جنوب شرق کشور  
در عملیات پلیس شهرستان نرماشیر  دستگیر 
شهرستان"نرماشیر"  انتظامی  فرمانده  شد. 
ــرور مسلح سابقه دار  بــا بیان ایــن کــه، ایــن ش
منطقه ای  از شرق کرمان را با اقدامات مجرمانه 
خود  به  هم  ریخته  و موجب سلب  آسایش و امنیت 
مردم محروم   منطقه شده بود،گفت: متهم به 
جرم اخاذی ، تیراندازی و اخالل در نظم عمومی 
مدت یک سال تحت تعقیب مقام قضایی بود.
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ" یوسف آبادی"  
افزود:  با دستورات مقام انتظامی، سرانجام  با 
تالش های گسترده  نیروهای  پلیس اطالعات و 
امنیت  شهرستان ،متهم در عملیات ضربتی  در  
مخفیگاهش به دام  افتاد که پس از طی مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضایی  شد.
 این مسئول انتظامی  خاطرنشان کرد: در این 
عملیات یک قبضه ســالح  و مقادیری مهمات 
كشف شد، وی اظهار  کرد: دستگیری این شرور 
مسلح ،خوشحالی  مسئوالن  و مردم منطقه را  به 

دنبال داشت.

هشدار پلیس درباره سرقت 
طالهای کودکان

    همراه داشتن زیورآالت و دوچرخه گران بها، 
بچه ها را در معرض آسیب قرار می دهد.

     چرا فرزندان تان را با همراه کردن زیورآالت و 
اشیای گران بها طعمه سارقان می کنید؟

     زیورآالت برای دختر بچه ها به معنای ایجاد 
ناامنی برای آن هاست

     هنگامی که بچه ها در شهر تنها تردد و بازی 
می کنند، زیورآالت آن ها را در منزل نگه دارید.

     فرزندان تان را همراه با زیورآالت گران بها در 
کوچه و خیابان رها نکنید.

     همراه داشتن زیــورآالت گران قیمت برای 
کودکان دردسرساز است.

     زیورآالت همراه کودکان به سارقان انگیزه 
سرقت می دهد.

     کودکانی که زیــورآالت همراه دارند طعمه 
مناسبی برای سارقان هستند.

    زیورآالت همراه دختر بچه ها امنیت آن ها را 
به خطر می اندازد.

    کودکان با همراه داشتن زیورآالت و وسایل 
گران قیمت آسیب پذیر می شوند.

     بچه ها نباید با اشیا و وسایل گران قیمت تنها 
در شهر تردد کنند.

ــازه ندهید هــمــراه با  ــان اجـ     بــه کــودکــان ت
زیورآالت و اشیای گران مثل دوچرخه به تنهایی 

به بازی و تردد در کوچه و  خیابان بپردازند.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- دو سارق سابقه دار در حالی شب 
دلهره آوری را در خیابان سناباد مشهد رقم زدند 
که حضور سریع و به موقع پلیس به سیگنال های 

وحشت پایان داد.
به گزارش خراسان، شب یازدهم آبان جوان 35 
ساله ای وارد سرویس بهداشتی منزل ویالیی 
در خیابان سناباد شد او چند لحظه بعد صدای 
ورود فردی به درون منزل را شنید و با تصور این 
که پدرش به منزل بازگشته، اهمیتی به موضوع 
ــروج از سرویس  ــوان در حــال خ نــداد! ایــن ج
بهداشتی بود که ناگهان در جا میخکوب شد او 
از الی در سرویس بهداشتی جوان غریبه ای را 
دید که مشغول جمع آوری لوازم منزل بود! پسر 
صاحبخانه که تازه فهمیده بود دزدان وارد منزل 
شده اند، گوشی همراهش را به آرامی برداشت 
و از درون سرویس بهداشتی با خواهرش که در 
طبقه باالی منزل بود تماس گرفت. این جوان 
سپس وحشت زده ماجرای ورود دزدان را به 
پلیس 110 گزارش داد و خود نیز سکوت کرد تا 
جلب توجه نکند! دو سارق حرفه ای تلویزیون ال 
ای دی بزرگ، ضبط صوت دیجیتالی و مقداری 
دیگر از لوازم را به داخل حیاط منزل ویالیی 
بردند و درون پراید صاحبخانه گذاشتند چرا که 
یکی از سارقان لحظاتی قبل سوئیچ خودرو را از 
روی اپن آشپزخانه برداشته بود و قصد داشتند 
اموال سرقتی را با خودروی صاحبخانه بیرون 
ببرند! هنوز چند دقیقه بیشتر از تماس تلفنی 
جوان مذکور با سیگنال های وحشت نگذشته 
بود که خودروی گشت کالنتری سناباد مشهد 
وارد محل شد و بالفاصله نیروهای انتظامی 
با فرماندهی سرگرد بیگی )رئیس کالنتری( 

عملیات دستگیری دزدان را آغاز کردند.
»سعید« )یکی از سارقان( که با دیدن پلیس 
ــودروی صاحبخانه پیاده شده بــود، پا به  از خ
فرار گذاشت اما قبل از آن که بتواند در تاریکی 
شب راه گریزی پیدا کند، در محاصره نیروهای 
بر  قانون  هــای  حلقه  و  شد  گرفتار  انتظامی 

دستانش گره خورد!
گزارش خراسان حاکی است، در همین حال 
»حمید« )ســارق دیگر( که از وقایع بیرون از 
منزل  از  سرقت  وسوسه  نداشت  خبر  منزل 
ویالیی دیگر به جانش افتاد و از راه پله های 
پشت بام وارد منزل دیگری شد اما ناگهان، 
جیغ و فریاد ساکنان منزل با دیدن مرد غریبه، 

به هوا برخاست.

اهالی منزل وحشت زده فــرار می کردند که 
صاحبخانه روی پله ها با دزد جوان روبه رو شد و 
به او گفت: این جا چه می کنی؟! »دزد« که سعی 
داشت خونسردی خود را حفظ کند، خیلی آرام 
و طبیعی گفت: من از کارآگاهان پلیس آگاهی 
هستم و به دنبال دزد می گردم که او را دستگیر 
کنم! ولی صاحبخانه که حرف های او را باور 
نمی کرد بی درنگ گوشه کاپشن دزد جوان 
را گرفت تا از فرارش جلوگیری کند. در همین 
حال ســارق حرفه ای کاپشن خود را از تنش 
بیرون آورد و با شکستن در منزل راه فــرار به 

منزل ویالیی دیگر را هموار کرد.
این دزد 27 ساله که از طریق نورگیر به درون 
منزلی دیگر وارد شده بود، خانه را تاریک و غرق 
در سکوت یافت و فهمید که کسی در آن منزل 
حضور ندارد بنابراین با خیال راحت به دنبال 
اشیای بــاارزشــی می گشت تا ایــن که محل 

نگهداری مقادیر زیادی طال را پیدا کرد.
او طالها و مبالغ زیــادی دالر و وجه نقد را در 
جیب هایش ریخت و با سرقت لپ تاپ و برخی 
ــوازم قابل حمل دیگر وارد حیاط شد تا به  ل

همدستش بپیوندد.
از سوی دیگر نیروهای کالنتری سناباد مشهد 
که همه راه های فرار را بسته بودند این منزل 
ویالیی را نیز به محاصره درآوردند و او را هنگام 

خروج از منزل به دام انداختند.
ــان حــاکــی اســـت: دو ســارق  ــراس گـــزارش خ
حرفه ای که سوابق متعدد سرقت دارند برای 
ــای تخصصی بــه دایـــره تجسس  بــازجــویــی ه
کالنتری هدایت شدند و به سه فقره سرقت 
اعتراف کردند. همچنین بررسی های بیشتر 
نشان داد که »سعید« یک مــاه قبل به اتهام 
ســرقــت طــال از مــنــزل یــک شــهــرونــد، توسط 
دستگیر  مشهد  مصالی  کالنتری  مــامــوران 
شده و 48 ساعت قبل از دستگیری دوباره و با 

سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شده بود.
همدست دیگر وی نیز سوابقی مانند زورگیری 

را در پرونده سیاه خود دارد. شایان ذکر است: 
از مدتی قبل، برخورد قاطعی با یغماگران اموال 
مردم با دستورات ویژه سرهنگ عباس صارمی 
ساداتی )رئیس پلیس مشهد( و با حمایت های 
بی دریغ دستگاه قضایی در مشهد آغاز شده 

است.

سیگنال های وحشت از سرویس بهداشتی به گوش رسید

   اموال کشف شده از سارقان  سابقه دار

  دو متهم دستگیر شده

ماجرای کارآگاه بازی دزد سابقه دار!
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شاخص

قیمت زعفران طی 6 ماه نصف شد 
قیمت زعفران نگین که اردیبهشت امسال در 
بورس به 16 هزار تومان )به ازای هر گرم( هم 
رسیده بود، اکنون به هفت هزار تومان رسیده 
است. اجرای طرح خرید حمایتی توسط دولت 
اندکی بــازار را احیا )نگین تولید 97 از شش 
هــزار و 700 به هفت هــزار تومان رسید( و از 
افت بیشتر جلوگیری کرد اما قیمت ها، به ویژه 
محصول تولید 97 بسیار کم است. محصول 
نگین نو هم اکنون در بورس حدود 9 هزار تومان 
است که باز هم نسبت به نرخ خرید حمایتی )10 
هزار  تومان( و همچنین نرخ های سال قبل بسیار 

پایین است. 

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

ایرانی ها نصف متوسط جهانی 
مالیات می دهند

تسنیم- شاخص  اقتصادی که نشان دهنده کم 
بودن سهم مالیات در اقتصاد ایران است، شاخص 
»نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی« است. در 
ایران این نسبت حدود 7 تا 8 درصد است در حالی 

که میانگین این شاخص در دنیا 14 درصد است.

 راست و دروغ آمارهای کاهش
 ۴0 درصدی قیمت مسکن

آخرین خبر- در حالی که برخی مسئوالن از کاهش 
30 تا 40 درصــدی قیمت ها در بــازار مسکن خبر 
می دهند، آمار ها تنها ایجاد ثبات در بازار مسکن را 
نشان می دهد. در این زمینه ایرج رهبر دبیر انجمن 
انبوه ســازان استان تهران در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اعالم کرد که قیمت مسکن در 

تهران زیر 5 درصد کاهش داشته است.

وعده مشروط کاهش قیمت خودرو 

ایسنا - مدیرعامل ایدرو، در حاشیه افتتاح نمایشگاه 
بین المللی قطعات و لــوازم جانبی خــودرو، اظهار 
کرد: تا امروز قــرارداد داخلی سازی 120 میلیون 
یورو قطعه خودرو، با قطعه سازان داخلی نهایی شده 
است. وی پیش بینی کرد: با رسیدن قطعات تولید 
شده در داخل به دست خودروسازان، امکان کاهش 

قیمت خودروهای داخلی وجود خواهد داشت.

 فرار مالیاتی28 هزار میلیاردی 
با کارت های بازرگانی اجاره ای 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 28 هزار 
میلیارد تومان فرار مالیاتی به وقوع پیوسته را ناشی از 
صدور کارت های یک بار مصرف یا همان کارت های 
اجاره ای بازرگانی دانست. به گزارش صداوسیما،در  
برنامه مناظره جمعه شب شبکه یک که به موضوع 
روند صدور کارت های بازرگانی و نحوه استفاده از آن 
اختصاص داشت، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز شرایط موجود 
درباره روند صدور و استفاده از کارت های بازرگانی را 
ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: 28 
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه آن 
ها به دلیل صدور کارت های یک بار مصرف یا همان 

کارت های اجاره ای بازرگانی است. 

 واکنش یک شرکت نفتی
 به اتهام خام فروشی قیر 

حسین بردبار - مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
جی با رد گزارش صداوسیما دربــاره خام فروشی 
ماده اولیه قیر توسط این شرکت گفت: اسکله نمایش 
داده شده دراین گزارش متعلق به این شرکت نیست 
و صادرات وکیوم باتوم)ماده اولیه قیر( نیز از آن قابل 
قبول نیست.مجید اعظمی دیروز در نشستی خبری 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا از 
اسکله ای که از صداوسیما نشان داده شد، ماده 
اولیه قیر )وکیوم باتوم( صادر شده است یا خیر گفت: 
اسکله ای که در گزارش صداوسیما نمایش داده شد، 
اسکله شماره 51 است، این اسکله از نوع سوخت 
رسان و با کشتی روی آن متعلق به شرکت بناگستر 
است که یک بانکرینگ بزرگ و سوخت رسان است 

که خودش را برای این کار خراب نمی کند.

 اطالعیه بانک مرکزی 
برای فعال سازی رمز دوم پویا 

روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم 
کرد:  انجام تراکنش های بانکی و پرداخت از ابتدای 
دی ماه امسال، صرفًا با رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد 
بود. این بانک  از هموطنان خواسته است به منظور 
دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه، به بانک 
صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.روابط عمومی 
بانک مرکزی تاکید کرده که مشتریان بانک ها الزم 
است برای پیشگیری از برداشت های غیرمجاز در 
فضای مجازی، صرفًا از درگاه های مجاز بانکی و 
پرداخت استفاده و از ارائه اطالعات در درگاه های 

مشکوک جدًا خودداری کنند.  
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

طبق گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
مجلس، روش های آزادسازی سهام عدالت به 
تصویب این کمیسیون رسیده و برای تصمیم 
گیری در صحن مجلس به هیئت رئیسه تقدیم 
شده است. بر این اساس دو روش برای "واگذاری 
خانوار  سرپرست  به  عدالت"  سهام  مدیریت 
پیشنهاد می شود که توسط وی قابل انتخاب 
است. البته آزادسازی نهایی به فاصله 2 تا 5 سال 

انجام خواهد شد. 

2 روش انتقال مالکیت و فرایند انتقال	 
به گزارش خراسان و طبق متن این گزارش، این 
دو روش عبارت اند از: دریافت سهام یا دریافت 
سهام در قالب صندوق قابل معامله. فرایند کار به 
این صورت است که سرپرست خانوار می تواند با 
مراجعه به سامانه سهام عدالت، فرم مخصوص 
دریافت سهام را تکمیل کند. بعد از آن گواهی 
الکترونیکی صادر شده از سوی شرکت سپرده 
گذاری مرکزی در اختیار سرپرست خانوار قرار 

می گیرد. بعد از آن سرپرست خانوار می تواند 
سهام را در بورس به فروش برساند اما با مبلغ به 
دست آمده فقط می تواند سهام و اوراق بخرد و 
امکان نقد کردن آن را ندارد. البته این امکانات 
فراهم شده است: 1- سود سهام را دریافت کند 
2- در افزایش سرمایه شرکت کند و حق تقدم را 
به فروش برساند 3- در صورت افزایش سهام از 
قیمت پایه تعدیل شده، مازاد آن را بدون نیاز به 

جایگزین کردن با سهام به فروش برساند.

آزادسازی کامل بعد از 3 سال	 
گفتنی است با طی فرایند فوق صرفا مالکیت 
منتقل می شود و آزادســـازی کامل با قابلیت 
دریافت دارایی به شرحی که در ماده 10 آمده، 
قابل انجام خواهد بود. بر این اساس، شورای 
عالی اجرای سیاست های اصل 44 مجاز است 
حداقل دو سال پس از اجرای کامل قانون فروش 
سهام و اوراق بهادار موجود در سبد خانوار را به 
صورت تدریجی و در بازه زمانی حداقل سه ساله 

آزاد کند.
در صورتی که خانوار عالقه ای به دریافت سهام 
نداشت، می تواند فرم انتقال سهام به صندوق 
سرمایه گذاری معامله پذیر را تکمیل کند. این 
صندوق ها شامل مجموعه ای از سهام است که 
در بورس قابل خرید و فروش است. بنابراین در 
صورت انتخاب روش دوم به جای سهام شرکت 
ها، واحدهایی از این صندوق به سرپرستان 
خــانــوار تعلق خــواهــد گــرفــت. سهام عدالت 
خانوارهایی هم که به سامانه مراجعه نکنند و هیچ 
کدام از فرم ها را تکمیل نکنند به طور خودکار 
به صندوق های قابل معامله منتقل می شود و 
تا زمان مراجعه خانوار نزد سازمان خصوصی 

سازی باقی خواهد ماند.
طبق ماده 3 این الیحه، وزیر اقتصاد موظف شده 
است چگونگی شناسایی و ثبت نام خانوارهای 
ــای قبلی را  جامانده از سهام عدالت در دوره
تدوین و پیشنهاد کند و سازمان خصوصی سازی 

هم موظف به ثبت نام آن ها شده است. 

همزمان با اعالم شرایط ثبت نام طرح 
اقــدام ملی مسکن توسط وزارت راه 
و بنیاد مسکن و نیز آغاز  فرایند ثبت 
ــام بـــرای چــهــار اســتــان سیستان و  ن
بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی 
و قم، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرسازی، جزئیات بیشتری از این 
طرح از جمله مبلغ تسهیالت،  اقساط، 
میزان آورده اولیه و شرایط ثبت نام 

کنندگان را تشریح کرد.

8 شرط متقاضیان طرح	 
بر اساس اطالعات ارائه شده در سامانه 
ــرح اقـــدام ملی مسکن بــه نشانی  ط
https://tem.mrud.ir ، شرایط 

متقاضیان طرح به شرح زیر است:  
  متقاضی و افــراد تحت تکفل، باید 
فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی 
)از 1384.1.1 به بعد( باشند و از 
تاریخ 1357.11.22 از هیچ یک از 
امکانات نهادهای عمومی غیردولتی 
مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، 
واحد مسکونی یا تسهیالت یارانه ای 
خرید و ساخت واحد مسکونی استفاده 
نکرده باشند. به عبارتی فرم ››ج‹‹ وی 
در استعالم از سامانه مربوط، سبز 

باشد.
 متقاضی باید متأهل  یا سرپرست 

خانوار باشد.
 زنـــان خودسرپرست مــشــروط به 
داشتن حداقل 35 سال و خانم های 

مجرد باالی 35 سال 
  متقاضی باید حداقل پنج سال سابقه 
سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد 
تقاضا را داشته باشد. برای متقاضیان 

واحدها در شهرهای جدید، سابقه 
سکونت حداقل پنج سال در شهر جدید 
مورد تقاضا یا در شهر مادر مالک است.

بــرای  قانونی  منع  باید  متقاضی   
دریافت تسهیالت بانکی )نظیر چک 
 )... و  معوقه  تسهیالت  برگشتی، 

نداشته باشد.
 متقاضی باید توانایی تأمین هزینه 
ساخت مسکن )مـــازاد بر تسهیالت 

بانکی( را داشته باشد.
 متقاضی واجد شرایط باید امکان 
ســپــرده گــذاری حــداقــل 30 درصــد 
هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی 

را داشته باشد.
پرداخت  تــوانــایــی  باید  متقاضی   
تسهیالت  بانکی  مــاهــانــه  ــاط  ــس اق

دریافتی را داشته باشد.

جزئیات تسهیالت و آورده اولیه	 
معاون وزیر راه در بخش دیگر سخنان 
خــود، به تشریح سه نــوع تسهیالت و 
میزان آورده متقاضیان پرداخت. بر 
ایــن اســـاس،  برخی متقاضیان، در 
صندوق پس انداز یکم سپرده گذاری 
کــرده اند که قباًل می توانستند بین 
تومان  میلیون   160 و   120  ،80
)طرح زوجین( برای خرید مسکن وام 
بگیرند. این افراد با تفاهمی که صورت 
گرفته اســت، اکنون می توانند برای 
ساخت مسکن در طرح اقدام ملی، از 
این وام استفاده کنند. وی گروه دوم 
را افرادی برشمرد که می توانند از وام 
بافت فرسوده استفاده کنند. در این 
باره، بخشی از این وام از منابع صندوق 
توسعه و بخشی از منابع داخلی بانک 

)مسکن( به مبلغ 100 میلیون تومان  
تامین می شود. محمودزاده گروه سوم 
را افــرادی دانست که از وام این طرح 
به میزان 75 تا 100 میلیون تومان 
استفاده خواهند کرد. این وام از منابع 
داخلی بانک های عامل از جمله مسکن 
با نرخ 18 درصد کارمزد و بازپرداخت 
12 ساله پرداخت می شود. به گزارش 
خراسان، بدین ترتیب می توان گفت 
ــد شرایط در صورت  متقاضیان واج
دریافت وام 75 و 100 میلیون تومانی، 
برای واحدهای غیر از بافت فرسوده 
و نیز با فرض پرداخت اقساط بدون 
دوره توقف باید به ترتیب ماهانه مبلغ 
یک میلیون و 270 هزار تومان یا یک 
میلیون و 700 هزار تومان به عنوان 
اقساط بپردازند.البته مبلغ اقساط 

ــای درون بافت  ــده بــرای خرید واح
فرسوده کمتر خواهد بود. به طوری که 
وام 75 میلیون تومانی در این مناطق، 
بازپرداخت ماهانه 700 هزار تومانی 
خواهد داشت. همچنین زوجین ثبت 
نــام کننده در قالب صندوق مسکن 
یکم، برای دریافت وام 160 میلیون 
تومانی )مخصوص زوجین تهرانی( و 
خرید واحدها در این طرح باید ماهانه 
یک میلیون و 700 هزار تومان قسط به 
بانک بپردازند.معاون وزیر راه همچنین 
درباره آورده ای که متقاضیان باید برای 
ثبت نام اولیه در این طرح تامین کنند، 
گفت: در مرحله اول 30 درصد قیمت 
تمام شده پیش بینی شده باید واریز 
شود. به گزارش خراسان، در صورتی 
که متوسط قیمت ساخت را 2 میلیون 
تومان و متراژ یک واحد متوسط را 80 
متر مربع در نظر بگیریم، قیمت واحد 
200 میلیون تومان می شود که بر این 
اساس آورده اولیه حدود 65 میلیون 

تومان است.

سایت برای چه استان هایی باز 	 
شده است؟

طبق اظــهــارات معاون محمودزاده 
سامانه ثبت نام تا صبح سه شنبه برای 
چهار استان سیستان و بلوچستان، 
قم،  و  جنوبی  و  شمالی  ــان  ــراس خ
بازگشایی شده و متقاضیان در این 
چهار استان سه روز بــرای ثبت نام و 
ارسال مدارک فرصت دارنــد. پس از 
آن،به تدریج دیگر استان ها و تا یک ماه 
آینده متقاضیان کالن شهرها وارد روند 

ثبت نام خواهند شد. 

جزئیات ثبت نام طرح ملی مسکن 
مبلغ، تسهیالت، اقساط، آورده متقاضیان و شرایط ثبت نام کنندگان اعالم شد 

گام اول برای 
 آزادسازی
 سهام عدالت  
الیحه آزادسازی سهام عدالت 
در کمیسیون تخصصی مجلس 
تصویب شد
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان خبرداد: 

ارسال 5 درصد از پرونده 
نمایندگان مجلس به قوه قضاییه 

نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیئت  سخنگوی 
مجلس  گفت: حــدود 5-4 درصــد پرونده های 
بررسی شده از نمایندگان در هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارسال شده 
است. محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت 
وگو با فارس با اشاره به این که  200 پرونده در 
مجلس دهم در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
بررسی شده است، گفت: ما اگر می گوییم 200 
پرونده از نمایندگان داشتیم، به معنای این نیست 
که از تعداد 200 نماینده شکایت شده ودرگیر 
آن باشد بلکه برای نمونه ما نماینده ای داریم که 
20 پرونده شکایت از او در هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان وجود دارد یا نماینده ای با 10 پرونده 
ــت.وی دربــاره  در هیئت نظارت درگیر بــوده اس
اختالف نظر مجلس و مدیریت سابق قوه قضاییه 
درباره رسیدگی به شکایت از نمایندگان گفت: 
یک اختالف نظر بین مجلس و مدیریت سابق قوه 
قضاییه وجود داشت که در برخی موارد ریاست 
وقت قوه قضاییه یعنی آقای آملی الریجانی به این 
شکل موضوع را قبول نداشتند.مثال می گفتند 
ایــن دلیل نمی شود که قــوه قضاییه  رسیدگی 
بر  نظارت  هیئت  جلسه  در  تازگی  به  نکند.اما 
رفتار نمایندگان  با مسئوالن قوه قضاییه، آقای 
اسماعیلی)سخنگوی قوه قضاییه( گفته که آقای 
رئیسی اعالم کرد که »من دنبال تعامل با مجلس 
هستم و ایــن هیئت را به رسمیت می شناسم و 
حتی اگر نظری مخالف این قانون داشته باشم، 
اما معتقدم که قانون باید اجرا شــود.«وی ادامه 
داد : هیئت همچنین تخلفات و مسائل مالی یک 
نماینده را به شــورای نگهبان ارســال می کند و 
اگر شورای نگهبان هم درخواست ارسال پرونده 

داشته باشد انجام می شود.

شوک بزرگ به اعتدال گرایان 
ایلنا: الریجانی به تازگی گفته که دیگر نامزد مجلس نمی شود 

ــاره تصمیم علی  ادعــای یک خبرگزاری درب
الریجانی بــرای حضور نیافتن در انتخابات 
پیش روی مجلس شورای اسالمی اگر صحت 
داشته باشد یک شوک بــزرگ بــرای جریان 
همسو با دولت و اعتدال گرایان در انتخابات 
یازدهم مجلس است. طی روزهای اخیر گمانه 
زنی ها درباره عبور اصولگرایان از الریجانی 
رنگ واقعیت گرفت و احمد امیرآبادی اعالم 
کرد که فهرست انتخاباتی این جریان در قم 
بدون حضور علی الریجانی بسته شده است و 
عماًل برای او جایی در میان اصولگرایان در قم 
نیست. الریجانی گرچه در انتخابات سال 94 
هم در فهرست اصولگرایان نبود اما در فهرست 
امید حضور داشت و سرلیست این جریان در 
قم بود. اما در شرایط کنونی تنها اصولگرایان 
نیستند که تصمیم عبور از الریجانی را گرفته 
اند و  اصــالح طلبان هم طی ماه های اخیر 
ضمن انتقاد از ائتالف انتخاباتی با جریان 
های موسوم به اعتدال گرایان، بر بستن لیست 
های انتخاباتی اصالح طلبانه تأکید کرده اند. 
موضوعی که به طور غیرمستقیم خط و نشانی 
بــرای اعتدال گرایان متشکل از اطرافیان 
الریجانی و حامیان دولت است. به خصوص 
این که بدانیم در فهرست امید برای دور پیشین 
انتخابات مجلس که درتهران تدوین شده بود، 
اسامی برخی چهره های نام آشنای نزدیک 
به الریجانی آمده بود و وارد مجلس نیز شدند. 
روزنامه آفتاب یزد روز گذشته در گزارشی با 
اشــاره به همین موضوع از اصطالح »دوران 
الریجانی نخواهی« استفاده کرد و نوشت: علی 

الریجانی برای برون رفت از وضعیت فعلی که ما 
نام آن را » دوران الریجانی نخواهی« گذاشته ایم 
قطعًا طرح و برنامه هایی خواهد داشت. دراین 
باره ناصر ایمانی در گفت و گو با سازندگی  
وضعیت الریجانی و جریان او را »پیچیده « 
توصیف کرد و گفت: »قاعدتا شاید الریجانی 
دیگر تمایلی نداشته باشد نوعی ائتالف ولو 
نانوشته و ناگفته مانند دوره قبل با اصالح طلبان 
داشته باشد و از طرفی اصالح طلبان هم با خط 
و نشان هایی که در این دوره می کشند آن ها 
هم تمایل ندارند بخواهند از غیراصالح طلب 
خالص با افراد یا جریان هایی ائتالف کنند.«  با 
این حال روز گذشته خبرگزاری اصالح طلب 
ایلنا به نقل از یک منبع موثق که نام او را منتشر 
نکرد، مدعی شد که علی الریجانی به تازگی 
در جمع برخی از فعاالن سیاسی نزدیک به 
خود در شهر قم اعــالم کــرده که دیگر نامزد 
انتخابات نمایندگی مجلس نمی شود و تا 
کنون هرچه در توان داشته برای کشور به کار 
گرفته است. این خبرگزاری با اشاره به حضور 
12ساله الریجانی در کرسی ریاست مجلس 
تأکید کرد که او در این زمینه تصمیم قطعی 
گرفته است. با این حال ترقی از اعضای حزب 
مؤتلفه درخصوص حذف الریجانی از لیست 
اصولگرایان گفت که دربــاره هیچ کس هیچ 
بحثی تاکنون صورت نگرفته است. از سوی 
دیگر به نظر می رسد اگر تصمیم الریجانی 
برای نامزد نشدن در انتخابات اسفند امسال 
جدی باشد، باید او را یکی از نامزدهای بالقوه 
انتخابات  ریاست جمهوری در 1400  بدانیم.  

واکنش 2 چهره اصالح طلب به انتقادات از طرح »سرا« 
جواد امام: طرح سرا به تصویب سه چهارم حاضران رسید 

ایجاد سازوکار جدید انتخاباتی اصالح طلبان با 
نام »سرا« که کلیات آن به تازگی در جلسه شورای 
سیاست گذاری عالی این جریان به تصویب رسید، 
همچنان محل بحث و گفت و گو میان چهره های 
سیاسی است. »سرا« یک وب سایت اینترنتی 
است و  اصالح  طلبان به عنوان »انتخاب کننده« به 
عضویت آن درمی  آیند و در یک رای  گیری شفاف 
و دموکراتیک، از میان نامزدهای واجد شرایط، 
فهرست نامزدهای اصالح  طلبان را در تهران و 
مراکز استان ها برمی گزینند. براساس گزارش 
های منتشر شده عــالوه بر حزب کــارگــزاران و 
اعتماد ملی، احزاب دیگری مانند حزب اسالمی 
ــار، انجمن اسالمی معلمان و حــزب پیشرو  ک
اصالحات هم از مخالفان طرح جدید اصالح 
طلبان هستند. حال برخی از چهره های مدافع 
این طرح می گویند قرار است نظر مخالفان در 
جزئیات این طرح لحاظ شود و حتی این منتقدان 

به عنوان ناظر این فرایند قرار بگیرند.  

امام: طرح سرا به تصویب سه چهارم 	 
حاضران رسید

جــــواد امــــام عضو 
شـــــــــورای عــالــی 
ســیــاســت گـــذاری 
ــالح طــلــبــان با  ــ اص
ــاره بــه جزئیات  اشـ
جلسه تصویب طرح 
سامانه رأی سنجی 
اصالح طلبان)سرا( گفت: دوستان در جلسه راجع 
به طرح سرا انتقاداتی داشتند که در جلسه مطرح 
و در همان جا گفته شد اگر ابهامی هست در زمان 
رسیدگی به جزئیات رفع خواهد شد، درباره این 
موضوع چندین جلسه بحث، بررسی و اظهارنظر 
انجام و در نهایت منتج به تصمیم گیری شده که 
کلیات طرح به تصویب سه چهارم حاضران نیز 
رسیده است. مدیرعامل بنیاد باران درباره این که 
آیا این طرح مورد تایید آقای خاتمی قرار گرفته 

است یا نه، گفت: به نظر این جانب آقای خاتمی هم 
ــرا که  ــرح استقبال خواهند کــرد؛ چ ــن ط از ای
مسئولیت از دوش ایشان هم برداشته خواهد شد . 
وی با اشــاره به نقدهای مطرح شده دربــاره این 
موضوع اضافه کرد:  دوستانی که در یک حرکت 
جمعی حضور دارند شایسته نیست بیایند بعد از 
بحث و بررسی و اظهار نظری که شده و اکثریت به 
آن رای دادند، برخالف آن چه که در جلسه گذشته 
ــاره ایــن که  ــ ــام درب ــازی کنند. امـ ــوس اســت ج
کرباسچی اعالم کرد، 9 رای مخالف و چهار رای 
ممتنع به طرح سرا داده شده است، گفت: آن چه 
که در جلسه رخ داد پنج نفر مخالف بودند و دو نفر 

هم رای ممتنع بود که توسط حاضران داده شد.

موالوردی: در بررسی جزئیات نظرات 	 
مخالفان لحاظ می شود

شـــهـــیـــنـــدخـــت 
مـــــــوالوردی عضو 
دیگر شــورای عالی 
ــذاری  ســیــاســت گـ
اصالح طلبان هم در 
ــا  ــــت و گـــــو ب ــف ــ گ
اعتمادآنالین درباره 
روند این طرح گفت: بر اساس این طرح قرار است 
فعاالن سیاسی اصالح طلب و نه فقط بدنه احزاب 
ــدود 30 و چند حزب  و اعضای احـــزاب که ح
هستند، در سامانه ای وارد شوند و ثبت نام صورت 
گیرد. بعد از آن هم الیه های مختلفی وجود دارد 
که فرایند انتخاب نامزدها در آن انجام و نهایی 
می شود. وی در عین حال تأکید کرد که قرار 
نیست طرح در کل کشور اجرا شود؛ در تهران و 
چند کالن شهر دیگر)حوزه های انتخابیه که بیش 
از سه نماینده دارند( و در استان هایی که شورای 
اصالح طلبان استان خود اعالم آمادگی کنند، 
اجرا خواهد شد. موالوردی همچنین تأکید کرد 
که در بررسی جزئیات این طرح، نظرات مخالفان 

لحاظ می شود. 

عصرایران  مدعی شد  : شبکه افق سیما در  •
برنامه ای به مناسبت 13 آبان و درباره دخالت ها 
و اقدامات آمریکا، ترورهای گروه فرقان را نیز به 
این کشور نسبت داد. در این برنامه به ترورهای 
گروه فرقان در سال 1358 اشاره شد اما پس از 
نام سپهبد قرنی و استاد مطهری ناگهان به مهدی 
عراقی و دکتر مفتح )در 27 آذر 58( رسیدند و 
ترور مهم هاشمی رفسنجانی در چهارم خرداد 
1358 در دزاشیب شمیران را به عمد یا به سهو از 
قلم انداختند؛ حال آن که ترور هاشمی از ترورهای 

مهم تاریخ معاصر به شمار می آید.
تابناک مدعی شد : سال گذشته از طرف یک  •

آکادمی فوتبال در یزد تعدادی نوجوان برای برپایی 
اردویی به گرجستان می روند که طی حادثه ای تلخ 
دو نفر از آن ها در دریاچه تفلیس غرق می شوند. پس 
از رسیدگی به این پرونده، عباس قانع گزارشگر 
مشهور فوتبال به عنوان صاحب امتیاز این آکادمی 

از سوی دادگاه مجرم شناخته  شد.
تابناک نوشت: رائفی پور، فعال اصولگرا  گفت:  •

من در انتخابات شرکت نمی کنم، اما به مردم 
خواهیم گفت به چه معیار هایی در انتخابات رأی 
بدهند. روز گذشته فرید مدرسی، در توئیتی با 
انتشار پوستر مراسم »بیعت با امام عصر )عج(« با 
سخنرانی رائفی پور، نوشته بود؛ »رائفی پور با چراغ 
خاموش در حال عرض اندام برای انتخابات مجلس 

است و شبکه سازی کرده است.«
بولتن نیوز نوشت: گفته می شود، با توجه به  •

پیامد های منفی فعالیت های گروهک منافقین  در 
خاک فرانسه، دولت فرانسه اقدام به گرفتن برخی 
تصمیمات در قبال این تشکیالت می کند. فرانسه 
اعالم کرده است، این کشور ضمن حمایت بشر 
دوستانه از اعضای این سازمان در آلبانی، حضور 
کادرهای این سازمان در خاک فرانسه را محدود 
می کند. برخی خبرها حاکی از آن است که اخراج  
مریم رجوی و برخی کادرهای سیاسی این گروهک  

در دستور کار دولت فرانسه قرار گرفته است.
خبرآنالین مدعی شد : زاکانی که مهم ترین  •

سمت وی در طول دوران نمایندگی اش ریاست 
کمیسیون ویــژه برجام بــود، گویی قــرار است در 
انتخابات پیش رو نقش یک »کاندیداِی پروازی« 
را ایفا کند. اگر جامعه مدرسین در آن نقش داشت 
نامزدهای این لیست به زاکانی ختم نمی شد. اما 
میدان داری پایداری ها و فرزندان آیت ا... مصباح 
در تحرکات انتخاباتی این روزهای قم سبب شده 
اســت حداقل یک لیست قم با حضور تمام قد 

پایداری ها و رفقای سیاسی آن ها بسته شود.

ــران- امیر سرتیپ پوردستان رئیس مرکز  • ای
مطالعات راهبردی ارتش با اشاره به این که ارتش و 
سپاه رقابت سازنده با هم دارند، گفت: ورود نکردن 
ارتــش به مسائل سیاسی تدبیر امامین انقالب 
است، یعنی هم تدبیر حضرت امــام)ره( بود و هم 

تدبیر رهبر معظم انقالب است.
ــران و اتحادیه  • ــه همکاری ای کیهان- در ادام

اروپا، تیرماه 97 یک هیئت اروپایی برای آموزش 
ــادرات وارد  چگونگی اجـــرای نظام کنترل صـ
به  تخصصی  نشست های  طــی  و  شدند  کشور 
آموزش مسئوالن وزارت صنعت و معدن و گمرک 
پرداختند. به نظر می رسد اجرای این برنامه به 
افزایش فشارهای اقتصادی به کشور منجر خواهد 
شد. همان چیزی که آمریکا با FATF در قسمت 
مالی دنبال می کرد، این بار توسط اتحادیه اروپا در 

زمینه تجاری در حال پیگیری است.
ــدر عضو مجمع تشخیص  • ــرق- محمد ص ش

ــاره تــحــوالت منطقه گفت:  مصلحت نظام دربـ
سعودی ها کم کم در حال سر عقل آمدن هستند.

ایران- بهزاد صابری مشاور وزیر خارجه در پاسخ  •
به انتقادها از لوایح مرتبط با FATF گفت: هیچ 
سازوکاری مبنی بر ضرورت ارائه اطالعات مالی و 

بانکی به »اف ای تی اف« وجود ندارد.
همشهری- این روزنامه در گزارشی با تیتر  •

ــی با پــالک تــهــران« نوشت: ممنوع شدن  »دالل
فعالیت تاکسی های اینترنتی پالک شهرستان در 
پایتخت، بازار سیاهی برای تعویض پالک خودرو به 

وجود آورده است.
جام جم- اگر در الیحه بودجه سال آینده، گزینه  •

افزایش قیمت بنزین گنجانده شود، احتمااًل با رأی 
منفی مجلس مواجه خواهد شد؛ چراکه نمایندگان 
می دانند رأی آن ها به گرانی بنزین موجب کاهش 
رای آوری خودشان در انتخابات پیش رو خواهد شد. 
بنابراین دولت هم با اطالع از این واقعیت، احتمااًل 
به دنبال تصمیم گیری درباره گران کردن بنزین از 
مجرای شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است.

درهای مجتمع غنی سازی زیر زمینی ایران به روی خبرنگاران هم باز شد 

فردو به زودی به »هزار سو« می رسد 
هادی محمدی – روز گذشته و در ادامه سیاست 
درهای باز سازمان انرژی اتمی ایران، خبرنگاران 
رسانه های گروهی توانستند برای اولین بار به 
صورت جمعی از مهم ترین سایت هسته ای ایران 
یعنی مجتمع غنی ســازی فــردو بازدید داشته 
باشند. این رویداد در حالی انجام شد که چهار روز 
قبل از آن رئیس جمهور در فرمانی ضمن اعالم 
آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران 
از سازمان انرژی اتمی خواست تا غنی سازی در 
فردو را آغاز کند. در این بازدید که بهروز کمالوندی 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز حضور داشت، 
توضیح داده شد که 1044 سانتریفیوژ موجود 
در سایت فردو به زودی به حداکثر ظرفیت غنی 
ــزار سو اســت خواهند  ــدود ه ــازی خــود که ح س
رسید و می توانند در مجموع ظرفیتی به میزان 
90درصد پیش از برجام را تولید کنند، این اقدام 
در شرایطی انجام می شود که طبق برجام باید 
11 سال دیگر در فردو کار غنی سازی صورت می 
گرفت اما با بدعهدی و نقض برجام از سوی غرب 

این کار زودتر از موعد مقرر انجام شده است. 
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یک نابغه دنبال اتمام اختراعی است که بتواند زندگی انسان ها را زیرورو کند اما  
خودش قربانی این اختراع می شود. به گمانم »پودر پرواِز« هری پاتر، بتواند مثال 
خوبی باشد. بیایید تصور کنیم روزی ایده »پــودر پــرواز« بشود جرقه  ذهن فرِد 
خالقی که می خواهد آن را اجرا کند. یعنی مثل همان سکانِس تخیلی از اپیزود دوم 
»هری پاتر«، فردی پیدا بشود که مقدمات و ابزار اختراع پودری را فراهم کند که بشود مقداری از آن را 
روی خودت بپاشی و سر از مکان دیگری درآوری! به نظر شما، زندگی برای فردی که دارد روی چنین 
اختراعی کار می کند به چه شکل می گذرد؟ آیا تمام زندگی اش در خلق این ایده خالصه نمی شود؟ به 
نظر می رسد این جور آدم ها سبِک زندگی خاصی دارند که می توانند به دلیل تحقق ایده شان، خطرها 

و سختی های زیادی را متحمل شوند و ماه ها و سال ها روی یک طرح خاص کار کنند. یادداشت نکته ها، 
در تاریک روشن صبح، در طول مسیرهای رفت و آمد و ...  تمامی این ها، نشان می دهد که مخترع بودن، 
یک شیوه از زندگی است که تمام ابعاد زندگی فرد را درگیر می کند. حاال همه ما می دانیم بخش قابل 
توجهی از پیشرفت تمدن بشری مرهون چنین تالش های افرادی بوده است که موفق شده اند تا با 
اختراع یا اکتشاف شان مشکالت جهان را حل کنند و باری از دوش مردم بردارند. در مقابل، ایده های 
بکِر دیگری که تنها پروژه هایی بوده که در عین موفقیت آمیز بودن خواه بر اثر یک اشتباه ساده یا آشنا 
نبودن با خطرات احتمالی، در نهایت منجر به از دست رفتن جان صاحِب ایده شده اند. در پرونده امروز 

قرار است آن چه را به این مخترعان بخت برگشته گذشته است، مرور کنیم.

نوابغی که قربانی اختراع یا کشف خود شدند!
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ویلیام بوالک1۸13-1۸67

طراح اولین چاپ پرسی

در زمــان بـــوالک، طراحی 
دستگاه چاپی با سرعت 

ــی در  ــاب ــق بــیــشــتــر، ان
صنعت چاپ به حساب 
می آمد. بــوالک طراح 

نخستین ماشین چاپ 
پرسی بود.

 ماشینی که او طراحی کرده 
بود از قطعات متحرک بسیار زیادی تشکیل شده بود. 
مرکزی  دفتر  ــرای  ب ماشین  نصب  مشغول  که  زمانی 
روزنامه Philadelphia Public Ledger بود و تاش 
می کرد که تسمه دستگاه را روی قرقره نصب کند، پایش 

الی دستگاه گیر کرد و خرد شد. 
در عمل جراحی که در سال ۱۸۶۷ روی پایش انجام 

شد، قانقاریا گرفت و پایش قطع شد. 

مهسا فارسی | خبرنگار

ماری کوری 1۸67-1934

 نابغه فیزیک و پزشکی

شاید بتوان گفت ماری کوری مشهور ترین دانشمندی است که 
به واسطه فعالیت علمی خودش درگذشت. او فیزیک دان 

و شیمی دان مشهور لهستانی- فرانسوی بود که در سال 
۱۸۶۷ در ورشو پایتخت لهستان به دنیا آمد. در سال 
۱۸۹۸ ماری کوری و همسرش عنصر رادیوم را کشف 

می کنند و سال ها تحقیقات شان روی عناصر رادیویی، 
ویژگی ها و قابلیت های این کشف مهم بوده است. کمتر 

کسی است که اسم ماری کوری را نشنیده باشد چرا که نظریات 
و ابداعات کوری در زمینه فیزیک و مواد رادیواکتیو زمینه ساز بسیاری از کشف های امروزی 
را علوم فیزیک، شیمی و پزشکی محسوب می شود. ماری کوری؛ زنی که اگر اکتشافت او در 
زمینه پزشکی نبود، امروزه جان بسیاری از افراد نجات پیدا نمی کرد. بسیاری افراد معتقدند 
مرگ کوری درست مثل زندگی تأثیرگذارش، راه را برای درک بهتر علم هموار کرده است. 
در آن زمان به این دلیل که اطاعات کاملی درباره خطرات  قرار گرفتن در مقابل اشعه ایکس، 
وجود نداشت، کوری مدت زمانی طوالنی)حدود ۱۵ سال( در معرض اشعه های عناصر 
خطرناک رادیواکتیو، آسیب های جدی دید و بر اثر عوارض همین اشعه ها، در چهارم ژوئیه 
۱۹34 به واسطه کم خونی مبتا به سرطان شد و جان خود را از دست داد. جالب است بدانید 

کوری را اولین زنی می خوانند که مفتخر به دریافت جایزه فیزیک نوبل شده است.

فرانز ریشلت1۸7۸-1912

ناجی خلبانان

فرانز ریشلت به »خیاط پــرنــده« شهرت داشــت؛ 
خیاطی که از پایه گــذاران چتر نجات امروزی 

به حساب می آید. چرا که این مرد فرانسوی، 
متولد اتریش و بسیار عاقه مند به طراحی 
چتر و چتربازی بوده است. ایده چترنجات 

ــرای ریشلت مطرح شد که  ــت زمانی ب درس
هواپیما اختراع جدیدی محسوب می شد و زمانی 

که ریشلت روی طراحی خود کار می کرد، مکانیِک 
چگونگی فرار خلبانان از هواپیمای آسیب دیده در حال بررسی و آزمایش و 
از موضوعات روز علم و فناوری بوده است. همین عاقه او موجب اختراع و 
پیشتازی اش در این زمینه شد. او که حرفه اصلی اش خیاطی بود، در وقت 
آزاد خود مشغول طراحی و چگونگی دوخت و دوز چتر نجات پرنده می شد. در 
نهایت  توانست یک چتر خاص را طراحی کند که توسط شخص چترباز پوشیده   
و پس از پریدن از ارتفاع، چتر آن باز می شد. ریشلت برای تمرین و امتحان کردن 
ایده اش از آدمک ها استفاده می کرد. چندین بار هم به وسیله آدمک این چتر را 
از طبقه پنجم آپارتمان محل زندگی اش با موفقیت آزمایش کرد ولی بیشتر تمایل 
داشت تا روی انسان واقعی این آزمایش را انجام دهد. سرانجام هم کار خود را 
کرد. در 4 فوریه ۱۹۱2 ، با پرش از برج ایفل، اختراع خود را آزمایش کرد. او به 
ماموران شهر پاریس دروغ گفته بود که تصمیم گرفته است از مدلی پاستیکی 
به جای خود استفاده کند ولی در زمان آزمایش، خودش چترنجات طراحی 
شده را پوشید. او چتر نجات را پوشید و خودش را پرت کرد اما چتر به درستی 
عمل نکرد و   از فاصله ۵۷ متری به زمین پرتاب شد. بعد از مرگ ریشلت بسیاری 
او را دانشمند دیوانه خطاب کردند، اما امروزه اهمیت اختراع فرانز ریشلت 

بر دانشمندان، خلبان ها و عاقه مندان به پرش با چتر نجات پوشیده نیست.

توماس اندروز 1۸73-1912

بچه پولدار تایتانیکی

توماس اندروز مخترع محسوب نمی شود چون طراح چندین 
کشتی بوده است. جالب است بدانید او کشتی آر ام 

اس تایتانیک را طراحی کرده بود. این تاجر و معمار 
بریتانیایی در هفتم فوریه سال ۱۸۷3 در شهر کامبر 
ایرلند شمالی در خانواده ای مرفه به دنیا آمد که شاید 

به همین دلیل ایده طراحی کشتی های لوکس را در 
سر می پرورانده است. در ۱۶ سالگی به عنوان کارآموز در 

شرکتی تخصصی که مدیریت آن را عمویش برعهده داشت، 
مشغول به کار شد. به همین دلیل تجربیات زیادی درباره طراحی کشتی به دست آورده 
بود. او یک ماه در کارگاه ساخت کابین کشتی و بیشتر از دو ماه را روی کشتی و ۱۸ ماه 
از دوره کارآموزی اش را در قسمت طراحی و نقشه کشی این شرکت گذراند. اندروز در 
سال ۱۹۰۱ پس از تاش های موثر در بخش های مختلف شرکت به عضویت مؤسسه 
معماران نیروی دریایی درآمد. شاید زمانی که توماس اندروز کشتی لوکس تایتانیک را 
طراحی می کرد هرگز احتمال غرق شدن آن را نمی داد. در حالی که در حادثه تایتانیک 
و پس از عملیات کمک رسانی به مردم او در نهایت بهت زدگی به اتاق فرست کلس رفت و 
به یک نقاشی خیره و سپس غرق شد. »حادثه بزرگ کشتی تایتانیک در ۱4 آوریل سال 
۱۹۱2 اتفاق افتاد. تایتانیک در اقیانوس آتانتیک شمالی دچار حادثه شد. وسعت این 
حادثه دریایی به قدری بود که آن را بزرگ ترین و مشهورترین حادثه دریایی اوایل قرن 2۰ 
به خاطر دارند و هنوز نیز در یادها مانده است. روزنامه »نیویورک هرالد« روز بعد از حادثه 
در صفحه اول خود چنین تیتری را کار کرد: »از مجموع ۱۸۰۰ نفر سرنشین  تایتانیک 
تنها ۶۷۵ نفر که عمدتا زن و کودک هستند نجات یافتند.« البته چندی بعد معلوم شد 
که آمار دقیق این بوده است: از 2 هزار و 223 نفر مسافر فقط ۷۰۶ نفر نجات یافتند و 

هزار و ۵۱۷ نفر غرق شدند«.

اوتولیلینتال1۸4۸-1۸96

پادشاه گالیدرها

لیلینتال پیشگام اختراعات هوانوردی است. می گویند برادران رایت 
برای تحقق رویای پروازشان از لیلینتاِل آلمانی و کارهایش الهام گرفته 
بودند. لیلینتال چندین گایدر را با موفقیت طراحی کرد. او چندین 
پرواز موفق هم با گایدر ها داشته است. به همین دلیل لقب »پادشاه 
گایدرها« را به او دادنــد. لیلینتال ساخت و آزمایش گایدرها را در 
سال ۱۸۹۱ آغاز کرد. تپه هایی را انتخاب می کرد که بشود از انباشت 
باد پشت تپه استفاده کرد و در هوا معلق ماند.  لیلینتال خاق، برای 
انجام پروازهایش، چندین تپه ساخت و جاهای مختلفی را برای پرواز 
امتحان کرد، تا این که در سال ۱۸۹4یک تپه مخروطی شکل مصنوعی 
در نزدیکی خانه اش در حدود ۶۰۰ کیلومتری شمال برلین ساخت 
و آن را »کوه پــرواز« نامید. این تپه ۱۵ متر ارتفاع داشته و هنوز هم به 
عنوان یادبودی از لیلینتال سر جای خود ایستاده است و این قابلیت 
را داشت که او گایدرهای خود را بدون توجه به جهت باد راه اندازی 
کند. آخرین جمله لیلینتال به برادرش این بوده است که: »باید از خود 

که  آزمایش هایی  انجام  کنیم«.  گذشتگی 
تا  کمتر کسی جرئت انجامش را دارد 

معنی  واقعا  برسد،  نتیجه  بهترین  به 
دقیق ازخودگذشتگی است. او در ۹ 
آگوست سال ۱۸۹۶، مشغول انجام 

آزمایش هایی در تپه Rhinow بود که 
گایدرش به سمت زمین منحرف شد و او 

فرصت کنترل گایدر را پیدا نکرد. لیلینتال 
سرانجام از ارتفاع ۱۵ متری سقوط کرد و گردنش دچار شکستگی شد و 
3۶ ساعت بعد از دنیا رفت. جالب است بدانید این تپه که در سال ۱۹32 
به عنوان یادبودی برای لیلینتال به وجود آمده است، جنبه گردشگری 
پیدا کرده و زمینه آموزش های او به پارک لیلینتال تبدیل شده است. در 
 باالی تپه کره ای برنزی قرار گرفته که نام  اوتو لیلینتال روی آن حک شده

است.

هنری اسمولینسکی1933-1973

قربانی خودروی ترکیبی

هنری در سال ۱۹33 در یک خانواده 
آمریکایی - لهستانی به دنیا آمد؛ او 

مهندس حرفه ای بود که در شرکت 
با  ــودرو«  خـ پیشرفته  »مهندسی 
هدف معرفی خودروهایی ترکیبی 

کــه هــم ساختار خــودرویــی داشته 
باشند و هم بتوانند به پرواز درآیند، کار 

می کرد. هنری و همکارش »هارولد بلیک« 
ساخت این خودروی ترکیبی را در سال ۱۹۷3 به پایان رساندند که 
این مدل از ترکیب قسمت عقب هواپیمای »سسنا اسکای مستر« با 
خودروی »فورد پینتو« ساخته شده بود به این صورت که قسمت ُدم این 
محصول قابلیت اتصال و جدا شدن از خودرو را داشت. سرانجام در 
طول یکی از آزمایش ها در حالی که ماشین میان آسمان و زمین قرار 
داشت ناگهان بال ها جدا می شوند و خودروی پرواز سقوط می کند. 
هنری و همکارش در طی این آزمایش دچار سانحه شدند و جان خود 

را از دست دادند.

الکساندر بوگدانوف 1۸73-192۸

در جست وجوی راز جوانی

  این یکی نه مخترع است نه مکتشف، رویای 
بزرگی داشته که پایه و اساسش درست 

نبوده اســت. بوگدانوف اهل روسیه 
کتاب های  نویسنده  کــه  مخترعی 
علمی، تخیلی و همزمان، یک پزشک، 

فیلسوف، اقتصاددان هم بود. نظریه 
جالبی که بوگدانوف داشــت این بود که 

بتواند با عمل انتقال خون، جوانی را همیشگی 
 Institute کند و رویای اکسیر جوانی را تحقق بخشد. او موسسه ای را به نام
For Haematology تأسیس کرد که در آن آزمایش  خون در گونه های 
مختلفی روی افراد مبتا به بیماری انجام می شد. او از سال ۱۹24 عمل 
انتقال خون را آغاز کرد و آزمایش هایی را روی خودش انجام  داد. پس از ۱۱ 
بار انتقال خون روی خودش، ادعا کرد که بینایی بهتری به دست آورده و 
نتیجه خوبی حاصل شده است. اما از آن جایی که روی خون های اهدایی، 
آزمایش های دقیقی انجام نمی شد، در سال ۱۹2۸ بر اثر ابتا به ماالریا و 

سل درگذشت.

ژان فرانسوا ِدروزیر 1754-17۸5

عشق پرواز

ژان دروزیر؛ پدر علوم هوانوردی، شیمی دان و معلم فیزیک فرانسوی بود. او 
عاقه مند به مبحث بالن های هوایی بود و در سال ۱۷۸3 اولین بالن حاوی 
هوای گرم را ساخت.  در آن سال، ژان تمایل زیادی داشت که سوار بر بالنی 
که خودش ساخته بود شود و در اولین آزمایشش هم موفق بود. البته او پیش 
از آن چندین بار بالن را همراه با حیواناتی به هوا فرستاده بود اما ژان امتحان 

کردن را ادامه داد و سرانجام تصمیم گرفت با 
بالن از انگلیس به فرانسه سفر هوایی داشته 
باشد که طی آن در ۱۵ جوالی سال ۱۷۸۵ 
از ارتفاع ۱۵۰۰ پایی سقوط کرد و به همراه 

مسافرانش کشته شد.

فرانسیس ادگار استنلی 1۸49-191۸ 

مرگ در اتومبیل بخار

او اتومبیل بخار استنلی را در 
سال ۱۸۹۶ اختراع کرد 

و در سال ۱۹۱۸ سعی 
ــا ســریــع دور  ــت ب داشـ
زدن مانعی را رد کند 

اما به نابودی اش منجر 
شد.  استنلی شرکتی با 

 Stanley Motor نــام خــود
Carriage Company تأسیس کرد و خط ماشین های 
بخار را با نام Stanley Steemers راه انداخت. در ۱3 
جوالی سال ۱۹۱۸ و زمانی که در حال امتحان کردن 
ماشین بخارش بود از مسیر منحرف شد و به سمت مزرعه 
حیوانات تغییر جهت داد و پس از برخورد به یک مانع 

چوبی از دنیا  رفت.



   پوست خشک
 اولیــن دلیلــی که بــرای خارش پوســت مــورد توجــه قرار 
می گیرد خشکی پوست اســت. پوســت بعضی از افراد به 
میــزان کافی چربی نــدارد و بــه همین دلیل با هر شســت 
وشو، خارش پوست شــروع می شود. به گزارش بیتوته، در 
این شرایط بهتر است از شــامپوی مناسب استفاده کنید. 
بعضی از متخصصان پوست ومو شامپوی حاوی روغن شتر 

مرغ را پیشنهاد می کنند.
 گال

عامل گال یا َجَرب، موجود بســیار ریزی به نام  مایت اســت 
که  الیه خارجی پوست را سوراخ و در آن جا تخم گذاری می 
کند. مایت های میکروسکوپی تقریبًا همیشه از طریق تماس 

مستقیم با پوست شخصی که آلوده است منتقل می شود.
 شوره سر

شوره سر یکی از شایع ترین مشکالت سر برای ایجاد خارش 
های احتمالی است. چنان چه علت خارش سر شما شوره 

است، می توانید از محصوالت ضدشوره استفاده کنید.
 زخم های روی پوست سر

زخم های روی ســر باعث خارش پوست ســر و  خراشیدن 
معمواًل ســبب بدتر شــدن آن ها می شــود و احتمــال بروز 

عفونت را افزایش می دهد.چنان چه نمی توانید دلیل زخم 
روی پوست سر را شناسایی کنید یا چنان چه این زخم ها در 
بیشتر نواحی سر وجود دارد یا عفونت کرده اند، به پزشک 

مراجعه کنید.
  استفاده از مواد شیمیایی

چنان چه موهای تــان را رنگ کرده اید ، ایــن امکان وجود 
دارد که بــه علت خشــکی پوســت ســرتان دچــار واکنش 
حساسیتی شده باشید. محصوالتی در بازار وجود دارد که 
 می تواند رنگ مو هــای دایمی را از موهــای تان پاک کند. 

فر کردن موها نیز باعث خارش پوست سر می شود.
 رزاسه

رزاســه معمواًل روی گونه ها، چانه و بینی دیده می شــود، 
اما امکان دارد روی پوست ســر هم ایجاد و باعث خارش یا 

حس سوزش شود.
 سرطان پوست

این دلیل خارش ســر هم بسیار نادر اســت؛ یعنی سرطان 
پوســت. مالنوما می تواند باعث خارش بشــود، ولی انواع  
دیگر ســرطان پوســت هم می تواند این عالمت را داشــته 
باشد. هر چیزی که باعث حس ناراحتی شــدید شود و در 
عرض دو هفته خود به خود رفع نشود، باید به وسیله پزشک 

بررسی شود.
 درمان خارش سر با سرکه سیب

ســرکه ســیب مقادیــر ph پوســتی را کاهش مــی دهد و 
موجب کاهش خارش پوســت ســر نیز می شــود. اســید 
اســتیک موجود در ســرکه ســیب عفونت هــای قارچی و 
ســلول های مرده پوســت را نیز از بین می برد و به عنوان 
یک پاک کننده طبیعی عمل  و به ساخت سلو های جدید 
روی پوست کمک می کند.به میزان مساوی، آب و سرکه 
سیب را با هم ترکیب کنید و بعد درون یک بطری اسپری 
بریزید و روی پوســت ســرتان اســپری کنید و با یک کاله 
حمام یا حوله، سرتان را بپوشانید. بعد از 15 تا 20 دقیقه 

با آب و شامپو بشویید.
 روغن نارگیل

اگر می خواهید از شــوره ســر خالص شــوید، ســعی کنید 
حتما از روغن نارگیل استفاده کنید. روغن نارگیل درمان 
شوره سر اســت و همچنین بوی خوبی دارد. قبل از دوش 
گرفتن، سه تا پنج قاشــق غذاخوری روغن نارگیل را روی 
پوست خود بمالید و پس از  یک ساعت ســرتان را با شامپو 
 بشــویید. همچنین می توانیــد کمی روغــن نارگیل هم به 

شامپوی تان اضافه کنید.

ت
الم

س

۲

پرسش و پاسخ

رایحه درمانی در خدمت خواب راحت شبانه 

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 مهران آقامحمدپور
 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

پســر 4 ســاله ام انگشــتش را می مکد و   
نتوانســته ام این عــادت او را اصالح کنم . 

لطفا من را راهنمایی کنید؟
بسیاری از کودکان با عادت مکیدن انگشت به دنیا 
می آیند. به طوری که در همان نوزادی، شســت 
آن ها راه خود را به ســوی دهانشان پیدا می کند 
و همان جا می ماند.مکیدن انگشــت در کودک 
به معنای احســاس اضطــراب و ناامنی از ســوی 
نوزاد نیســت، بلکه ارضا کننده نیاز شیرخوار به 
مکیدن اســت.احتمال آن که تا سن پنج سالگی 
این عادت را ترک کند، 50 درصد است. در بیشتر 
کسانی که مکیدن انگشت را ترک نمی کنند، تا 
سن هشت سالگی این عادت متوقف می شود. به 
نظر دو دلیل قانع کننده برای لزوم ترک مکیدن 
انگشــت وجود دارد کــه یکی اجتماعی اســت و 
دیگــری دندانی.اگر قصد داریــد عادت مکیدن 
انگشت را در کودکتان تغییر دهید، از روش های 
 عمومی برای ترک عادت استفاده کنید و سپس، 
راه حل هــای اختصاصی را بــرای این فعالیت به 
خصوص، به کار ببندید.به خاطر داشته باشید که 
حذف عادت مکیدن انگشــت در یک شب انجام 
نمی شــود و به صبر و پشتکار شما نیازمند است. 
اگر در نادیده گرفتن، پایدار باشــید، به تدریج، از 

دفعات بروز این رفتار کاسته می شود.
از جملــه ایــن راهکارها می تــوان به مــوارد زیر 

اشاره کرد:
به جای شست، شیء دیگری را در اختیار کودک 
قرار دهید.یک مــکان یا زمــان را انتخاب کنید و 
به کودک بگویید که دیگر اجازه مکیدن انگشت 
در آن مکان یا زمــان را ندارد. برای مثــال، اگر به 
کودک گفته اید که در هنگام تماشــای تلویزیون 
حق مکیدن شســت خود را ندارد و کودک از این 
قانون ســرپیچی کرد، تلویزیون را برای 5 دقیقه 
خاموش کنید و پس از این مدت اگر رعایت کرد، 
تلویزیون را روشــن کنید.برخی دندان پزشکان 
برای این کــودکان وســیله ای را تجویز می کنند 
که روی دندان ها قرار می گیرد. موثرترین وسیله 
نوعی است که با فروبردن انگشت شست به داخل 

دهان، موجب درد انگشت و کام می شود.

آشپزی من آشپزی من نو شیدنی

  سالمتآشپزی من

زندگیسالم
یکشنبه
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شماره1۴۵8

 همه  مواد را داخل قوری بریزید و بگذارید 15 دقیقه دم 
بکشد. قوری را از روی حرات بردارید و اجازه دهید تا سرد 

شود. دمنوش را صاف کنید و آن را بنوشید.
خواص

مصــرف زیــره باعث کاهــش وزن می شــود. طبــق نظر 
محققان، فالونوئیدهای موجود در زیره و حفظ یکپارچگی 
ســلول های بتا در جزایر النگرهانس لوزالمعده در نتیجه 
مصرف این گیاه، می تواند دلیل بروز آثار مفید آن بر کاهش 
وزن و پروفایل متابولیک بدن باشد. ترکیب آلی آروماتیک 

موجود در زیره به نام کومین آلدهید، باعث فعال سازی غدد 
بزاقی در دهان می شود و هضم اولیه غذا را تسهیل می کند. 
همچنین تیمول موجود در زیره همیــن کار را درباره  غدد 
ترشــح کننده اســیدها، صفرا و آنزیم های مســئول هضم 
مصرف زنیان نیز  کامل غذا در معده و روده انجام می دهد.
باعث افزایش فعالیت آنزیم لیپاز و آمیالز می شود. همچنین 

روغن های فرار موجود در آویشن خاصیت ضد نفخ دارد.
 آویشن خاصیت ضد میکروبی دارد و از رشد باکتری های 

مضر در دستگاه گوارش جلوگیری می کند. 

 آب جوش – نیم لیتر
 زیره  سبز – 2قاشق مرباخوری

 دانه سبز زنیان -  2 قاشق مرباخوری
 آویشن تازه – 2 قاشق مرباخوری

اسانس روغنی و سیستم عصبی
تعدادی از اسانس های روغنی در دســته ترکیبات فعال 
قرار می گیرند. در این بین نارنج و استوقودوس نیز وجود 
دارند که آرامش بخش و تسکین دهنده هستند. چه آن ها 
را به صورت روغن ماســاژ، چه دم کرده یا خوشبو کننده 

استفاده کنید، عطر و رایحه 
خوششــان به مغز می رسد 
و تأثیــر آن باعــث خــواب 
راحت تــر می شــود و تنش، 
عصبانیــت و افســردگی را 

کاهش می دهد.
 روغن سنبل الطیب

آرامش بخــش  خاصیــت 
ایــن روغن خــواب شــما را 
 تضمین می کند. می توانید

20-15 قطره از روغن سنبل الطیب را به عنوان خوشبو 
کننده اسپری کنید یا آن را روی صورت، گردن، دست و 

پا ماساژ دهید.
 روغن بابونه رومی

اســانس روغنی بابونــه رومی بــرای مقابله بــا بی خوابی 

محشر اســت. اثر آرامش بخش نیرومندی دارد که حتی 
می تواند بــرای افــراد با فشــار خون بــاال که اســتراحت 

برایشان دست نیافتنی است، نیز مفید باشد.
 روغن مرزنجوش

این روغن معطر فشــار خون را کاهش می دهد و استرس 
را از بیــن می بــرد. افــزون 
بر این، هــر زمان کــه دچار 
شــدید،  ســرماخوردگی 
روغــن مرزنجوش به تنفس 
بهترتان کمک می کند. این 
روغــن را به عنوان خوشــبو 
کننده اســتفاده کنید یا آن 
را روی بدن ماســاژ دهید تا 

پریشانی را کاهش دهد.
 روغن به لیمو

روغن به لیمو را برای پیشــگیری از اضطــراب و نگرانی، 
افســردگی یا پریشــانی اســتفاده کنید چرا که خاصیت 
تســکین دهندگی بســیاری دارد. برای آن که بیشترین 
فایده را از این روغن داشته باشید، آن را با دو قطره روغن 

زیتون رقیق کنید و سه بار در روز بخورید.

سواد سالمت

بیشتر بدانیم 

راهکارهایی برای افزایش 
کیفیت و کمیت شیر مادر

یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای 
مــادران پس از زایمان، میزان شــیر 

و وزن گیــری مناســب نــوزاد اســت. برخی از 
مادران شــیرده گالیه دارند که شیرشــان کم 
اســت و فرزندشان ســیر نمی شــود. مادرانی 
که تمایل دارند توسط شــیر خودشان نوزاد را 
تغذیه کنند، می توانند با در نظر گرفتن نکات 
زیر کیفیت و کمیت شیر خود را افزایش دهند.

 نکات تغذیه ای
مارچوبه، هورمون هایی را در دوران شیردهی 
تحریک می کند کــه برای شــیردهی ضروری 
هســتند؛ مارچوبه را بشــویید و خرد کنید یا با 
شــیر بجوشــانید و مصرف کنید تا تولید شــیر 
افزایش یابد.بلغور جو دوســر انرژی زاست و با 
افزایش ســطح انرژی بدن به زیاد شــدن شیر 

مادر کمک می کند.
ماهــی قــزل آال سرشــار از اســیدهای چــرب 
ضــروری و امــگا 3 اســت کــه بــرای مــادران 
شــیرده این مواد  ضروری محسوب می شود.
نوشــیدن یک لیــوان آب هویــج در صبحانه یا 
ناهار به افزایش شیر مادر کمک می کند، این 
نوشیدنی سرشار از ویتامین A است و دربهبود 
کیفیت شــیر مــادر تاثیــری ویــژه دارد. برگ 
ریحان، شــیر مادر را زیــاد و نوزاد را واکســینه 
می کند. شاخه ها را برای چند لحظه درون آب 
داغ بیندازید و صبحگاه به  صورت ناشــتا میل 
و اثر آن را تجربه کنید.اســفناج و برگ چغندر 
حاوی عوامل میکروب زدا هستند و شیر مادر 
را زیاد می کنند.امگا 3 موجود در بادام موجب 
افزایــش هورمون شــیردهی و در نتیجه شــیر 

مادر می شود.
 نکاتی مهم در شیر دادن به نوزاد

مکیدن نوزاد، شــیر مادر را زیاد می کند، مادر 
در هنــگام مکیدن باید اجازه دهــد تا نوزادش 
تا زمانی که خود نخواهد سینه را رها نکند و به 
شیر خوردن ادامه دهد. در صورتی  که کودک 
نمی تواند کامل شیر بخورد، بعد از شیردهی، 
شــیر خود را بدوشید تا تولید شــیر ادامه یابد.
ماساژ سینه به افزایش جریان شیر مادر کمک 
می کند.نوزاد از هر دو سینه مادر در هر بار شیر 

خوردن بمکد.
منابع: باشگاه خبرنگاران، بیتوته، چطور

بانوان

 دمنوش الغری
 زیره، آویشن، زنیان

به خواب رفتن و داشتن خواب کافی و با کیفیت در طول شب یک نیاز فیزیولوژیک برای بدن است و برعکس 

اگر به میزان کافی نخوابید، ســالمت ذهن و جسم شــما تحت تأثیر قرار می گیرد. به طور معمول روش های 

مختلفی برای آرامش و خواب بهتر توصیه می شود، ولی در این بین استفاده از اسانس های روغنی به عنوان 

روش های درمان طبیعی و خانگی بی خوابی نیز می تواند خواب بهتری را برای شــما بــه ارمغان بیاورد. این 

روغن های خوشبو با بی خوابی می جنگد و استراحت شما را تضمین می کند. جالب است بدانید که این روز ها 

رایحه درمانی یا همان آروماتراپی منبع ارزشــمندی محسوب می شــود که به افراد کمک می کند به آرامش 

برسند، این وضعیت ذهن و بدن برای عملکرد های روزانه دیگر نیز مفید است.

به طور معمول هر جا که تعادل شــیمیایی  ترکیبات در بــدن به هم بخورد 

 عالیمی ظاهر می شــود که  به ما هشــدار می دهــد باید مراقب  باشــیم  و 

چــاره ای برای درمــان بیابیم. خارش پوســت ســر معموال به علــت ابتال به 

بیماری های پوستی، استفاده از شوینده  ها و مواد آرایشی، رنگ مو و کثیف 

بودن پوست سر اتفاق می افتد. معموال متخصصان پوست ومو با نمونه گیری 

و بررسی وضعیت التهاب پوستی متوجه بیماری های پوست سر می شوند.

بهداشت

پزشکی هسته ای چیست؟
در پزشــکی هســته ای از مقادیــر بســیار کمــی از مواد 
رادیو اکتیو برای تشــخیص و گاهی درمان یک بیماری 
استفاده می شود. این روش به شناسایی انواع مختلفی 
 از  ســرطان ها ، بیماری هــای قلبی، لختــه های خون

 بیماری تیروئید ،تراکم اســتخوان ،عفونت و... کمک  
مــی کند.بیمــار، یک مــاده رادیواکتیــو )ایزوتــوپ( را  
ازطریق یکی از چندین روش دریافــت می کند؛ تزریق 
داخل وریــدی، کپســول، خوراکی یا استنشــاق. ماده 
رادیواکتیو در اندام ها و بافت هــا حرکت می کند. این 
ماده سبب تابش نوری می شود که تنها با کمک دوربین 
های ویژه قابل دیدن است. این دوربین ها تصاویری از 

اندام ها و بافت های بدن  را نشان می دهد.

تصاویر توسط یک پزشک هســته ای مورد مطالعه قرار 
می گیرد و تفسیر آن ها به پزشک ارجاع داده می شود.
 مــواد رادیواکتیــو در بیشــترین حالت از طریــق تزریق
دریافت خواهد شــد. به غیر از ناراحتی این تزریق ، فرد 

عمال دردی را  احساس نمی کند .
 آیا در دوران بارداری می توان اســکن هســته ای 

انجام داد ؟
در دو ران بارداری استفاده از هر گونه روش های تصویر 
برداری  به روش پرتو نگاری خطرناک و  بهتر است که  
انجام نشــود.  حتــی در مواردی کــه خانم  بــه بارداری 
 مشــکوک  باشــد،  الزم اســت تا قبــل از انجام  اســکن

 آزمایش  تایید یا رد  بارداری  انجام شود .

پزشکی 

 عالیم سندروم چارلز بونت؛
توهم نابینایی 

در میــان تمــام حس هــای انســان، بینایــی بایــد 
غالب ترین حس باشــد. مــا برای دریافــت تصاویر 
از محیط مان به این قابلیــت خاص  تکیه می کنیم 
بنابراین بیماری هایی که بر بینایی اثر می گذارند 
)ماننــد ســندروم چارلز بونــت( تا حــدودی ترس 
برانگیز هستند. به همین دلیل تالش های زیادی 
برای پیشگیری و درمان این عوارض انجام می شود.
سندروم چارلز بونت یک اختالل بینایی است که 
بیشــتر افراد اطالعــی از آن  ندارنــد و برای همین 
بیشــترین باور های اشــتباه درباره آن وجود دارد. 
ســندروم چارلز بونــت ســبب توهــم در بیمارانی 
می شود که بینایی خود را از دست داده اند. از این 
رو معموال در افرادی بروز می کند که دچار مشکالت 
بینایی ناشــی از آب مروارید یا آب سیاه می شوند. 
ســندروم چارلــز بونــت در بیمارانــی کــه عصــب 

بینایی شان آسیب دیده است نیز بروز می کند.
بــرای تشــخیص ســندروم چارلــز بونــت، الزم 
اســت بیمار از نظر زوال عقل، اختــالالت روانی و 
مسمومیت بررسی شود. همچنین مشکالت بینایی 
معموال افراد سنین باالتر را دچار می کند و به همین 
علت است که سندروم چارلز بونت در میان این گروه 
سنی شایع تر است.توهم های سندروم چارلز بونت 
با دریافت های واقعی آمیخته می شود. تصاویر در 
این توهم ها به جای این که جای واقعیت را بگیرند، 
با تصاویری که یک فرد بدون سندروم چارلز بونت به 
طور معمول می بیند ترکیب می شوند.توهم های 

بصری به طور تصادفی ظاهر و ناپدید می شوند.
 علت ها و درمان

معروف تریــن نظریــه در ایــن بــاره می گویــد: این 
ســندروم زمانی به وجود می آید که عصب ها دیگر 
ســطحی از محرک را که به آن نیــاز دارند دریافت 
نمی کنند. از این رو، به تمــام محرک های بیرونی 
حساس می شوند و در برخی موارد حتی خودشان 
محرک عصبی تولید می کنند.هنوز درمانی برای 
ســندروم چارلز بونت ارائه نشده اســت و پزشکان 
سعی می کنند به بیماران کمک کنند بفهمند که 
توهم های آن ها از پیامد های طبیعی از دست دادن 
بینایی شــان بوده اســت و آن ها دچار هیچ مشکل 
خاصی در ســالمتی خود نیســتند. این واقعیت، 
کمک بسیار زیادی به بیماران می کند تا بتوانند با 

مشکل خود بهتر کنار بیایند.

درمان خارش سر 
  خارش سر دالیل مختلفی دارد و 

 برای درمان آن باید دالیلش را فهمید
 و درمان موثر را انجام داد 

الزم اســت  بعد از اسکن هســته ای  از 

دیگر افراد فاصلــه بگیریم.بــا این که  

ســعی بر این اســت که مواد  پرتوزا  در 

مقــدار حداقــل  خود اســتفاده شــود 

امــا  توصیه مــی شــود که ۲4 ســاعت 

 بعــد از انجــام اســکن هســته ای  از 

خانم های  باردار و کودکان خردســال 

فاصله بگیرید
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مخاطــب محتــرم، ایــن خیلــی 
خــوب اســت که بــه همســرتان 
عالقــه داریــد و بــه دنبــال حــل 
مشکل تان هستید. با این حال، 

الزم است به چند نکته توجه داشته باشید.

 از هر حرفی، برداشت حرف زور می کنید؟

اول این کــه ۲۱ ســال زندگــی مشــترک، فرصت 
بســیار کافی و مناســبی برای شــما و همســرتان 
بوده تا شــناخت الزم را از خصوصیــات اخالقی و 
شــخصیتی یکدیگر به دســت آورید. به طور قطع، 
شــما هــم در ایــن مــدت شــناختی نســبتًا کافی 

درخصــوص ویژگی های شــخصیتی همســرتان 
کسب کرده اید یعنی در موقعیت های مختلف باید 
بتوانید تشخیص دهید کدام حرف همسرتان به جا 
و منطقی و کدام حرفش، حــرف زور و غیرمنطقی 
است. البته اگر شــما در برابر شــنیدن هر حرفی، 
برداشت حرف زور می کنید و به هم می ریزید، الزم 
است که حتما به کمک یک مشــاور به حل مسائل 
درون روانِی خود بپردازید تا هر چه سریع تر از این 

حالت رهایی یابید.

 در چه موقعیت هایی عصبانی می شوید؟

دوم آن که وقتــی در مقابل کار نکــرده و حرف زور 
عصبــی می شــوید، الزم اســت روی حــاالت خود 
کمی تامل و بررســی کنید که در این موقعیت ها، 

درون خــود چه حســی را تجربه می کنیــد یا حتی 
چه افــکاری بــه ذهن تان خطــور می کنــد؟ حتی 
می توانیــد به عنــوان یــک تمریــن، این گونه عمل 
کنید: موقعیت هایی که شــما را عصبانی می کند 
و همزمان احســاس و افــکاری را که به ســراغ تان 
می آید، طی چند روز یادداشت و برای جمع بندی، 
با دانستن این موارد و کمک یک مشاور این مسئله 
را حــل کنید. زمانی که شــما، ریشــه این مشــکل 
را بشناســید، می توانید با همســرتان هــم در این 
باره صحبت کنید تا با شــما برای تــرک این عادت 

نامناسب، همکاری کند.

 اصول کنترل خشم را یاد بگیرید

هر زمان احساس کردید در آستانه بروز خشم تان 
هســتید، شــرایط و جای خودتان را عــوض کنید. 
به طور مثــال، اگر نشســته ایــد، بایســتید و برای 
چند دقیقه کوتــاه از اتاق بیــرون بروید. در ضمن، 
نوشــیدن یک لیــوان آب یــا چند نفــس عمیق هم 

می تواند به شما در چنین لحظاتی کمک کند.

خواهر گرامی، هرچند اطالعات 
کمی در اختیار ما قرار داده اید و 
بهتر بود شرایط ســنی، شغلی، 
تحصیلــی و خانوادگــی خــود و 
طرف مقابــل را بیان مــی کردید امــا در عین حال 
نکاتــی را بــرای اطــالع شــما عــرض می کنــم که 
امیــدوارم در گرفتــن تصمیم نهایی بــه کمک تان 

بیاید.

 به این 3 سوال پاسخ دهید

قبل از هر چیز ســعی کنید برای این سواالت پاسخ 
مناسبی بیابید: اول این که در یک سالی که ارتباط  

عاطفی داشتید به چه نتیجه ای رسیدید؟ دوم این که 
علت قطع ارتباط و چرایی شروع مجدد آن را با عقل و 
منطق بررسی کنید و سوم این که وقتی تصمیم اش 
برای ازدواج جدی نیست، چرا به تماس هایش پاسخ 

می دهید؟

 هیچ کدام تان برای این ارتباط هدفی ندارید

صرف نظر از نحــوه برقراری ارتباط شــما و درســت 
یا نادرســت بودن آن که آســیب هایش واضح به نظر 
می رســد، اگــر هــر دو نفرتــان در ایــن باره هــدف و 
برنامه ای داشتید، در یک سال باید به نتایج مشخصی 
مبنی بر ادامه یا قطع کامل آن می رسیدید  بنابراین به 
نظر می رسد شما هنوز اطالعات قابل مالحظه ای از 

وی ندارید و این اصال نشانه خوبی نیست.

 این رابطه برای آن پسر یک زنگ تفریح است!

اگر احســاس می کنید کم رنگ شــدن رابطــه تان در 
خرداد امسال از طرف پسر مورد عالقه تان بوده، بهتر 
است این ماجرا تمام شــود چون اگر بنا باشد این فرد 
هرگاه احساس خالء و تنهایی داشته باشد برای زنگ 
تفریح به سراغ شما بیاید، نتیجه خوبی در انتظار این 

رابطه و شما نیست.

 معیارهایتان را برای ازدواج مشخص کنید

اگر هدف تان از این رابطه رســیدن به ازدواج اســت، 
باید ابتــدا معیارهــای خود را بــرای انتخاب همســر 
مشخص کنید و ســپس با کمک والدین تان به دنبال 
کسب اطالعات و شناخت واقعی این شخص باشید 
تا بتوانید ارزیابی درستی از وی بر اساس این معیارها 
داشته باشید. شــروع دوباره این رابطه باید حتما زیر 
نظر خانواده ها باشد و اگر او برای ازدواج تصمیم جدی 
دارد، خواستگاری بهترین گزینه است وگرنه مخالفت 
خودتــان را صریح و شــفاف به او بگویید تا مشــکالت 

بیشتری برای شما ایجاد نشود.

قرار و مدار

روز برنامه ریزی برای خندیدن!

وســط این همه کاری که ســرتون 
ریخته، برنامه ریزی کنین تا 

برای یــک دقیقه هم که 
شده، بخندین! یادآوری 
یــک خاطــره شــیرین، 
خوندن یک جوک یا زنگ 

زدن به یک دوســت 
شوخ، بهتون برای 
خندیــدن کمــک 

می کنه! 

* باالخره و بعد از مدت ها، چشم  مون به پرونده  معرفی یک 
شریف زاده کشور روشن شد! باز رفت تا سال بعد! 
* ســتون بانوان با موضوع خاطره های بامــزه خانومانه، 
خیلی خنده دار بود. حتما باز هــم از این خاطره ها چاپ 
سهیال کنین. البته بیشتر زنانه باشه، بهتره.  
* درآمد ساالنه سوئیسی ها در سال، حدود یک میلیارد 
تومان به پول ما میشه! مهم نیست چرا اون قدر باالست، 

مهم اینه که اون همه پول رو چی کار می کنن؟
* دلم برای خانمی که سوالش را برای ستون اتاق مشاوره 
فرستاده بود، خیلی ســوخت. همان که گفته بود آیا دل 

شوهرم با دیدن همسر سابقش هوایی می شود؟ 
* بعد از خوندن تمام مطالب پرونده دیروز زندگی سالم، 
برام جالــب بود که جامائیکا این قدر شــبیه ماســت! هم 
طبیعت بی نظیرش، هم مردهای عاشــق پیشــه اش که 
کارگرهایی پرکار بودن، هم درآمد 5 هزار دالری شان  و.. .
* مطلب صفحه ســالمت دربــاره ناهار و شــام دیر وقت، 
ممنوع! خیلی خوب و مهم بــود. مطالب کاربردی مانند 
ساالر، دانشجوی برق این را بیشتر چاپ کنین.  
* در صفحه خانواده، نوشته اید چرا حسادت بین فرزندان 
به قتل منجر شد و فقط توپ را در زمین والدین انداخته اید. 
چنین نوجوانی که با چاقو همه عزیزانش را کشته، قطعا 

مشکل روانی داشته است.
* در فرمــول معجزه آســای دوام عشــق، نیــاز خانم  ها به 
تمجید و نیاز آقایان به تایید، توهین به آن ها نیست؟ من 

مجردم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

مردی هستم 40 ساله. 21 سال اســت ازدواج کردم. سه فرزند دارم. خانمی دارم 
که بی نهایت دوستش دارم اما در مقابل کار نکرده و حرف زور، خیلی زود از کوره در 

می روم. چه کنم؟

حدود یک سال است با پسری آشنا شده ام. خرداد امسال ارتباط مان تمام شد ولی االن 
حدود یک ماه است دوباره زنگ می زند و اصرار پشت اصرار که باید دوباره تو را ببینم . 

می دانم که تصمیم اش برای ازدواج جدی نیست ولی نمی دانم چه کنم؟

رمیسا ایزدپناه|  ارشد روان شناسی

دکتر حسین محرابی| روان شناس 

مشاوره 
زوجین

مشاوره  
ازدواج

    نباید از خانواده طردشان کنید
افراد پــس از تجربــه اعتیاد به مــواد، احتماال احساســات 
مختلفــی را تجربه می کنند کــه یکی از آن هــا، حس طرد 
شدن و نادیده گرفته شدن از سوی جامعه و به ویژه اعضای 
خانواده است. یافته ها و پژوهش های متعدد نشان می دهد 
احساس طرد شــدگی و انزوا یکی از مهم ترین متغیرهای 
ناکامی فرد معتاد در ترک مواد است چراکه پذیرنده نبودن 
جامعه و خانواده در خصوص فردی که درگیر بیماری اعتیاد 
است، انگیزه های روان شناختی به منظور درمان را به شدت 
کاهش می دهــد. به همین دلیل اســت که بــه خانواده  ها 
پیشنهاد می شود ضمن پذیرش معضل اعتیاد در خانواده، 
به پدیده اعتیاد به عنوان یک بیماری نگاه کنند و آگاه باشند 

معتاد برای رهایی از این بیماری نیاز به همیاری دارد.
  برچسب زدن ممنوع

انگ یا برچســب اجتماعی، عنوانی اســت که برخی افراد 
برای معرفی و شناسایی دیگران به آن ها نسبت می دهند. 
حال اگر این برچســب ها منفی باشــد)مثال تــو معتادی و 

درســت نمیشــی(، می تواند کل زندگی فرد را تحت تاثیر 
قرار دهــد. وقتی به فردی انــگ اعتیاد می زنیــم، عالوه بر 
القای نوعی بی اعتمادی و ناامیدی، در فرایند ترک فردی 
که درگیر بیماری اعتیاد اســت، اختــالل ایجاد می کنیم. 
این انگ زدن ها که غالبا محصول قضاوت های ســطحی و 
نادرست است، باعث تحلیل انگیزه فرد برای تغییر می شود 
و اطرافیان هم با آگاهــی از بی انگیزگی فرد بیمار شــروع 
به کناره گیــری از او می کنند و این چرخه معیــوب، یکی از 
عوامل مهم شکست در فرایند ترک مواد است. به خانواده 
و اطرافیان فرد بیمار پیشنهاد می شود با نگاهی همدالنه 
)دیدن مشــکل از جانب فرد بیمــار( و گوش کــردن فعال، 
به مقابله با وسوسه برچســب زدن بپردازند تا زمینه تغییر و 

درمان را تسهیل کنند.

  آستانه تحمل تان را باال ببرید
پر واضح است که واژه بیماری با درد و رنج گره خورده است. 
بیماری اعتیاد هم از این قاعده مستثنا نیست. حتی زمانی 

که فرد تصمیم به ترک مواد می گیرد و وارد مراحل درمان 
می شــود هم این دردهــا و آســیب های جســمی و روانی، 
خود را نشان می دهد. برای مثال نوسانات خلقی، گاهی 
پرخاشگری، دردهای بدنی)به ویژه در مصرف کنندگان 
مواد ســنتی مثل تریاک( یا مشکالت اقتصادی احتمالی 
ناشی از بیکاری از جمله مواردی است که در فرایند درمان 
این افراد دیده می شود. بنابراین از خانواده و اطرافیان بیمار 
انتظار می رود با نگرشی بالغانه این تغییرات موقتی در خلق، 
رفتار و سازگاری اجتماعی را جزو فرایند طبیعی درمان در 
نظر بگیرند و با حمایت اجتماعی مطلــوب، زمینه را برای 

کمک به عضو خانواده فراهم کنند.

  روابط عاطفی تان را با معتاد بهبود ببخشید

مراقبــت در پرهیــز از مواجهه با دوســتان معتــاد و فراهم 
نیامدن شرایط مشابه آغاز اعتیاد نیز از عوامل موثر در تداوم 
حالت ترک است. یکی از راه های مقابله با وسوسه، ارتباط 
با دوســتان معتاد، بهبود روابط عاطفی و محبت به معتاد 

است. وقتی نیازهای عاطفی فرد در بستر خانواده برآورده 
نشــود، ممکن اســت دوباره برای رفــع این نیازهــا درگیر 
اعتیاد شود بنابراین به خانواده ها پیشنهاد می شود ضمن 
ایجاد مرزهای روانی واضح و شفاف، با ترمیم و بهبود روابط 

عاطفی پایدار، به فرد بیمار در مسیر درمان کمک کنند.

  او را به جمع افراد ترک کرده ببرید
تنهایی و انزوا، بستر خیال پردازی ها و گرایش به مواد مخدر 
را در افراد فراهم می کند. شرکت در جمع هایی که فرد ترک 
کرده را درک می کنند و او را باور دارند، باعث می شود فرد 
طبق انتظارات آن ها ترک خود را حفظ کند و ترک موفقی 
داشته باشد. از این طریق هم انزوا و خیال پردازی ها حذف 
می شود و هم ارتباط نامناسب و همراه با بی اعتمادی به فرد 

ترک کرده از بین می رود.

  حساب شخصیت فرد را از لغزش هایش جدا کنید

آگاه باشید که با وجود همه آسیب ها و فشارهای ناشی از 
بیماری اعتیاد که خانواده گریبان گیر آن شــده است، باز 
هم فرد بیمار، عضوی از خانواده است که نیاز شدیدی به 
کمک دارد. نگرش اعضای خانواده به این بیماری باید به 
گونه ای باشد که صرفا رفتارهای اشتباه فرد بیمار را نقد و 
از هتک حرمت شــخصیت و عزت نفس او جدا خودداری 
کنند. بــه کار بردن کلماتــی همچون »تــو بی عرضه ای«، 
»تو آبروی خانواده را برده ای« و ... نمونه های بارز تخریب 
شخصیت و کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس است. آگاه 
باشید که با تخریب شــخصیت فرد بیمار، مقاومت او را در 
برابر درمان بســیار باال می بریــد که این می توانــد فرایند 

درمان را متوقف کند.

  در فرایند پرچالش ترک، ناامید نشوید

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ترک هر عادتی، 
مستلزم گذر زمان است. اعتیاد از جمله عادت هایی است 
که فرازونشیب بســیاری دارد. این زمان بسته به نوع ماده 
مصرفی، میــزان و مقدار مصرف، جنســیت، مــدت و نوع 
مصرف می تواند متغیر باشد. بیشتر بررسی ها و پژوهش ها 
در حوزه اعتیاد، احتمال بازگشت را در شش ماه اول زیاد 
می دانند. آگاه باشــید که این برگشت های موقتی، شما و 
فرد بیمار را از فرایند درمان ناامید نکند چراکه این مسئله 
برای بسیاری از افرادی که اکنون از بیماری اعتیاد نجات 
یافته اند نیز وجود داشته است. این برگشت ها برای مواد 
صنعتی)مثل شیشــه( به علت ولع و وسوســه های شدید 
بیشتر دیده می شود و فرایند درمان را طوالنی تر می کند. 
در افرادی که نوع مصرف شان تزریقی بوده نیز فرایند تغییر 
بسیار سخت است چرا که زمان و میزان کسب لذت ناشی از 

مواد در این افراد بسیار باالست.

 
معاون اطالعات و عملیات پلیس مبــارزه با موادمخدر ناجا در یک  مشاوره 

برنامه رادیویی با بیان این که حــدود دو میلیون و ۸00 هزار نفر از اعتیاد
جمعیت کشور معتاد هســتند، اظهار کرد: »اگر به طور میانگین هر 
خانواده ایرانی چهار نفر عضو داشته باشد، متوجه می شویم بیش از 

10 میلیون ایرانی با معضل اعتیاد به موادمخدر درگیرند.«)منبع خبر: ایسنا(. اعتیاد 
یک مشکل اجتماعی است که عالوه بر زندگی فرد، شرایط خانواده و محیط اجتماعی 
را هم تحت تاثیر قرار می دهد اما نقش اطرافیان و خانواده های معتادان در تسهیل 

مسیر ترک، قابل توجه است و نباید به سادگی از کنارش عبور کرد.

مصطفی نجمی| کارشناس ارشد روان شناسی و پژوهشگر اعتیاد

 عالیم ابتال به آنوپتافوبیا 

آیا احساس افســردگی می کنید؟ آیا وقتی یک فیلم کمدی 
می بینید، انگار نه انگار که موضوع فیلم خنده دار اســت؟ آیا 
وقتی زوجی را در خیابان می بینید به آن ها خیره می شــوید 
در حالی که اشک در چشــمان تان حلقه زده است؟ آیا وقتی 
عروسی دعوت می شوید، همیشــه دنبال بهانه ای هستید تا 
دعوت را رد کنید و به مراسم عروسی نروید و اگر هم عروسی 
بروید دایم در این فکر هســتید که دیگــران ازدواج کرده اند و 
شما هیچ شانسی برای ازدواج ندارید؟ اگر جواب شما به این 
سواالت، مثبت اســت متاســفانه باید بگوییم احتماال درگیر 

آنوپتافوبیا هستید و وقت آن است که به خودتان کمک کنید.

 ریشه ابتال به آنوپتافوبیا در کودکی است

این فوبیا متاسفانه بسیار شایع است و روان شناسان معتقدند 
معموال در اتفاق هــای تراژیک دوران کودکی یا شــوک های 
ناشی از یک تصادف ریشه دارد. در واقع این فوبیا با فاکتورها و 
عوامل زیادی مرتبط است. موضوع تاسف بار درخصوص این 
فوبیا این اســت که افراد با فکر کردن به این موضوع، زندگی 
خود را تباه می کنند و تصورشــان این اســت که اگر موقعیت 
ازدواج پیش نیاید، زندگی برای شان هیچ جذابیتی نخواهد 
داشــت و دایم در حال فکر کــردن به ازدواج هســتند و تصور 

می کنند تا پایان عمر حتما مجرد خواهند ماند.

 4 اشتباه مبتالیان

 به این فوبیا 

اگر به این نتیجه رسیده اید 
کــه بــه ایــن فوبیــا دچــار 
هستید، بهتر است به یک 
روان شناس مراجعه کنید. 
در ادامه به  پیامدهای  این 
فوبیا که بایــد آن ها را کنار 
بگذارید و به خودتان کمک 

کنید، اشاره خواهد شد.
انتخاب فرد نامناسب: شــما نباید به دلیل ترس از  تنهایی با فردی ازدواج کنید که اصال از او خوش تان 1
نمی آید. در واقع اگر شما فردی را برای ازدواج انتخاب 
می کنید نه بــه خاطر این که وی فرد مناســبی بــرای زندگی 
شماست بلکه فقط به این دلیل که شما نمی خواهید تا پایان 

عمر مجرد بمانید، مشکالت زیادی در انتظارتان خواهد بود.
حال تکرار چند عبارت است »رسیدن به یک زندگی 2 وسواس درباره عشق و آینده: ذهن شما مدام در 
عالــی« و »خوشــبختی تــا پایان عمــر« و تکــرار این 
عبارات باعث می شود حتی متوجه این موضوع نباشید که 
زندگــی کنونی شــما چقدر خــوب اســت. شــما فراموش 
می کنید بــه اطراف تان دقت کنیــد و از لحظه هایتان لذت 
ببریــد چون دایــم دربــاره عشــق و ازدواج و آینــده در حال 

فکرهای وسواس گونه هستید.
می کنید کافی نیستید و وقتی با دیگران حرف می زنید 3 احســاس ناکافی بودن: شما به طرز غم انگیزی فکر 
فکر می کنید چیز جالبی بــرای ارائه ندارید. در همین 
خصوص مدام در ذهن تــان فکرهای بیمارگونــه و پارانوییدی 
شکل می گیرد و فکر می کنید چون مجرد هستید، هیچ ارزشی 

ندارید.
یک دوست دریافت کنید یا در یک شرایط جدید کاری یا 4 تحلیل کردن بیش از اندازه همه چیز: اگر پیامی از 
تحصیلی قرار بگیرید، به شدت درگیر آن می شوید و همه 
چیز را بیش از اندازه تجزیه و تحلیل می کنید چون به همه چیز 
بــه  شــما  داریــد.  شــک 
کوچک ترین جزئیات توجه 
می کنید و از آن یک مصیبت 
می ســازید. شــاید روزهــا، 
هفته ها و ماه ها درگیر یک 
حرف یا یک موضوع باشید 
که شــخصی به شما گفته و 
خــود آن فــرد موضــوع را 

فراموش کرده است.

فوبیایی که 40 درصد دختران به آن مبتال هستند!
 »آنوپتافوبیا« به معنای نگرانی و هراس شدید از مجرد ماندن تا آخر عمر است

 و نزدیک به نیمی از دختران دنیا به آن مبتال هستند

در مقابل حرف زور، زود از کوره در می روم!

تصمیم پسر مورد عالقه ام برای ازدواج جدی نیست!

طبق یکی از جدیدترین تحقیقات روان شناسی که توسط یک موسسه پژوهشــی در استرالیا انجام شده، 40 درصد 
دخترهای دنیا دچار ترسی موسوم به »آنوپتافوبیا« هستند که به معنای نگرانی و هراس شدید از تنهایی و مجرد ماندن 

تا آخر عمر است. در ادامه، بیشتر با این فوبیا و خطرات درمان نشدن آن آشنا خواهید شد.

بانوان
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 نه به انامیدی 
آری به صبوری!

 آن چه خانواده های افراد معتاد که طبق جدیدترین آمارها حدود 10 میلیون نفر هستند،
 درباره روش های اصولی کمک به معتادان نمی دانند



تلفن زده تا درباره کاری با شــما صحبت کند اما مدام صدای ملچ وملوچ و گاز زدنش می آید. هر 
چقدر با خودتان فکر می کنید نمی  فهمید خب اگر می خواســت چیــزی بخورد، چرا به من زنگ 

زد؟ برای همه  مان پیش می آید که در ساعت هایی خاص باید با دیگران تماس تلفنی داشته باشیم 
ولــی وقتی ســاعت 2 تا 4 بعد از ظهر به کســی زنگ می زنیم باید انتظارش را هم داشــته باشــیم که 

جواب مان را ندهد. کافی اســت کمی با خودمان روراســت باشــیم؛ مثال اول از خودمان 
بپرســیم حرف های مان را حتما در همین ســاعت باید به او بگوییم یا می شود کمی 

صبر کرد تا وقت مناسبی برای گپ زدن پیدا کنیم. گاهی پیش می آید شما حوصله 
یــک مکالمه طوالنــی را ندارید و دلتــان می خواهد خیلــی زود حرف  هــای اضافه را 

جمع وجور و خداحافظی کنید ولی طرف، همچنان از دل هر ماجرایی وارد داســتانی 
جدید می شــود و این هزارتو انگار تمام شــدنی نیســت؛ این وقت ها شــاید بد نباشــد که 

موضوع بحث را عوض کنیم یــا بی تعارف و صادقانه به رفیق مــان بگوییم که ماجرای 
پرحاشــیه اش واقعا برای ما جذاب نیســت. از همــه این ها بگذریــم بعضی وقت ها 

هنگام صحبت با تلفن چیزهایی پیش می آید که غیرارادی اســت مثال عطســه و 
سرفه که خب نمی شود از آن جلوگیری کرد اما می شود برای چند لحظه گوشی 

را از خودمان فاصله بدهیم تا گوش طرف را کر نکنیم. این هایی که توی گوشی 
تلفن عطسه می کنند احتماال همان هایی هستند که وقتی گوشی شان آنتن 

نمی دهد یا مثال از آن طرف خط، کسی می گوید که صدایت را ندارم بلند بلند 
داد می زنند بلکه صدا برسد. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

پای تلفن چیزی نخور!  

رضا شم آبادی |  روان شناس بالینی کودک و نوجوان

من از این زاویه به سوالت نگاه می کنم که چقدر خوب اســت قبل از انجام کاری که به آن 

شک داریم، مشورت کنیم؛ به خصوص با فردی که اطالعاتی در آن زمینه دارد. این طوری 

می توانیم ابعاد مختلف کارمان را بسنجیم و بعد تصمیم بگیریم.

سیگار را جزو مواد مخدر دسته بندی می کنیم چون با تغییر در ماده های شیمیایی طبیعی مغز، 
روی ما تأثیر می گذارد. یکی از کارهای نیکوتین، تأثیر روی ماده طبیعی »دوپامین« در مغز است 
که باعث احساس لذت و خوشی می شود. نیکوتین،  »آدرنالین« و »استیل کولین« را  نیز تحت 
تأثیر قرار می دهد. این دو، پیام رسان های عصبی هستند که به ترتیب ضربان قلب را باال می برند 
و باعث احساس انرژی می شوند. این کاری است که سیگار انجام می دهد اما موقتی است . اصال 
به همین دلیل است که آدم ها »سیگاری« می شوند؛ برای این که آثار خوشایند سیگار کشیدن 
باقی بماند، نیاز دارند که مرتب سیگار بکشند و وارد چرخه معیوبی می شوند که در اصطالح به 
آن می گوییم »اعتیاد«. این همان وابستگی به سیگار است و دلیل جمله ای که احتماال از زبان 

کسانی که سیگار می کشند، شنیده ای؛ »دست خودم نیست«.

  سیگار با مغز چه می کند؟
خب حاال این وابستگی به سیگار مگر چه ایرادی دارد؟ وقتی تعداد دفعات سیگار کشیدن زیاد 
می شود، برای ماده های شیمیایی مغز تناقض به وجود می آید؛ آدرنالین و دوپامین، مرتب ترشح 
می شوند، ضربان قلب مدام باال می رود و به جای احساس آرامش اولیه، ممکن است فرد احساس 
برانگیختگی و عصبانیت را تجربه کند. از طرف دیگر وقتی ما به وسیله نیکوتین، ماده های شیمیایی 
و هورمون ها را در مغز دستکاری کنیم، مغزمان دچار اختالل می شــود؛ کم خوابی یا پرخوابی، 
کم اشتهایی یا پرخوری، افسردگی، بی قراری و اعصاب خردی نتایجی هستند که از به هم خوردن 
تعادل هورمون ها ناشی می شوند. غیر از این ها حتما شنیده اید که در مواد تشکیل دهنده سیگار، 
ماده های مضر هم وجود دارند مثل قطران که غیر از مغز، به بقیه اندام ها هم آسیب می رسانند؛ رشد 
ناگهانی و ناسازگار سلول ها در دهان، حلق، حنجره، ریه، لوزالمعده، گردنه رحم و خالصه همه 
بخش هایی که با این مواد تحریک می شوند، از جمله این آسیب هاست. به همین دلیل، احتمال 

ابتال به سرطان حنجره و چند بیماری  سخت دیگر در کسانی که سیگار می کشند، بیشتر است.

 هورمون های لذت را کجا جست وجو کنیم؟
پژوهشگرها طی تحقیقاتی متوجه شده اند که بعضی کارها می توانند با درصد زیادی تأثیرهای 
خوشایندی مثل سیگار ایجاد کنند اما متناسب با ساختار بدن ما و بدون اذیت کردن اندام ها و 

ایجاد تغییرات ناگهانی موقتی. این کارها عبارت اند از:
۱     ورزش|  ورزش منظم به ویژه تمرین های هوازی، آدرنالین را باال می برد و باعث افزایش 

ضربان قلب و تنفس می شود و تأثیر مثبتش، از نیکوتین بادوام تر است.  
۲     دوســت داشــتن|  ارتباط موثر و منظم با افرادی که دوست شــان داریم و تالش برای 
یادگیری برقراری رابطه خوب و موثر، ترشح دوپامین را افزایش می دهد که البته میزان این 

افزایش به کیفیت رابطه بستگی دارد.
۳     هدف داشتن|  وقتی برای رسیدن به اهداف مان برنامه ریزی می کنیم، مثل پس انداز 
برای خرید یک وسیله دوست داشــتنی، تالش برای قبول شدن در یک امتحان، موفقیت در 
یک رشته ورزشــی، ماده لذت یعنی دوپامین در مغزمان ترشح می شــود و هرچه این هدف و 
تالش برای محقق کردن آن مهم تر باشد، لذت بادوام تر می شود چون موفقیت های کوچک، 

موفقیت های بزرگ را به دنبال می آورند.
اگر این اطالعات به  نظرت قانع کننده نیســت و هنوز ســوال هایی برایت باقی مانده، پیشنهاد 

می کنم درباره این موضوع با یک روان شناس صحبت کن. 

دانشمندان 
باالخره 
دلیل اصلی 
گرمایش 
زمین را 
پیدا کردند.

 
طیبه دلقندی

قول می دهم همه جور مدرسه ای دیده  باشی غیر از اینی  که می خواهم قصه اش را برایت 
بگویم؛ »مدرسه حشرات باحال« که دانش آموزهایش، انواع سوسک اند از شاخک دراز و 
غواصی و گوزنی کنگره دار گرفته تا جواهرنشان و ببری. دانش آموزهایی شر و بی نظم  
که آقای مدیر ملخی از دست شان کالفه شده است. ماجرای این مدرسه عجیب یا به قول 
دانش آموزهایش باحال، از  جایی شروع می شود که استاد مگس شروع به تدریس نکرده، 
فراری می شود و اتفاق بدی برایش رخ می دهد . مدیر ملخی به فکر پیداکردن معلم جدید 
می افتد ولی با این بچه های سرکش اصال کار راحتی نیست. اگر می خواهید بقیه قصه 
را بفهمید و کلی ماجرای خنــده دار بخوانید و از طرفداران کمیک اســتریپ هســتید، 

ندهیــد.  دســت  از  را  حشــرات  مدرســه 
»ووشیانگ میِن« چینی، این کتاب طنز مصور 
را نوشته است. هر فصل کتاب دو بخش دارد؛ 
داستان و »علم به زبان ساده« که در پایان هر 
داستان، یک یا چند حشره را معرفی می کند. 
بعــد از ورود به مدرســه حشــرات، به خودت 
می آیــی و می بینی کــه حشــرات خیلی هم 
چنــدش آور و وحشــتناک نیســتند و دنیای 
شگفت انگیزی دارند. این کتاب از تازه های 
نشر امسال اســت که انتشــارات فاطمی به 

چاپ رسانده است.
 تصویرســازی های دوست داشتنی اش کاِر 
دو هنرمند به اسم  »شــیا جی ان« و » ژوانگ 
جیان یــو« اســت و ترجمه اش هم بــه عهده 

»معصومه معراجی« بوده است.  

   
مریم ملی| روزنامه نگار

شــاید ایــن روزهــا در اخبــار و شــبکه های اجتماعــی دیــده و 
شنیده باشــید که قرار اســت یک پدیده نجومی مهــم و جالب رخ 
بدهد؛ گذر ســیاره عطارد از مقابل خورشید. آن هایی که شیفته 
آســمان و پدیده هایش هستند، ابزارهایشــان را ردیف کرده اند و 
منتظرند تا دوشنبه از این پدیده جذاب عکس بگیرند. پدیده »گذر« 
وقتی رخ می دهد که یکی از سیاراِت داخلِی مداِر زمین مثل عطارد 
و زهره از مقابل خورشــید بگذرد. شــاید بپرسید یعنی برای بقیه 
ســیاره  ها پدیده گذر اتفــاق نمی افتد؟ راز این ســوال توی همان 
عبارت »ســیارات داخلــی مدار زمیــن« نهفته اســت، یعنی فقط 
سیاره هایی که بین مدار زمین و خورشید قرار گرفته اند، پس شما 
هیچ وقت نمی توانید گذر سیاره مریخ را از جلوی خورشید ببینید 
و ایــن پدیده مخصوص عطارد و زهره اســت. روز دوشــنبه حدود 
ساعت 16، عطارد از جلوی ستاره بزرگ منظومه شمسی ما یعنی 
خورشید عبور می کند اما اگر انتظار یک سیاره خوش آب ورنگ و 

بزرگ دارید، از این گذر چیزی عایدتان نمی شود چون عطارد را 
به شکل یک نقطه ریز سیاه در برابر خورشید خواهید دید، آن هم 
با تلســکوپ یا دوربین دوچشــمی. بنابراین با چشم غیرمسلح به 
خورشید نگاه نکنید. اول این که احتمال نابینا شدن وجود دارد و 
دوم این که خب چه کاری  اســت زل بزنید به خورشــید وقتی قرار 
نیســت چیزی ببینید؟ حتی منجم ها و کســانی که با تلسکوپ یا 
دوربین دو چشمی می خواهند گذر را ببینند از فیلترهایی استفاده 
می  کنند تا شدت نور خورشید را کم کند و آسیبی به چشم شان وارد 
نشــود. گذر عطارد تا ســاعت 21 ادامــه دارد اما تا قبــل از غروب 
خورشــید، عمال فقــط یک ســاعت ونیم فرصت داریــم آن را روی 

خورشید زرد و نارنجی دِم غروب ببینیم.

پ.ن: عطارد اولین و کوچک ترین ســیاره منظومه شمســی است که 
به دلیل نزدیکی به خورشید به شدت داغ است. اگر دوست دارید این 
ســیاره نقلی را ببینید، می توانید با گروه های نجومی یا انجمن نجوم 
شهر تماس داشته باشــید و پیگیر برنامه های شان باشید. اگر ساکن 
مشهد هســتید، یکی از برنامه ها در خانه نجوم فرهنگ سرای غدیر 

برگزار خواهد شد که ورود به آن برای همه آزاد است.

 
فاطمه قاسمی| مترجم

همــه می دانیم درخت هــا زیاد عمــر می کنند اما زیــاد یعنی چقدر؟ 
صدسال؟ 500 سال؟ هزارسال؟ تصورش سخت است که درختی 
بتواند بیشتر از این مدت، از دســت دخالت های انسان در طبیعت و 
نیازهای بی شمارش، جان سالم به در ببرد. اما »پاندو« قدیمی ترین 
مجموعه درخت جهان، بیش از 80هزار سال دارد. پاندو غیر از رکورد 
طوالنی ترین عمر، با شش میلیون کیلوگرم وزن رکورد سنگین ترین موجود زنده جهان را هم دراختیار 
دارد چون درخت های این مجموعه ریشه مشترک دارند و درواقع همه شان با هم یک موجود زنده با 
ریشــه عظیم زیرزمینی هســتند. این مجموعه صنوبرهای لرزان، در پارک ملــی فیش لیک در ایالت 
یوتای آمریکا واقع و به غول لرزان معروف شده است. پاندو، برای رسیدن به این سن وسال رقیب هایش 

یعنی درختان مخروط زا مثل کاج و سرو را از بین برده است..

دورهمی پیرترین درختان 
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رفقا سالم!

خبرهای زیادی این روزها می شنویم که مهم ترین و 

بدترین شون، زلزله ایه که پنج استان رو درگیر کرده. امیدواریم 

دوست های عزیزمون خیلی زود به زندگی عادی برگردن و بدونن ما هر 
شماره پیامک 2000999کاری از دست مون بربیاد، انجام میدیم.  

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

ماجراهای مدرسه حشرات 

بی حیات ترین نقطه روی زمین
بارها خوانــده و شــنیده ایم که زمیــِن ما، بهتریــن مکان بــرای زندگی 
موجــودات زنــده اســت، از طــرف دیگــر موجــوداِت ســخت جانی را 
می شناســیم که در بد ترین شــرایط محیطی هــم دوام می آورند. حاال 
چطور باور کنیم مناطقی در زمین وجود دارند که هیچ نشانه ای از حیات 
در آن ها نیست؟ به تازگی دانشمندان فرانسوی از دره ای به نام »دالل« 
در اتیوپی حرف می زنند که حتی باکتری ها هم در آن زندگی نمی کنند. 
پیش از این دانشمندان وجود آب در هر سیاره ای را دلیلی بر وجود حیات 
در آن می دانستند اما تحقیقات جدید نشان داده در سیاره زمین، مناطقی وجود دارند که حتی با وجود آب، 
زندگی در آن ها جریان ندارد مثل دالل. دمای آب در این دره حدود 109 درجه سلسیوس است، مقدار 

زیادی منیزیم دارد و بسیار ترش و شور است؛ در چنین شرایطی سلول های زنده نابود می شوند.

مهمان داریم چه مهمانی؛ عطارد! 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا: هر کی با چی شارژ روحی می شه ؟
صابری - مرادی

کمیک

سیگار خیلی وسوسه ام می  کند   پیشنهاد

 زندگی سالم
  یک شنبه

  19 آبان    1398    
 شماره 1۴۵8 

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

دختری ۱4ساله ام و خیلی وسوسه می شوم که سیگار بکشم. حس خوبی 
بهم میده. میگن که سختی ها رو از یادم می بره. کال از این که سیگار بذارم 

گوشه لبم، خیلی خوشم میاد. البته هنوز سیگاری نشدم.

بپرس تا بگم

عکسی که ۳ سال پیش از پدیده » گذر« ثبت شده است .
 نقطه  سیاه، عطارد است.

عجایب
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چند روز پیش بود که رسانه ها خبر 
دادند شــرکت بهنام پیشــرو که در 
فصــل چهاردهــم به عنــوان اسپانســر باشــگاه 
فعالیــت می کرد، توانســته علیه پرســپولیس از 
دادگاه حقوقی، رای بگیرد. شرکت بهنام پیشرو 
در مــدت همــکاری بــا پرســپولیس، مبلغی در 
حــدود ۱۴ میلیارد تومــان هزینه کــرد و پس از 
فســخ قرارداد، شکایت خود را در همان زمان به 
دادگاه کشــاند. البته آن ها جــدا از ۱۴ میلیارد 
هزینه، خواســتار دریافت غرامت شدند. دادگاه 
بدوی، شکایت بهنام پیشرو را رد کرد، اما دادگاه 
تجدیدنظــر رای بــه محکومیــت ۲۵ میلیاردی 
پرســپولیس و سیاســی داد که ســهم سیاســی 
تنها۱۰میلیــون تومان اســت. درپــی این حکم 
و  پرداختنــد  موضــوع  تحلیــل  بــه  رســانه ها 
خبرگــزاری میزان هم در گزارشــی مدعی شــد  
پرســپولیس در ایــن پرونــده محکوم شــده و هر 
چقــدر دادگاه طوالنــی شــود، میــزان غرامــت 
درخواســتی از ســوی شــرکت بهنام پیشرو هم 
افزایش پیدا خواهد کرد. حتی این امکان وجود 
دارد کــه در صورت ادامه این وضعیت و طوالنی 

شــدن روند بررسی و پیگیری شــکایت، جریمه 
پرسپولیس تا ۲ برابر رقم فعلی، یعنی۴۰ تا۵۰ 
میلیارد تومان افزایش یابد. در ادامه این گزارش 
هم آمده بود که موضوع وقتی عجیب تر می شود 
که بدانید دادگاه تجدیدنظر این پرونده در زمان 
مدیرعاملی ایــرج عرب برگزار شــد، اما در عین 
تعجب، هیچ نماینده حقوقی یا وکیلی از ســوی 
باشــگاه در دادگاه حاضر نشــد تا از پرسپولیس 
دفــاع کند یا از شــاکی، زمان بیشــتری بگیرد و 
پرونــده را به ســود پرســپولیس برگردانــد. این 
اتفــاق، تبعــات ســنگینی بــرای باشــگاه در پی 
داشته و حاال برای انصاری فرد میراث بزرگی از 
بدهی هــا باقــی مانــده اســت. اگــر در دادگاه 
تجدیدنظــر، وکیل باشــگاه پرســپولیس حاضر 
می شــد و از ایــن باشــگاه دفــاع می کرد، شــاید 
شــرایط نســبت بــه حــاال بهبــود می یافــت، اما 
نگرانی های مدیران پرسپولیس به باالترین حد 
خــود رســیده و به صــورت جدی با یک دردســر 
بــزرگ دیگــر مواجــه شــده اند. دردســری کــه 
می تواند به لحاظ مالی، هزینه های کمرشکنی 

را به پرسپولیس تحمیل کند. 

  
امــا یــک کارشــناس حقوقــی در گفت وگــو بــا 
خراســان ایراداتی به این گــزارش وارد کرد و در 
توضیح بهتر ماجرا گفت: »باشــگاه پرسپولیس 
در پرونــده كیفري نقشــي نداشــته و ایرج عرب 
مدیرعامل ســابق باشــگاه قاعدتا نمي توانست 
وكیــل و نماینده معرفي كنــد، چرا که آن پرونده 
بین شــرکت بهنام پیشرو و سیاســي مدیرعامل 
ادامــه  در  وی  بــود.«  مطــرح  باشــگاه  اســبق 
توضیحاتــش گفت: »پرســپولیس هنوز محكوم 
نشــده اســت. فقط چــون جرم حمید سیاســي 
محــرز شــده بهنام پیشــرو مي توانــد در دادگاه 
حقوقي مطالبه اجرت المثل را مطرح كند.« این 
کارشناس حقوقی در پایان صحبت هایش ضمن 
رد تقسیم بندی سهم پرسپولیس و سیاسی هم 
گفــت: »این كه ســهم پرســپولیس ۲٥ میلیارد 
و ســهم سیاســي ۱۰ میلیــون تومان اســت هم 
صحیح نیست. سیاســي به عنوان متهم پرونده 
كیفــري به ۱۰ میلیــون تومان جــزاي نقدي در 
حــق دولــت محكــوم شــده و بحث خســارت به 

بهنام پیشرو هنوز مطرح نشده است.«

توضیح کارشناس حقوقی درباره محکومیت مدیرعامل سابق پرسپولیس در پرونده بهنام پیشرو

پرسپوليس هنوز محكوم نشده است!

 دژی به فرماندهی
مهدی  رحمتی 

پرسپوليس هنوز محكوم 
نشده است!

توضیح کارشناس حقوقی درباره پرونده بهنام پیشروراز موفقیت یحیی و شهرخودرو

50 یا 100 هزار دالر؟ مسئله این است

 شکایت پرسپوليس
از جواد نکونام

محروميت یک جلسه ای 
کالــدرون

 سهميه 3+1 ایران
 در آسيــا

بازیکنان استقالل اعتصاب کردند
تهـدیـد آبـی هـا عملـی شــد

پرسپوليس و جونيور در آستانه توافق برای جدایی! 

غیبت دوباره ترابی  و بازگشت وریا
لیست تیم ملی برای بازی با عراق اعالم شد
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 لیگ برتر انگلیس
................  واتفورد ۲  نورویچ صفر

 اللیگا
.............  لگانس یک  سوسیداد یک

 سری آ
.................  بولونیا یک  ساسولو ۳

 بوندس لیگا
..................  هوفنهایم ۲  کلن یک

 لوشامپیونا
...................  بوردو یک  نیس یک

 لیگ برتر انگلیس
....  برایتون؛ ۱۷:۳۰  منچستریونایتد
..  استون ویال؛ ۱۷:۳۰  ولوورهمپتون
.........  منچسترسیتی؛ ۲۰  لیورپول

 اللیگا
.............  ویارئال؛ ۱۴:۳۰  مایورکا
........  لوانته؛ ۱۶:۳۰  اتلتیک بیلبائو
 اتلتیکومادرید....  اسپانیول؛ ۱۸:۳۰
 ختافه..................  اوساسونا؛ ۲۱
 بتیس..................  سویا؛ ۲۳:۳۰

 سری آ
...............  فیورنتینا؛ ۱5  کالیاری
 التزیو ...................  لچه؛ ۱۷:۳۰
 سامپدوریا...........  اتاالنتا؛ ۱۷:۳۰
..............  اسپال؛ ۱۷:۳۰  اودینزه
......................  رم؛ ۲۰:۳۰  پارما
............  میالن؛ ۲۳:۱5  یوونتوس

 بوندس لیگا
......  وردربرمن؛ ۱۶  مونشن گالدباخ
 ولفسبورگ.........  بایرلورکوزن؛ ۱۸
......  فرانکفورت؛ ۲۰:۳۰  فرایبورگ

 لوشامپیونا
....................  آمیان؛ ۱۷:۳۰  رن
...............  تولوز؛ ۱۹:۳۰  مون پلیه
.............  سنت اتین؛ ۱۹:۳۰  نانت
................  لیون؛ ۲۳:۳۰  مارسی

اسکوربورد

برنامه

رقابــت هنوز همان رقابت اســت؛ یعنی جنگ  
۲ شــهر منچســتر و لیورپــول بــرای قهرمانی؛ 
منتهــی این بار ۲ تیم قرمزپوش نیســتند و یکــی از آن ها آبی 
بــه تن دارد. در واقع لیورپول زمین خورد و دوباره بلند شــد و 
حاال می کوشــد که این بلند شــدن با قهرمانی لیگ توام شود 
اما یونایتد که بلند نشده و دیگر نماینده شهر پرچم را باال نگاه 
داشته است. هرچند که برای بازی امشب کلی مصدوم دارد 

ولی اگر بتواند پیروز شود شاهکار کرده است.
 لیورپول

برای قهرمان شــدن الزم  نیست که همه بازی ها را برنده شوید 
بلکــه گاهی اوقات با مدارا کردن و شکســت نخــوردن هم کار 
به ســرانجام می رســد. برای جــا انداختن ایــن حقیقت کافی 
اســت به لیورپول فصل گذشــته نــگاه کنید؛ تیمی کــه به ۹۷ 
امتیــاز رســید، تنها یــک شکســت را در طول فصــل طوالنی و 
طاقت فرســایش تجربــه کرد و دســت آخر نایــب قهرمان لیگ 
شد؛ چرا؟ چون همان یک شکست برابر منچسترسیتی اتفاق 
افتاد و ســیتی زن ها هم با یک امتیاز اختالف جام را باالی ســر 
بردنــد. تصور کنید لیورپــول آن زمان در اتحاد برابر ســیتی به 
تســاوی می رســید و یا در بازی رفت فصل گذشته در آنفیلد به 
جای تساوی پیروز می شد، دیگر حسرت شان به امسال کشیده 
نمی  شد. اما حاال که این رکورد قهرمان نشدن یک فصل دیگر 
طوالنی شده یک تجربه جدید هم به آن افزوده شده و شاگردان 
یورگــن کلــوپ باید از آن اســتفاده کنند. با فــرم فوق العاده ای 
کــه لیورپــول دارد و جنگ تا آخریــن ثانیه ها بــرای قهرمانی و 
همچنین شکست ناپذیری در خانه، تنها کافی است تجربیات 

این چند دهه قهرمان نشدن را امشب به کار ببندند؛ همین!
 منچسترسیتی

از آوریــل ۲۰۱۷ لیورپــول در ۴5 بازی خانگــی اش در لیگ 
برتر طعم شکســت را نچشــیده اما ســیتی زن ها می دانند که 
حتی اگر بتوانند این رکورد فوق العاده را هم بشــکنند باز هم 
فصل آنقدر طوالنی هست که نتوانند از حاال خودشان را برای 
سومین قهرمانی پیاپی آماده کنند؛ به خصوص که در صورت 

برد احتمالی هنوز هم ۳ امتیاز از رقیب عقب هستند. پس برد 
در بازی امشب بسیار واجب است از آن جهت که نتیجه ای غیر 
از آن ســیتی را همچنان از کورس عقب نگه می دارد. چه بسا 
که شکستی در کار باشد که کال پپ گواردیوال باید قید لیگ را 
بزند. سیتی کال در آنفیلد رکورد بد دارد. آن ها از سال ۲۰۰۳ 
نتوانسته اند در لیگ برتر در این ورزشگاه پیروز شوند و با آمدن 
پپ هم چیز زیادی تغییر نکرده چراکه در 5 بازی اخیرشان در 
این ورزشگاه هم تنها در یک بازی موفق شده اند دروازه حریف 
را بــاز کنند. با این وجود در نبرد بی نهایت جذاب پپ و  کلوپ 
هریک از ۲ مربی هر بار چیز جدیدی برای رو  کردن داشته اند 
و  گواردیــوال قطعا با یک ســورپرایز که به قول خودش تدافعی 

کردن تیمش نیست، پا به بندر می گذارد.
 درحاشیه

 در ۱۲ مسابقه خانگی اخیر در آنفیلد در لیگ برتر، لیورپول 
حداقل ۲ گل به ثمر رسانده؛ ضمن این که آن ها در ۲۰ بازی 
اخیرشان در این ورزشگاه برابر من سیتی در تمامی رقابت ها 

شکست ناپذیر بوده اند.

 ســیتی تنها در یک بازی از ۱۲ بــازی اخیرش در لیگ برتر 
کمتر از ۲  گل به ثمر رســانده؛ ضمن این که آن ها از ۲5 بازی 

اخیر در این رقابت ها ۲۲ برد به دست آورده اند.
 ناتانیل کالیــن، جوئل ماتیپ و ژردان شــکیری مصدومان 
میزبان در این دیدار هســتند ولی وضعیت مهمان بسیار بدتر 
است. ادرسون، لروی ســانه، رودری، آیمریک الپورته، داوید 
سیلوا و السکاندر زینچنکو لیست سرشناس مصدومان سیتی 

را تشکیل می دهند.
 ترکیب احتمالی

 لیورپول: آلیسون، الکساندر آرنولد، دژان لوورن، ویرجیل 
فن دایــک، انــدی رابرتســون، فابینیــو، جــردن هندرســون، 
جورجینیــو واینالــدوم، محمــد صالح، ســادیو مانــه و روبرتو 

فیرمینو.
 من ســیتی: کلودیــو بــراوو، کایــل واکــر، جــان اســتونز، 
فرناندینیــو، بنجامیــن منــدی، ایلــکای کونــدوگان، کویــن 
دی بروینه، برناردو ســیلوا، ریاض محرز، رحیم اســترلینگ و 

سرخیو آگرو.

جنگ اصلی قهرمانی لیگ برتر، 
رقابت همان استامشب در آنفیلد

مارســلو گایاردو توانســته ریورپالته را طــی ۲ فصل متوالــی به فینــال کوپالیبرتادورس 
برســاند. او ســال گذشــته ریورپالته را قهرمان لیبرتــادورس کرد و نام او بــه عنوان یکی 
از نامزدهــای بهتریــن مربی دنیا در ســال ۲۰۱۹ از ســوی فیفا نیز به چشــم می خورد و 
اکنون در لیست جانشینی ارنستو والورده قرار دارد. احتمال انتقال گایاردو به بارسلونا 
زمانی از ســوی رســانه ها مطرح شد که اعالم شد لیونل مسی در آرای خود برای انتخاب 
بهترین های دنیا، پس از پپ و پوچتینو به گایاردو رای داده است. اما خود گایاردو درباره 
شــایعات مطرح شده می گوید: »بارسلونا؟ من نمی  توانم شایعات را بازتاب بدهم و تحلیل 
کنم. هیچ کس با من قرار مالقات یا گفت وگویی نداشــته است. االن وقت مناسبی برای 
صحبت در این رابطه نیست. ما اکنون در مقطع بسیار مهمی برای باشگاهمان ریورپالته 
بسر می بریم و بازی های تعیین کننده ای پیش رو داریم. قطعا هیچ چیزی وجود ندارد که 

تمرکز مرا از اهدافی که دارم، بگیرد.«

رود گولیت، ســتاره هلندی پیشــین میالن در گفت وگویی عنوان کرد: »آیا کریســتیانو 
رونالــدو بهتریــن بازیکــن تاریخ فوتبال اســت؟ من اینطــور فکر می کنم. او بــا تیم ملی 
کشــورش قهرمان جام ملت های اروپا شده است. او به هر تیمی رفته موفق ظاهر شده 
و همه جام های ممکن در ســطح باشــگاهی را کسب کرده اســت. او 5 توپ طال دارد و 
در ۳ کشور مختلف این آمار را به ثبت رسانده است. مردم به مقایسه او با دیگران ادامه 
می دهنــد اما رونالدو هر کجا که بوده موفق شــده به قهرمانی برســد و این باورکردنی 
نیست. مسی حتی به کسب قهرمانی با تیم ملی آرژانتین نزدیک هم نشده است. شما 
می توانید از نعمت داشتن استعدادی فراانسانی بهره مند باشید اما مانند عناصر مورد 
اســتفاده در یک کیک خوب، بایــد فاکتورهای متفاوتی برای ارزیابــی بازیکنان وجود 
داشــته باشــد. کریســتیانو رونالدو در همه جا و به روش خودش به موفقیت رسیده. او 

بازیکن فوق العاده و تاثیرگذاری است.«

گایاردو از بارسلونا خبر ندارد گولیت: رونالدو بهترین بازیکن تاریخ است

با رکــورد صددرصد پیــروزی، فرانک لمپارد بــه عنوان بهترین 
ســرمربی ماه اکتبر لیگ برتر انتخاب شد. ســوپرفرانکی که در 
زمان بازی ۴ بار این عنوان را کسب کرده بود، حاال نشان داده که 

سرمربی قابلی هم هست.

تنها PES نیست که برای صورت ستاره ها ارزش قائل می شود. در فیفا 
هم می توان گاهی از این شبیه سازی های فوق العاده دید. مثل چهره پپ 
گواردیوال که هم روی نیمکت سیتی می نشیند و هم در بخش التیمیت 

حضور دارد.

به نظر می رســد حواشی گرانیت ژاکا در آرســنال هنوز فروکش نکرده 
اســت. بعد از گرفتن بازوبند کاپیتانی، او هنوز حاضر به بازی برای تیم  
نشــده و اونای امری دلیل آن را مسائل روحی عنوان کرده است. امری 

حتی از این گفت که احتمال فروش ژاکا در ژانویه هم وجود دارد.

عالقه پریشیچ برای ماندن در بایرن
ایوان پریشیچ یکی از خریدهای تابستانی 
بایرن مونیــخ بــود کــه از اینتــر به ایــن تیم 
کــه  کــروات  ملی پــوش  ایــن  پیوســت. 
قــراردادش با بایرن به صــورت قرضی و تا 
پایــان فصــل اســت تاکید کرد که دوســت 
دارد قــراردادش را بــا بایــرن تمدید کند و 
در ایــن تیم بماند: »فکــر می کنم درنهایت 
قــراردادم را تمدید کنــم و در بایرن بمانم. 
فعــال که تــا االن همه چیز مثبت بــوده و به 
خوبی پیش رفته است. چه از نظر شخصی 
و چــه از نظــر فوتبالی از حضــور در بایرن و 

شهر مونیخ رضایت دارم.«

ویژه
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: 2000999
***

 به همه هواداران اســتقالل بابــت بردهای تیم محبوب مون تبریک 
میگم. به امید قهرمانی در لیگ، حذفی و آسیا.

 باســالم؛ دلیل این که پیام های فنی من را درج نمی کنید چیست؟ 
پرســپولیس-فوالد)باز هم باران ســنگ و زباله و...( مفهوم فرهنگ 
میزبانی را فهمیدیم، )کمیته انضباطــی و اخالقی(الف: بازی بدون 

تماشاچی، ب-انجام بازی در زمین ثالث)بی طرف(.
 مــن و 4 نفر از همراهانم چند ســاعت قبل از بازی شــهرخودرو هر 
چه تالش کردیم نتوانســتیم وارد سایت تهیه بلیت شویم و از رفتن به 
ورزشگاه منصرف شدیم، فکر کنم این مشکل هزاران نفر مثل من بود.

دیدار خاتم اردکان و شهداب یزد به تعویق افتاد
هفته چهارم لیگ برتر والیبال در حالی برگزار می شود که در یکی از 
حساس ترین دیدارهای این هفته در خانه والیبال تهران، 2 تیم سایپا 
و فوالد سپاهان به مصاف هم می روند. گفتنی است؛ با اعالم منوچهر 
پورحســن، سرپرســت ســازمان لیگ، دیدار تیم های خاتــم اردکان و 
شــهداب یزد به علت سفر رئیس جمهور به اســتان یزد و با درخواست 
شــورای تامین این استان، امروز برگزار نمی شود و تاریخ بعدی دیدار 
ایــن 2 تیم متعاقبا اعالم خواهد شــد. برنامه بازی هــای امروز به این 
شــرح است؛ راهیاب ملل مریوان-شــهرداری ارومیه، فوالدسیرجان 
ایرانیان-پیام خراســان، خاتم اردکان-شهداب یزد، کاله مازندران-
شــهرداری ورامین، سایپا-فوالدسپاهان اصفهان، شــهروند اراک-

شهرداری گنبد. پیکان این هفته استراحت دارد.

کرم زاده چهارمین سهمیه المپیک تیراندازی را کسب کرد
در ادامــه مســابقات تیرانــدازی قهرمانــی آســیا و در مــاده تفنــگ 
ســه وضعیت بانــوان، فاطمه کرم زاده بــا امتیاز 1173 بــه عنوان نفر 
چهــارم وارد فینــال شــد و ســهمیه المپیــک 2020 را کســب کرد. 
پیش از این هانیه رســتمیان در تپانچه بادی و نجمه خدمتی و آرمینا 
صادقیان در تفنگ بادی برای ایران سهمیه المپیک گرفته بودند. در 
رقابت های دیروز الهه احمدی با امتیاز 1168 نفر دهم شــد و مه لقا 
جام بزرگ با امتیاز 1164 بیســتم شــد. تیم ایران متشکل از فاطمه 
کــرم زاده، الهه احمدی و مه لقا جام بزرگ با 3505 امتیاز پس از تیم 

چین به مدال نقره دست یافت و تیم هند سوم شد.

نخستین برد ویلنوا با درخشش نیما عالمیان
رقابت های هفته ششم لیگ دسته اول تنیس روی میز فرانسه جمعه 
شب برگزار شد و تیم ویلنوا که نیما عالمیان را در اختیار دارد، مقابل 
دنیس 3-2 به برتری دست یافت و نخستین بردش را جشن گرفت. 
در این مسابقه نیما عالمیان 2 برد از 3 برد تیمش را کسب کرد و نقش 

بسزایی در پیروزی این تیم داشت.

زاویه نگاه شما

ميزبانی 3 ميلياردی فدراسيون کبدی از اولين دوره مسابقات جوانان جهان-کيش

اولین دوره مسابقات کبدی 
جوانــان جهــان در حالــی از 
فردا به میزبانی جزیره کیش آغاز می شــود 
کــه ابتدا قرار بود 16 تیــم در این رقابت ها 
شــرکت کند. امــا با انصــراف اندونــزی از 
حضــور در مســابقات و نیــز مبهــم بــودن 
شرکت هندی ها، رقابت با حضور 14 تیم و 
شــد.  خواهــد  برگــزار  روز   5 مــدت  بــه 
دانمارک، پاکســتان، کنیا، مالزی، عراق، 
بنگالدش، سریالنکا، تایلند، ترکمنستان، 
افغانســتان، ترکیــه، اوگانــدا، چین تایپه و 
آذربایجان کشــورهایی هســتند کــه برای 
ســفر به ایران اعالم آمادگــی کرده اند. در 
مجموع 400 نفر شامل ورزشکار، همراه، 
برگزارکننــده  و...  فنــی  عوامــل  داور، 
مســابقات کبدی جوانان جهــان در جزیره 
کیش گردهــم می آیند. عباس اورســجی، 
رئیس فدراسیون کبدی که معتقد است در 
خاتمه رقابت برای کسب سکوی قهرمانی 
بین ایران و یک تیم آســیایی خواهد بود، با 
اشــاره بــه تیم هــای شــرکت کننده در این 
رقابت ها به خراســان می گوید: »پیشنهاد 
برگــزاری اولیــن دوره رقابت هــای کبدی 
قهرمانی جهان را ایران مطرح کرد که مورد 
موافقــت مســئوالن جهانــی قــرار گرفت و 
درنهایــت خودمــان هم میزبان مســابقات 
شــدیم. البته بــرای برگزاری مســابقات با 
مشــکالت مالــی مواجه بودیــم و به همین 
خاطر مقرر شد تیم ها با هزینه خودشان به 
تهران ســفر کنند. اما هزینه اعزام تیم ها از 
تهــران به کیش بر عهده فدراســیون ایران 
دانمــارک،  تیم هــای  تاکنــون  اســت. 
پاکســتان، کنیــا، مالزی و عــراق در کیش 
مســتقر شــده اند و عاله بــر آن بنگالدش، 
سریالنکا، تایلند، ترکمنستان و افغانستان 
هم به ایران سفر کرده و امروز)دیروز( وارد 

کیش می شــوند. چین تایپه هم وارد ایران 
شــده امــا 2 تیم ترکیــه و آذربایجــان امروز 
راهــی ایــران خواهنــد شــد. بــا توجــه بــه 
مشــکالتی که بــرای تهیه بلیت بــرای تیم 
اوگانــدا پیــش آمد، زمان ســفر ایــن تیم به 
ایــران هنــوز مشــخص نیســت.« او ادامــه 
می دهد: »هرچند که قدرت های آســیا در 
این رقابت ها حضور دارند و ما سعی کردیم 
چند تیم قدر از قاره آفریقــا و اروپا را هم در 
ایــن رقابت ها داشــته باشــیم امــا تیم ملی 
کبدی جوانان ایران شــانس اول قهرمانی 
در این رقابت هاســت و در کنار آن تیم های 
پاکستان، بنگالدش، سریالنکا و عراق هم 
شــانس حضــور در فینــال را دارنــد. البته 
همانطور کــه می دانیم رقابت های جوانان 
پیچیدگی های خاص خودش را دارد چون 
حریفان چندان شناخته شــده نیستند. ما 
نیز پیش از حضور در مسابقات بیش از 14 
مرحله اردو برگزار کردیم و بازیکنان بسیار 
خوبی در اختیار داریم که چند نفر از آن ها 
سابقه حضور در اردوی تیم ملی بزرگساالن 
را هــم دارنــد. صددرصــد ایــران یــک پای 
فینال خواهد بود و هدف گذاری ما کســب 

مدال طالســت.« حضور تیم کبدی هند به 
عنــوان یکی از قدرت های کبدی جهان در 
حالــی در ایــن مســابقات مبهــم اســت که 
اورســجی در واکنــش بــه آن می گوید: »به 
احتمال 90درصد هندی ها در مســابقات 
شرکت نمی  کنند چراکه انتخابات ریاست 
فدراســیون کبدی هند در حــال برگزاری 
اســت. این انتخابــات در چنــد مرحله و به 
صورت ایالتی برگزار می شود و اختالفاتی 
هم در این زمینه بین مسئوالن کبدی هند 
رخ داده. با این حال ممکن است هندی ها 
شیطنت کنند. آن ها گاهی اعالم می کنند 
که در مسابقات شرکت نمی  کنند تا تیم ها 
آن هــا را آنالیــز نکنند اما آخریــن لحظه در 
مسابقات حاضر می شــوند. در این صورت 
از طریــق دبــی و بدون نیاز به ویــزا به ایران 

سفر خواهند کرد.« 
     

یــک  صور ت گرفتــه  برنامه ریــزی  طبــق 
نشســت جهانی هم در حاشــیه مســابقات 
کبــدی جوانــان جهــان در کیــش برگــزار 
می شود. اورسجی که کرسی نایب رئیسی 
فدراســیون جهانــی را هم در اختیــار دارد 

درخصوص این نشست و هدف از برگزاری 
آن می گویــد: »یکی از برنامه هــای ما برای 
برگزاری نشست جهانی، بررسی یک سری 
موارد در فدراســیون جهانی کبدی است. 
قبل از ریاســت من در فدراســیون ایران با 
ارتباطاتی که داشتم ایرادات را بیان کردم 
اما متاسفانه این مشــکالت در فدراسیون 
جهانی برطرف نشد. در تالشیم که سکان 
کنفدراســیون کبدی آســیا یا فدراســیون 
جهانــی را در اختیار بگیریم ولــی در مورد 
دارم.  دغدغــه  آن  زیرســاخت های  بحــث 
در تالشــیم تــا شــرایط فراهــم شــود و یک 
ساختمان مناسب برای این کنفدراسیون 
در ایــران داشــته باشــیم. در ایــن جلســه 
الحاقیه ای به اساسنامه فدراسیون جهانی 
و کنفدراسیون کبدی آسیا اضافه می کنیم 
تا بر اســاس آن رئیس فدراسیون جهانی و 
آسیایی اوال یک نفر نباشد دوم این که رئیس 
این 2 از یک کشــور انتخاب نشــود. در این 
جلســه باالی 25 رئیس فدراسیون حضور 
خواهنــد داشــت کــه بــرای اضافــه کردن 
الحاقیه این تعداد کافی اســت.« اورسجی 
درخصوص هزینه های صورت گرفته برای 
برگــزاری رقابت ها و این که آیا جوایزی هم 
برای مســابقات در نظر گرفته شــده یا خیر 
هــم می گویــد: »چیــزی حــدود 3 میلیارد 
تومــان بــرای برگــزاری رقابت هــا هزینــه 
کرده ایم اما جوایزی برای مسابقات درنظر 
گرفته نشده است.« او در حالی از هزینه 3 
میلیــاردی ایران برای برگزاری مســابقات 
صحبت می کند که شنیده می شود با توجه 
به مشــکالت مالی این فدراسیون، وزارت 
ورزش مبلــغ 300 میلیون تومان از هزینه 
برگــزاری مســابقات را در قالــب کمک به 
فدراســیون کبــدی ایــران پرداخــت کرده 

است.

اورسجی: صددرصد یک پای فینال هستیم!

داورزنی پیش از برگزاری 
انتخابات فدراسیون والیبال استعفا 

می دهد
وزیــر ورزش وجوانــان به حضــور داورزنی، 
معاونش در انتخابات فدراســیون والیبال 
واکنش نشــان داد و گفت: »داورزنی پیش 
از برگــزاری انتخابات فدراســیون والیبال 
ایســنا،  گــزارش  بــه  می دهــد.«  اســتعفا 
مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش وجوانان 
درباره حضــور محمدرضا داورزنی، معاون 
توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزیــر 
ریاســت  انتخابــات  در  ورزش وجوانــان 
فدراســیون والیبال گفت: »داورزنی پیش 
از برگــزاری انتخابات فدراســیون والیبال 
از ســمت معاون وزیری اســتعفا می دهد.« 
وزیر ورزش وجوانان در پاسخ به این سوال 
که اگــر داورزنی در انتخابات فدراســیون 
والیبال رای نیاورد چه خواهد شد، گفت: 
»چنانچــه رای نیــاورد، فکــری بــه حالش 

خواهیم کرد، خیلی نگران نباشید!«

اعالم گروه بندی فرنگی کاران در 
جام جهانی 

رقابت هــای جام جهانــی کشــتی فرنگی 
2019 در حالی 7 و 8 آذرماه به میزبانی 
ســالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشــی 
آزادی تهران برگزار خواهد شــد که طبق 
قانــون جدیــد اتحادیــه جهانی کشــتی، 
تیم هایــی که عناویــن اول، چهارم، پنجم 
و هشــتم رقابت های جهانی را از آن خود 
کرده باشــند در جریان ایــن رقابت ها در 
یک گروه قرار می گیرنــد و تیم های دوم، 
ســوم، ششــم و هفتم هم در گــروه دیگر. 
بــا این اوصــاف تیم هــای ایران، روســیه، 
قزاقســتان و کوبا در یک گــروه و تیم های 
ازبکستان، گرجستان، ژاپن و مجارستان 
نیــز در گروه دیگــر قرار خواهنــد گرفت. 
البته اجرای قانون جدید اتحادیه جهانی 
بــه شــرط حضــور 8 تیــم برتر مســابقات 
جهانی در این رقابت هاست و در صورتی 
کــه یکــی از ایــن تیم هــا انصــراف بدهد، 
تغییــر  دســتخوش  تیم هــا  گروه بنــدی 

خواهد شد.

سوژه

خبر

اخبار

فدراســیون جهانی والیبال)FIVB( با انتشــار مطلبی به تمجید از امیر 
غفور، پشــت خــط زن تیم ملــی ایران پرداخــت که در مســابقات لیگ 
 )FIVB(ملت های 2019 خوش درخشید. فدراسیون جهانی والیبال
در گــزارش خــود نوشــت: »او یــک بازیکــن کلیدی اســت کــه در رده 
باشگاهی و ملی یکی از موفق ترین هاست. غفور در سال 2019 برای 

ایران در لیگ ملت ها خوش درخشید تا به تیم قهرمان اروپا یعنی لوبه 
ایتالیا بپیوندد. دلیل موفقیت غفور را می توان به ساعت ها یادگیری و 
خسته نشدن زیر دست مربیان بزرگ جهان نسبت داد. یادگیری غفور 
هرگز متوقف نمی  شــود اما او معتقد اســت که والسکو بهترین مربی او 

بوده چون برای اولین بار، او فرصت بازی را به غفور داد.« 

 FIVB تمجید 
از امیر غفور

جمعــه شــب در حالــی جشــن پیــروزی مقابــل 
در  رضــا)ع(  امــام  ورزشــگاه  در  پارس جنوبــی 
حضــور حــدود 4 هــزار هــوادار مشــهدی بــرای 
شــهرخودرویی ها بــه پا شــد کــه آن ها حــاال پس 
از شــاگردان ژنــرال، رتبــه دوم جــدول را بــه نام 
خود ســند زده انــد و اگــر بتوانند از ســد گل گهر 
بحــران زده در تقابــل عقب افتــاده هفته هشــتم 
خــود بگذرند می توانند به تنهایی به صدر جدول 
تکیه بزنند. شــاگردان یحیــی در طول 10 هفته 
اخیر تنهــا با یک تیم از 4 تیم بزرگ لیگ برخورد 
کرده اند که توانســتند در مشهد از سد شاگردان 
کالــدرون بگذرند و تقابــل با تراکتور، اســتقالل 
و ســپاهان را در پیــش دارنــد امــا رمــز موفقیــت 
شــهرخودرو بــرای تــداوم روزهــای خــوب و بقــا 
در جمــع مدعیان کــدام نقطه بود؟ هــر چه خط 
حمله تیم یحیی زهردار نیست و حضور شاکری، 

باقــری، مهربان و چوچو نتوانســته این تیــم را از 
کســب برد های اقتصــادی نجات دهــد، در خط 
دفاع و دروازه شــرایط فرق می کند. مشــهدی ها 
ضعیف ترین خط حمله را در میان مدعیان دارند 
و در طول 9 هفته تنها 9 گل زده داشتند که اصال 
آمار قابل دفاعی نیست! از سوی دیگر نقطه قوت 
تیم یحیی به دژ دفاعــی آن ها برمی گردد؛ جایی 
که رحمتی رهبری ارکستر دفاع شهرخودرو را بر 
عهــده دارد و مرادمند و نعمتــی به عنوان 2 دفاع 
میانی مشهدی ها به خوبی حمالت رقبا را خنثی 
می کنند تا جایی که بسیاری از کارشناسان زوج 
دفاعــی شــهرخودرو را الیــق دعوت بــه تیم ملی 
می دانند. از آخرین گلی که شــهرخودرو دریافت 
کــرده تا به امروز 418 دقیقه گذشــته و حســین 
ابراهیمی در مسجدســلیمان، آخرین کسی بود 
که توانســت دروازه این تیم مشهدی را تا به امروز 

در لیــگ نوزدهــم بــاز کنــد.   مهــدی رحمتی در 
طول 9 بازی تنها 3 بار دروازه اش باز شده و 6 بار 
موفق به کلین شیت شده است. کار دشوار یحیی 
پــس از تقابل بــا گل گهر آغاز می شــود؛ جایی که 
اگر آن ها بتوانند باز هم با دروازه بســته از میدان 
خارج شــوند رکــورد خود را به عــدد 508 دقیقه 
می رسانند و پا به مصاف 5 تقابل سخت و متوالی 
برابــر تراکتور در تبریــز، صنعت نفت در مشــهد، 
اســتقالل در تهران، سپاهان در مشهد و نساجی 
در قائمشــهر می گذارند. سیدمهدی رحمتی که 
رکورددار کلین شــیت فوتبال باشــگاهی ایران و 
آسیاســت اگر می خواهد رکــورد 895 دقیقه ای 
پیام نیازمند را بشکند، باید یک معجزه و شگفتی 
را خلق کند و تا دقیقه 27 آخرین دیدار نیم فصل 
شهرخودرویی ها برابر نســاجی دروازه تیمش را 

بسته نگه دارد. 

دژی به فرماندهی رحمتی 

پدر کشتی گیر تیم ملی: شما را به خدا 
به داد پسرم برسید

میثــم زارع، آزادکار بــا آتیــه ایران کــه 20 روز 
اســت بر اثــر ســانحه رانندگــی دچــار ضایعه 
نخاعــی شــده، بــدون هیــچ توجهی از ســوی 
مسئوالن به حال خود رها شده است. خانواده 
میثم زارع به لحاظ مالی در شــرایط مناســبی 
نیســتند، پدر او راننده ماشــین های ســنگین 
اســت و برای صاحب ماشین کار می کند. پدر 
میثم در حالی که از شــدت گریه توان صحبت 
نداشــت به ایســنا می گوید: »در پی این حادثه 
میثــم دچــار ضایعه نخاعی شــد و چنــد جای 
بدنش دچار شکســتگی شد. او را برای درمان 
به کرمانشــاه بردیم و دکتر ســعیدی او را عمل 
کــرد. االن انگشــتان پاهایــش حــس دارد و 
دســت هایش را هــم می تواند بــاال بیــاورد اما 
هنوز نمی  تواند انگشتان دست هایش را تکان 
بدهــد. تو رو بــه خدا کمکمان کنیــد. بچه من 
برای ایران مدال آورده و آرزویش طالی جهان 
و المپیک بود. االن فقط نیاز به یک دکتر خوب 
دارد تا بتواند به زندگی و کشتی برگردد. تو را 
به امام حســین)ع( کمکمان کنید. کتف میثم 
در این حادثه شکســت و ما نمی  توانیم او را در 
بستر جابه جا کنیم، به خاطر همین زخم بستر 
هیــچ  و  اســت  دهــات  اینجــا  اســت.  گرفتــه 
امکاناتــی نــدارد. وقتی به زخم بســترش نگاه 
می کنم دیوانه می شــوم. باورم نمی  شــود این 
بال ســر میثم آمده باشد. تا االن 5 تا 6 میلیون 
تومان برای درمان میثم خرج کرده ام که همه 

آن را از سایر راننده ها قرض گرفتم. «

راز موفقیت یحیی و شهرخودرو
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شکایت پرسپولیس از نکونام 
حسین قدوسی مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: 
»باشگاه پرسپولیس با توجه به اظهارات جواد نکونام سرمربی 
تیم فوتبال فوالد در شبکه ورزش علیه پرسپولیس شکایت خود 
از ایشان را به کمیته انضباطی ارایه خواهد کرد و منتظر واکنش 

این کمیته می ماند.« 
محرومیت یک جلسه ای کالدرون

کمیتــه انضباطی پــس از بررســی مصاحبه گابریــل کالدرون 
ســرمربی تیم پرســپولیس با جرایــد مبنی بر این کــه امیدوارم 
نتیجــه در زمین فوتبال تعیین شــود که متن آن بــه نوعی افترا 
به برگزار کنندگان مســابقه فوتبال اســت که برای تیم خاصی 
نتایجــش را در خارج از زمین بازی تعیین می کنند. این کمیته 
پس از بررســی طبق ماده 71 آیین نامه انضباطی فدراســیون 
فوتبال مصاحبه کالدرون را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته 
و وی را بــه یک جلســه محرومیت از مســابقه رســمی تیم خود 
محکوم کرد. انصاری فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با انتقاد 
از کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال عنوان کرد: »هر اتفاقی 

رخ می دهد سریع علیه این باشگاه رای صادر می شود.« 
رئیس کمیته انضباطی استعفا کرد

اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
از ســمت خــود کناره گیــری کــرد. ســایت فدراســیون فوتبال 
نوشت: »رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای در پاسخ به 
تقاضای مجدد دادگستری استان تهران با عنایت به مسئولیت 
جدیــد اســماعیل حســن زاده در آن نهاد، بــا اســتعفای وی از 

ریاست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال موافقت کرد.«
استراماچونی به دنبال حریف تدارکاتی

اســتراماچونی از مسئوالن باشگاه درخواســت کرده برای روز 
جمعه، یک بازی تدارکاتی با تیم های لیگ یکی برای استقالل 
هماهنــگ کنند، اما این در حالی اســت که همه تیم های لیگ 
یکی در روز های جمعه و شــنبه باید دیدار های هفته ســیزدهم 
خــود را پشت ســر بگذارنــد و عمال امــکان بازی با اســتقالل را 

ندارند. 
رئیس کمیته اخالق رفتنی شد

در شــرایطی که اسماعیل حســن زاده رئیس کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال از سمت خود استعفا کرده، تغییر دیگری در 
انتظار این فدراسیون است. مرتضی تورک رئیس کمیته اخالق 
که در مدت حضورش در این کمیته آرای جنجالی زیادی صادر 
کرده بود، درخواست استعفایش را به رئیس فدراسیون فوتبال 

ارایه کرده و منتظر موافقت نهایی با این درخواست است. 
رهایی طارمی از بند مصدومیت

از هفتــه یازدهــم رقابت هــای فوتبال پرتغــال، ریــوآوه میزبان 
ویتوریا ســتوبال بود. بر این اســاس ترکیب ریوآوه در این دیدار 
اعالم شــد که مهدی طارمی مهاجم ایرانــی در ترکیب تیمش 
قــرار نداشــت امــا روی نیمکــت بــود و ایــن بدان معناســت که 

مصدومیت او برطرف شده و می تواند برای تیم ملی بازی کند.

آندره آ اســتراماچونی سرمربی تیم فوتبال استقالل پس از برتری ۵ - صفر تیمش 
مقابــل صنعت نفــت آبادان، به مشــکالت مالــی بازیکنان جــوان و عــدم پرداخت 
دســتمزدش اشــاره کرد و گفــت که با ایــن وضعیــت نمی تواند با اســتقالل ادامه 
بدهد. اگر چه صحبت های بازیکنان با سرمربی ایتالیایی آبی پوشان باعث شد که 
او به حمایت از شــاگردانش پرداخته و به نوعی پشــت آن ها بایســتد، اما اظهارات 
او باعث فشــار عجیبی به مدیران باشــگاه شــد. پیگیری میزان نشــان می دهد که 
اســتراماچونی تنها 2 ماه حقوق عقب افتاده دارد که این مسئله برای دستیاران او 
هم صدق می کند. استراماچونی قرارداد 2 ساله با استقالل دارد که سال دوم آن 
توافقی اســت. در حال حاضر هم مسئوالن باشگاه استقالل در تالش هستند تا با 

تامین منابع مالی حقوق عقب افتاده سرمربی ایتالیایی خود را پرداخت کنند.

بــازی تیم های پورتو و ماریتیمو از هفته نهم رقابت های لیگ پرتغال با حواشــی برای 
امیر عابــدزاده دروازه بان ایرانی ماریتیمو همراه بــود، به طوری که کمیته انضباطی 
فدراســیون پرتغال باشــگاه پورتــو را ۵00 یــورو جریمه کــرد. در این بــازی هر وقت 
امیرعابدزاده صاحب توپ می شــد از ســوی هواداران پورتو هو شده و از سوی برخی 
توهین هایی به او شــد. برهمین اســاس کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال پرتغال 
اعالم کرد که توهین هواداران پورتو به امیر عابدزاده در ورزشگاه ماریتیمو در مادیرا 
موضوعی نگران کننده است. در تمام مواقعی که عابدزاده می خواست به توپ ضربه 
بزند یا توپ را در اختیار داشــت از سوی هواداران پورتو مورد توهین قرار گرفت. این 
بازی در نهایت با نتیجه یک - یک به پایان رسید و پورتو با این تساوی با درخشش امیر 

عابدزاده درون دروازه ماریتیمو همراه بود صدر جدول را به بنفیکا داد. 

جریمه پورتو به خاطر توهین به عابدزادهمطالبات استراماچونی چند ماه عقب افتاده ؟

تهدید آبی ها عملی شد 
بازیکنان استقالل اعتصاب کردند

بعــد از پیروزی پر گل اســتقالل برابر صنعت 
نفت، آندره آ اســتراماچونی، ســرمربی و وریا 
غفــوری، کاپیتان این تیم هم درباره مســائل 
مالــی تیم شــان حــرف زدنــد و بــه پرداخــت 
نشــدن مطالبات شــان اعتــراض کردنــد. در 
حالی کــه قرار بــود دور جدیــد تمرینات تیم 
فوتبال استقالل از دیروز آغاز شود، بازیکنان 
این تیــم در محل تمرین حاضر شــدند اما در 
اعتــراض به مشــکالت مالی تمریــن نکردند 
تــا اولیــن اعتصــاب آبی هــا در فصــل جدید 
ثبــت شــود. گفتــه می شــود اعتصــاب بدون 
برنامه ریــزی قبلــی بــوده و وقتــی بازیکنــان 
وارد محــل تمریــن شــده اند وریا غفــوری به 
عنــوان کاپیتان تیــم در رختکن بــا بازیکنان 
صحبــت کــرده و بازیکنان بــه وریــا گفته اند 
وقتی از بازی نفت تا روز تمرین باشگاه اقدام 
خاصی نکرده، تصمیم گرفته ایم تا مشــخص 
نشــدن وضعیــت پرداخت ها تمریــن نکنیم. 
گویا آندره آ اســتراماچونی هم از این تصمیم 
تمریــن  بــدون  بازیکنــان  و  کــرده  حمایــت 
شــنیده  البتــه  برگشــته اند.  منزل شــان  بــه 
می شود به زودی جلســه ای بین وریا غفوری 
و امیرحســین فتحی و آندره آ اســتراماچونی 
برگزار خواهد شــد تا مشــکالت مالــی تیم و 
بازیکنــان در ایــن جلســه مورد بررســی قرار 
بگیرد تا شاید از این رهگذر مسائل مالی حل 
و فصل شود و سرمربی ایتالیایی هم با بهبود 
شــرایط مالی خودش و شاگردانش دست از 
اولتیماتوم دادن به باشگاه بردارد. بالفاصله 
پــس از رســانه ای شــدن اعتصــاب بازیکنان 
اســتقالل مسئوالن باشــگاه به بازیکنان این 
تیــم قول دادنــد اوایل هفته آینده بخشــی از 

قرارداد این بازیکنان را پرداخت کنند.

غیبت دوباره جهانبخش و ترابی، 
بازگشت وریا

لیست تیم ملی برای بازی با عراق اعالم شد

 باالخره و پس از چند روز انتظار 
فهرســت جدید تیم ملــی برای 
بــازی با عــراق اعــالم شــد و این بــار هم مثل 
لیســت های قبلی شــاهد تغییراتی در لیست 
نــگاه  مــارک ویلموتــس هســتیم. در ادامــه 
دقیق تــری خواهیم داشــت به لیســت جدید 

سرمربی تیم ملی کشورمان.
 همیشگی ها

در جدیدترین لیست ویلموتس نام هایی دیده 
می شوند که در لیست های قبلی این سرمربی 
بلژیکــی هم حضــور داشــته اند و بــه نوعی به 
نفــرات غیرقابل جایگزین ســرمربی تیم ملی 
تبدیل شــده اند. نفراتــی همچــون بیرانوند، 
رامیــن  محمــدی،  میــالد  کنعانــی زادگان، 
رضاییان، امید ابراهیمی، کریم انصاری فرد، 
ســردار آزمــون و مهــدی طارمــی بازیکنانــی 
هســتند کــه نامشــان در تمامی لیســت های 
مــارک ویلموتــس در 3 مــاه اخیر دیده شــده 

است. 
 غایبان بزرگ

در فهرســت جدیــد تیم ملی باز هــم خبری از 
علیرضا جهانبخش ستاره 17 میلیون پوندی 
و سکونشــین در برایتون نیست. وینگر راست 
ثابت سال های گذشــته ایران به دلیل این که 
از شــرایط بازی به دور اســت، از دید سرمربی 

بلژیکــی خارج شــده و ویلموتــس ترجیح داد 
همچــون اردوی قبلــی ایــن بار هــم بــه جای 
جهانبخش از سایر هم پستی های او که شرایط 
بهتــری دارند در ترکیــب بهره ببرد. اشــکان 
دژاگه هم علی رغم برطرف شدن مصدومیتش 
جایی در فهرست جدید ویلموتس ندارد. خط 
خوردن مهرداد محمدی بازیکن تیم آوس آن 
هم بعد از تنهــا یک اردو همراهــی تیم ملی و 
گلزنی برابــر کامبوج هم یکی دیگــر اتفاقات 
جالب این فهرست بود. مهدی ترابی هافبک 
خوش تکنیــک تیــم پرســپولیس هــم کــه در 
بازی های اخیر این تیم درخشــان ظاهر شــد 
و توانســت 2 گل و 2 پــاس گل را بــه همــراه 
یــک پنالتــی ثبت کند، بــرای دومیــن اردوی 
متوالــی از تیــم ملــی جا مانــده اســت. از تیم 
آبی پوش پایتخت، نبودن فرشــید اسماعیلی 
و سیدحســین حســینی نکته جالبی اســت. 
سیدحسین در هفته های اخیر و بخصوص در 
بازی با تراکتور درخشش قابل توجهی داشت 
و فرشــید اســماعیلی هم یکی از بهترین های 
اســتقالل بود. ســعید عزت اللهــی ملی پوش 
و بازیکــن ثابــت تیــم ملــی در دوره کارلــوس 
کــی روش نیز همچنان در بیــن نفرات دعوت 
شــده نیســت تا تعداد غایبان سرشــناس تیم 

ملی به عدد 7 برسد. 

 تازه واردها
یکــی از مهمترین تغییرات لیســت ویلموتس 
در مقایســه بــا لیســت قبلــی بازگشــت وریــا 
غفــوری کاپیتان اســتقالل اســت. غفوری با 
باز ی های درخشــان خود در هفته های اخیر 
یک بار دیگر توانســته  توجه ویلموتس را جلب 
کند و حاال رقابت ســختی با رامین رضاییان 
برای بازی در ترکیب اصلی خواهد داشــت. 
رضایــی  کاوه  و  قلــی زاده  علــی  از  دعــوت 
دوقلوهــای آمــاده و درخشــان ایــن روزهای 
شارلوا در ژوپیرلیگ نیز از دیگر اتفاقات مهم 

لیست سرمربی تیم ملی است. 
 اسامی بازیکنان دعوت شده

دروازه بان ها
علیرضا بیرانوند)پرســپولیس(، محمد رشــید 

مظاهری)تراکتور(، پیام نیازمند)سپاهان(
 مدافعان

وریا غفوری)اســتقالل(، ســید مجید حسینی 
کنعانــی زادگان  حســین  اســپور(،  )ترابــزون 
)پرسپولیس(، میالد محمدی )خنت(، محمد 
نادری )پرســپولیس(، مرتضی پورعلی گنجی 
رضاییان)الشــحانیه(،  رامیــن  )العربــی(، 

سیاوش یزدانی)استقالل(
 هافبک ها

امیــد ابراهیمی )یوپــن(، احســان حاج صفی 
)تراکتــور(، علــی کریمی )اســتقالل(، احمد 
شــجاعی  مســعود  )پرســپولیس(،  نوراللهــی 

)تراکتور(، وحید امیری)پرسپولیس(
 مهاجمان

کریــم انصاری فرد )الســیلیه(، علــی قلی زاده 
کاوه  محبی)ســپاهان(،  محمــد  )شــارلوا(، 
آزمون)زنیــت(،  ســردار  رضایی)شــارلوا(، 

مهدی طارمی)ریوآوه(

 2 پرسپولیســی ها  مورد نظــر  بازیکــن   3 از 
بازیکــن متعلق بــه آمریکای جنوبی هســتند 
و یــک بازیکــن هــم اروپایی اســت. امــا باید 
دیــد درنهایــت کــدام مهاجــم در نیــم فصل 
به پرســپولیس ملحق خواهد شــد. عملکرد 
برزیلــی  مهاجــم  براندئــو  جونیــور  ضعیــف 
پرســپولیس باعث اعتراض شدید هواداران 
و پیشکســوتان شــد و در ادامــه هــم گابریل 
کالدرون سرمربی ســرخ ها با وجود حمایت 
اولیــه از بازیکــن برزیلی لــب به انتقــاد از او 
گشــود و اعــالم کــرد جونیور بــه درد تیمش 
نمی خــورد. با تــداوم انتقادهــا بحث خروج 
بازیکن برزیلی از لیســت پرسپولیس مطرح 
شــد که در همین راســتا مســئوالن باشــگاه 
پرســپولیس در حــال مذاکره بــا مدیربرنامه 
جونیور براندئو هســتند تــا رضایتش را برای 
فسخ قرارداد در پایان نیم فصل جلب کنند. 

جونیور بــا پرســپولیس قــرارداد ۵70 هزار 
دالری بســته کــه 1۵0 هــزار دالر آن را هــم 
پیش قرارداد گرفته  که در نوع خود عجیب و 
جالب است. مســئوالن باشگاه در مذاکره با 
مدیربرنامه این بازیکن که مدیربرنامه آنتونی 
گولچ بازیکن ســابق کــروات و اســترالیایی 
پرســپولیس هم بوده و گویا رابطه خوبی هم 
بــا مدیریت جدید ســرخ ها دارد، هســتند تا 
بتواننــد با کمترین غرامــت و تبعات قرارداد 
جونیور را فســخ کنند. بر اســاس شــنیده ها 
گویا این بازیکن برای فسخ قرارداد در ازای 
دریافت 100 هــزار دالر دیگــر راضی شــده 
اما باشگاه ســعی دارد تخفیف بیشتری از او 
بگیرد. در صورت فسخ قرارداد جونیور قرار 
اســت یــک مهاجــم خارجی جذب شــود که 
باشــگاه در حال مذاکره با بازیکنان برزیلی، 

آرژانتینی و صرب است. 

50 یا 100 هزار دالر؟ مسئله این است

پرسپولیس و جونیور در آستانه توافق برای جدایی! 

آریا بزرگر مهاجم پرسپولیس در دومین دیدار تیم ملی جوانان در بازی های مقدماتی جام ملت ها 
زننــده یکــی از گل های ایران بــود. او در بازی ابتدایی هم یک گل زده بود. مهاجم شــیرازی تیم 
پرسپولیس که قد و قامتی شبیه سردار آزمون دارد و هم روی هوا خوب بازی می کند و هم روی 
زمیــن به خوبی در موقعیت قرار می گیرد. هر چند  در هــر 2 بازی تیم ملی جوانان موقعیت های 
خوبــی را از دســت داد و این بیشــتر به خاطر اقتضای ســن و کــم تجربگی اش اســت. آریا که در 
خــط حمله تیم ملی جوانان پرتالش بازی می کنــد و در توپ گیری از حریف نقش پررنگی دارد، 
همان طور که اشــاره شد به خوبی در موقعیت قرار می گیرد و ضربات سر خوبی می زند که برای 
پرســپولیس داشتن چنین مهاجمی خوب اســت. هر چند که او برای حضور در ترکیب تیم و هم 
چنیــن جا افتادن نیاز به زمــان دارد و باید به مرور زمان جای خود را در ترکیب تیم پرســپولیس 
پیدا کند. جالب این که پرســپولیس در ســال های اخیر جوانان زیادی خرید که هیچ یک کمکی 
به تیم نکردند اما به نظر می رســد آریا برزگر خرید خوب تیم بوده و می تواند در ادامه مســیر برای 
پرسپولیس یار باشد. او خریدی با چشم باز بود و می تواند به زودی به ستاره سرخ ها تبدیل شود. 

آریا برزگر؛ خریدی با چشمان باز

بحرین باعث انتقال بازی  شد، نه ایران!
ســایت »اســپورت« خبر داد که فدراســیون عراق اعالم کرده دلیل اصلی انتقــال بازی های این 
کشــور بــه زمین بی طــرف، اعتراض ایران نیســت بلکــه فدراســیون بحرین حاضر بــه حضور در 
اربیل نشــده است. فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( برگزاری دیدارهای عراق با ایران و بحرین 
در بصــره را به خاطــر ناآرامی های اخیر نپذیرفت. فدراســیون عراق می خواســت این بازی ها را 
بــه اربیــل منتقل کند اما بحریــن نپذیرفت. در نتیجه، هر 2 رقابت به کشــور ثالث منتقل شــد و 

در نهایت اردن به عنوان میزبان انتخاب شد.  

سهمیه 3+1 ایران در آسیا
رئیس فدراسیون فوتبال در نشست خبری که در مشهد برگزار شد، اعالم کرد که در سال آینده 
ســهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا 3+1 خواهد بود. با این وصف در رقابت های فصل 
آینده شــهرخودرو به پلی آف می رود و 3 تیم پرســپولیس، ســپاهان و اســتقالل به طور مستقیم 

وارد مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان خواهند شد.

 استقالل و پاس، 
افتخارآفرین های ایران در آسیا

بهانــه  بــه  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا 2019 که 
میــان الهــالل عربســتان و اوراواردز ژاپن 
برگــزار می شــود، 24 تیم قهرمان آســیا و 
افتخارآفریــن در ایــن رقابت هــا را معرفی 
کــرد. در لیســت 24 تیمــی اســتقالل بــا 
2 قهرمانــی در آســیا و تیــم پــاس بــا یــک 
قهرمانــی، 2 تیــم افتخارآفریــن ایرانی به 

شمار می آیند.
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