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 الزامات اجرای طرح حمایتی
 57 میلیون نفری

 روز گذشته رئیس جمهور از طرحی خبر داد 
که بــراســاس آن، 18 میلیون خــانــوار )حــدود 
از ماه  ــک(  نفر، معادل هفت ده 57 میلیون 
شد.  خواهند  حمایتی  طرحی  مشمول  آینده 
سخنگوی دولت نیز اشاره ای به این طرح داشت 
و توضیحاتش نشان داد که به احتمال زیاد این 

طرح به پرداخت بسته کاالیی اختصاص دارد.
در هر صورت اگرچه باید برای اظهارنظر دقیق تر 
درباره طرح حمایتی دولت منتظر روشن شدن 
ابعاد این طرح ماند ولی توجه به چند نکته درباره 

طرح حمایتی دولت ضروری است:
1- فارغ از جنبه مثبت طرح که حمایت از اقشار 
ضعیف و متوسط جامعه در شرایط فشار سنگین 
تورمی است، روی دیگر این طرح که مهم ترین 
نقطه مبهم آن در شرایط فعلی است، نحوه تامین 
منابع مالی آن است. به طور مشخص پرداخت 
با فرض  18 میلیون خانوار  بسته حمایتی به 
پرداخت بسته حمایتی حداقل 100 هزار تومانی 
در ماه به هــزار و 800 میلیارد تومان در ماه و 
طی چهار ماه باقی مانده تا پایان سال به بیش 
از هفت هزار میلیارد تومان نیاز دارد. اگر رقم 

بسته حمایتی بیشتر باشد، بودجه مورد نیاز نیز 
بیشتر خواهد بود. برای تامین چنین منبعی، در 
شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به محدودیت 
جدی بودجه ای، دو مسیر پیش روست. نخست، 
افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه اجرای 
سهمیه بندی بنزین و دوم، حذف ارز 4200 
تومان و تامین مبلغ از طریق مابه التفاوت قیمت 
ارز 4200 تومان و نرخ حدود 10500 تومان 

سامانه نیما.
2- هر یک از دو مسیر باال در شرایط فعلی تبعاتی 
دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. سهمیه بندی 
و تعیین قیمت پایین برای سهمیه ای مشخص 
)مثال 60 لیتر در ماه( و تعیین قیمت باال برای 
مصارف خارج از سهمیه، اگرچه کم هزینه ترین 
روش در زمینه تامین منابع از طریق حامل های 
انــرژی است اما در شرایط فعلی تورمی ممکن 
است، تورم روانــی به جامعه تحمیل کند. نحوه 
مواجهه روانی و رسانه ای با این موضوع مهم است. 
در این زمینه دولت به تنهایی نقش ندارد و حتما 
باید دیگر بخش ها و رسانه ها نیز نحوه مواجهه 
مسئوالنه ای با این طرح داشته باشند تا با کمترین 
تبعات منفی، بتوان اقدام کرد. با این حال حذف 
ارز 4200 تومانی با برخی تبعات واقعی قیمتی 
ــاره کاالهایی که نهاده  همراه خواهد شد. درب
های آن وارداتی است، حذف ارز 4200 تومان، 
ممکن است قیمت برخی اقالم از جمله مرغ را تا 2 
برابر افزایش دهد. هرچند با وجود بسته حمایتی 
دولت و در صورت گنجاندن اقالم مشمول افزایش 
قیمت در این بسته، می توان تبعات منفی افزایش 

قیمت این اقالم را کاهش داد.
3- طی ماه های اخیر، بحث شناسایی یارانه 
بگیران ثروتمند داغ بــود. اظــهــارات متولیان 

شناسایی این افراد، نشان می دهد که سه دهک 
جامعه که نیازی به یارانه نقدی ندارند، شناسایی 
شده اند. اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره 
طرح حمایتی نیز نشان می دهد که سه دهک 
اقشار  شامل  که  دهکی  هفت  از  غیرنیازمند 
متوسط و فقیر جامعه هستند، تفکیک شده اند. 
آن چه می تواند دولت را در شناسایی مشموالن 
طرح موفق کند، تشکیل بانک اطالعاتی جامع از 
خانوارهاست. بانک اطالعاتی که اگرچه تشکیل 
شده و برمبنای آن شناسایی افراد در زمینه یارانه 
و طرح جدید صورت گرفته است، اما این بانک 
اطالعاتی به ویژه با استفاده از اطالعات حساب 
ــراد قابل تکمیل اســت و دولت  هــای بانکی اف
باید هرگونه تعارف در رصد حساب های بانکی 
مردم را کنار بگذارد تا نتیجه مثبت آن را هم در 
شناسایی دقیق تر مشموالن طرح حمایتی و 
حذف یارانه نقدی ثروتمندان و هم در جلوگیری 
از فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصادی و مبارزه 

با پول شویی ببیند.
4- فضای مساعد و به دور از جنجال در عرصه 
سیاسی، چه تاثیر منفی بر اقتصاد آن کشورها 
ــذارد. در چنین شرایطی که دولــت عزم  می گ
اجرای چنین طرح مهم اقتصادی دارد، پرهیز 
از اختالف آفرینی سیاسی و خودداری از طرح 
بحث های جنجالی، ضروری است. به ویژه در این 
روزها که رئیس جمهور، با طرح برخی سخنان، 
اعتراض هایی را به عملکرد برخی نهادها و قوای 
دیگر داشته است، توجه شخص ایشان و دیگر 
اعضای دولت به آرام نگه داشتن فضا ضروری 
است. نقش دیگر دستگاه ها و نهادها نیز در پرهیز 
از التهاب سیاسی به اجرای موفق این طرح کمک 

خواهد کرد.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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ــی فــرمــایــنــد از  • ــیــس جــمــهــور م  آقـــای رئ
ــادی  ــص ــت ــع اق ــ ــت امـــســـال وض ــش ــه ــب اردی
بهترشده! بله گرانی 40 درصدی نان گواه 
بهبود وضعیت اقتصادی است. البته برای 

دولت و از جیب ملت!
چه خبره؟ امروز نان گرفتم 880تومان.  •

ــار کنید.  خــب کمی هــم روی کیفیتش ک
متاسفم واقعا!

 چند روزه دندانم درد می کند. برای معاینه  •
و ترمیم به کلینیک دندان پزشکی رفتم. از 
هزینه درمان یک دندان که 1.5 میلیون می 

شد تمام وجودم درد گرفت.
 فــرار رو به جلوی آقــای روحانی چیزی را  •

عوض نمی کند . ایشان باید بابت کم کاری ها 
و خراب کردن اقتصاد مملکت جواب بدهند.

 مردم  با  گران شدن  مواد  غذایی  مثل  برنج  و  •
ماکارونی  و...  نان  خالی  را سیر  می خوردند 
 که  آن هم  به همت  مسئوالن محترم  گران  شد!

 همراه اول با فروش اجباری و خودکار بسته  •
های نوترینو آشکارا از جیب ما  بر می دارد. در 
پیامک هایش برای لغو شماره الکی می دهد 

و آن را لغو نمی کند!
 گرانی داره بیداد می کنه. مسئوالن عزیز  •

شما رو به جان بچه هاتون فکری به حال مردم 
بکنید. به خدا گناه دارند.

 من جانباز 5 درصد هستم سال گذشته  •
برج 3 برام وام مسکن در آمد، تونستم بعد از 
25 سال مستاجری صاحب خانه بشم. خدا را 

شکر. از رئیس بنیاد هم تشکر می کنم.
لطفا از مسئوالن بپرسید چــرا گــاز مایع  •

)کپسول بوتان و ...( نایاب شده است. یک 
ماهی هست هرجا می ریم میگن نداریم.

دیشب رفتم نانوایی محل که دولتی هست،  •
نان گرفتم. روی تابلوی قیمت نان نوشته بود 
وزن نان 420 گرم اما من نان را بردم مغازه با 
ترازوی دیجیتال وزن کردم 370 گرم شد!   

چه کسی باید رسیدگی کند؟
 فعالیت های اقتصادی دولت آقای روحانی  •

فقط به نفع 5 درصد افــراد مرفه و ثروتمند 
جامعه است ! چرا؟

 مسئوالن محترم اگه قــراره توقف تولید  •
پراید سال بعد اجــرا بشه دلیل نــداره االن 
اعالم کنید که موجب افزایش کاذب قیمت 

ها بشه.
ــود چــرا نان  • ــواب عــزیــزی کــه گفته ب در ج

ــران شــده عــرض کنم تاکنون نانوایی ها  گ
جزو مشاغل خدماتی بودند اما به تازگی گویا 
مسئوالن ومدیران مردمی ودلسوز )!( مصوبه 
ای به تصویب رساندند که نانوایی ها جزو 
مشاغل تجاری محسوب شوند. یعنی از این به 
بعد مکان های فاقد تجاری باید برای دریافت 
تجاری دایم وموقت به شهرداری مراجعه وپول 
پرداخت کنند. با توجه به اجاره بهای باالی 
مکان های تجاری وافزایش هزینه ها تعطیلی 

بسیاری از نانوایی ها دور از ذهن نیست.
 لطفا مخابرات دستور حذف آگهی خودرو را  •

از اپلیکیشن دیوار حداقل برای مدتی بدهد. 
مردم در آتش افزایش هزینه خودرو دارند می 
سوزند و دالالن با زدن آگهی در دیوار و اعالم 
قیمت های نجومی برای خودرو، جو روانی 

بدی ایجاد کرده اند.
دو ساله شاگرد مغازه سوپر مارکت هستم.  •

22 سالمه هنوز هیچ سرمایه ای برای ازدواج 
ندارم. می خوام بدونم این مسئوالن دارن چه 
کار می کنن؟ چرا حقوق کارگر سالی یک بار 
اونم درصد کمی باال میره ولی تو دوماه اخیر 
قیمت نان دو بار افزایش داشته؟ در هر صورت 
ما که نداریم و باید بسوزیم و بسازیم ولی اون 

آقازاده ها بخورن و بخوابن.
 دالالن )واسطه ها( و فروشندگانی که برای  •

قشر محروم و کم درآمد بازارسیاه به وجود 
می آورند بدانند در این دنیا به گرفتاری ها و 
گره های پیچیده مبتال و در روز قیامت خوار 

و روسیاه محشور می شوند.
چرا مسئوالن مان این قدر درموقع آمدن  •

زلزله وسیل ضعیف عمل می کنند؟ حداقل 
سالی یک بار زلزله درایران می آیدآن هم در 
زمستان پس همیشه کانکس تولید کنندو 
آماده داشته باشند تا موقع گرفتاری به داد 

مردم برسند.

لطفا دربــاره پیک نیک پرکنی های داخل  •
ماهرجامراجعه  کنید.  تحقیق  هــا  کــوچــه 
می کنیم میان مغازه رو دو روز پلمب می کنند 
اما صاحب مغازه میره یک آشنا پیدا می کنه 
و مغازه شو باز می کنه. حتی اگه خطر هم 
نداشته باشه به خدا از بوی بدش خسته شدیم.

 اصالح طلبان، زیادی خوش اشتها هستند  •
که دوباره می خواهند به میز ریاست برسند. 
در آن هشت ســال مگه چیزی جز برجام، 
گرانی، پایین آمدن ارزش پول ملی و... از 
شما شاهد بودیم؟ همان هشت سال هم از 
سرمان زیــاد بــود. لطفا استراحت کنید که 
خیلی زحمت کشیدید. این قدرها راضی به 

زحمت نیستیم.

جوابیه شرکت الیت
 با توجه به انتشار پیامکی در ستون حرف 
مردم 11 شهریور 1398 با موضوع » روی 
تابلوهای پارک هوشمند کنار خیابان ها زده 
نیم ساعت اول رایگان، نیم ساعت دوم 600 
تومان، چند روز پیش جایی پارک کرده بودم، 
برایم پیامک کسر شــارژ اومــد، دقیقا برای 
30 دقیقه، 1600 تومان کسر شده بود...« 
 3 ــاده  به استحضار می رساند:براساس م
آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی، توقف وسایل نقلیه در 
حاشیه معابر تا نیم ساعت رایگان بوده و برای 
توقف های »مــازاد بر 30 دقیقه« با احتساب 
نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می شود. 
خودروی این شهروند در یکی از معابر گروه الف 
با تعرفه پایه 750 تومان به ازای هر نیم ساعت، 
توقف داشته و چون توقف ایشان وارد بازه 30 
دقیقه دوم شده است، هزینه توقف خودرو در 
سامانه مرکزی )مستقر در سازمان فناوری 
اطالعات شهرداری مشهد بدون دخالت عامل 
انسانی( به صورت 1500=750*2 به اضافه 
9 درصــد مالیات بر ارزش افــزوده محاسبه 

شده است.
روابط عمومی و آموزش شهروندی شرکت 

ترافیک هوشمند الیت

در گزارش جدید آژانس مطرح شد 
تایید غنی سازی در فردو با چاشنی ادعای جدید 

آژانــس بین المللی انــرژی اتمی روز گذشته در 
گزارش فصلی جدید خود تایید کرد که ایران از 
تاریخ 9 نوامبر )18 آبــان( اقــدام به غنی سازی 
اورانیوم در سایت فردو کرده است. به گزارش 
فارس، در این گزارش تصریح شده که ایران اقدام 
IR-8B  به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته از جمله

و IR-9 کرده است. در همین حال در بخشی از 
این گــزارش ادعــا شده آژانــس در منطقه ای که 
ــس اعــالم نشده ذرات اورانــیــوم طبیعی  به آژان
کشف کرده است.به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
آژانس تایید کرده که در ایران »تعداد 22 دستگاه 
 30 IR-5  و  IR-4، یک دستگاه  سانتریفیوژ 

دستگاه IR-6 یا نصب شــده یا در حــال نصب 
هستند.« به گفته فردریک دال، سخنگوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، 22 دستگاه سانتریفیوژ 
IR-4در تأسیسات نطنز در حال نصب اند و این 
در حالی است که تعداد این نوع سانتریفیوژ در آن 
محل طی چند ماه گذشته 11 دستگاه بوده است. 

رئیس جمهور با اشــاره به تصمیم کشور دربــاره 
بــرجــام گفت: جمهوری اســالمــی ایـــران مسیر 
بینابینی را انتخاب کرد که برجام را حفظ کند 
اما در عین حال ما نیز آن چه را در این توافق قرار 
گذاشته بودیم پله پله کاهش دادیــم. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر روحانی که پس از یزد به استان 
کرمان سفر کرد، در اجتماع مردم رفسنجان با 
اعالم این که با ادامه برجام در سال آینده به یک 
هدف بزرگ سیاسی، امنیتی و دفاعی دست می 
یابیم، تصریح کرد: سال ها خرید سالح از سوی 
ایــران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع بود و 
همچنین نمی توانستیم سالحی بفروشیم . اگر 
طبق قطعنامه 2231 برجام را حفظ کنیم، سال 
آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد 
و به راحتی می توانیم سالح الزم را بخریم یا صادر 
کنیم که این از آثار مهم برجام است. رئیس جمهور 
با بیان این که اگر از برجام خارج شویم ثمرات آن 
در سال آینده پیش رو نخواهد بود و قطعنامه های 
شورای امنیت باز خواهد گشت، تاکید کرد: ما باید 
فکر کنیم و  ببینیم منافع کشور در کجاست؟ حاال 
که منافع ما، در ماندن است آیا این که طرف های 
مقابل دست روی دست بگذارند و به این توافق 
عمل نکنند و ما یک جانبه صد در صد عمل کنیم، 
آیا درست است؟ قطعا درست نیست. پس ما یک 
راه بینابین را انتخاب کردیم. روحانی همچنین 
خطاب به غربی ها تاکید کرد: اعتراض می کنید 
که چرا غنی سازی هسته ای، فردو و آب سنگین 
اراک در ایران انجام می شود اما آیا شما به تعهدات 
خود عمل کردید؟ هر زمان که شما به تعهدات خود 
بازگشتید ما نیز به تعهدات خود عمل می کنیم 
چرا که نمی شود ما یک جانبه به تعهد پایبند باشیم 
و شما تماشاچی باشید.رئیس جمهور در بخش 
دیگری از سخنانش با بیان این که مرحوم هاشمی 
رفسنجانی درس مهمی در مسیر سیاسی کشور 
به همه داد و آن میانه روی و اعتدال بود، افزود: در 
جامعه ما افکار و سلیقه های مختلف وجود دارد و 

همه مانند یکدیگر نمی اندیشند و این که چه راهی 
انتخاب کنید و کدام مسیر ما را زودتر به مقصد می 
رساند، همیشه مورد اختالف بوده است. روحانی 
با تاکید بر این که در این اختالف نظر افرادی در 
دو سو تندرو می شوند که ما را با وجود حسن نیت، 
با مشکالتی مواجه می کنند، تاکید کرد: اما قرآن 
به ما دستور می دهد که شما را امت میانه رو و الگو 
برای جهانیان قرار دادیم و اعتدال، انصاف،  میانه 
روی، آینده نگری و عادالنه نگریستن و همچنین 
واقع گرایی در عین مقدس بودن آرمان ها ، مسئله 

بسیار مهمی است. 

شعار، ما را به جایی نمی رساند     
ــزارش ایسنا، رئیس جمهور همچنین در  به گ
مراسم افتتاحیه پروژه فوالد بافت گفت: این که 
می گوییم عزت ملی را باید حفظ کنیم و در برابر 
ابرقدرت های دنیا بایستیم، تنها در عمل امکان 
پذیر است، شعار ما را به جایی نمی رساند. وی 
افــزود: دشمنان ما می خواهند منزوی شویم. 
ما سر هر میز مذاکره ای که برای منافع ملی ما 
الزم باشد می نشینیم و با افتخار حرف می زنیم. 
روحانی تأکید کــرد: خط قرمز ما این است که 
حقوق ما محفوظ بماند و در مسیری که حرکت 
می کنیم عزت ملی ما محفوظ بماند و این که 
بنشینیم و برای منافع ملی در چارچوب عزت 
ملی حرف بزنیم، چیزی است که خداوند به ما 

امر کرده و راه ما بوده و پیامبر)ص( ما با همه حرف 
می زد و پیمان می بست و با کفار پیمان می بست 
و پیمان را می شکستند، دوباره پیمان می بست؛ 
راه این است و کسی که پیمان می شکند، ضرر 
می کند.روحانی همچنین عصر دیروز در مراسم 
افتتاح طرح های معدنی و فوالدی و صنعت آب 
و برق استان کرمان با تاکید بر این که هر کس 
نقصی دارد و  اگر شما در زندگی کسی شنود 
بگذارید در نهایت در زندگی آن فرد خطا پیدا 
می کنید، ادامه داد: دانشمندی می گوید اگر 
پدری برای پسر خود یا برعکس، شنود بگذارد 
بعد از یک سال زندگی آن ها به هم می خورد. وی  
با بیان این که چرا با پول مردم دستگاهی خریده 
می شود و سپس آن دستگاه را در زندگی و کار 
آنان می گذارند و اطالعات جمع آوری می کنند، 
تصریح کرد: البته این به معنای برخورد نکردن 
با جنایتکار و فاسد نیست. وقتی پرونده هست 
رسیدگی می کنیم اما یک زمانی می خواهیم 
پرونده بسازیم و رسیدگی کنیم که این بد است 
و اگر تصمیم بگیرم برای شما پرونده درست کنم 
و صاحب قدرت و تکنولوژی هم باشم برای شما 
پرونده درست می کنم. رئیس جمهور با تاکید بر 
این که پرونده درست کردن هنر نیست، به پرونده 
رسیدگی کردن کار درستی است، گفت: با هم 
دوست و برادر باشیم و همه اهل یک کشور و ملت 

و بنده خدا هستیم.

دیــروز با حضور رئیس جمهور، کارخانه ذوب 
و ریخته گری شماره یک شرکت جهان فوالد 
مستقیم  احیای  کارخانه   2 خط  سیرجان، 
مگامدول )کوثر( شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر و واحد بخار نیروگاه گل گهر شرکت گهر 
انــرژی سیرجان در کرمان افتتاح شد. عالوه 
بر این سه طرح صنعتی-معدنی چندین طرح 
در کرمان نیز افتتاح شد از جمله افتتاح طرح 
ورزشــی با اعتبار 11 میلیارد تومان و افتتاح 

مرحله دوم تصفیه خانه فاضالب شهر کرمان.
به گزارش خبرگزاری های ایرنا و ایسنا و صدا و 
سیما،  کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک 
شرکت جهان فوالد سیرجان با ظرفیت تولید 
سالیانه یک میلیون و 200 هزار تنی بیلت با 
مقطع مربع با سرمایه گذاری 11 هزار و 500 
 750 مستقیم  اشتغال زایی  و  ریالی  میلیارد 
شد.خط  افتتاح  نفری   2250 غیرمستقیم  و 
2 کارخانه احیای مستقیم مگامدول )کوثر( 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر نیز ظرفیت 
تولید سالیانه دو هزار تنی آهن اسفنجی دارد 
که با سرمایه گذاری چهار هزار و 370 میلیارد 
ریالی  اشتغال زایی مستقیم 220 و غیرمستقیم 
واحد  مشخصات  دارد.همچنین  نفری   880
بخار نیروگاه گل گهر شرکت گهر انرژی سیرجان 

عبارت است از: ظرفیت تولید 160 مگاواتی 
ــی و  ــوروی ــا ســرمــایــه گــذاری 135 میلیون ی ب
اشتغال زایی مستقیم 60 و غیرمستقیم 100 
نفری.گفتنی اســت ایــن ســه طــرح در منطقه 
معدنی و صنعتی گل گهر، تحت عنوان »رویش 
به  شد.همچنین  افتتاح  کویر«  دل  در  باورها 
صورت همزمان با افتتاح این سه طرح توسعه 
ای، طرح های صنعتی و معدنی شرکت صنعتی 
و معدنی گل گهر نیز با حضور رئیس جمهور 
به بــهــره بــرداری رسید که می تــوان به شرکت 
گهر زمین با سرمایه گذاری صد میلیارد ریالی 
و اشتغال زایی مستقیم 30 و غیرمستقیم 90 
33 کیلو ولتی شرکت  230 به  نفری، پست 
سرمایه گذاری  با  گهر  گل  معدنی  و  صنعتی 
مستقیم  اشتغال زایی  و  ریالی  میلیارد   690
10 و غیرمستقیم 38 نفری، پست 400 به 33 
کیلوولت شرکت جهان فوالد با سرمایه گذاری 
710 میلیارد ریالی و اشتغال زایی مستقیم 20 
و غیرمستقیم 60 نفری، پست 400 به 230 
سرمایه گذاری  با  سیرجان  نیروگاه  کیلوولت 
1190 میلیارد ریالی و اشتغال زایی مستقیم 
کــارخــانــه  نــفــری،   60 غیرمستقیم  و   25
بریک سازی سرد شرکت جهان فوالد سیرجان 
ــذاری پــنــج مــیــلــیــون یـــورویـــی و  ــه گ ــای ــرم ــاس ب

 30 و غیرمستقیم   10 اشتغال زایی مستقیم 
نفری، کارخانه بریک سازی سرد شرکت کاویان 
گهر سیرجان با سرمایه گذاری 1010 میلیارد 
ریالی و اشتغال زایی مستقیم 17 و غیرمستقیم 
40 نفری اشاره کرد.همچنین طرح های انتقال 
آب، مــواد و انــرژی، بهبود کیفیت، تجهیزات 
نوین کنترلی، سنگ شکنی، احداث سد باطله 
مخازن آب و بازیافت آب شامل 16 طرح، شرکت 
صنعتی، معدنی گل گهر با سرمایه  با مجموع 
سرمایه گذاری 3400 میلیارد ریالی و اشتغال 
زایی مستقیم 128 و غیر مستقیم 327 نفری 
از دیگر طرح های افتتاحی این شرکت است 
که به بهره بـــرداری رسید.همزمان با حضور 
وزیر نیرو مرحله دوم تصفیه خانه فاضالب شهر 
کرمان به بهره بـــرداری رسید. ایــن مرحله از 
تصفیه خانه ظرفیت پاالیش 15 هزار مترمکعب 
فاضالب و آب های زیر سطحی در شبانه روز را 
دارد و برای ایجاد آن 497 میلیارد ریال اعتبار 
هزینه شده است. درباره طرح های ورزشی نیز، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 
همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید با حضور وزیر 
ورزش و جوانان 14 طرح با اعتبار 11میلیارد و 
100میلیون تومان به وسعت 37 هزار و 500 

مترمربع در این استان به بهره برداری می رسد.

 روحانی: با حفظ برجام، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می شود 
حفظ عزت ملی تنها در عمل امکان پذیر است و شعار، ما را به جایی نمی رساند

افتتاح چند پروژه صنعتی، شهری و ورزشی در کرمان 

دادستان کل کشور: مناطق آزاد محل قاچاق کاال شده است 
ــاره مناطق آزاد گفت:  دادســتــان کل کشور درب
این مناطق محلی برای قاچاق کاال شده است. 
فلسفه تشکیل ایــن مناطق، رونــق در صــادرات 
بود اما برعکس شده و واردات رونق گرفته است.

در  منتظری  حجت االسالم  گزارش تسنیم،  به 
گفت وگوی تلویزیونی با برنامه »پایش« دربــاره 
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر گفت: 
ــذاری کــارت بازرگانی به غیر ممنوع است و  واگ
این بخشنامه به دادستان ها ابالغ شده و دفاتر 
اسناد رسمی نباید ایــن کــار را انجام دهند، در 

غیر این صورت معاونت در جرم انجام داده انــد. 
ــاری نـــدارد و  ایــن بخشنامه ربطی بــه وکــالــت ک
دفاتر اسناد کار خود را انجام دهند ولی دفاتر 
اسناد رسمی نباید به هیچ عنوان کارت بازرگانی 
اشخاص را به غیر واگذار کنند.وی درباره اجاره 
حساب های بانکی گفت: متاسفانه شاهد هستیم 
عــده ای از مردم به دلیل آگاه نبودن از مقررات، 
زمینه گرفتاری خود را فراهم می کنند. به مردم 
می گویم، هیچ کدام از کارت های هویتی خود 
اعم از شناسایی  و بانکی را در اختیار دیگران قرار 

ندهند. بخشی از این کالهبرداری ها از طریق 
فضای مجازی انجام می شود. روز به روز شاهد 
افزایش جرایم اینترنتی هستیم و خود مردم نباید 
در این دام ها بیفتند. زیرساخت های فضای مجازی 
در اختیار ما نیست و باید همکاری های الزم در 
خصوص برخورد با جرایم در این حوزه وجود داشته 
باشد.وی در خصوص ممنوع الخروجی رئیس کل 
سابق بانک مرکزی گفت: قبال اعالم شده که این 
فرد هم پرونده دارد و هم ممنوع الخروج است و 

پرونده در حال رسیدگی است.

یادداشت  روز

...
  مهدی حسن زاده 

economic@khorasannews.com
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چاره جویی با کارت »غنوشی«
نظام پارلمانی یک گونه دموکراتیک برای حکمرانی 
است و خیلی ها آن را دموکراتیک ترین شکل آن 
می دانند، اما یکی از مهم ترین معایب همین نظام 
وقتی پدیدار می شود که حزب برنده در انتخابات حائز 
اکثریت مطلق پارلمانی به معنای بیش از پنجاه درصد 
آرا نشود و صرفا اکثریتی نسبی یعنی بیشترین آرا  را 
کسب کند که کمتر از پنجاه درصد است. همین خود 
به ویژه در کشورهایی که احزاب به شدت با هم درگیر 
بوده و اختالف دارند، می تواند سرآغاز یک بحران 
و بی ثباتی سیاسی باشد که گاهی وقت ها حتی 
برگزاری مجدد انتخابات نیز حالل مشکل نیست. 
در جاهایی همین مسئله به روندی غیر دموکراتیک 
و استبداد اقلیتی منتج می شود؛ وقتی که اکثریت 
با هدف تشکیل دولت ائتالفی چاره ای جز تسلیم 
در برابر خواست و نظر و به عبارتی باج خواهی یک 
 حزب بسیار کوچک با چند کرسی محدود ندارد.
ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم بــرای چند دهه با 
این معضل مواجه بوده و همواره شاهد ائتالف های 
شکننده بوده و هست. عمر این نوع ائتالف ها هم 
غالبا کوتاه است. امروز چنین مشکلی در خاورمیانه 
و شمال آفریقا مشهود است. نمونه بارز آن هم اکنون 
در اسرائیل است که ظرف یک سال دو انتخابات 
پارلمانی برگزار شده اســت؛ اما هنوز در تشکیل 
دولت مشکل دارنــد و احتمال برگزاری دور سوم 
انتخابات نیز وجود دارد. در دو سال اخیر در عراق 
و لبنان نیز چنین مشکلی وجود داشته و به تازگی 
تونس به عنوان دموکرات ترین کشور عربی و مهد 
بهار عربی با این مشکل مواجه است.در انتخابات 
اخیر پارلمانی در تونس حزب اسالمگرای النهضه 
به رهبری راشد غنوشی حائز اکثریت نسبی آرا شد و 
از مجموع 217 کرسی 52 کرسی را کسب کرد، اما 
در تشکیل دولت به مشکل برخورد کرده و نیازمند 
تشکیل یک ائتالف سخت است؛ به این دلیل که 
باید با چند حزب با گرایش های سیاسی ناهمگون 
ائتالف کند که بعضا خواسته های آن ها آن قدر با هم 
تناقض دارد که قابل جمع نیست. در این بین،خود 
النهضه هم بیش از دیگران به دشواری تشکیل دولت 
واقف است و از این رو، هر چند اعالم نکرده، اما به 
نظر می رسد که به نوعی پذیرفته است نخست وزیر 
آینده از خارج آن باشد. در واقع نامزد کردن راشد 
غنوشی برای ریاست پارلمان هم در این راستاست و 
اقدامی هوشمندانه به نظر می رسد. احتماال النهضه 
در مقابل پذیرش انتخاب نخست وزیری توافقی غیر 
از خود تالش می کند موافقت طیف حامی انقالب 
را برای حمایت از ریاست راشد غنوشی بر پارلمان 
کسب کند؛ اما این حمایت هنوز به دست نیامده 
است و نشست روز چهارشنبه آینده پارلمان منتخب 
تونس اگر به تعویق نیفتد، می تواند برخی مسائل را 
روشن کند.البته هنوز سخت است پیش بینی کرد 
که چه اتفاقی می افتد؛ چون طیفی که النهضه به 
دنبال ائتالف با آن هاست؛ غیر از ائتالف الکرامه از 
آن بیم دارند که اگر روز چهارشنبه از ریاست غنوشی 
بر پارلمان حمایت کنند و وی انتخاب شود، چون 
هنوز بر سر هویت نخست وزیر و تشکیل کابینه توافقی 
نشده است، اوضاع بعد از آن بر وفق مراد آن ها پیش 
نرود و النهضه در بحث تشکیل دولت و حتی هویت 
نخست وزیری سخت گیری کند.به هر حال، باید 
دید که روز چهارشنبه چه اتفاقی می افتد. این که در 
صورت تشکیل جلسه پارلمان، آیا غنوشی به ریاست 
آن انتخاب می شود؟ که اگر انتخاب شود می تواند به 
معنای توافقی نانوشته میان النهضه و جریان های 
حامی انقالب تونس بر سر توزیع قدرت و به تبع آن 
تشکیل دولت باشد. اگر هم این اتفاق نیفتد باید 
منتظر ماند و دید آیا باالخره چنین توافقی بعد از 
چهارشنبه حاصل می شود یا خیر و انتخابات مجدد 
برگزار می شود. البته ناگفته نماند که این احتمال هر 
چند ضعیف هم وجود دارد که مخالفان النهضه یک 

ائتالف وسیع پارلمانی تشکیل دهند.

اظهار نظر روز تحلیل روز

نمای روز 

انصارا...: قادریم هر نقطه از اسرائیل 
را هدف قرار دهیم 

 محمد البخیتی عضو شورای رهبری انصارا... تاکید 
کرد که در صورت حماقت رژیم صهیونیستی علیه 
یمن، ارتش این کشور قادر است تمام نقاط حساس 
صهیونیست ها در فلسطین اشغالی را هدف قرار 
دهد. وی در گفت وگو با المیادین با تاکید بر این 
که این مشیت الهی است که ما به عنوان یمنی ها در 
مسیری آرام به سمت فلسطین حرکت کنیم،گفت: 
آن طرفی که توانست عمق رژیم سعودی را هدف 
قــرار دهد می تواند سرزمین های اشغالی را هم 
هدف قرار دهد.رژیم صهیونیستی هیچ وقت فکر 
نمی کرد عالوه بر ایران، عراق، سوریه، حزب ا... 
و گروه های مقاومت در باریکه غزه امروز با دشمن 
جدیدی به نام یمن روبه رو شود که توانایی موشکی و 
زیرساخت های پهپادی اش بتواند این رژیم را هدف 
قرار دهد. نتانیاهو که فکر می کرد اگر صحبتی 
علیه یمنی ها کند برایش در سرزمین های اشغالی 

رای جمع خــواهــد کــرد، 
امروز دید که این حرف ها 
همه علیه این رژیم بوده و 

تهدیدی جدید را علیه 
ن  ک نشینا شهر
ــه وجـــود آورده  ب

است.

جسد »جیمز گوستاف 
مــوســوریــر«  ادوارد 
بـــنـــیـــان گـــذار »کـــاله 
سفیدها« در خانه اش 
ــول پــیــدا  ــب ــان ــت در اس
استانبول  شد.پلیس 

می گوید  تحقیقات اولیه حاکی از آن است که وی 
ظاهراً خودکشی کرده است.کاله سفیدها یک گروه 
مرتبط با القاعده است که از سال 2۰1۳ در سوریه 
نقش زیادی در حمایت از تروریست ها دارد.این گروه 
که توسط انگلیس و آمریکا حمایت مالی می شود، 

مدعی کمک به افراد غیر نظامی در سوریه است.

2 رقیب در یک قاب 
 بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب 
محافظه کار در کنار جرمی کوربین از چهره های 
اپوزیسیون و رهبر حزب کارگر. آن ها در حالی در 
مراسم "روز یادبود"به یاد کشته های جنگ در لندن 
کنار هم حضور یافته اند که ماه آینده در انتخابات 

پارلمانی با هم رقابت دارند.

استعفای »اوو مورالس« از سمت ریاست جمهوری 
بولیوی به دنبال فشارهای شدید مخالفان تحت 
حمایت آمریکا و همپیمانان این کشور، پیامدهای 
خطرناکی برای آمریکای التین خواهد داشت و 
می تواند وضعیت این منطقه پر اهمیت از جهان 
را، به بی ثباتی مد نظر کــاخ سفید ســوق دهد.
مورالس در حالی یک شنبه شب از سمت خود 
استعفا کرد که براساس نتایج نظرسنجی های 
قبل انتخابات و به دنبال آن نتایج رسمی انتخابات 
ریاست جمهوری پیروز انتخابات بود.وی که بیش 
از یک دهه بر سمت ریاست جمهوری بولیوی 
اقدامات چشمگیری را بــرای این کشور انجام 
داده بود، برای حفظ صلح و ثبات و توقف خشونت 

ها از سمت خود کناره گیری کرد.نتایج نهایی 
انتخابات بولیوی نشان داده که مورالس 47.۰8 
درصــدآرا و »کارلوس مسا« رقیب وی ۳6.51 
درصــد آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به 
دست آورده اند که بدین ترتیب مورالس توانست 
اختالف 1۰ درصدی را برای پیروزی در همان 
دور اول به دست بیاورد.به دنبال اعالم نتایج نهایی 
انتخابات، مخالفان اعالم کردند که به این نتایج 
معترض هستند و دست به اعتراض های خشونت 
آمیز زدند. البته عالوه بر اتهامات در زمینه نتیجه 
انتخابات، مخالفان حضور سه باره وی در انتخابات 
ریاست جمهوری را نیز غیرقانونی خوانده اند. با 
این حال،خبر استعفای مورالس اندکی پس از 

آن منتشر شد که فرمانده ارتش بولیوی خواهان 
استعفای رئیس جمهوری این کشور شد. مورالس 
ساعاتی پس از استعفا، حکم »غیرقانونی« پلیس 
بولیوی برای بازداشتش را محکوم کرد.مورالس 
گفت: »گروه های مهاجم و خشن« به خانه اش 
حمله کرده اند و تصاویر منتشرشده نیز حمله به 

خانه مورالس را نشان می دهد.

نقش ُمخرب آمریکا	 
مورالس در سال های حضور در قــدرت، بارها 
ضمن انتقاد از سیاست های واشنگتن اعالم 
ــرده بــود که دولــتــمــردان آمریکایی همواره  ک
بــه دنــبــال سرنگون کــردن دولــت وی و دیگر 
دولــت های انقالبی آمریکای التین هستند.
به طور قطع نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر بولیوی بهانه ای برای مخالفان مورالس 
با هدف براندازی دولت وی بود زیرا حتی اگر 
انتخابات به دور دوم نیز کشیده می شد باز هم 
مورالس می توانست بر کارلوس مسا رقیب 
راستگرای خود غلبه کند.در نتیجه، پیروزی 
مورالس در این انتخابات قطعی شده بود اما 
مخالفان با هدایت آمریکا و دولت های راستگرای 
آمریکای التین  پیروزی مورالس در دور اول را 
دستاویزی برای اجرای طرح های کودتای خود 
کردند.پس از اعتراض های اخیر در بولیوی، 
آمریکا خواستار برگزاری انتخابات جدید و ایجاد 
شــورای انتخاباتی جدید در بولیوی شده بود. 
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی 
در اظهارنظری مداخله جویانه گفته بود که تمامی 

مقامات انتخاباتی بولیوی باید استعفا کنند و نهاد 
انتخاباتی جدیدی باید ایجاد شود.

دوقطبی واکنش های بین المللی	 
کناره گیری مورالس از قــدرت ، واکنش های 
مختلفی در جامعه جهانی به همراه داشت به طوری 
که این رویــداد موافقان و مخالفان  را به واکنش 
وادار کرد.آن چنان که پیش بینی می شد آمریکا و 
همپیمانان این کشور به ویژه کشورهای راستگرای 
آمریکای التین از استعفای مورالس استقبال 
کــرده انــد و واشنگتن ایــن اتفاق را در راستای 
سیاست های خود در آمریکای التین می داند.به 
طور قطع روی کار آمدن دولتی راستگرا در بولیوی 
می تواند اوضاع را به نفع آمریکا پیش ببرد.در این 
میان استعفای مورالس واکنش تند شماری از 
مقامات جهان به ویژه دولت های چپگرای آمریکای 
التین را به همراه داشت. دولت های ونزوئال، کوبا، 
نیکاراگوئه و مکزیک ضمن محکوم کردن کودتا 
در بولیوی خواستار حفظ آرامــش در این کشور 
شدند.این رویداد واکنش های بین المللی را نیز به 
دنبال داشت.»جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر 
انگلیس نیز کودتا در بولیوی علیه اوو مورالس را 
محکوم کرد و گفت: این که مورالس با یک جنبش 
قدرتمند منجر به پیشرفت های اجتماعی چشمگیر 
در بولیوی شده و سپس مجبور می شود با فشار 
از  قدرت کنار بــرود، اقدامی نفرت انگیز است. 
شورای فدراسیون روسیه نیز تحوالت اخیر بولیوی 
را کودتایی نظامی که از ســوی آمریکا حمایت 

می شود، توصیف کرد.

پیروز انتخابات ریاست جمهوری بولیوی به منظور برقراری امنیت و آرامش در کشور از 
سمت خود کناره گیری کرد 

بازی آمریکایی حذف مورالس 

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

فرا خبر

چرا ترکیه داعشی ها را به اروپا تحویل می دهد؟

1-براساس آمار رسمًا اعالم شده ترکیه 114۹ داعشی زندانی در ترکیه وجود دارد که بخشی از آن ها اروپایی هستند. به نظر 
می رسد اقدام آنکارا در گسیل این جماعت به کشورهای شان و به ویژه به اروپا پیش زمینه ای عملیاتی و تهدیدآمیز برای اروپا 

در خصوص تهدید کالن تر ترکیه و بازکردن راه هجوم آوارگان به اروپا در صورت نبود همکاری و همراهی اروپا با آنکارا باشد.
2-اعالم خبر تحویل داعشی های زندانی به کشورهای شان متعاقب اعالم دستگیری همسر، برادر و داماد ابوبکر البغدادی 
صورت می گیرد. به نظر می رسد آنکارا با این اقدام درصدد است تا خود را ازاتهاماتی رها سازد که بیان می دارند رهبر داعش 

طی سال های گذشته در منطقه تحت تصرف و اشغال این دو کشور به راحتی زیست می کرده است.
۳-همچنین این اقدام ترکیه به زعم آنکارا می تواند به شبهات متعدد مخالفان اردوغان به ویژه در داخل ترکیه مبنی بر کوتاهی 

آنکارا در برخورد با داعش و حتی در مواردی عدیده حمایت از این جماعت تروریست پاسخ دهد.
4-ترکیه درحالی که توقع داشت در مقابل هجوم به شمال سوریه مورد حمایت جهانی قرار گیرد اما دلزده و ناراحت از این 
نبود حمایت اینک با توسل به شیوه هایی این چنینی درصدد انتقام گیری از آنانی است که احساس می کند در خط مقدم عهده 

دار جنگی نیابتی از جانب آن ها بوده است.  توئیت روز 

خاشقچی هم موافق است! 
 وزارت خارجه عربستان در اقدامی که اسباب 
تمسخرش را در فضای مجازی فراهم آورده با 
ساخت یک کلیپ کوتاه  مدعی شده است که 
ایران پشتیبان تروریسم در جهان است و البته 
یکی از کاربرانی که این کلیپ را به استهزا گرفته 
با تصویری از جمال خاشقچی پاسخ داد که جمال 

هم با نظر شما موافق است!

کاخ سفید خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام 
پارلمانی در عراق شد ! 

 ُدم خروس آمریکا 
در عراق بیرون زد 

در حالی که پایتخت عراق دیروز روز آرامی را پشت سر گذاشت 
و خیابان های شلوغ آن حاکی از شور زندگی و نشاط در میان 
ــردن در  شهروندان عراقی بود، واشنگتن رسما از دخالت ک
اوضاع داخلی عراق پرده برداری کرد. در ادامه اظهارنظرهای 
مداخله جویانه آمریکایی ها درباره تحوالت عراق، کاخ سفید با انتشار 
یک بیانیه اتهام هایی علیه ایران زد و خواستار برگزاری انتخابات 
زودهنگام شد. این در حالی است که »مقتدی صدر« رهبر معنوی 
فراکسیون »سائرون« -بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی در عراق- 
درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام و انحالل پارلمان عراق را 
مطرح کرده بود. سخنگوی دفتر »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
عراق نیز در واکنش به این درخواست صدر گفته بود که طبق 
قانون اساسی کشور، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بدون 
انحالل پارلمان ممکن نیست. »حیدر العبادی« نخست وزیر سابق 
عراق و رئیس ائتالف »النصر« هم یکی از کسانی است که انتخابات 
زود هنگام را مطرح کرد. بر اساس طرح پیشنهادی العبادی،  باید 
دولت موقت تشکیل و انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان 
ملل برگزار شود. این طرح رئیس ائتالف النصر شامل برکناری 
نخست وزیر کنونی عراق و تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات 
زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل می شود. این در حالی است که 
العبادی بارها مدعی شده  که تمایل دارد به نخست وزیری بازگردد 
و عبدالمهدی را کنار بزند. وی در عین حال گفته است که قصدش 
»خیر« است.همزمان؛قیس الخزعلی دبیر کل جنبش »عصائب 
اهل الحق« تصریح کرد که اظهارات کاخ سفید، نشان دهنده 
میزان دخالت واشنگتن در امور عراق است.به گفته الخزعلی چنین 
اظهاراتی نشان می دهد که پیشنهاد انتخابات زود هنگام، اساسا 
یک طرح آمریکایی است که تالش می شود، احیا شود.وی در عین 
حال خاطر نشان کرد که مرجعیت در عراق حرف آخر را می زند؛ چرا 
که مطالبات جوانان معترض را بیان می کند. این در حالی است که 
به نظر می رسد با ضمانت مرجعیت نجف، خطر این بار از بیخ گوش 

دولت عبدالمهدی عبور کرده است.

ترکیه از بازگرداندن اعضای اروپایی داعش به کشورهای شان خبر داد 

اروپا؛زندان جدید داعشی ها 
در پی تصمیم ترکیه مبنی بر ایــن که 
اعضای گــروه تروریستی داعــش را که 
به اســارت گرفته به کشورهای شان 
ــن کشور  ــد، مقامات ای ــردان بــازمــی گ
اعالم کردند که یک آمریکایی داعش 
ــد.وزارت  ــ را بــه کــشــورش فرستاده ان
کشور ترکیه  دیروزاعالم کرد که هفت 
آلمانی عضو داعش هم قرار است روز 
پنج شنبه 14 نوامبر به آلمان فرستاده 
شوند. به گفته این وزارتخانه ،مقدمات 
بازگرداندن 11 فرانسوی و همچنین 
دو تبعه جمهوری ایرلند که از جنگجویان 
گروه داعش بوده اند انجام شده است.
ــرای نابودی  ب ترکیه چند هفته پیش 
ــوری در شمال  ــرد س شبه نظامیان ُک

سوریه عملیات موسوم به چشمه صلح 
ــرد و در جــریــان آن توانست  ــاز ک را آغ
ــای خــارجــی را  شــمــاری از داعــشــی ه
دستگیر و زندانی کند.از سوی دیگر 
کشورهای اروپایی نمی خواهند اتباع 
عضو داعش  آن ها دوباره به خاک این 
کشور بازگردند، این اقدام هم می تواند 
ــا را به دنبال  خشم عمومی مــردم اروپ
داشته باشد و هم خطر حمالت مجدد 
این تندروها در این کشورها را تشدید 
کند.به نوشته »بی بی سی«، سازمان 
ملل اعــالم کــرده به طور کلی بیش از 
4۰هزار نیروی خارجی از 11۰ کشور 
برای حضور در داعش به سوریه و عراق 
رفــتــه انــد. مطالعه انــجــام شــده توسط 

مرکز بین المللی مطالعه افراط گرایی 
واقع در »کینگز کالج« لندن در جوالی 
نیروهای  می دهد  نشان  نیز   2۰18
خارجی داعش ۳28۰۹ مرد، 4761 
زن و 464۰ کودک را شامل می شده 
است.از این میان 7252 نفر از اروپای 
شرقی و 5۹۰4 نفر از اروپای غربی به 
داعــش پیوستند. در این میان حدود 
85۰ نفر از بریتانیا به داعش پیوستند. 
رئیس »ام آی5« )ســرویــس اطالعات 
ــرد از بین  داخــلــی انگلیس( اعــالم ک
انگلیسی هایی که به داعش پیوستند 
حدود 1۳۰ نفر کشته شده اند. نمودار 
زیر تعداد نیروهای داعش از ملیت های 

مختلف را نشان می دهد.

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل که پایان سال 
گذشته میالدی از سمت خود استعفا کرد در کتاب 
جدیدش دو نفر از مقامات سابق دولت ترامپ را به 
توطئه چینی برای ضربه به دولت وی متهم کرده 
است. به ادعای نیکی هیلی، »رکس تیلرسون« 
وزیر خارجه و »جان کلی« رئیس دفتر کارکنان 
کاخ سفید که هر دو مجبور به کناره گیری شدند؛ 
از وی خواسته بودند برای نجات آمریکا در برابر 
برخی اوامر ترامپ مقاومت کند.تیلرسون هنوز 
به این اظهارات پاسخ نداده است. ژنرال کلی در 
واکنش به شبکه سی بی اس گفت: »اگر منظور 
او )هیلی( از 'مقاومت' و 'کارشکنی' داشتن یک 
روال کاری صحیح است... برای اطمینان از این 
که )ترامپ( همه نقاط قوت و ضعف تصمیم هایی 
را که ممکن است در ذهن داشته باشد بداند، تا 
بتواند تصمیم های حساب شده بگیرد، در آن 
صورت من گناهکارم.« البته هیلی مدعی شد که 

اختالفاتی هم با ترامپ داشته است که از آن میان 
می توان به نحوه برخورد رئیس جمهوری آمریکا 
با والدیمیر پوتین همتای روس و نشست 2۰17 
هلسینکی اشاره کرد. با این حال ترامپ در توئیتی 
در ستایش از کتاب خانم هیلی نوشت: »بخت 
یارت نیکی!«  هیلی می گوید کلی و تیلرسون به 
او گفتند: » فرمانبردار نیستند چون سعی دارند 
کشور را نجات دهند.« او در این کتاب تحت عنوان 
»بــا حفظ احــتــرام« که واشنگتن پست پیش از 
انتشار  بخش هایی از آن را دیده نوشت: »موضع 
آن ها این بود که تصمیم های آن هاست که به نفع 
کشور است، نه رئیس جمهور.« او افزود: تیلرسون 
به زیردستان او )نیکی هیلی( گفته بود که اگر 
رئیس جمهور مهار نشود جان مردم به خطر می 
افتد. هیلی، 47 ساله، گفت: این درخواست 
کلی و تیلرسون را رد کرده و آن را "خطرناک" 
و "توهین آمیز" خواند. او به شبکه سی بی اس 
گفت: "آن ها به جای من باید این را به رئیس 
جمهور می گفتند، نه این که از من بخواهند به آن 
ها بپیوندم. نیکی هیلی با وجود خروج از دولت 
همچنان روابط نزدیکی با دونالد ترامپ دارد و 

مواضع حمایت گرانه ای اتخاذ کرده است. از 
وی به عنوان یکی از چهره های مطرح حزب 
جمهوری خواه بــرای ریاست جمهوری پس از 

دوران ترامپ یاد می شود.

پیشخوان بین الملل 

گرمای 
تعقیب و گریز 
استیضاح 

هفته نامه »ویک« در 
پــرونــده ایــن شماره 
ــود بــا عــنــوان »در  خ
گـــرمـــای تــعــقــیــب و 

گریز« طرح جلدی خالقانه را ارائه کرده است. در این 
تصویر ترامپ سوار بر ماشین، در زمین گلف اش، با 
چهره ای نگران و با سرعت به پیش می راند؛ نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان نیز در تعقیب 
اوست. در این پرونده به این پرداخته شده است که »آیا 
تحقیقات برای استیضاح به ترامپ نزدیک می شود؟« 

 خودکشی
  بنیان گذار 
»کاله سفیدها« 

افشاگری نیکی هیلی درباره اقدامات »تیلرسون« و »ِکلی« علیه ترامپ 

»بخت یارت نیکی!« 

چهره روز 
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...خارج از دستورویژه های خراسان  
  محمد اکبری  

نماینده ولی فقیه در بسیج: 

برخی جریان های انقالبی  
مخالفان شان را تکفیر می کنند 

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با بیان این که »عده ای 
نه ایران، نه اسالم، نه اهل بیت)ع( و نه انقالب و نه رهبری محورشان 
نیست بلکه خودشان را محور و معیار وحدت می دانند و هر کسی را 
که مخالف شان باشد باطل می دانند« افزود: شاید نکته ای را که بیان 
می کنم خیلی از افراد جرئت نداشته باشند بیان کنند. اما سوگمندانه 
باید قبول کرد در برخی جریان های انقالبی کشور رگه های تکفیر 
وجود دارد و این ها حتی مخالفان خود از خیمه انقالب و در میان 
جبهه مؤمن انقالبی را تکفیر می کنند. در حالی که همه آن ها اسالم، 
امــام)ره( و مقام معظم رهبری را قبول دارند و تنها اختالف شان در 

شیوه ها و روش هاست. 
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا تویسرکانی که با ایکنا گفت و گو 
می کرد، افزود: این نشان می دهد تمرین واقعی وحدت انجام نشده 
است. حتی یکی از بزرگان حرف عجیبی زده بود که »از وحدت نباید 
بت بسازیم« و من هنوز مفهوم آن را متوجه نمی شوم. در حالی که طبق 
آموزه های صریح قرآن ما مأمور به وحدت هستیم و اختالف و تفرقه 

برای جامعه اسالمی سم است.  
وی تصریح کرد: در حالی که رهبر معظم انقالب در موسم انتخابات 
از همه آحاد ملت حتی مخالفان خودشان برای حضور در انتخابات 
ــوت می کنند، امــا عــده ای نه ایـــران، نه  بر محور ایــران دوســتــی دع
اســالم، نه اهل بیت)ع( و نه انقالب و نه رهبری محورشان نیست 
بلکه خودشان را محور و معیار وحــدت می دانند و هر کسی را که 
مخالف شان باشد باطل می دانند و معتقدند فهم صحیحی از انقالب 
 و رهبری ندارند و گزاره های این چنینی را بر پیشانی مخالفان خود 

می چسبانند.
 تویسرکانی افزود: این که عده ای به الابالی گری و ضد دین بودن و 
عده دیگری به تحجر، ضدیت با آزادی و مردم متهم شوند نتیجه این 
دوگانه سازی جعلی در جامعه با عنوان چپ و راست است و اگر بیانات 
امام)ره( را در این باره مطالعه کنید می بینید که ایشان با چه سوز و 

گدازی این جریان ها را دعوت به وحدت، گذشت و ایثار می کنند.

 بعد از یک هفته معطلی در راه انـــدازی سامانه ثبت 
امــوال نمایندگان مجلس مستقر در ساختمان اداری 
بهارستان، ایــن سامانه بــاالخــره صبح روز دوشنبه با 
بارگذاری نام روح ا... حضرت پور طال تپه نماینده ارومیه 
در مجلس به عنوان نخستین داوطلب بــرای دریافت 
"کــد ثنا"به طــور رسمی راه انـــدازی شــد. روز گذشته 
فناوری  و  ــار  آم مرکز  کارشناسان  حضور  با  همچنین 
اطالعات قوه قضاییه این سامانه در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز آغاز به کار کرد. به گزارش خراسان در 
بهارستان، روز گذشته تعدادی از نمایندگان دیگر هم 
در این سامانه ثبت نام کردند. به گفته اســدا... عباسی 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ستاد ثبت اموال ودارایی 
نمایندگان تا پایان آبــان ماه در مجلس مستقر خواهد 
ماند اما وی در جمع خبرنگاران پارلمان به نمایندگان 
ــار اقـــدام کنند. ــن ک ــرد کــه سریع تــر بــرای ای  توصیه ک

به موجب قانون حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر مشمول 
ثبت اموال در کشور هستند و هر فردی که از تاریخ ۲۳ 
دی ماه ۹۴ در مسئولیتی قرار گرفته، موظف است اموال 
و دارایی های خود را در این سامانه ثبت کند. قوه قضاییه 
برای تسهیل کار ۹ نهاد حاکمیتی در کشور شعبه هایی را 
در نهاد ها ایجاد کرده است و همچنین مسئوالن مشمول 
قانون برای ثبت دارایی خود می توانند به دفاتر خدمات 

الکترونیک قضایی مراجعه کنند. 
فرایند ثبت دارایــی مسئوالن نهادهای مهم حاکمیتی 

با حضور کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضاییه در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام  راه 
ــدازی شد، این در حالی است که تنها 1۰ روز برای  ان
اعالم دارایــی از سوی مشموالن این قانون، زمان باقی 
است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس و اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با مراجعه به این پایگاه می توانند 
با ارائه مدارک هویتی خود، کد ثنا را دریافت و پس از آن 
از طریق مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی قضایی 
»عدل ایران« برای ثبت اموال و دارایی های خود اقدام 
کنند. در همین حال  طبق بررسی های اعتماد آنالین ، از 
مجموع 16 فرماندار استان تهران تاکنون سه نفر در این 
سامانه دارایی های خود را ثبت کرده اند، شش نفر اقدامی 
نکرده اند و هفت نفر در حال ثبت اموال خود در سامانه 
هستند. این یعنی 8۲ درصد فرمانداران پرجمعیت ترین 
استان کشور هنوز اموال خود را در سامانه قوه قضاییه 
ثبت نکرده اند.  با توجه به نزدیک بودن پایان مهلت اعالم 
شده، مسئوالن موظف اند به سرعت برای اعالم دارایی 
خود اقدام کنند. در غیر این صورت بر اساس هشدار داود 
کریمی مرید، مدیر سامانه ثبت دارایی مسئوالن جمهوری 
اسالمی ایران، با پایان ماه آبان، امضای مسئوالن فاقد 
اعتبار خواهد بود. همچنین اظهارنکردن دارایی ها برای 
مسئوالن می تواند تا دو سال حبس، 7۴ ضربه شالق، 
محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و انتشار حکم 

قطعی در رسانه ها را در پی داشته باشد.

10 روز مانده به آخرین فرصت برای ثبت دارایی مسئوالن 

سامانه ثنا در مجلس و مجمع تشخیص 
سلمان خدادادی: افرادی که راه اندازی شد 

اخالق را زیر پا گذاشتند، به خدا 
واگذار کردم

ــدادادی نماینده مــردم ملکان در  ــ سلمان خ
مجلس طی نطقی  درباره مسائل حاشیه  ای  به 
ــده در زندگی شخصی اش در صحن  ــود آم وج
اظهارکرد:  همه آن هایی که اخــالق را زیــر پا 
گذاشتند و هر چه می توانستند گفتند و نوشتند 
را به خــدا واگــذار می کنم.  وی با بیان ایــن که 
ــاره صحبت کنم چون  قصد نداشتم در ایــن ب
ارزش سخن گفتن نــدارد یــادآورشــد: اما برای 
حفظ کیان مجلس و نمایندگان جا دارد از همه 
نیروهای انتظامی، اطالعاتی، امنیتی و قضات 
قوه قضاییه به خاطر کشف حقایق و صدور رای 
دقیق قدردانی کنم. تابناک در اسفند ۹7 نوشته 
ــدادادی در پرونده خانم »ن« با اتهام  بود که خ
»رابطه نامشروع« به دو سال انفصال از خدمت و 
تبعید و ۹۹ ضربه شالق از سوی شعبه ۵ دادگاه 
کیفری استان تهران محکوم شده اما به تازگی 
دیوان عالی کشور حکم دادگاه اولیه را نقض و 
بیان کرده که این پرونده باید دوباره  در دادگاه 

هم تراز بررسی شود.

5 شرط یک وزیر برای بانک ها 
و شرکت های دولتی در زمینه 

خرید کاالی خارجی

یک مقام مسئول اقتصادی در کابینه در نامه 
روزهای اخیر خود خطاب به همه بانک ها و بیمه 
ها به ویژه مجموعه های وابسته به دولت و شرکت 
های دولتی از آن ها خواسته با توجه به تاکیدات و 
رهنمودهای اخیر رهبر انقالب مبنی بر ضرورت 
حمایت هرچه بیشتر از کاالهای ایرانی، فقط 
در صورتی خرید نمونه خارجی را مد نظر قرار 
دهند که اوال اطمینان حاصل کنند تولید آن در 
داخل وجود نداشته و ثانیا، خرید کاالی خارجی 
ضرورت داشته باشد و پس از این مراحل، ابتدا 
با کسب موافقت باالترین مقام مسئول، سپس 
تشکیل کمیسیون معامالت و در نهایت، تهیه 
گزارش توجیهی از نظر قانونی و صرفه اقتصادی 

اقدام به انجام این کار کنند.

دستور دولت برای جلوگیری 
از موازی کاری کمیته امداد و 

بهزیستی

طبق ابالغیه یک مسئول مهم اجرایی به تعدادی 
از وزارتخانه ها و نهادها، مقرر شده با توجه به 
امکان موازی کاری در ارائه خدمت به گروه های 
نیازمند و نیز ارتقای خدمات رسانی به آن ها از 
طریق پیگیری تقاضاهای مردمی، دستگاه های 
حمایتی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به همراه کمیته امــداد، بنیاد شهید و سازمان 
بهزیستی کشور اقــدام به تشکیل کارگروهی 
کنند تا بانک های اطالعاتی مورد استفاده آن ها 

پاالیش و به روزرسانی شود.

چهره ها و گفته ها 

راه باز مقابل سعودی

حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس 
در امور بین الملل: ما راه هــا را باز گذاشته ایم 
تا اگر عربستان سر عقل آمد که به روابط عادی 

با تهران برگردد، از 
در وارد شود و الزم 
نیست که از دریچه 
ــیــایــد. /بــاشــگــاه  ب

خبرنگاران

نسخه جهانگیری برای وحدت

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: 
برای نیل به وحدت، راهی نزدیک تر از اصالح 
نگرش های تفرقه محور و واگرا و شستن ذهن و 

ــان از خشونت  زب
و افراطی گری 

نیست. /ایسنا

خبر

 وکیل رحیم مشایی خبر خروج
 وی از کشور را تکذیب کرد

ایرنا- وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی خبر 
خروج موکل خود از کشور را تکذیب کرد.مهران 
عبدا... پور افزود: کسانی که وی را می شناسند، 
می دانند که این کار را به هیچ عنوان انجام نمی 
دهد.مهران عبدا... پوردر این باره که اکنون ایشان 
در تهران یا شهرستان هستند، اظهار بی اطالعی 
کرد و درباره مدت زمان مرخصی استعالجی رحیم 
مشایی گفت: مدت زمان دقیق مرخصی ایشان را 
نمی دانم.براساس این گزارش، مشایی به اتهام 
اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از سوی شعبه 
اول دادگاه انقالب اسالمی تهران به تحمل پنج 

سال حبس محکوم شده است.
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سینما و تلویزیون 6

قــطــب الــدیــن صــادقــی قصد 
دارد سریالی دربــاره »مستوره 
نویسنده  و  ــر  ــاع ش اردالن« 
مشهور بــســازد. ایــن مجموعه 
در 10 قسمت ساخته خواهد 

شد و این اولین تجربه او در کارگردانی سریال 
تلویزیونی است.

رعنا آزادی ور به جمع بازیگران 
سریال »جیران« به کارگردانی 
حسن فتحی اضافه شده و با این 
سریال اولین حضور در نمایش 
خانگی را تجربه خواهد کرد. 

پریناز ایزدیار نیز در این سریال حضور دارد.

از شنبه هفته  کامبیز دیــربــاز 
آینده در مقام مجری مسابقه 
ــت فــرمــون« بــه تلویزیون  »دس
می آید. این مسابقه اتومبیلرانی 
سه شنبه  تــا  شنبه  هفته،  هــر 

ساعت 23، از شبکه نسیم روی آنتن خواهد رفت.

عادل فردوسی پور جمعه 24 
آبــان ، از کتاب صوتی »فوتبال 
علیه دشمن« با صدای خودش 
رونمایی خواهد کرد. سایمون 
ــر نــویــســنــده ایـــن کــتــاب  ــوپ ک

پرفروش و عادل فردوسی پور مترجم آن است.

بهناز جعفری این روزهــا روی 
اجــرای  مشغول  تئاتر،  صحنه 
نمایش »صدای آهسته برف« به 
کارگردانی جابر رمضانی است. 
او در فیلم »المینور« کــاری از 

داریوش مهرجویی هم ایفای نقش کرده است.

حامد کمیلی فیلم »لیالج« به 
ــاری را  کارگردانی داریـــوش ی
در نوبت اکران دارد و به زودی 
با این فیلم به سینماها می آید. 
»لیالج« سال 95 ساخته شده و 

مهران احمدی نیز در آن بازی کرده است.

چهره ها و خبر ها

آتـــیـــال پــســیــانــی در جــمــع 
عکس  بخش  داوران  هیئت 
ــواره  ــن ــش ســی  وهــشــتــمــیــن ج
حضور  فجر  تئاتر  بین المللی 
دارد. ســیــف ا... صــمــدیــان و 

محمود کالری دو داور دیگری هستند که در این 
بخش او را همراهی می کنند.

ماموریت های بی بازگشت 
چهره های خبری صداوسیما

سازمان صداوسیما تا به حال چندین چهره خبری 
داشته که هرکدام را به عنوان ماموریت به یک کشور 
اعزام کرده است، اعزام هایی که هیچ بازگشتی در 
پی نداشته اند!به گزارش فارس، چندی پیش بود 
که در خبرها آمد اسماعیل فالح مدیر خبر سابق 
دفتر صداوسیما در لندن که مدت 9 سال به صورت 
ماموریتی در این کشور حضور داشت و گزارش های 
ضدانگلیسی و ضداستکباری او شهره عام وخاص 
شده بود، بناست برای همیشه در این کشور بماند. 
اما این خبر با تکذیب او مواجه شد. در این باره یک 
مقام آگاه در سازمان صداوسیما گفت: »آقای فالح 
از طرف سازمان برای اعزام به انگلستان مأموریتی 
ــاره علت رفتنش باید خــودش پاسخ  نــدارد و درب
گو باشد.« اما آیا اسماعیل فالح تنها فردی است 
که چنین راهی را خواسته یا ناخواسته انتخاب 
کرده است؟پاسخ منفی است و دلیل آن هم وقوع 
اتفاق های مشابه در چند سال گذشته است. به 
عنوان مثال تا چند سال پیش گزارش های ارسالی 
از خبرگزاری صداو سیما را در برلین خبرنگاری 
با موها و چشم های روشن به نام احمد صمدی 
تهیه می کرد که به رغم تجارب نه چندان قوی اش 
در تهران به ماموریتی سه ساله به برلین آلمان 
اعزام می شود اما به ناگاه بعد از پایان ماموریت و 
جایگزینی امیرشجاعی دیگر خبرنگار شناخته شده 
صداوسیما، خبری از احمد صمدی روی آنتن و در 
خبرگزاری صداوسیما نیست. در نهایت مشخص 
می شود که او یک ســال ماموریت بــدون حقوق 
گرفته و بعد از این که در این یک سال کارهای 
اقامتی اش را انجام داده  و شغل جدیدش را پیدا 
کرده، مقیم برلین شده است. دیگر فردی هم که 
از خبرنگاران صداوسیما بود و قبل از فالح مدیریت 
خبر دفتر لندن را برعهده داشت بهروز میرورزنده 
)همسر خواهرزاده اسماعیل فالح( بود که خیلی 
بی سروصدا پیش از فالح در انگلستان ماندنی 
شد. همچنین افراد دیگری هم از خبرنگاران واحد 
مرکزی خبر سابق و خبرگزاری صداوسیمای فعلی 
بوده اند که یا بعد از بازنشستگی یا در پایان ماموریت 
شان خارج از کشور را برای زندگی خود و خانواده 
برگزیده اند، افرادی مثل یدا... )سعید( شاهسون 
که بعد از بازنشستگی همراه خانواده به کانادا 

مهاجرت کرده است.

سینمای جهان
 

»آپولو ۱۱« مستند سال شد

مستند »آپولو 11« از سوی انجمن منتقدان مستند 
آمریکا پنج جایزه از جمله بهترین فیلم مستند را 
دریافت کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
این مستند جایزه بهترین فیلم مستند جوایز ساالنه 
انجمن منتقدان  را دریافت کرد. در مجموع این 
مستند برنده بزرگ این جشنواره بود و پنج جایزه 
شامل بهترین مستند آرشیوی، بهترین مستند 
علمی-طبیعی و بهترین تدوین را دریافت کرد. 
جایزه بهترین کارگردانی این جشنواره به طور 
مشترک به پیتر جکسون )کــارگــردان سه گانه 
»ارباب حلقه ها«( با مستند »آن ها نباید پیر شوند« 
و همچنین استوین بوگنار و جولیا ریچرت برای 
مستند »کارخانه آمریکایی« رسید؛ باراک اوباما و 
همسرش تهیه کنندگان این مستند بودند. »آن ها 
نباید پیر شوند« همچنین جایزه بهترین مستند 
خالقانه و »کارخانه آمریکایی« نیز جایزه بهترین 

مستند سیاسی را دریافت کرد. 
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سایه روشن غفوریان در اجرا	 
مهران غفوریان به عنوان مجری، هم نقاط 
قــوت دارد و هــم نقاط ضعف. او شخصیت 
وجه  ایــن  از  اســتــفــاده  و  دارد  شوخ طبعی 
شخصیتش چه در ارتباط با شرکت کنندگان 
و چه در ارتباط با تماشاگران، باعث شده 
برنامه  بامزه ای در  مخاطب شاهد لحظات 
باشد. غفوریان در ارتباط برقرار کــردن با 
کودکان هم موفق است و گفت وگوی خوبی 
میان آن هــا شکل می گیرد، امــا از طرفی او 
تجربه اجرا ندارد و در این زمینه لنگ می زند. 
مثاًل سواالتی را که از کودکان می کند، به ذهن 

نسپرده و از روی تخته شاسی که در دست دارد 
می خواند یا فن بیان خوب را که الزمــه یک 

مجری ا ست، ندارد.

مهارت های غیرقابل نمایش در استودیو	 
ــر »اعــجــوبــه هــا« مــحــدود بــه تــوانــایــی هــا و  اگ
در  ــرا  اج قابلیت  که  می شد  استعدادهایی 
استودیوی برنامه را داشتند و مخاطبان شاهد 
اجراهای صحنه ای شرکت کنندگان بودند، 
که  چیزی  از  جذاب تر  می توانست  مسابقه 
می بینیم شود. طبیعتًا کودکی که در زمینه 
فوتبال یا کوهنوردی مهارت خاصی دارد، 

قابلیت زیــادی برای نمایش مهارت خود در 
استودیو ندارد و این به هیجانی که »اعجوبه ها« 
می توانست داشته باشد لطمه زده و برنامه را 
بیشتر به یک برنامه گفت وگومحور تبدیل کرده 
است. اگرچه که گفت وگوی بامزه و صادقانه 
با کودکان بخشی از همین جذابیت است، اما 

مسلمًا همه چیز نیست.

گفت وگو کافی نیست	 
با توجه به آن چه در این دو قسمت دیدیم، بخش 
زیادی از برنامه به گفت وگوی مهران غفوریان با 
شرکت کنندگان درباره توانایی و استعدادشان 

می گذرد و جای خالی اجرای آن ها کاماًل حس 
از کودکان  مــی شــود. گفتیم مهارت بعضی 
ــرا در استودیو  طـــوری  اســت کــه امــکــان اجـ
ندارند و خب تکلیفشان مشخص است، اما در 
»اعجوبه ها« حتی از کودکانی که می توانند 
ــرای صحنه ای داشته باشند، هم اجرای  اج
خاصی نمی بینیم. هرچند در قسمتی که یک 
شنبه شب پخش شد، بعد از پایان گفت وگو با 
کودک پارکورکار، بخش هایی از اجرای او را 
در عرض کمتر از یک دقیقه دیدیم اما از این 
که شرکت کنندگان برنامه خاصی برای چند 

دقیقه اجرا داشته باشند، خبری نیست.

نگاهی به برنامه استعدادیابی جدید شبکه 3 با اجرای مهران غفوریان

»اعجوبه ها«ی معمولی
مائده کاشیان - خبر پخش برنامه »اعجوبه ها« با حضور کودکان، نوید یک اتفاق تازه 
در تلویزیون و برنامه ای هیجان انگیز با اتفاقات غیرقابل پیش بینی که اقتضای حضور 
رده سنی 3-۱3 سال است، می داد، اما دو قسمت از آن روی آنتن رفته و به اندازه ای که 
انتظار داشتیم، جذاب نبوده است. البته که حضور کودکان و پرداختن به توانایی های 
آن ها به خــودی خود اتفاق خوبی اســت ولی برنامــه ضعف هایی دارد که باعث شــده 

»اعجوبه ها« سروصدایی به پا نکند.

تلویزیون

مائده کاشیان - شهاب حسینی از اواخر 
97 کــه بــا فیلم »آشغال های  بهمن ســال 
دیده  سینما  ــرده  پ روی  دوست داشتنی« 
شد تا همین امروز که »هزارتو« را روی پرده 
سینماها در حال اکران دارد، گهگاه به بهانه 
انتشار خبرهای مختلف، در صدر اخبار بوده 
اســت. یکی از فیلم های توقیفی او اکران 
شده، یکی دیگر از آثار توقیفی اش پس از رفع 
توقیف دوباره از پرده سینما پایین کشیده 
شده، دو فیلم  آماده نمایشش اکران شده و 
در حال تجربه بازی در نقش کاراکتر مهم 

شمس تبریزی است.

رفع توقیف توقیفی ها	 
بسیاری از بازیگران هستند که در انتظار رفع 
توقیف بعضی از آثارشان هستند و امیدوارند 
که آن فیلم ها بتوانند رنگ پرده را ببینند. این 
اتفاق برای شهاب حسینی، با رفع توقیف 
»آشــغــال هــای دوســت داشــتــنــی« و »خانه 
پــدری« در اسفند 97 و مهر 98 به فاصله 
هشت ماه رخ داد، آن هم در شرایطی که این 
فیلم ها به ترتیب 6 و 8 سال، موفق به اکران 

نشده بودند. نکته منفی این که هیچ یک 
ــژه ای بــرای او محسوب نشد؛  دســتــاورد وی
چه »خانه پدری« که پس از چهار روز دوباره 
توقیف شد و چه »آشغال ها...« که انتظار 
مخاطبان را از شهاب حسینی برآورده نکرد.

همکاری با فیلم  اولی ها	 
شهاب حسینی در سال های اخیر تجربیات 
زیادی در زمینه همکاری با کارگردانان فیلم 
اولی داشته، اما اعتماد او به کارگردانان 
تــازه کــار، تنها دربــاره »بـــرادرم خسرو« اثر 
احسان بیگلری جواب داده. او پس از سریال 
»شهرزاد« با فیلم »فروشنده« ساخته اصغر 
فرهادی و پس از آن »برادرم خسرو« حضور 
ــت، امــا ایــن حضور  موفقی در سینما داش
درخشان با دو فیلم »نبات« و »هزارتو« ادامه 
نیافت. »نبات« با قصه ای تکراری و کوتاه، 
روند کم اتفاق و سواالت بی جواب، حوصله 
مخاطب را سر برد و در گیشه نیز با فروش 
فیلم  نــبــود.  موفق  ــاًل  اص میلیونی،   656
»هزارتو« ساخته امیرحسین ترابی هم که 
ــا در گیشه وضعیت خوبی دارد  ایــن روزه

و 3.5 میلیارد فروخته اســت، اما 
شخصیت پردازی ضعیف و پایان 

رهــای فیلم باعث می شود این 
حــس بــه مخاطب دســت بدهد 
که انگار در حال تماشای برش 
طوالنی  فیلم  یــک  از  ناقصی 
بـــوده! نــمــی شــود بــه سادگی 
ــای چند  ــ بــا اســتــفــاده از رازه
ــاره یک موضوع،  کاراکتر درب
ــه دیـــالـــوگ و  ــط ــه واس تــنــهــا ب
روایت هایشان از یک موضوع، 
هزارتویی جذاب برای مخاطب 

ساخت. شهاب حسینی در هر دو 
فیلم بازی قابل قبولی دارد اما هیچ 

کدام از آن ها یک اتفاق در کارنامه او 
نیستند. اگر »البی«، »شب« و »نرگس« 
ــاره دیگر  ــ ــوان درب ــی ت ــود م ــران ش اکـ
نیز  فیلم اولی ها  با  او  همکاری های 

قضاوت کرد.

در انتظار احیا با »مست عشق«	 
اکنون در چنین شرایطی فیلم »مست 

عشق« می تواند حکم مجموعه 
ــرزاد« را داشــتــه باشد.  ــه »ش
یعنی همان طور که سریال 
»شهرزاد« در نمایش خانگی 
باعث شد این اثر تبدیل به 
کارنامه  در  عطفی  نقطه 
ــود، فیلم  ایـــن بــازیــگــر شـ
سینما  در  عشق«  »مست 
ــاره  هم می تواند او را دوب
احیا کند و موفقیت ویژه  ای 
ــرای شــهــاب حسینی  را بـ
رقم بزند. مگر فرصت بازی 
در نقش شمس تبریزی، در 
بازیگر  چند  حرفه ای  زندگی 
پیش می آید یا تا به حال چند فیلم 
ایرانی با محوریت شمس و موالنا 
ساخته شــده اســت؟ بی شک 
می تواند  تبریزی  شمس 
مانند »قباد دیوانساالر« 
ــزو کــاراکــتــرهــای  جـ
محبوب  و  ماندگار 

این بازیگر شود.

ستاره شهاب در انتظار درخشش

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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روحانی: با همه توان به فکر منافع عمومی مردم هستیم

مردم: خیلی خوبه ولی کاش با نصف توان هم 
یک کار عملی می کردین!

میرسلیم: اصولگرایان نگرانی بابت انتخابات ندارند

دارکوب: دفعه های پیش هم همین رو 
گفتین، انگار کال نگران نیستین شما!

روحانی: وعده خوبی که باید به مردم کرمان و استان های دیگری 
که در حاشــیه کویر هســتند بدهم، تامین آب آشامیدنی است

 مردم آن استان ها: آخ جون ... پس
 انتخابات نزدیکه!

فتحی، مدیرعامل استقالل: اصال مهم نیست استراماچونی از 
شرایط ناراحت است!

هواداران: مهم شمایی که اصال ناراحت 
نیستی!

علی مطهری: بشر امروز بیشتر از بشر دیروز به »چندهمسری« 
نیازمند است

 بشر دیروز: فقط بشر امروز آدمه؟
پس ماچی؟!

عــالوه بر  همه مشکالت ،  مــردم غرب با مشکل سوسول بودن 
مسئوالن شان هم باید کنار بیایند. یعنی تا تقی به توقی می خورد 
و ترامپ چهارتا بلک ساِندی در جلسه مجلس سنا راه می اندازد، 
سناتورهای  آمریکا جلسه را ترک می کنند. تا اقتصاد با هزار و 
700 تومان )معادل حدود یک دهم یورو( نوسان مواجه می شود، 
مدیران مترو و اتوبوسرانی فرانسه استعفا می کنند و می روند نان 
و ماست شان را می خورند. ژاپن هم که دیگر گفتن ندارد؛ مورد 
داشتیم در حیاط کاخ نخست وزیری ژاپن یک کبوتر بچه کرده، 
کاش بودی و می دیدی. ولی چون نبودی و نتوانستی ببینی، 
نخست وزیر ژاپن به مدت 48 ساعت تا کمر خم شده و از کل ملت 
عذرخواهی کرده، بعد هم رفته منزل شام مفصل خورده، روی 
خانواده را با حفظ شئونات بوسیده و سپس شمشیر را انداخته در 
مرکز ثقل بدنش، طی یک هاراگیری مفصل خودش را چهارقاچ 

کرده.
مسئول باید عالوه بر شیوایی سخن و بالغت در دست به سر کردن 
ارباب رجوع، قابلیت استقرار مستحکم روی صندلی خودش را 
هم داشته باشد. نمونه اش همین مدیر محترم تیم استقالل. تمام 
دست اندرکاران، بازیکنان، مربیان، آشنایان، بستگان و وابستگان 
که از راه دور و نزدیک برای بازی های تیم تشریف می آورند، پخش، 
نودال، رژی و حتی خانواده محترم رجبی دارند فریاد می زنند: 
»بزرگوار، حیا کن، رها کن« ولی بزرگوار نه تنها رها نمی کند، 
بلکه مواضع را خیلی محکم تر از قبل می فشارد. یعنی کم مانده 
وسط بازی رو کند به تماشاگران و بگوید: »اگه خیلی ناراحتین 
خودتون حیا کنین رها کنین، من تا زمانی که مطمئن شم باشگاه 
ورشکست میشه هستم خدمت تون.« حاال شما استحکام این عزیز 
را در نظر بگیرید، بروید تا رئیس فدراسیون و وزیر ورزش و وزیر 
اقتصاد و وزیر مسکن و سایر عزیزانی که ما را در سوراخ تر شدن 

جیب مان یاری کرده اند.

حیا کنم، رها کردن بلدی؟

تیتر روز

از اون لحاظ 

مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز
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نفس می گیرد
در هوایی که کثیف است نفس می گیرد   
ریه هامان که ضعیف است نفس می گیرد
رنگ رخسار خبر می دهد از چرک گلو  

خفگی مرگ خفیف است، نفس می گیرد!
ریه ام پر شده از دود و سیاهی دیگر   

کودکی را که نحیف است نفس می گیرد
این هوای بد آلوده مرا خواهد کشت    

ولی آن را که حریف است؟ نفس می گیرد
با نفس تنگی و با آسم گالویزیم و

این مدل مرگ لطیف است! نفس می گیرد! 
شهر و آلودگِی بیشتر از حد مجاز

من و شعری که ردیف است: نفس می گیرد...
بهار نژند  

شعر روز

ای صاحب فــال، به دنبال راهــی جدید 
برای افزایش حقوق و مزایای کارت باش. 
راه قانونی  ها، وگرنه راه های غیرقانونی 

که زیاد است ولی به دردسرش نمی ارزد!

فال روز

سوژه روز 

اولی: صحبت های رئیس جمهور تو یزد و کرمان رو گوش دادین؟
دومی: مگه میشه گوش ندیم؟ دنبال سوژه روز بودیم از تو حرف هاشون! به خصوص اون جا که 
گفتن شرایط داره بهتر و بهتر میشه یا این که یک ریال و یک دالر هم گم نشده تو این دولت و...
اولی: پس اینم شنیدین که گفتن اگر کسی بیکار باشه مقصر خودشه چون کار وجود داره.

سومی: اتفاقا از این بخش سخنان ایشون خیلی خوشم اومد. راست میگن، این همه کار 
ریخته تو مملکت، از وزیر و وکیل و مشاور گرفته تا کارخونه دار و واردکننده و صادرکننده 
و دالل و بساز بفروش و بقیه، اگه من عرضه داشته باشم باید برم تو یکی از این شغل ها. 

این که نشستم این جا و روزی دو خط تو این ستون می نویسم، از بی عرضگی خودمه!

اولی: حاال توهین نکن، ناسالمتی ما هم کارمون همینه! ولی ایشون در ادامه گفتن اصال 
دولت نباید شغل ایجاد کنه، بلکه باید زیرساخت بسازه و بانک هم باید تسهیالت بده.

دومــی: چقدر خــوب، من تا االن فکر می کردم وظیفه دولت ها اینه که باید هوای 
شهروندان شون رو داشته باشن و باید براشون شغل ایجاد کنن، نگو فقط باید مقدماتش 

رو فراهم کنن و بقیه اش باید به عهده خودمون باشه! چقدر باید و نباید شد!
سومی: حاال زیرساختش به کنار، همین که گفتن بانک هم باید تسهیالت بده خیلی 
خوبه، چون تا االن فکر می کردم بانک ها فقط باید پول و کارمزد و جریمه بگیرن، نگو باید 

تسهیالت هم بدن، اونم وقتی رئیس جمهور میگن »باید« که دیگه ردخور نداره!
رئیس یک بانک: با کمال میل در خدمتیم. فقط لطفا جلوی راه نایستین، آقازاده آقای 

فالنی دارن تشریف میارن تسهیالت شون رو بگیرن، برو کنار!

ما باید بیکار نباشیم، باید!

کمیک 

این روزها مراقب قاتل خاموش باشیم! 

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

  باز پاییز رسید و ما باید دست و دل مان 
بلرزد که سیل زندگی مان را نبرد. کاش 
شهرداری ها به جای کندن و دوباره سازی 
پیاده روها و مسیر دوچرخه، فکری به حال 
جوی های آب، مسیل ها و کال های شهرها و 

مناطق می کردن.
ــوب: شاید دارن پیاده روها و مسیر  دارک
دوچــرخــه رو مــی ســازن تا بتونیم از دیدن 
این بارون های سیل آسا لذت ببریم و فیلم و 

عکس بگیریم!
ــوب بــه مخاطبان بگو وقــتــی از  ــ  دارک
و هایپرها خرید می کنن،  سوپرمارکت ها 
حتما قیمت روی اجناس رو با فاکتور مقایسه 
کنن. مورد داشتیم که تو فاکتور با کلی منت 
نوشتن فالن قدر تخفیف دادیم بهتون ولی 
وقتی مقایسه کردیم از قیمت روی بسته هم 

گرون تر بوده!
ــوب: بعضی دوستان دارن مرزهای  دارک
خالقیت در گران فروشی و کالهبرداری رو 

جابه جا می کنن!
 دست مسئوالن درد نکنه که بی سر و 

صدا نان را گران کردند.
دارکوب: مگه بده مسئوالن به فکر ما هستن 
که از شنیدن خبر گرانی ها حال مون بد نشه 

و دچار ضعف اعصاب نشیم؟!
 با ایــن گــران شــدن نــان، واقعا نان مان 

آجر شد!
ــب، نــاخــواســتــه یک  ــال ــه ج دارکـــــوب: چ

کاریکلماتور گفتین!

رئیس جمهور: ارزش پول میل نسبت به مهر اپرسال ۴۰ درصد افزایش داشته است
رئیس کل ابنک مرکزی: افزایش ۲۱ درصدی قدرت پول میل در یک سال اخیر

40درصد 21درصد

ت
خ

وب
ن

ی
همت

باالخره 21 
درصد افزایش 
یا 40 درصد؟

چه فرقی می کنه، 
وقتی سفره ما 

روزبه روز بیشتر 
کاهش میره!
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             بی تمایلی برای تکیه بر کرسی ریاست

برای شروع به سراغ مقدمات خاص تکیه زدن رئیس بر کرسی 
ریاست در نخستین روز کاری اش می رویم. چه کسی باور می کند 
یک نماینده که هفته ها برای تکیه زدن بر کرسی ریاست پارلمان 
پویش برگزار کرده، وقتی زمانش فرا رسد تمایلی به نشستن بر 
جایگاهش نداشته باشد؟ این یکی از همان آداب و رسوم عجیب 
نمایندگان بریتانیایی است. بعد از انتخاب رئیس مجلس، او بر 
جایگاهش نمی نشیند؛ بلکه چند نماینده دســت هایش را 
می گیرند و کشان کشان او را به سمت کرسی اش می برند؛ انگار 
که خودش نمی خواسته رئیس باشد.  از  آن سو، خداحافظی یا 
کناره گیری یک نماینده از مقامش هم رسم های عجیب خودش 
را دارد. مثال، هیچ نماینده ای قانونی اجازه ندارد استعفا کند. به 
همین دلیل هر موقع یک نماینده می خواهد کناره گیری کند، از 
ترفندی ثابت بهره می برد. نماینده های مجلس عوام قانونی اجازه 
ندارند کارمند حقوق بگیر دولت باشند. به همین دلیل، وقتی 
کسی می خواهد کناره گیری کند، برای یک روز به مقام »پیشکار 
سلطنتی منطقه چیلترن« منصوبش می کنند تا شرایط نمایندگی 
را از دست دهد و خود به خود برکنار شود. همان کاری که جان 

برکو، هفته گذشته انجام داد.

             »اوردر« کلمه ای که به نماد پارلمان تبدیل شد 

ــان بــرکــو، رئیس پیشین پــارلــمــان )از 2009 تــا نوامبر  ج
2019( طی اداره جلسات تکیه کالم مخصوصی داشت: 
)!Orrrrrder(. بر اساس گزارش بی بی سی برکو در طول 10 
سال فعالیت اش در پارلمان بریتانیا دست کم 1۴ هزار بار از کلمه 
»اوردر« یا همان نظم با ضرباهنگ خاص خودش )فریاد های 
هولناک و تاکید بر حرف »ر«( استفاده کرده است. شیوه خاص 
بیان »اوردر« توسط او با هدف بازگرداندن نظم به پارلمان بریتانیا 

موجب شده او به شهرتی جهانی دست یابد.

             رای گیری شفاهی پر سر و صدا

شاید فریادهای رئیس مجلس بی دلیل هم نباشد. وقتی قرار 
است الیحه ای به رای گذاشته شود، رئیس پارلمان از اعضا، 
نظرات شان را شفاهی می پرسد. ابتدا همه موافقان یک صدا 
فریاد می زنند »آری« و سپس همه مخالفان فریاد می زنند »نه«. اگر 
صداهای »آری« یا »نه« به طور شفاف رای اکثریت را نشان ندهد، 
او از نمایندگان می خواهد تا گروه خود را مشخص کنند. در آن 
لحظه درها بسته می شود و همه به پا می خیزند و دو گروه »آری« 
و »نه« تشکیل می دهند. نمایندگان توسط رای شمارها شمارش 
می شوند و نتیجه را اعالم می کنند. سپس نتیجه به دست رئیس 

مجلس می رسد و  او یک بار دیگر نتیجه را می خواند.

             وقتی ملکه نمی تواند بنشیند

یکی از عجیب ترین قانون های پارلمان، برای ملکه است. او حق 
هیچ گونه اظهارنظر سیاسی ندارد. با این که زمینی که مجلسین 
بریتانیا )عوام و اعیان( در آن ساخته شده اند متعلق به اوست، در 
مجلس عوام حق نشستن ندارد. او در آغاز هر سال کاری پارلمان، 
برای سخنرانی و توصیه به نمایندگان به مجلس می رود؛ اما 

حق ندارد متن سخنرانی اش را خودش بنویسد. طبق سنت، 
سخنرانی ملکه بریتانیا توسط دولت کشور با همکاری مشاوران 
ملکه نوشته شده و ملکه تنها آن را قرائت می کند و فهرست 

برنامه های مهم دولت را طی یک سال آینده اعالم می کند.

             بدون »گرز« قانونی تصویب نمی شود 

نکته ای که باال گفته شد اما به معنی بی قدرتی ملکه نیست. 
درست 11 ماه پیش در دسامبر 2018، تصمیم دولت ترزا می به 
تعویق مذاکره و رای گیری درباره برگزیت، با انتقاد و  ناخرسندی 
احزاب مخالف مواجه شد. در آن زمان »راسل مویل« نماینده 
حزب کارگر در یک حرکت نمادین »گرز تشریفاتی« طالیی 
)ceremonial mace( را که نماد اقتدار و حاکمیت مقام 
سلطنت است ، برداشت و به سمت در خروجی صحن پارلمان 
رفت. در پارلمان بریتانیا، مقام سلطنت سومین مرجع تصویب 
قوانین اســت که با امضای وی قوانین مصوب الزم االجـــرا 
می شوند. از همین رو هیچ بحث و جلسه ای بدون حضور گرز 
تشریفات در تاالر مجلس »رسمیت« نمی یابد. در ابتدا و انتهای 
هر جلسه، در هر دو مجلس، گرزهای مــورد بحث در محل 
ویژه شان گذاشته و بازگردانده می شوند. همچنین هرگاه مقام 
سلطنت )اکنون الیزابت دوم( در این جلسه حاضر باشد، به 

احترام حضور وی پارچه ای قرمز روی آن ها کشیده می شود.

             زمانی که شلوارک لباس فرم رئیس بود

نوع پوشش نمایندگان نیز، یکی از موضوعات جالب مجلس 
عوام و مجلس اعیان است. به طور سنتی، رئیس مجلس عوام که 
بحث ها را اداره می کند، همواره یک ردای سیاه رنگ تشریفاتی 
می پوشد. جان برکو، رئیس پیشین مجلس عوام، همان سال 
2009 که به این سمت انتخاب شد، سرآستین و یقه چین دار 
را کنار گذاشت و در عوض زیر ردا، کت وشلوار و کراوات سیاه 
پوشید. دو رئیس پیش از او یعنی بتی بوتروید و مایکل مارتین 
هم هر کدام بخشی از لباس کامل و تمام رسمی را کنار گذاشته 
بودند، از جمله کاله گیس بلند و شلوار تا زانو. از نمایندگان نیز 
انتظار می رود لباس رسمی کار بپوشند. برای مردان این قانون 
شامل کت و شلوار و کراوات می شود، هرچند استثناهایی به 
چشم خورده است. همچنین، کسی نباید در مجلس عوام کاله 
به سر کند. در چند قرن گذشته، کاله سیلندری )یا تاپ هت( جزو 
پوشش هر روزه نمایندگان بوده. نمایندگانی که می خواستند 
می توانستند در صحن کاله  بر سر بگذارند اما هنگام ورود و 
خروج یا وقتی نمایندگان دیگر را خطاب می کردند باید کاله را 
برمی داشتند، سنتی که حاال منسوخ شده است. جالب آن که 
این مقررات فقط برای نمایندگان نیست و خبرنگاران و مهمانان 

نیز باید از قانون تبعیت کنند.
بسیاری از نمایندگان تالش کرده اند قوانین دست و پاگیر یا 
رسم های قدیمی )که بخشی از آن را خواندید( عوض کنند، اما 
نتوانستند. هفته پیش، کریس براینت، نامزد ریاست مجلس 
بریتانیا در سخنانی جدی گفت: »من می خواهم بساط دست 
زدن )تشویق کردن( را جمع کنم« نمایندگان هم در تایید او فریاد 

زدند »بله« و بعد وی را تشویق کردند!

درباره قوانین و رسوم عجیب مجلس عوام بریتانیا چه می دانید؟

چند همسری به روایت دیرین دیرین و کالهبرداری جدیددیواری !
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کالهبرداری جدید دیواری

یکی از فعاالن فضای مجازی در صفحه شخصی اش 
خاطره ای از کالهبرداری، با استفاده از سایت دیوار نوشت 
که بازتاب زیادی داشت و باعث شد که بسیاری از کاربران 
تجربه های مشابه شان را به اشتراک بگذارند. این فعال 
فضای مجازی از قول دوستش نوشت: »توی سایت دیوار 
یه دست مبلمان عالی پیدا کردیم دو میلیون تومن... . 
زنگ زدیم به طرف .یه آقایی گوشی رو برداشت و گفت یه 
داللی هم این مبل ها رو خواسته اگه اون اومد به توافق 
نرسیدیم مال شما . بعد از کلی تمنا آقاهه گفت اگر واقعا 
خریدارید نصف مبلغ رو واریز کنید. القصه یه تومن رو 
واریز کردیم و شب که برای تحویل گرفتن مبل ها رفتیم، 
دیدیم آدرس مد نظر یه خرابه است هرچی زنگ زدیم 
تلفن آقاهه خاموش بود !« کاربری نوشت: »یادتون باشه 

پنیر مجانی فقط توی تله موش پیدا میشه!«
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چند همسری به روایت دیرین دیرین

مجموعه دیرین دیرین در تازه ترین پویانمایی خود به 
موضوع داغ این روزهــا یعنی چندهمسری پرداخته 
است. در این قسمت که به سبک کارهای اخیر این 
مجموعه موزیکال ساخته شده، یکی از کاراکترها با 
افتخار از داشتن چند همسر می گوید که شخصیت 
»وی« او را دعوا می کند و در نهایت این پیام روی صفحه 
نقش می بندد که: »به جای تبلیغ چندهمسری، شرایط 
ازدواج جوان ها رو تسهیل کنید.« کاربری زیر این ویدئو 
نوشت: »چقدر عالیه علی درخشی و گروهش، چقدر 
خوب این موضوع رو نقد کردن«. کاربر دیگری نوشت: 
»این حرف ها رو که همه ما می دونیم، کاش به گوش 
مسئوالن و قانون گذاران و کسانی برسه که تو مملکت 
کاره ای هستن.« کاربری هم نوشت: »جدا از همه این 
ها در صورت رعایت همه مسائل شرعی و البته داشتن 
تمکن مالی داشتن چند همسر هم هیچ اشکالی نداره.«
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سالی یک کیلو گوشت برای خانواده محروم!

ــار عجیبی از مصرف گوشت در بین محروم ترین  آم
خانوارهای ایرانی منتشر شد که با واکنش های زیادی 
همراه بود. براساس این آمار که مرکز آمار ایران منتشر 
کرده آمده است هر خانوار ایرانی در سال ۹۷ به طور 
متوسط ۲۴ کیلوگرم گوشت دام مصرف کرده، این در 
حالی است که متوسط مصرف خانوارهای محروم تنها یک 
کیلوگرم در سال تخمین زده شده است. البته هر خانوار 
ایرانی طی سال 13۹۷ به طور متوسط در ماه حدود دو 
کیلوگرم گوشت دام مصرف کرده است. کاربری نوشت: 
»از همین آمار عمق فاصله طبقاتی رو میشه دید. یک 
خانواده محروم سالی یک کیلو گوشت می خوره ولی متوسط 
هر جامعه ایرانی ماهی دو کیلو، البته خیلیا هم هر روز چند 
کیلو!« کاربر دیگری نوشت: »باید منتظر موند تا سال ها 

بعد  عوارض این سوء تغذیه رو توی جامعه دید!«
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پلیس با وجدان

ویدئویی از حرکت یک پلیس راهنمایی و رانندگی در فضای 
مجازی بازنشر و خیلی زود در شبکه های اجتماعی فراگیر 
شد. در این ویدئو  پلیس راهنمایی و رانندگی راننده ای 
را که ته سیگارش را از شیشه ماشین به بیرون پرت می 
کند، مجبور می کند ته سیگارش را از روی زمین بردارد. 
این ویدئو آن قدر بازنشر شد که دبیر ستاد احیاء امر به 
معروف هم با بازنشر آن از کاربران فضای مجازی خواست 
این پلیس شریف را معرفی کنند تا با هدف تقدیر از 
آمرین به معروف از ایشان قدردانی شود. کاربری نوشت: 
»وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی این نیست که به کسی 
که ته سیگار انداخته تذکر بده اما وقتی وجدان کسی بیدار 
باشه وظیفه اجتماعی و انسانیش رو فراموش نمی کنه.« 
کاربر دیگری نوشت: »اگه همه پلیس ها این کار رو بکنن 

دیگه کسی ته سیگارش رو توی خیابون نمیندازه.«
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بیداد فقر در انگلستان

فاصله بین فقیر و غنی در همه جای دنیا داره بیشتر وبیشتر 
میشه! به تازگی بی بی سی فیلمی از فقر در انگلستان 
منتشر کرده که بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه 
های اجتماعی دنیا داشته است.  در این ویدئو بی بی سی 
فاش می کند که درصد فقرو گرسنگی کودکان انگلیسی 
تا سه سال دیگر از 35 به ۴0 درصد می رسد و خبر از 
تشکیل پویش های مردمی برای مقابله با این رشد فقر در 
بین کودکان انگلیسی می دهد. کاربری نوشت: »خوبه اونا 
با تحریم روبه رو نیستن و اال چه کار می خواستن بکنن.« 
کاربر دیگری نوشت: »نمی گم توی کشور خودمون فقر 
وجود نداره ولی هر جای دنیا بری آسمون همین رنگه.« 
کاربری هم نوشت: »سرمایه داری انتهای راه بشریته و 

روزی مستضعفان وارث زمین می شن.« 
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دوربین مخفی دست شفابخش

یکی از فعاالن  اینستاگرام که با دوربین مخفی هایش در 
شبکه های مجازی معروف شده، این بار بر خالف دفعات 
ــاره قتل و با تم خشونت بود با همراهی  قبل که درب
بازیگری که روی صندلی چرخ دار نشسته به پارک رفته و 
به شهروندان می گوید خواب دیده شخصی با مشخصات 
شما اگر به پای بــرادرم دست بکشد، حالش خوب می 
شود و می تواند راه برود! سوژه های دوربین مخفی هم 
با اکراه حرفش را قبول می کنند که شخص ویلچرنشین 
ناگهان برمی خیزد، انگار حالش خوب شده است. کاربری 
برای این ویدئو نوشت: »خوبه باز این بار کسی رو تا 
سرحد مرگ نترسوندن، برای ساخت یه دوربین مخفی 
چه بالهایی سر مردم میارن!« کاربر دیگری نیز نوشت: 
»شوخی با این مسائل خیلی لب مرزی و خط قرمزیه، خوب 
نیست با هر چیزی شوخی کرد اون هم فقط برای الیک 
گرفتن.« کاربری هم نوشت: »همه ماجرا فیلمه و خود 
اونایی که توی پارک نشستن هم همدستاشن و چیزی به 

اسم دوربین مخفی نیست.«

شریفی- از ژوئن 2016 که دیوید کامرون پرونده برگزیت را با یک همه پرسی 
به جریان انداخت، تاکنون که ترزا می و بوریس جانسون بابت تحقق آن 

به نخست وزیری رسیدند و استعفا کردند، تصویری مشترک وجود دارد. 
تصویری تلویزیونی از رای گیری ها، دفاع های موافقان و مخالفان این طرح، تنش 

بین نمایندگان، گریه های ترزا می و در آخر خداحافظی جان برکو از پست ریاست 
پارلمان )مجلس عوام(. اما در پس این رویدادها، رگه هایی از طنز در قوانین یا آداب 

و رسوم عجیب مجلس عوام بریتانیا در تصاویر زنده تلویزیونی به نمایش درآمد. 
قوانینی که شاید برای خودشان عجیب نباشد.

 »گرز« قانون گذار 

و عربده های هولناک رئیس!
تصاویر پربازدید فضای مجازی

عکس 
برتر 

2019

آتش نشان معجزه  پزشکی
آمریکایی که 
سال 2001 

دچار حادثه شده 
بود، طی دوسال 
با کمک پزشکان 
از صورت سمت 

چپ به سمت 
راست تبدیل 

شده

تهران در روز افتتاح اولین مجلس

آخرش 
این سرقت 

درهای چدنی 
فاضالب توی 

خیابونا یه 
بالیی سر یکی 
میاره بعدش 

شاید یه فکری 
بکنن!

گاردین تصویر یک جوان فلسطینی در 

تظاهرات بزرگ »بازگشت« در نوار مرزی غزه 

را به عنوان عکس برتر سال انتخاب کرد

پشمک فروشی در اعتراضات بیروت

ایستگاه بعد، فاضالب شهری

یعنی توی 

اون شلوغی 

ها که دارن 

شعار میدن 

کسی هم 
هوس 
پشمک 
می کنه؟!

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

چه با حال 

سال 128۴ 

خیابونا همش 

پیاده رو بوده 

ولی توی این 

صد و پونزده 

سال خیلی 

پیشرفت 

کردیم

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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سرخط 

ازمیان خبرها

 ازدواج دختر تهرانی 
با پسر آزارگر

دختر جــوان وقتی با پسری که او را آزار داده 
بود ازدواج کرد، در دادگاه شکایت خود را پس 
گرفت.  اسفند سال ۹۶ مــردی همراه دختر 
18 ساله اش به  نام نگین به پلیس آگاهی رفت 
و از  پسر ۲۵ ساله ای به نام مانی شکایت کرد . 
این مرد گفت : مدتی بود به رفتارهای دخترم 
مشکوک شده بودم تا این که عکس های تولد او 
را در اینستاگرام دیدم .یک پسر در حال بوسیدن 
دخترم بود .پسرجوان دخترم را فریب داده و از 
او سوءاستفاده کرده است. به همین دلیل از 
او شکایت دارم. با  شکایت این مرد پرونده ای 
در این زمینه گشوده شد و  دختر جوان تحت 
بازجویی قرار گرفت . وی گفت :مدتی است با 
مانی آشنا شده ام. او به من وعده ازدواج داده 
بود .به همین دلیل با او رابطه برقرار کردم.او 
با حرف هایش مرا فریب داده است.حاال مانی 
عکس های مرا در فضای مجازی منتشر کرده 
و از او شکایت دارم. با این ادعاها پرونده برای 
رسیدگی به دادگــاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد و در حالی که مانی منکر آزار و 
اذیت دختر مورد عالقه اش بود، به  شالق و دو 
سال تبعید محکوم شد. دختر جوان دیروز در 
حالی که در راهروی دادگاه کیفری یک استان 
تهران نشسته بود به خبرنگار ما گفت: بعد از 
شکایت از  مانی،  او به خواستگاری ام آمد و ما  
با هم ازدواج کردیم. او پسر خوبی است . تک 
فرزند است و پدرش سال ها قبل فوت کرده و 
مادرش ناشنواست .مانی مربی باشگاه است 
و در کارخانه پدربزرگش کار می کند .من هم 
در آرایشگاه کار می کنم و زندگی خوبی داریم 
اما حاال اگر  قرار باشد حکم شالق و تبعید مانی 
اجــرا شود ما نمی توانیم زندگی خوبی با هم 
داشته باشیم .وی درباره علت شکایت اولیه اش 
از مانی گفت:  یک سال قبل نامادری ام به زور 
مرا به دادگاه آورد و از من خواست زیر برگه هایی 
را که نمی دانستم چیست امضا کنم. من بعد از 
امضا متوجه شدم نامادری ام علیه مانی شکایت  
و او را متهم به آزار من کرده است.اما این شکایت 

دروغ است.

یک صحنه تلخ
جعفر رشادتی 

فاصله منزل تا محل کارش نسبتًا زیاد بود، به 
همین دلیل نزدیکی  های ساعت چهار صبح 
بیدار می شد و همسرش مثل همیشه فالسک 
چای را با نان و پنیر داخــل دستمال کنار پله 
می گذاشت تا آقا رمضان موقع رفتن به محل کار 
با خود ببرد.  هنوز اذان صبح نشده وضو می گیرد و 
به آرامی موتورگازی خود را از حیاط بیرون می آورد 
و تا سرکوچه که متصل به خیابان اصلی است آن 
را روشن نمی کند که مبادا صدای آن مزاحمتی 
برای همسایه ها در آن وقت شب ایجاد کند.   چهل 
و پنج دقیقه در تاریکی شب در خیابان های خلوت 
تهران ســوار بر موتور حرکت می کند تا باالخره 
به محل کارش می رسد.  موتور را کنار بزرگراه با 
زنجیر به درختی می بندد و در سکوت سحرگاه در 
کنار بزرگراه رو به قبله می ایستد و با خدای خود 
راز و نیاز می کند.  بعد لباس کار خود را می پوشد 
و مشغول جارو کردن حاشیه بزرگراه می شود هر 
چند متری که جارو می زند، می ایستد و دستی به 
سر و صورتش می کشد. احساس می کند سرما تا 
مغز استخوان هایش نفوذ کرده است، کنار بزرگراه 
می نشیند، چای می نوشد و دوباره بلند می شود. 
ــارو بر آسفالت با  ــدای خش خش بــرخــورد ج ص
زمزمه های آقا رمضان در هم می آمیزد:  »اگر غم 
اندکی بودی چه بودی...« ناگهان خود را در میان 
زمین و هوا احساس می کند و در حالی که محکم با 
دو دست دسته جارو را می فشارد با برخورد جسم 
نیمه جانش روی آسفالت نگاهش به کامیونی که 
از کنار او می گذرد خیره می ماند. راننده کامیون 
لحظه ای مکث می کند، از آینه نگاهی می اندازد 
و تن نیمه جان آقا رمضان را در کنار بزرگراه  روی 
بر  سر  خونسردی  کمال  در  امــا  می بیند  زمین 
می گرداند و به سرعت از صحنه فرار می کند در 
حالی که آقا رمضان آخرین نفس را می کشد و 
پیکر بی جانش روی زمین می ماند.هر وقت از کنار 
بزرگراه رد می شوم و آقا رمضان دیگری را می بینم 
که مشغول جارو کردن است با خود می گویم شاید 
یکی از خطرناک ترین شغل ها را این قشر زحمت 
کش دارند چون هر شب درست در نقطه هدف و 
تیررس رانندگانی هستند که با سرعت و بی توجه 
به مقررات از کنار آن ها می گذرند، بیشتر که به 
فکر فرو مــی روم با خود می گویم آیا این دیگری 
طلوع فجر فردایش را خواهد دید؟ راستی راننده 
کامیونی که به جای رساندن جسم نیمه جان آقا 
رمضان به بیمارستان از محل فرار کرده و موجب 
مرگ او شده است آیا توانایی فرار از مکافات عمل 
و عذاب الهی را خواهد داشت؟آیا او فکر می کند 
مرگ به سراغ او نخواهد آمد و آیا هیچ به فکرش 
رسیده که خود روزی ممکن است نگاهش در آینه 

ماشین دیگری برای همیشه خیره بماند.

مرد جوان که پنج زن را در شرق تهران در 
ارابه شیطانی اش گرفتار کرده و آن ها را 
آزار داده بود، دیروز به 140 سال زندان 

محکوم شد.
این شیطان وقتی پای میز محاکمه ایستاد، 

از زنان تهرانی طلب بخشش کرد.
5 زن در ارابه شیطان	 

 رسیدگی به این پرونده از آذر سال ۹۶ 
به دنبال شکایت مشابه چند زن جوان  
که در پراید سفید یک مرد شیطان صفت 
گرفتار شده و مورد آزار قرار گرفته بودند 
در دستور کار پلیس قرار گرفت . شواهد 
نــشــان مـــی داد مــرد شیطان صفت در 
پوشش مسافربر زنان جوان را به دام می 
انداخت و در خیابان های خلوت شرق 

تهران آن ها را آزار می داد.
بازداشت پسر شیطان	 

 پلیس با اطالعاتی که از این زنان به دست 
آورد، سرانجام مرد شیطان صفت را یافت 
و وی را بازداشت کرد. احسان ۳1 ساله 
که مجرد است و هیچ سابقه کیفری  در 
پرونده اش ندارد، جرم سیاهش را گردن 
گرفت و دیــروز به اتهام پنج  آدم ربایی 
،سرقت مقرون به آزار، ارتباط نامشروع 
،ایــراد ضرب و جرح عمدی و آزار پنج زن 
جوان در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در دادگاه	 

ــدای جلسه نماینده دادســتــان  ــت اب  در 
کیفرخواست را خواند و برای متهم اشد 
مــجــازات خــواســت .سپس شاکی هــا به 
تشریح شکایت شان پرداختند .نخستین 
ــه روی  شاکی دختر جــوانــی بــود کــه روب
قضات ایستاد و گفت: آن روز بــرادرم مرا 
در حوالی مینی سیتی از ماشین پیاده کرد 
تا به خانه برگردم. من از اتوبان عبور کردم  
و در الین مخالف منتظر تاکسی ماندم. 
همان موقع یک پراید جلوی پایم ایستاد. 
می خواستم روی صندلی عقب بنشینم 
اما راننده خودش ،در جلو را برایم باز کرد 
و من روی صندلی شاگرد کنار راننده 
نشستم.  راننده مــرد قــوی هیکلی بود.

او  پس از طی مسافتی به سمت خیابانی 
خلوت رفت . من به او  اعتراض کردم اما 
با مشت به صورتم زد که پیشانی و باالی 
ابرویم  زخمی شد.او دست هایش را روی 

گلویم گذاشته بود و می خواست مرا خفه 
کند که ساکت شدم، سپس  در خیابانی 
خلوت بدون توجه به التماس هایم مرا آزار 
داد و از ماشین به بیرون پرت کرد. من از 

این  متهم شاکی هستم.
 دومین شاکی که زن جوانی بود به قضات 
گفت: من در حوالی خیابان نوبنیاد سوار 
پراید این مرد شدم. حرکات  او مشکوک 
بود به همین دلیل تصمیم گرفتم زودتر از 
ماشین پیاده شوم . از راننده خواستم توقف 
کند اما به حرفم گوش نداد. می خواستم 
در ماشین را باز کنم اما راننده دستگیره 
در را دستکاری کرده بود . به همین دلیل 
در ماشین باز نمی شد. سپس او مرا به 

خیابانی خلوت برد و آزارم داد.
وی کــه  از بــه خاطر آوردن صحنه های 
دلهره آور به گریه افتاده بود افــزود: من 
می خواستم مقاومت کنم اما او به شدت 
مرا کتک زد و پیچ گوشتی را روی شکمم 
گذاشت و به شدت فشار داد که در این 

ماجرا کلیه ام آسیب دید .او به خواسته 
سیاهش رسید و مرا از ماشین به بیرون 

پرت کرد .
وی گفت: این ماجرا تأثیر بدی در روحیه ام 
گذاشته و با این که  حدود یک سال از این 
ماجرا گذشته جرئت نــدارم به تنهایی از 

خانه خارج شوم.
 سومین زن نیز گفت :چهاردهم آذر ماه بود 
که در میدان رسالت سوار پراید متهم شدم 
تا  از محل کار به خانه برگردم اما  راننده در 
زیر گذر اتوبان شهید بابایی وقتی که قصد 
داشتم از ماشین پیاده شوم با من درگیر 
شد و مرا کتک زد و سپس آزارم داد .او پس 
از سرقت کیفم،  مرا در حوالی بیمارستان 

الغدیر از ماشین پیاده کرد و گریخت.
دو زن دیگر نیز به تشریح شکایت شان  
ــد مجازات  اش بــرای متهم  و  پرداختند 

خواستند.
پشیمانی شیطان	 

مـــرد شــیــطــان صــفــت وقــتــی روبـــه روی 

قضات ایستاد، همه اتهاماتش را پذیرفت 
و گفت:قبول دارم که اشتباه کــرده ام. 
پدرم به تازگی فوت کرده بود و من تحت 
تاثیر ماجرای فوت پدرم دچار افسردگی 
شده بودم.حال  خودم را نمی فهمیدم و 
هنوز هم نمی دانــم  چرا دست به چنین 
کــاری زدم .من مشکل روانــی داشتم به 
همین دلیل بی هدف در خیابان ها  پرسه 
مــی زدم. وی ادامــه  داد :من هیچ سابقه 
کیفری ندارم و این اولین خالفی است که 
مرتکب شده ام. به همین  دلیل از شاکی ها 

و قضات دادگاه تقاضا دارم مرا ببخشند.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند  و 
متهم را به دلیل پنج آدم ربایی به پنج بار 
زندان ۲۲ و نیم ساله، به دلیل سرقت به 
1۵ سال زندان، به دلیل تخریب موبایل 
ها به چهار ســال و نیم زنـــدان، به دلیل 
ضرب و جرح به هفت سال و نیم زندان و به 
دلیل رابطه نامشروع به 110 سال زندان 

محکوم کردند.

140 سال زندان برای شیطان شرق پایتخت
تحلیل کارشناس	 

شکارچیان زنان
سرهنگ بازنشسته احسانی فر

متاسفانه بیماران اجتماعی راه های زیادی برای 
شکار زنــان و دختران دارنــد که البته همیشه از 

سهل انگاری طعمه هایشان سود می برند.
یکی از متداول ترین روش ها بــرای شکارهای 
شوم زنان و دختران، سوار کردن آن ها به بهانه 
مسافرکشی است که در سال های گذشته با توجه 
به گسترش شهرها و ازدحام جمعیت شاهد رواج 
آن هستیم و همیشه زنان تنها به دلیل عجله در 
رسیدن به مقصد یا ارزان تر بــودن قیمت یک 
خودروی شخصی نسبت به تاکسی یا خودروهای 

آژانس به این دام ها می افتند.
باید متذکر شوم برخالف تصوراتی که وجود دارد 
خالفکاران قیافه هایی متفاوت از دیگران ندارند و 
خیلی معمولی هستند پس نباید از روی چهره به 

کسی اعتماد کرد و پیر و جوان هم نمی شناسد.
خودروها هم متفاوت نیستند، نباید تصور کنیم 
همه مانند خفاش شب از داخل خودرو دستگیره 
در را برداشته اند تا باز نشود. شاید خودروی بسیار 
مرتب و تمیزی هم باشد و نباید از ظاهر خودرو 

درباره سالمت راننده آن قضاوت کرد.
زنانی که برای رسیدن به مقصد خودروی شخصی 
ــرای امنیت خود  ب انتخاب می کنند، گاهی  را 
ــد به ویــژه این که اگر خــودروی  معیارهایی دارن
مسافرکش شخصی یک مسافر زن داشته باشد آن 
را انتخاب می کنند این درحالی است که شاید آن 
زن در مسیر کوتاهی از خودرو پیاده شود و راننده 
با آگاهی از آن نیت شوم خود را برنامه ریزی کرده 
باشد البته شاهد پرونده هایی بوده ایم که یک زن 
همدست راننده شیطان صفت بوده است و برای 
فریب زنان مسافر در صندلی جلو نشسته و شاهد 
اقدامات شیطانی راننده نیز بوده و از این صحنه 

فیلم برداری هم کرده است.
ابتدا توصیه می شود زنــان و دختران اگر تنها 
هستند به هیچ عنوان از خودروهای مسافرکش 
ــان های  ــازم شخصی تایید نــشــده از ســوی س
مسئول استفاده نکنند، حتی اگر عجله دارند 
یا باید قیمت بیشتری بپردازند. از سوی دیگر 
مسئوالن حمل و نقل عمومی شهرها نیز موظفند 
بیشترین تمهیدات را در نظر بگیرند و ناوگان های 
اتوبوسرانی و مترو و تاکسی ها به اندازه ای سازمان 
استفاده  شاهد  تا  باشند  کنترل  تحت  و  یافته 

اجباری از خودروهای مسافرکش نباشیم.

پسر جــوان در یک قدمی خانه شان هدف 
زورگیران خشن قرار گرفت و با ضربه چاقو 

به کام مرگ فرو رفت.
آبان   1۵ چهارشنبه  شامگاه   ۲4 ساعت 
امسال دزدگیر خودرویی در کوچه جابری 
شهرک شریعتی به صدا در آمد و صاحب 
خودرو از خانه اش بیرون آمد که ناگهان با 
صحنه عجیبی روبه رو شد؛ پسر جوانی غرق 
خون روی زمین و کنار خودرویش افتاده 
بود که او خیلی زود با اورژانس تماس گرفت 
و امــدادگــران با حضور در محل اقدامات 
ــن جــوان  ــان ای پزشکی را بـــرای نــجــات ج

ناشناس آغاز کردند.
بدین ترتیب، تیمی از ماموران کالنتری 
1۵۲ خانی آباد به محل اعزام شدند و زمانی 
که تیم پزشکی قصد انتقال این جــوان به 
بیمارستان را داشتند یکی از مغازه داران 
با دیدن صورت پسر جوان ادعا کرد که او را 

می شناسد.
پسر جوان که با مرگ دست و پنجه نرم می 
کرد به بیمارستان منتقل شد و با شناسایی 
خانواده اش خیلی زود پدر و مادر ابوالفضل 
به بیمارستان رفتند اما وقتی پای در آن 
جا گذاشتند با تلخ ترین خبر زندگی شان 

روبه رو شدند.
به  که  چاقویی  ضربه  خاطر  به  ابوالفضل 
قلبش وارد شده بود تسلیم مرگ شد و تالش 

پزشکان برای نجات او بی نتیجه ماند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه وارد عمل 
شدند و در گام نخست پدر ابوالفضل که یک 
ــازار تهران دارد  مغازه کفش فروشی در ب

هدف تحقیق قرار گرفت.
پدر جوان به ماموران گفت:  پسر 18 ساله ام 
در یک مغازه تولیدی در منطقه هفت تیر کار 
می کرد و هر روز همراه من از خانه خارج 
می شد و شب ها نیز پس از پایان کار به مغازه 

من می آمد و با هم به خانه باز می گشتیم.
ــزود: ساعت ۲۲:۳0 بود که همراه  وی اف
ابوالفضل به سر کوچه رسیدیم، پسرم برای 
خرید از من جدا شد و من به خانه رفتم تا 
این که ساعت ۲4 صدای زنگ خانه به صدا 
در آمــد، وقتی وارد کوچه شــدم خــودروی 

آمبوالنس و پلیس در کوچه بود و از اهالی 
محل شنیدم که پسرم زخمی شده است. 
نمی دانم چه اتفاقی برای پسرم افتاده، او با 

هیچ کسی اختالف نداشته است.
کارآگاهان در تحقیقات پلیسی پی بردند 
که موبایل ابوالفضل به سرقت رفته است 
بنابراین فرضیه قتل برای سرقت در دستور 
کار ماموران قرار گرفت و تیم پلیسی دوربین 
های مداربسته را در نزدیکی محل جنایت 

مورد بررسی قرار دادند.
بررسی ها نشان می داد ابوالفضل پس از 
خرید با پای پیاده به سمت خانه شان در حال 
حرکت بوده که در وسط کوچه یک جوان از 
پشت به او حمله کرده  و قصد سرقت موبایل 
ابوالفضل را داشته است اما پسر جوان در 
برابر دزدان خشن مقاومت می کند و سارق 
ــرای نقشه اش با چاقو ضربه ای  بــرای اج
به قلب ابوالفضل می زند و پس از سرقت 
موبایل سوار بر موتورهمدستش پا به فرار 

می گذارند.
ــزارش، با گذشت شش روز از  بنا به این گ
جنایی  کارآگاهان  تحقیقات  جنایت  این 
برای دستگیری عامالن این سرقت مرگبار 

ادامه دارد. 

 قتل پسر تهرانی 
صفحه آراییدر صحنه سرقت خونین

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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سودوکو

دقيقه
30

متوسط

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

 1 4 9
8 7 4

5 1 7
6 2 7

3 1
5 4 2

5 4 8
3 9 8

7 6 3

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضی

257134869
916875342
384269517
165327498
423986175
879541623
548712936
632498751
791653284

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

با توجه به شکل های باال، محل قرار گیری نقاط 
در کدام شکل با بقیه متفاوت است؟

بازی ریاضی:

Qf8+!          B*f8
R*f8            Kh7
Be4+           Nf5
B*f5+#

آیا می توانید تعداد 9  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

خفن استریپ: آماردار - نایروبی

معمای شطرنج: 

اختالف تصاویر:

معمای شطرنج

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

حدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان می دهد!به 
نمونه توجه کنید و برای این که بدانید کلمه چند 
حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

افقی: 1. وسیله کاهش فشار گاز-امیرقوم 2.از رشته های کاراته-ناواضح بودن 
عکس در عکاسی 3. غرولند کردن– ناشنوا–یکای سرعت هواپیما-خسیس پس 
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نمی دهد 4. پدر زال-اولین شهید اسالم-ثروتمند 
5.ولگردی- راندن مزاحم- ابزار گشودن  6. پول 
تایلند– پنبه زن  7. بخشنده –قله ای در استان فارس 
8.مثبت به زبان یونانی– خورشید–الهه آتش یونان 
باستان 9. پول کره– فدراسیون جهانی شنا-چند 
گردان نظامی 10.فرمان – مخترع آمریکایی بمب– 
ــودال- زغــال 12. واحد  جشن ترکی- رنــج  11. گ

سنجش انرژی و کار- تپانچه

عمودی :1. اثری از آگاتا کریستی2.میوه نارس- 
نخست 3.اثر چربی– شهر بندری استرالیا- افشای راز 
4. تیم فوتبال یونانی- سایت معروف اینترنتی-طبق 
مسی 5.سماق– خم کاغذ – قتلگاه امیر کبیر 6. تعجب 
بانوان–نام آذری–واحد رایانه ای 7. خانه– تکنیک– 
ندای درد 8.فانوس دریایی– وحشی-اولین مهره 
گردن 9. شهری در افغانستان–قایق پارویی-واحد 

ــوان  ت سنجش 
10.ضـــمـــیـــر 
بیگانه– پایتخت 
ایرلند شمالی–
جانب  11.لوله 
خال  تنفسی- 
12. بازیگر اثر 

گیله وا
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افقی:  1. مرحوم-طعنه زن پیاز 2.پوشاک-خزنده گزنده 3. رفوزه– 
4. چروک-عدم-هنر  تخم مرغ انگلیسی–نگهبانی-چاشنی ســاالد 

 فرنگی 5.یک میلیاردم یک متر- خاک سرخ- آشپز  
7. پاسخ –بازداشت  6. مرتجع فلزی– جنبش  
ــا–درون ناپیدا 9. زه  8.کندر رومــی– از برونته ه
کمان– واهمه-خم زلف 10.از به پا کردنی ها– 
11.از وسایل  ِســر– حس بویایی- صحنه تئاتر  

ورزشی- شاخک 12. کشتار- عمران

عمودی :
1. قنادی 2.زنــگ بــزرگ- واحــد طول 3.قلب– 
ــرام– ــیــمــاری 4.ســــود حـ ــت ب ــالم تــرکــیــدن – ع
زهــره- روان 5.اتاقک قطار– عالمت مفعولی– 
رهبرکاتولیک ها 6. برگ برنده–بیابان – آشکار 
قومی  8.نـــام  روشنایی  قشر–جدید–مظهر   .7
آریایی– ناراست-شناس 9. حشره خون خوار–
خــواهــان-روش 10.مساوی–سوغات بجنورد–

رمق  11.حجره- 
ــو 12.  ــی م ــر ب س

اسکلت
ن ا ی ل ر ب ک د ر ا

ا ر ا ج م و د چ
ن س س و ن ی س ک س م
گ ر ا ج ا س ن پ ی ز
ب ا ن ج ی ر غ ا ب
ی ع ی د ب ر ی د ب
ن ق ر ب ن و ب ز ر

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

ک ق ل د ا ی ق ا ق ا

816724953
957136482
243958617
169583724
784219365
325647198
698475231
431892576
57236184 9

1 6 2 9 5

4 9 8 1
1 6 2 4
7 4 3 5
3 2 9 8

9 4 5 3

7 2 6 8 4
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تست هوش:  

گزینه )3( 

شرح در متن

حل جدول:

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

 ى س ب  ت د ا ع  ا ى  خ  م ا ل س

   ر ى د م  ه ر ج ح  ز ج ا ع  ى و 
    ى م  ل ى  ل  ا ى ر 
  ا  ل ا ت س ى ر ک  ى ى
 ن ا م د و د  ه م ک د 

 ا ش  ه ر  م ا ه ى ا 
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ا ر ع ش ل ا ه ر ب ق م
ع د ص ر ل ز غ ی
ل خ ا ن ا ر ی ت ک ش
ی ل و گ ن ن و ف ا ل
ز ا س ب و ت ر ا پ ا
ن ت ق ف ش ه ت ر س
د ه ا ک ا س ی ا ت
و ر ا ل س م ل ب و ر

ک ل م ه ت و گ ی ا و
ی ه ن و ی ت ا ک ل گ
ل ل ب م ل پ ا ف
ی س م ش ر ی م ن ی س ح

معما 

معمای ماهی گیری در یک روز تعطیل:   ماهی چهارمی در کار 
نیست! آن ها دو پدر هستند و دو پسر: پدر بزرگ – پدر - پسر. که در 

میان آن ها دو پدر وجود دارد و دو پسر!

ماهی گیری در یک روز تعطیل
در یک روز تعطیل، دو پدر تصمیم می گیرند که 
به همراه دو پسرشان بــرای ماهی گیری به کنار 
رودخانه بروند. هر کدام توانستند تنها یک ماهی 
صید کنند و ماهی ها را درون یک ظرف قرار دادند. 

پس از بازگشت آن ها متوجه 
ــه تــنــهــا 3  شــدنــد کـ

ماهی درون ظرف 
وجود دارد. به نظر 

شما چه اتفاقی رخ 
داده است؟



دوست دارم کنسرت رایگان 
بگذارم

 

کیهان کلهر قصد دارد چند کنسرت رایگان در تور 
»شهر خاموش« برگزار کند. او در این باره به ایران 
آرت گفت:»این ایــده آل من است و دوست دارم 
چنین اتفاقی بیفتد. اگر به من باشد دوست دارم 
این اتفاق برای همه کنسرت هایم بیفتد. منتها من 
و  برگزارکننده ها  هستم.  قضیه  سر  یک  فقط 
میزبانان ما هم باید از چنین ایــده ای استقبال 
کنند. در کنسرت هایی که زمستان آینده در تهران 
و شهرستان ها برگزار خواهیم کرد، می خواهیم 
چند اجرای رایگان داشته باشیم. حاال هم منتظر 
هماهنگی ها در این باره هستیم. اجرای چنین 

ایده ای نیازمند همکاری همه جانبه است«.

خشایار اعتمادی از خوانندگی 
خداحافظی کرد

خــشــایــار اعــتــمــادی از 
ــی  ــدگ ــن ــوان ــه خ ـــ ــرف ح
ــرد.  خـــداحـــافـــظـــی کـ
به گــزارش رسانه نوا، 
خــشــایــار اعــتــمــادی با 
گالیه  متنی،  انــتــشــار 

های خود را از فضای امروز جامعه موسیقی بیان 
و توقف فعالیت هایش را اعالم کرد. در بخشی از 
این یادداشت آمده است: »حضور بخش عظیمی 
از راهبران موسیقی در تشکیل و هدایت مافیای 
اقتصاد موسیقی که روزی مشخص خواهد شد 
تا آن سوی مرزها هم همکاری دارند؛ برای من 
همین بس که طی ایــن دوران بــرای یک عده 
خاص ، آثــاری خاص خواندم ، ساختم و تولید 
کردم و مجوزی را حدود سه دهه پیش با پایمردی 
گرفتم که امــروز عده ای در آسمان آن ستاره 

باشند و مشغول کار.«

۱۱ادب و هنر سه شنبه   2۱ آبان ۱398
۱4 ربیع االول۱44۱.شماره 20239

موسیقی پیک خبر

نامه های خاقانی با تصحیح 
دکتر ترکی در آستانه انتشار

علی  بدیل بن  افضل الّدین  منشآت  مجموعه 
خاقانی َشروانی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات 
دکتر محمدرضا ترکی به نام »غایت ابــداع«، به 
زودی از سوی نشر خاموش منتشر می شود. دکتر 
ــران در صفحه  ــه ــاه ت ــگ ــش ــاد دان ــت ــی، اس ــرک ت
شخصی اش در اینستاگرام با اعــالم ایــن خبر 
نوشت: »مجموعه منشآت عربی خاقانی عالوه بر 
نشان دادن چیرگی این سخنور بزرگ بر زبان و نثر 
فّنی عربی و ارائۀ یكی از نمونه های نثرنویسی 
عالی ایرانیان به این زبان، بیانگر نكات و حقایق 
ــارۀ  درب متعددی  ناگفتۀ  اجتماعی  و  تاریخی 
ــار خــاقــانــی و محیط  ــی، شخصّیت و آثـ ــدگ زن
اجتماعی آذربایجان در قرن ششم هجری است. 
این اثر به واسطۀ ارزش های علمی، ادبی، تاریخی 
و زیبایی خاّص هنری، می تواندنیاز گروه های 
ــات فــارســی و عربی را در مقاطع  ــّی ــان و ادب زب
تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها در زمینۀ متون 

عربی فّنی و مصنوع رفع کند«.

 رونمایی از جدیدترین داستان 
ترسناک سیامک گلشیری

 مراسم رونمایی از تازه ترین اثر سیامک گلشیری 
برگزار خواهد شد. به گزارش ایبنا، »گورشاه: 
خــتــران گمشده« نخستین جلد از مجموعه  د
ــت کــه سیامک گلشیری بــرای  داســتــانــی اس
مخاطب نوجوان نوشته و توسط نشر افق منتشر 
شده است. او که تاکنون چندین رمان و مجموعه 
کتاب بــرای مخاطبان ایــن گــروه سنی نوشته 
است، این بار همانند مجموعه رمان پرطرفدار 
»خون آشام«، در ژانر »وحشت« داستانی جذاب 
را در بستری خیال انگیز روایت می کند. سیامک 
گلشیری، یکی از پرخواننده ترین نویسندگان 
ادبیات نوجوان ایران، تاکنون 20 رمان و چند 
مجموعه داستان منتشر کرده است. آثار گلشیری 
جوایزی را نیز از آن او کرده و بارها نامزد جوایز 
مختلف ادبی شده است. رمان »جنگل ابر« از 
مجموعه  رمان های پنج گانه  خون آشام گلشیری 
در فهرست کالغ سفید کتابخانه  بین المللی نسل 

جوان مونیخ )2014( جای گرفته است.

نیکی کریمی و مانی حقیقی 
صاحب 2 نقاشی کیارستمی!

 

این روزها نمایشگاه آثار نقاشی عباس کیارستمی 
در گالری گلستان برپاست. به گــزارش ایلنا، 
گلستان پاتوقی جذاب برای کیارستمی بازان 
است تا او را در قابی غیر از سینما و عکس، دوباره 
بیابند؛ هم اینک تالش های لیلی گلستان و بهمن 
و احمد کیارستمی که به جست وجوی خانه به 
خانه بــرای یافتن نقاشی ها رسیده بــود، به بار 
در  گلستان  لیلی  ــه  ک چــنــان  ــت؛  اسـ شسته  ن
یــادداشــت کوتاهش در کتاب یــاد شــده نوشته 
ــت: »می دانیم که روحــش از خوشحالی ما  اس
خوشحال است و از آن باال به ما لبخند می زند و به 
من می گوید باالخره کار خودت را کردی!« در این 
از  کیارستمی  عباس  نقاشی های  گاه  ش ی ا م ن
مجموعه های خصوصی گردهم آمده که خواندن 
نام مجموعه دارانش هم جالب توجه است: نیکی 
کریمی، لیلی گلستان، مانی حقیقی، پریوش 
گنجی، خانواده طاهباز، نیلوفر الری پور، کتایون 
ده چمنی، هوشیار خیام و البته خانواده خود 

کیارستمی که صاحب 12 نقاشی است.

موسیقی نیاز به ترجمه ندارد

ن ســاکــت معتقد اســـت موسیقی جــزو  ا کــیــو
هنرهایی است که نباید ترجمه شود. او در این 
باره به ایسنا گفت: کالم به صورت غیرمستقیم 
ــازه نمی دهد  موسیقی را ترجمه می کند و اج
ــودش، وابسته به درکــی که دارد،  هر کسی خ
از موسیقی لذت ببرد. در کشور ما چون اغلب 
مردم با موسیقی آشنا نیستند و بیشتر به شعر 
به شعر فکر می کنند، در  تنها   ، د ن د ن م ه  ق ال ع
ــه موسیقی بــی کــالم می تواند بین  ــی ک ــورت ص
ملیت های مختلف ارتباط برقرار کند، به گونه ای 
که می توان بدون دانستن زبان آلمانی یا روسی 
از موسیقی بی کالم آن ها لذت برد و کامال با آن 

ارتباط برقرار کرد.

 اختتامیه جشنواره موسیقی اقوام 
با چاشنی تجلیل از بزرگان

ــن جشنواره  ــی ــم وازده میه د ختتا ــن ا ــی ی آ
موسیقی نواحی ایــران، شامگاه یک شنبه 
ــان با حضور جمعی از هنرمندان و  19 آب
مسئوالن در دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان 
برگزار شد. به گزارش هنرآنالین، آغاز این 
ــرای موسیقی بود که با حضور  برنامه، اج
پیش کسوتان موسیقی از سرتاسر ایران روی 
صحنه همراه شد. در ادامه، محمد اله یاری 
مدیرکل دفتر موسیقی، محمدرضا علیزاده 
مدیرکل ارشاد استان کرمان، زهرا موسی 
پور مدیرکل امور اجتماعی استاندار کرمان 
و احمد صدری دبیر جشنواره برای بخش 
تجلیل ها روی صحنه رفتند و از استادان و 
پیش کسوتان موسیقی نواحی ایران تجلیل 
ن )کهگیلویه  گیا ر ن بز ؛ محمد جا ند د کر
و بویراحمد(، علیرضا شهبازی )فــارس(، 
ــان(، رحیم  ــزگ ــرم خــالــو قنبر راستگو )ه
خضری )آذربایجان غربی(، هادی قره خانی 

)خراسان شمالی(، خسرو کارگر )خراسان 
شمالی(، عبدا... امینی )خراسان رضوی(، 
عبداالحد درپور )تربت جام(، خداداد شکل 
شیق  ( و عا ن چستا ن و بلو سیستا ــی ) ه ز
قدرت میرزاپور )آذربایجان شرقی( در این 
بخش تجلیل شدند. دوازدهمین جشنواره 
ــران از 16 تا 19 آبان  موسیقی نواحی ای
با حضور 280 هنرمند موسیقی اقــوام در 

کرمان برگزار شد.

چرا نیما را آغازگر شعر نو فارسی می دانیم؟ 
در حالی که پیش از او هم کسانی مانند میرزاده عشقی، 
تقی رفعت، عارف قزوینی و... بودند که ساختار شعر 

کالسیک را شکستند.
ــار کــــردن، ویــژگــی  ــه کـ ــت ــس دان
نیماست. دانستگِی نیما چیزی 
است که او را از بقیه معاصران 
خود مانند میرزاده عشقی، ایرج 
میرزا، ادیب الممالک فراهانی، 
عارف قزوینی، بهار، تقی رفعت، 
یز  ــی متما ت و ــ ه یی و ال شمس کسما
می کند. نیما ادبیات کالسیک را خوانده بود؛ از فرخی 
سیستانی و منوچهری تا دوره بازگشت. در تهران، در 
مدرسه ای درس خواند که با ادبیات اروپا و شعر فرانسه در 
ارتباط بود و ضرورت نــوآوری و تغییر را در فضای شعر 
کالسیک فارسی، به ویژه از جهت محتوا درک کرده بود 
ولی دیگران این ضرورت ها را خیلی احساس نکرده بودند 
و پشتوانه و تمرکز الزم را که در نیما بود، نداشتند. نیما با 
همه مخالفت ها روی حرف خودش ایستاد. از 1301 که 
»افسانه« را به عنوان اولین شعر متفاوت سرود تا 1316 
که ققنوس)اولین شعر رسمی نیمایی( منتشر شد، مدام 
در کار تمرین بود و نهایتًا موفق شد. دیگران موفق نشدند، 

چون دانسته نبودند و ایمان الزم را به کارشان نداشتند.
نی و نحوی  با ر ز ختا ظ سا ز لحا شعر نیما ا
پیچیدگی هایی دارد و این خواندِن شعرش را برای 

مخاطب سخت می کند. علت چیست؟
من هم معتقد به این هستم. وقتی به نحو کالم نگاه 
می کنیم، به نظر می رسد اگر کسی مانند اخوان ثالث 
آغازگر شعر نو بود، احتمال این که با مخالفت در دوره 
خــودش مواجه شــود، کمتر بــود. پیچیدگی زبــان نیما 
متأثر از ترجمه و ساختار زبان محلی منطقه یوش است 
ــت تسامح و سهل انگاری هم در به  و البته ممکن اس

ــان باشد. نیما بیشتر متمرکز بر  کارگیری ارکــان زب
خالقیت مضمونی بوده است تا تمرکز بر ساختار زبان و 
آراستگی و پیراستگی کالم. برای همین هم هست که 

شعرش تعقید لفظی و بیانی دارد.
درباره نقاط قوت شعر نیما یوشیج بفرمایید.

شعر نیما وقتی توانسته است نیاز طبیعی جریان شعر 
ــرآورده کند، یعنی قوت های الزم را دارد.  فارسی را ب
مهم ترین نقطه قوت شعر نیما به جز تصویرها و مضمون ها، 
نوع نگاه متفاوت او به انسان است. همان که در کتاب 
»حرف های همسایه«)مجموعه ای از یادداشت های نیما( 
می گوید. او معتقد است شعر قدیم ما با باطن و حاالت 

باطنی سروکار دارد 

و نمی خواهد چندان متوجه چیزهایی خارج از 
این فضا شود. نیما شعر را زمینی و عینی می کند و 
این اساس قوت کار و تفاوت نگاه نیماست. آن چه 
نیما را نیما کرده، نوع نگاه مدرن اوست؛ نگاه نیما 
از ساختار شکنی اش مدرن تر است وگرنه ما در 
ادبیات محلی کردهای خراسان هم قالب شعری 
به نام »لو« داریم که از چهارصد پانصد سال قبل 
نمونه های شعری اش موجود است؛ نوعی شعر 
هجایی موزون که مصرع هایش کوتاه و بلند است. 
از آن جا که کردها در مناطق شمالی ایــران هم 
ساکن بوده اند، تصورم بر این است که نیما کم و 

بیش با این قالب محلی آشنا بوده است.
ــر کــدام شاعر معاصر فارسی  نیما ب

بیشترین تأثیر را داشته است؟ 
 از نظر زبانی اولین اشعار سهراب سپهری بیشتر 
تحت تأثیر زبان نیماست. مغلق گفتن و تکلف و 
گاهی حتی ساختار غیر عرفی زبان سپهری همان 
چیزی است که در شعر نیما هم دیده می شود؛ 
اولین اشعار شاملو و فروغ هم همین طور. شاعران 
بزرگ ما اغلب متأثر از نیما هستند، اما تأثیر نیما 
بیشتر بر دیدگاه شاعران است. این که شعر را 
از دیدگاه مدرن بگویند و شعرشان را به مردم و 

جامعه نزدیک کنند.
بــا تــوجــه بــه پــدیــد آمـــدن شاخه های 
مختلف در شعر نو، آیا شعر نیمایی را همچنان سِر 

پا و زنده می دانید؟ 
به نظر من شعر نیمایی هست و نمی شود انکارش 
کرد. هر جریانی فراز و فرود دارد و این طبیعی 
است. مثاًل غزل فارسی را از سبک خراسانی تا 
االن که بررسی کنید، متوجه می شوید چه فراز و 
فرودهایی را پشت سر گذاشته است. شعر نیمایی 
اگر چه دغدغه شعر امروز نیست و بعد از آن شعر 
بی وزن آمد و نحله های مدرن و پست مدرن و... اما 
ذهن شاعران را درگیر کرد و واقعیت این است که 
شعر نیمایی هست و آن هایی که به صورت جدی 
شعر می سرایند، گاهی می بینند حرفشان فقط در 
قالب نیمایی قابل بیان است؛ کسانی مانند قیصر 
امین پور، سید حسن حسینی و... . شعر نیمایی 
از جهت قالب تثبیت شده و نامیراست و علت این 
که خیلی درباره اش بحث نمی شود، این است که 

امروزه درباره ادبیات خیلی بحث نمی شود.

الهه آرانیان- امروز نیمای شعر فارسی ۱22 ساله می شود؛ کسی که افسانه تغییر در طرح و قالب شعر فارسی را به واقعیت تبدیل 
کرد؛ همچون ققنوسی که می سوزد تا از خاکسترش پرنده ای جوان سر برآورد. بی دلیل هم نیست که نیما اولین اشعاِر خود را 
در قالب جدید، »افسانه« و »ققنوس« نام گذاشت. او می دانست چه می کند و در عین حال آگاه بود که هر آغازی با مخالفت ها و 
انتقادهایی روبه روست، اما آن چه نیما را ماندگار کرد، جدیت و استواری اش بود. نیما اگر چه خانه اش ابری بود، اما در خیالش به 
روزهای روشن امید داشت و به سوی آفتاب می رفت. درباره شعر و نگاه ویژه علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج با علیرضا 

سپاهی الیین، شاعر مجموعه شعرهای »تقویم تنهایی« و »از خوبی و زیبایی« گفت وگو کرده ایم.

سپاهی الیین، شاعر، در گفت و گو با خراسان به مناسبت تولد ۱22 سالگی نیما یوشیج مطرح کرد:

ُریشه های شعر نیمایی در ادبیات 400 ساله کرمانجی
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اختصاصی خراسان

آواره در شهر!
وقتی دختر عمویم از زندگی راحت و بی دغدغه شهرنشینی سخن 
می گفت دوست داشتم خیلی زود به آسمان شهر پر بکشم و زندگی 
جدیدی را تجربه کنم. ظاهر پرزرق و برق شهرنشینی چشمانم را کور 
کرده بود و من در رویاهای خودم بهشتی ساخته بودم که زندگی در 
آن سعادت و خوشبختی ام را تضمین می کرد اما این تفکرات طوری 
مرا به گرداب بدبختی کشاند که امروز با تهمت های ناروایی مانند زن 

خیابانی روبه رو شده ام....
زن 30 ساله که برای شکایت از هم اتاقی هایش به کالنتری آمده 
بود در حالی که بیان می کرد بعد از گذشت 10 سال از زندگی در 
شهر امروز همه رویاها و آرزوهایم در گورستان دلم دفن شده است 
به کارشناس اجتماعی کالنتری شهید آستانه پرست مشهد گفت: 
در خانواده ای پرجمعیت و در یکی از روستاهای اطراف مشهد متولد 

شدم. 
پدرم کشاورز بود و به سختی مخارج خانواده 9 نفره ما را تامین می کرد 
با وجود این روزگار شیرینی را سپری می کردم دختری شاد و سرزنده 
بودم و هر روز با دختر عمویم همبازی می شدم با »ثریا« فقط چند روز 
اختالف سنی داشتم و او صمیمی ترین دوست دوران کودکی ام بود 
به طوری که حتی شب ها را نیز کنار هم می خوابیدیم. خالصه سال 
ها از پی هم سپری شدند تا این که من و »ثریا« دیپلم گرفتیم اما چند 
روز بیشتر از اعالم نتایج آخرین سال دبیرستان نگذشته بود که ثریا با 
پسرخاله اش ازدواج کرد و راهی مشهد شد. همسر او در خانواده ای 
مرفه زندگی می کرد و از نظر مالی موقعیت خوبی داشت. هر بار که 
ثریا سوار بر خودروی آن چنانی به روستا می آمد من هم به دیدارش 
می رفتم و او با آب و تاب از زندگی راحت در شهر سخن می گفت و با 
غرور خود را خوشبخت ترین دختر روستایی می دانست که در شهر 
زندگی می کند. تعریف و تمجیدهای بهشت گونه او از شهر مرا وارد 
رویایی عجیب کرده بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم عمرم را در 
روستا تلف نکنم و برای یافتن خوشبختی به شهر بروم. خالصه در 
میان مخالفت های شدید خانواده ام چمدانم را بستم و راهی مشهد 
شدم. تصور می کردم با امکانات موجود در شهر زندگی زیبایی برای 
خودم می سازم و پدر و مادرم را نیز از این وضعیت فالکت بار نجات 
می دهم. باالخره با پول اندکی که داشتم اتاقی در یکی از پانسیون ها 
اجاره کردم و در جست وجوی یافتن شغلی برآمدم اما کار مناسبی 
پیدا نکردم گاهی اوقات نیز که شغلی را به ظاهر مناسب می دیدم با 
پیشنهادهای بی شرمانه و غیراخالقی روبه رو می شدم و به ناچار آن 
شغل را رها می کردم. دیگر پولم تمام شده بود ولی روی بازگشت به 
روستا را نداشتم. این بود که با جست وجو در آگهی های روزنامه ها 
مراقبت از زوج سالمندی را به عهده گرفتم اگرچه درآمدم بسیار اندک 
بود اما با قناعت و سخت گیری در مخارج روزانه سعی می کردم مبالغی 
را برای آینده ام پس انداز کنم. چند سال بعد »اصغر« به خواستگاری ام 
آمد او را یکی از دوستانم معرفی کرده بود من هم بی درنگ پاسخ مثبت 
دادم چرا که دیگر از این وضعیت خسته و آزرده خاطر بودم اما هنوز چند 
ماه از ازدواجم نگذشته بود که فهمیدم اشتباه بزرگی را مرتکب شدم. 
اصغر مردی بیکار و بی مسئولیت بود او در خانه می نشست و پس انداز 

چند ساله مرا هزینه می کرد. 
از سوی دیگر او به مواد مخدر اعتیاد داشت و من مجبور بودم بخش 
زیادی از درآمد کارگری ام را به تامین هزینه های اعتیاد او اختصاص 
بدهم. خالصه زندگی ام هر روز بیشتر به تباهی می کشید تا این که 
باالخره بعد از چهار سال زندگی با اصغر از او طالق گرفتم و در حالی 
که دلم برای دست های پینه بسته پدرم و آغوش گرم مادرم تنگ شده 
بود باز هم نتوانستم به روستا بازگردم این گونه بود که پرستاری از یک 
پیرزن بیمار و تنها را به عهده گرفتم و مدتی به مراقبت از او پرداختم. اما 
با مرگ آن پیرزن دوباره بی خانمان و آواره شدم. به ناچار با چند زن و 
دختر مجرد هم خانه شدم تا اجاره کمتری پرداخت کنم با وجود این باز 
هم با کارگری هزینه های زندگی ام را تامین می کنم اما هم اتاقی هایم 
رفتار مناسبی با من ندارند. هنگامی که خسته و کوفته از سر کار به خانه 
باز می گردم آن ها با تهمت های ناروا مرا زن خیابانی خطاب می کنند. 

اکنون با دلی شکسته آرزو می کنم که ای کاش ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ ابراهیم فشایی )رئیس کالنتری 
شهید آستانه پرست( پرونده این زن جوان در دایره مددکاری اجتماعی 

مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مسافربرنماهای پلید،  روزگار زن جوان را سیاه کردند 

سجادپور- دو شیطان مسافربرنما که با پراید 
آبی رنگ ، روزگار زن جوان مسافر را با تهدید 
به مرگ سیاه کردند و زیورآالت و پول هایش 
را ربودند، درحالی با تالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی به دام افتادند که 
تحقیقات برای کشف جرایم احتمالی دیگر 
»شبح آبی« با  دستور معاون  دادستان مرکز 

خراسان رضوی همچنان ادامه دارد.
ــزارش اختصاصی خراسان، ماجرای  به گ
ــواران معروف به »شبح  وحشتناک پراید س
آبی« از آن جا لو رفت که شب چهاردهم آبان، 
زن جوانی در اطراف میدان امام حسین )ع( 
منتظر تاکسی بود که راننده پراید آبی رنگ 
)متمایل به سرمه ای( پدال ترمز را فشرد و در 
حالی مقابل زن 26 ساله توقف کرد که مرد 
جوان دیگری به عنوان مسافر در صندلی جلو 
نشسته بود. این زن که قصد داشت به منطقه 
مهرآباد مشهد برود نشانی مقصدش را اعالم 
کرد و با پاسخ مثبت راننده، در صندلی عقب 
پراید نشست. راننده 36 ساله هنوز مسافت 
زیادی را در بزرگراه فجر طی نکرده بود که 
بعد از عبور از پیچ پنجتن، نگاهی به آمپر بنزین 
انداخت و خطاب به مسافر زن گفت: بنزین 
ندارم اگر اجازه می دهید در همین نزدیکی 

به جایگاه سوخت بروم!  
ــت، زن جوان  گــزارش خــراســان حاکی اس
ــاره ای جــز موافقت نــداشــت سکوت  کــه چ

کرد و بدین ترتیب راننده به سوی جایگاه 
سوخت رفت اما دو جوان که در تاریکی شب 
به »شبح آبی« تبدیل شده بودند، نقشه شوم و 
خطرناکی را در ذهن مرور می کردند. دقایقی 
بعد خودرو دوباره وارد بزرگراه شد ولی این بار 
جوان 29 ساله ای که در صندلی جلو نشسته و 
تا آن لحظه فقط سکوت کرده بود ناگهان تیغه 
وحشتناک چاقویی را بیرون کشید و از الی دو 
صندلی جلو، خود را به عقب خودرو کشاند و 
تیغه چاقو را زیر گلوی زن جوان گذاشت. او در 
حالی که مسافر وحشت زده را تهدید به مرگ 
می کرد، تیغه چاقو را زیر گلوی او فشار داد تا 

بداند که ماجرا جدی است.
ــت، در همین  گــزارش خــراســان حاکی اس
حال »هـ« )راننده 36 ساله( که مدتی قبل از 

همسرش جدا شده بود، پدال گاز را فشرد و 
در میان ترس و وحشت مسافر زن از سمت 
بزرگراه به منطقه آرامگاه فردوسی حرکت 
کرد. زن جوان که زبانش بند آمده بود و از 
شــدت تــرس نمی توانست در برابر مــردان 
مسلح به سالح سرد، مقاومت کند، با ناامیدی 
به  دنبال روزنه ای می گشت تا شاید از چنگال 
»شبح آبــی« رهایی یابد امــا ایــن گونه نشد 
و خــودروی پراید به مناطق خلوت منطقه 
فردوسی رسید. »الف« )جوان 29 ساله( که 
همچنان تیغه چاقو را زیر گلوی مسافر گذاشته 
بود با آزار و اذیت وی، همه پول ها و کارت های 
عابر بانک زن جوان  را  گرفت او که چشمش 
به دنبال طال و زیورآالت زن جوان بود، زنجیر 
گردنبند و حتی گوشواره های طال را از گوش 

مسافر بیرون کشید.
ــزارش، دو مسافربرنمای پلید،  بنابراین گ
سپس همه مدارک شناسایی و هویتی مسافر 
وحشت زده را گرفتند و او را در تاریکی شب 
در همان منطقه خلوت و ترسناک رها کردند. 
دقایقی بعد، مسافر جوان که خود را زنده می 
دید، هراسان از کوچه های تاریک گریخت و 
ماجرا را به پاسگاه انتظامی فردوسی اطالع 
ــزارش حاکی اســت، با توجه به  داد. ایــن گ
اهمیت و حساسیت موضوع و به  دستور قاضی 
سید جواد حسینی ) معاون دادستان مرکز 
خراسان رضوی( پرونده »شبح آبی« در شعبه 
410 مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد 
توسط قاضی تاجیک مورد بررسی های دقیق 

قضایی قرار گرفت.
بنابراین به دستور مقام قضایی، این پرونده 
به دلیل اهمیت خاص آن، به دایــره جرایم 
مهمه اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی ارجاع شد و بالفاصله گروه زبده ای 
از کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ 
محمدرضا غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی 
آگاهی( و به سرپرستی سرهنگ عزیزی وارد 
عمل شدند و بدین ترتیب تحقیقات گسترده 
پلیس برای شناسایی و دستگیری عامالن این 
زورگیری هولناک ادامه یافت. کارآگاهان که 
با نظارت سرهنگ شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی( و راهنمایی های  

ــرای عمومی و  ــ 410 دادس قاضی شعبه 
ــی هــای اطالعاتی  انقالب مشهد، به ردزن
پرداخته بودند با توجه به اظهارات شاکی، به 
سرنخ هایی از »شبح آبی« رسیدند که نشان 
ــودروی پراید توسط مالک آن به  می داد خ
فردی به نام »هـ« فروخته شده اما به دلیل خرید 

اقساطی هنوز سند آن به ثبت نرسیده است.
بنا بر گزارش خراسان، عملیات کارآگاهان در 
چند شاخه ادامه یافت تا این که با جمع آوری 
اسناد و مدارک انکارناپذیر، هویت متهمان 
مشخص شد و آنان با دستور قاضی تاجیک 
موفق شدند »هـ« را در منطقه خواجه ربیع 
مشهد دستگیر کنند. در ادامه عملیات و طی 
یک قــرار صــوری، »الــف« )جــوان 29 ساله( 
نیز در تور اطالعاتی کارآگاهان گرفتار شد و 
بدین ترتیب پلیس به وحشت »شبح آبی« پایان 
داد. دو متهم مذکور که پول های سرقتی را با 
یکدیگر تقسیم کرده و بخشی از طالها را نیز 
فروخته بودند، در بازجویی های تخصصی 
کــارآگــاهــان که با نظارت مستقیم قاضی 
حسینی )معاون دادستان مرکز خراسان 
ــوان و  رضـــوی( همراه بــود به ربـــودن زن ج
زورگیری اعتراف کردند. در همین حال و با 
دستور ویژه قاضی تاجیک )قاضی پرونده( 
خودروی پراید آبی رنگ متمایل به سرمه ای 
نیز توقیف شد و تالش کارآگاهان برای کشف 

جرایم احتمالی دیگر متهمان نیز ادامه دارد.

سجادپور- بقایای دومین جسد سوخته که احتمال 
می رود مربوط به پیکر زن جوانی باشد در حالی بعد از 
روستای کاظم آباد به سمت کشف رود پیدا شد که دو 
شال آبی و گلدار زنانه نیز در محل وجود داشت به گزارش 
خراسان، ظهر روز گذشته، شهروندان در تماس با پلیس 
110، از پیدا شدن بقایای جسد انسانی خبر دادند که 
بخش های زیادی از آن توسط حیوانات درنده، خورده 
شده بود. در پی گزارش این ماجرا به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد، بالفاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد عازم اطراف 
روستای کاظم آباد در منطقه کشف رود شد و به تحقیق در 
این باره پرداخت. با کشف دو شال زنانه گلدار و آبی رنگ 
در کنار بقایای سوخته پیکر انسانی که احتماال مربوط به 
زن جوانی است، این پرونده جنایی وارد مرحله جدیدی 
شد. ادامه بررسی ها نشان می داد: زن جوان از دندان 
های سالم و مرتبی برخوردار بوده و تنها یک دندان کرسی 
فک باال توسط دندان پزشک پر شده است. سوختگی های 
اطراف پالستیکی که پیکر زن جوان در آن قرار داشت 

نیز بیانگر آن بود که عامل یا عامالن جنایت سعی کرده 
بودند جسد را به آتش بکشند! گزارش خراسان حاکی 
است، در حالی که تحقیقات قاضی احمدی نژاد تا پاسی 
از شب گذشته در منطقه کشف رود به طول انجامید، 
سرنخ هایی از گم شدن یک زن جوان 26 ساله به دست 
آمد اما خواهر این زن مدعی شد »خواهرش زنده است!« 
و با او تماس گرفته است! تحقیقات بیشتر در حالی ادامه 
دارد که قاضی ویژه قتل عمد از شهروندان خواست چنان 
چه اطالعاتی در این باره دارند با تلفن 21825267 یا 
09156626640پلیس آگاهی تماس بگیرند یا به 
شعبه 208 دادســرای عمومی و انقالب مشهد واقع در 
خیابان کوهسنگی اطالع دهند. شایان ذکر است، یک 
شنبه گذشته نیز بقایای سوخته پیکر مردی میان سال در 
نزدیکی روستای قهقهه و در منطقه کشف رود مشهد پیدا 
شد که بخشی از پیکر توسط حیوانات درنده خورده شده 
بود.خبر این جنایت روز گذشته در صفحه حوادث  خراسان 

  دو شال کشف شده در کنار بقایای جسد یک زنبه چاپ رسیده است.

دومین معمای پیچیده جنایی در منطقه کشف رود مشهد روی میز قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت

کشفبقایایجسدسوختهزنجوان

»شبــح آبـی« در تور پلیـس 



رئیس جمهور دیروز از طرح مهم حمایتی دولت 
برای حدود 73 درصد خانوارهای کشور طی 
امسال خبر داد که از ماه آینده آغاز می شود.

این طرح 18 میلیون خانوار یعنی معادل 57 
میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.

به گزارش تسنیم، حسن روحانی با اشاره به 
این که 24 میلیون و 600 هزار خانوار در ایران 
وجود دارد، گفت: تقریبا در کشور وضع زندگی 
هفت میلیون خانوار مناسب است ولی 18 
میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز 
به مساعدت دارند که امیدواریم از ماه آینده به 
هر خانوار، حمایتی به صورت ماهانه را شروع 
کنیم.  وی با اشاره به این که در روزها و هفته 
های آینده مشخصات این طرح برای مردم 
اعالم می شود، اظهار کرد: این قدم دولت برای 

حمایت مردم در زندگی روزمره  آن هاست.
در این حــال، سخنگوی دولــت که به منظور 
سرکشی به مناطق زلزله زده، دیروز به روستای 
ورنکش رفته بود، جزئیات بیشتری از این طرح 
را اعــالم کرد که به نظر می رسد احتمااًل به 

صورت تامین سبدی از اقالم اساسی خانوارها 
خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی 
ربیعی با اشاره به تهیه طرح حمایت اجتماعی 
و معیشتی در قوه مجریه گفت: اجــرای این 
طرح از چند ماه پیش پیگیری شده و امیدواریم 
بتوانیم به طور هدفمند آن را اجرا کنیم. وی 
با بیان این که این طرح با ضریب 3.2 درصد 
)میانگین تعداد اعضای خانوار در کشور(، 
بخش اعظم دهک های جامعه را در بر می 
ــزود: اگر این طرح اجــرا نشود، آثار  گیرد، اف
تورمی ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه 
بیشتر خواهد شد. ربیعی ادامــه داد: تعیین 
خانوارهای مشمول ایــن طــرح و چگونگی 
اجرای آن، در وزارت کار و با هماهنگی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. به گفته 
وی، طــرح حمایت اجتماعی و معیشتی با 
رویکرد گروه های هدف با کمترین مشکل در 
شش سال گذشته اجرا شده و از این به بعد هم 
طوری خواهد بود که مردم بدون مشکل از 

مزایای آن برخوردار شوند.

اقتصاد سه شنبه 2۱ آبان ۱398 ۱۴
۱۴  ربیع االول ۱۴۴۱.شماره 20239

 
شاخص

افت قابل توجه نسبت 
تسهیالت به سپرده 

در پایان تیرماه امسال بانک ها 2216 هزار 
میلیارد تومان سپرده داشتند که از این میزان 
1611 هــزار میلیارد تومان آن به صورت 
تسهیالت پرداخت شده است. حتی با کسر 
سپرده قانونی )سپرده بانک ها نزد بانک 
مرکزی( نسبت تسهیالت به سپرده ها به 
81 درصد می رسد. چنان چه نمودار فوق 
نشان می دهد، این رقم در سال های اخیر 
همواره رونــد نزولی داشته اســت. گفتنی 
است در تیرماه امسال سپرده ها حدود 27 
و تسهیالت حدود 22 درصد رشد کرد که 
باعث فاصله بیشتر بین سپرده های دریافتی 
و تسهیالت پرداختی توسط نظام بانکی شد. 

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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بازار خبر

آمار عجیب از مصرف گوشت 
محروم ترین خانوارهای ایرانی

تسنیم- براساس اطالعات بودجه خانوار مرکز 
آمار، هر خانوار ایرانی در سال 97 به طور متوسط 
24 کیلوگرم گوشت دام مصرف کــرده، این در 
حالی است که متوسط مصرف خانوارهای محروم 
تنها یک کیلوگرم در سال تخمین زده شده است.

چند درصد ازجمعیت فعال درصدد 
راه اندازی کسب و کار هستند؟

فــارس- رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران گفت:  شاخص قصد کارآفرینی در کشور 
42.34 درصد است، یعنی از هر 100 نفر فعال 
اقتصادی، 42 نفر درصــدد راه انــدازی کسب و 

کار هستند.

 تجلیل از نخبگان مدیریتی
 در جایزه ملی بزرگمهر 

سومین دوره جــایــزه ملی  ــار:  ــردب ب حسین 
بزرگمهر سرانجام با گذشت دو سال از دوره 
قبلی آن در سال 96، یک شنبه شب در سالن 
همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار 
شد و نخبگان برگزیده درزمینه مشاوره مدیریتی 

در نقاط مختلف کشور معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش خراسان، سید مهدی حاجی میرعرب 
دبیر سومین دوره جایزه ملی مشاوره مدیریت 
بزرگمهر در ایــن همایش به طــرح ایــن پرسش 
پرداخت که متولی نظام مشاوره مدیریت در 
کشور کیست و گفت: ما هنوز پاسخ این پرسش 
را نیافته ایم؛ البته پرسش های دیگری نیز در این 
زمینه وجود دارد از جمله این که آیا استاندارد 
ملی برای ارزیابی و داوری مدیران پروژه داریم 
که به نظر می رسد نداریم و تفاوت مشاور خوب با 

مشاوره خوب چیست؟
در پایان این مراسم، منتخبان سومین دوره جایزه 

ملی مشاوره مدیریت بزرگمهر تجلیل شدند.

همتی از تداوم روند رشد صنعتی 
در مهرماه خبر داد 

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از ادامه روند 
رشد واحدهای صنعتی بورسی در مهرماه خبر 
داد. همتی با اشاره به تامین بیش از 24 میلیارد 
دالر ارز برای واردات از ابتدای سال تاکنون افزود: 
»... واحــدهــای صنعتی بورسی که 50 درصد 
صنایع را تشکیل می دهند، در مهرماه نیز نسبت به 
شهریور ماه 1.8 درصد رشد مثبت داشته اند که به 
علت هم راستا بودن با روند کل صنعت، می تواند 

موید تداوم رشد غیرنفتی کشور باشد«.

ایران در تولید فوالد، فرانسه و 
ایتالیا را پشت سر گذاشت

وزیر صمت گفت: تولید فوالد ایران در چند سال 
گذشته با رشد خوبی مواجه بوده و از رتبه 13 
جهانی به رتبه 10 ارتقا یافته ایم و حجم تولیدات 
کشورمان از کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا 
ــزارش ایسنا ، رضا  نیز بیشتر شــده است.به گ
رحمانی در مراسم افتتاح کارخانه 800 هزارتنی 
آهن اسفنجی در بافت استان کرمان افــزود: از 
سوی وزارت صمت برای ایجاد زنجیره متوازن 
فلزات اساسی در کشور برنامه ریزی کاملی انجام 
شده است و نتایج آن در حال پیگیری جدی است.
وی ادامه داد: توان ما در حوزه فوالد در کشور 
کامل شده و از مرحله مهندسی، اجرا، ساخت و 
بهره برداری می توانیم تمام مراحل مورد نیاز را 
در داخل کشور تامین کنیم.او اعالم کرد: سال 
گذشته رشــد تولید فــوالد در دنیا حــدود 3.5 
درصد بوده و این آمار برای کشورمان بیش از 6.5 
درصد بوده است. حدود 62 درصد تولید فوالد 
خاورمیانه به ایران اختصاص دارد و برای افزایش 

سهم تولیدی خود طرح تفصیلی کاملی داریم.

رونمایی مبهم از طرح حمایتی 57 میلیون نفری دولت 
روحانی: 18 میلیون خانوار از ماه آینده مشمول طرح حمایتی دولت می شوند

گمانه هایی برای منابع طرح حمایتی جدید
همان طور که اشاره شد، احتمااًل طرح حمایتی جدید به صورت تامین سبدی از کاالهای 
اساسی مورد نیاز خانوارها خواهد بود. گزارش فارس در این باره، گویای این است که 
احتمااًل رقم پیشنهادی برای پرداخت به خانوار، بر اساس بعد خانوار و تعداد نفرات خواهد 
بود.با این حال، این سوال مطرح می شود که منابع این طرح نسبتًا عظیم از کجا تامین 
خواهد شد؟ به نظر می رسد دو کاندیدای ممکن برای منابع این طرح وجود دارند. اول یارانه 
تبدیل ارز 4200 تومانی به نرخ آزاد و دوم افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی. درباره 
نخستین گزینه، در ماه های گذشته دولت از تخصیص یارانه برای 14 میلیارد دالر واردات 
کاالی اساسی خبر داده بود که تاکنون رقم دقیقی برای تخصیص آن منتشر نشده است. 
بنابراین به نظر می رسد باقی مانده ارزهای تخصیص نیافته از این محل بتوانند بخشی از 
منابع مورد نیاز طرح حمایتی دولت را تامین کنند.اما در خصوص اصالح قیمت حامل های 
انرژی، باید گفت مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مختار به افزایش قیمت حامل 
های انرژی است و نیازی به الیحه مجلس و تصویب آن وجود ندارد. ضمن این که به گزارش 
فارس به نقل از شنیده ها، دولت به تازگی در شورای هماهنگی سران قوا، پیشنهادهایی 
برای افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح کرده است. با این وصف به نظر می رسد یکی 

از اصلی ترین منابع طرح حاضر، همین موضوع باشد.

فرا خبر

نام و جزئیات میدان نفتی جدید اعالم شد 

»نام آوران« ۱20 میلیارد دالری 
مدیر اکتشاف شرکت نفت: معادل تمام نفت برداشت شده کشور 

در 4 دهه اخیر، ذخایر جدید نفتی کشف شده است 

بعد از اعــالم کشف یک میدان 
جنوب  در  جدید  عظیم  نفتی 
ــرب کـــشـــور تـــوســـط رئــیــس  ــ غ
جــمــهــور، دیــــروز وزیـــر نــفــت و 
ــت اکــتــشــاف،  ــرک ــات ش ــام ــق م
این  خــصــوص  در  را  جزئیاتی 
میدان که نام آوران نامیده شده 
اعالم کردند. بر این اساس این 
مــیــدان کــه 22 میلیارد بشکه 
نفت درجـــای جدید بــه ذخایر 
کشور افزوده با ضریب بازیافت 
10 درصــد قابلیت استحصال 
خام  نفت  بشکه  میلیارد   2.2
را دارد که ارزش آن با قیمت 
روز نفت، بیش از 120 میلیارد 
دالر است.به گــزارش شانا، در 

مراسمی که دیروز به این مناسبت برگزار شد، 
وزیر نفت نام میدان تازه کشف شده را نام آوران 
اعالم و با اشاره به این که مخزن کشف شده 53 
میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا دارد، افزود: 
عملیات اکتشاف این مخزن با پیشرفته ترین 
روش هــای اکتشافی به عنوان یک اکتشاف 
فناورانه و کار جدید اکتشافی با سه حلقه چاه 
از سال 9٥ آغاز شد و با توجه به این که اکتشاف 
های پیشین حــدود 31 میلیارد بشکه بوده 
است، حدود 22 میلیارد بشکه به ذخایر نفت 
درجای کشور و 2.2 میلیارد بشکه به ذخایر 
ــزوده می شود. نفت قابل برداشت کشور اف
زنگنه این را هم گفت که گسترش این مخزن 
به سمت جنوب غربی و جنوب شرقی به طور 
قابل توجهی وجود دارد. وی با تأکید بر اهمیت 
فناوری در ضریب بازیافت یا میزان برداشت 
ــد بهبود ضریب  ــرد: با هر یک درص اظهار ک
بازیافت از این 53 میلیارد بشکه نفت، 530 
میلیون بشکه نفت حاصل می شود که با قیمت 
کنونی، 32 میلیارد دالر ثروت به کشور اضافه 
می شود.گفتنی اســت وزیــر نفت به پرسش 

از موضوع اکتشاف  خبرنگارانی که خــارج 
مخزن »نام آوران« بود، پاسخی نداد.همزمان، 
اطلس اکتشافات میدان های نفت و گاز ایران 
هم دیروز )دوشنبه، 20 آبان ماه( در مراسم 
اعالم جزئیات کشف مخزن نام آوران با حضور 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
رونمایی شد. هندی، مدیر اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران در این مراسم، با بیان این که 
شرکت ملی نفت ایران در تمام سال های پس 
از انقالب به جز شش سال که کشور در بحبوحه 
جنگ بــوده، هر سال کشف جدیدی داشته 
است، گفت: در اطلس اکتشافات میدان های 
نفت و گاز ایران، همه اکتشاف ها در این چهار 
ــزود: در  ــت.وی اف دهه بازتاب داده شده اس
این مدت در مجموع 73 میدان مشتمل بر 
36 میدان نفتی و 37 میدان گــازی کشف 
شده است که از این میان، 26 میدان مرزی 
و مشترک بوده اند. به گفته هندی، تمام نفت 
برداشت شده در کشور در چهار دهه اخیر با 
اکتشاف های انجام شده جایگزین شده و در 

حوزه گاز شرایط به مراتب بهتر است.

جزئیات جدید از داخلی سازی ECU خودرو

مهر- مدیر قوای محرک قطعه ساز با اشاره 
به دو حوزه سخت افزار و نرم افزار در تولید 
ECU خودرو گفت: ایران توانسته است در 
حوزه نرم افزار ECU که به نوعی مغز افزار 
این قطعه الکترونیکی به شمار می رود، 
بومی سازی را به خوبی انجام دهد. با این 
ــاره برخی قطعاتی که در  حــال، هنوز درب

بخش سخت افزاری ECU به کار گرفته می 
شوند، وابستگی به خارج وجود دارد که آن 
هم ناشی از انحصاری است که در شرکت 
هــای تولیدی مطرح دنیا وجــود دارد. به 
نحوی که برخی از قطعات را تنها دو تا سه 
شرکت بزرگ بین المللی در ایاالت متحده 

آمریکا تولید می کنند.

محدوده  میدان نفتی جدید کشف شده
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بانک مرکزی کارنامه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در 5 ماهه نخست سال 97 را منتشر کرد: 

شفاف سازی  17/8میلیارد دالر، پرونده تعزیراتی برای1/۲میلیارد دالر 

پیرو اظهارات دو روز قبل رئیس جمهور در جمع 
مردم یزد مبنی بر دستور به بانک مرکزی در خصوص 
تعیین وضعیت تامین ارز 4200 تومانی در سال 
97، بانک مرکزی، دیروز کارنامه تخصیص این ارزها 

را منتشر کرد. 
ــد که  ــی ده ــا نــشــان م ــ جــزئــیــات تــامــیــن ایـــن ارزه
19.3 میلیارد دالر تامین ارز صورت  از مجموع 
گرفته، از 17.8 میلیارد دالر رفع تعهد شده، به این 
معنا که واردات کاال و خدمات انجام شده است. 
1.5 میلیارد دالر باقی مانده نیز، برای  از میان 
1.2 میلیارد دالر، پرونده تعزیراتی تشکیل شده 
 و 300 میلیون دالر نیز در دســت بررسی است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، میزان ارز 
تامین شده برای واردکنندگان در پنج ماهه نخست 
97 توسط بانک های عامل و بنا بر ثبت سفارش های 
ــورت گرفته در وزارتــخــانــه هــای صمت، جهاد  ص
کشاورزی و بهداشت و درمان، 19.3  میلیارد دالر 

بوده است.
 از این مبلغ، معادل 17.3 میلیارد دالر از منابع بانک 
مرکزی به بانک های عامل فروخته شده و معادل دو 
میلیارد دالر از محل ارز صادرات غیر نفتی تامین 

شده است.
ــه، از تامین ارز معادل 7.3  بانک مرکزی در ادام
میلیارد دالر بـــرای واردات کــاالهــای اســاســی، 
داده  خبر  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  ــروری،  ــ ض

است:)شرح در جدول شماره 2(
سایر تامین ارز انجام شده بابت واردات بخش های 
صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین 
آالت مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارش های 
صورت گرفته توسط وزارت صمت در چهار قلم عمده 
نیز به شرح زیر بوده است:)شرح در جدول شماره 1(

گزارش بانک مرکزی در خصوص مصارف درمانی، 
خدماتی  مصارف  دیگر  و  مسافرتی  دانشجویی، 
میزان ارز تامین شده در این مدت را یک میلیارد و 

850 میلیون دالر اعالم کرده است.

وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان	 
جدای از تامین ارز انجام شده، رفع تعهد ارز یارانه ای 
نیز سوی مهم دیگر این سیاست را تشکیل می دهد. 
گزارش بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است 
که از مجموع 19.3 میلیارد دالر تامین شــده، از 
17.8 میلیارد دالر رفع تعهد ارزی انجام شده که بر 
مبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای 

واردات کاال و انجام خدمات مربوط است.
با این حال، این گزارش نشان می دهد که بازگشت 
1.5 میلیارد دالر در دست بررسی است. از این میزان، 
1.2 میلیارد دالر مربوط به پرونده های واردکنندگان 
است که توسط بانک های عامل و بر اساس ضوابط و 
مقررات به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و 
در آن سازمان تحت رسیدگی است.بقیه یعنی حدود 
300 میلیون دالر توسط بانک های عامل و بنابر 
ضوابط، تحت پیگیری قرار دارد که درصورت احراز 
تخلف واردکنندگان، بانک های عامل مکلفند مراتب 
را به سازمان تعزیرات حکومتی و درصــورت نیاز به 
دیگر مراجع ذی صالح ارجاع دهند.این گزارش در 
پایان تاکید کرده که بانک مرکزی با عملیاتی کردن 
ویرایش جدید سامانه رفع تعهد ارزی کشور در نیمه 
دوم سال 1397 در شبکه بانکی کشور، وضعیت رفع 

تعهد ارزی کلیه واردکنندگان را به صورت سیستمی 
کنترل می کند.

 در صورتی که واردکننده ای در مهلت مقرر  برای 
ایفای تعهدات خود اقدام نکند، تا زمان رفع تعهد 
ارزی خــود، امکان دریافت مجوز تخصیص برای 

واردات را نخواهد داشت.

سخنگوی دولت خبر داد:

اعطای وام به زلزله زدگان میانه 
سخنگوی دولت از تصویب مصوبه ای برای اعطای وام بالعوض به 
زلزله زدگان خبر داد. به گزارش ایلنا، علی ربیعی در جمع مردم میانه 
با تاکید بر این که می خواهیم خسارت هایی را که ایجاد شد در اسرع 
وقت جبران کنیم، گفت:  خوشبختانه یک ساعت بعد از زلزله، برادران 
سپاه، ارتش و هالل احمر و مدیریت بحران حضور داشتند. همچنین 
حضور در منطقه کمک کرده برنامه ریزی سریع تر انجام شود. برنامه 

کوتاه مدت ما مقاوم سازی ساختمان هایی بود که آسیب کمتری 
دیدند.وی گفت: امیدوارم با این برنامه هایی که ریخته می شود مردم 

با همکاری بنیاد مسکن خانه های شان را مقاوم سازی کنند.
 دولت دیــروز تصویب کرد که برای کسی که می خواهد در منزل 
دیگران ساکن شود کمک بال عوض اعطا شود و سعی داریــم این 

کمک افزایش یابد.

یک گام تا نهایی شدن »منع بازداشت محکومان مهریه«

 رئیس کمیسیون قضایی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای ممنوعیت 
بازداشت و حبس محکومان مالی درباره نپرداختن مهریه خبر داد. به 
گزارش فارس، الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با فارس با اشاره به نشست کمیسیون 
قضایی مجلس گفت:  در جلسه روز گذشته چهار ماده الیحه اصالح قانون 
تجارت اعاده شده از صحن علنی مجلس به کمیسیون مورد  بررسی قرار 
گرفت و اصالحات الزم درباره آن انجام شد.وی افزود: همچنین در این 
جلسه طرح مجازات توهین کنندگان به ادیان و مذاهب پذیرفته در قانون 

اساسی بررسی شد و یک ماده از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: براساس مصوبه دیروز 
کمیسیون توهین کنندگان به ادیان و مذاهب پذیرفته شده در قانون 
اساسی به حبس بین دو تا پنج سال و پرداخت جریمه نقدی بین 8 تا 
18 میلیون تومان یا یکی از این دو مورد محکوم خواهند شد.ملکشاهی 
خاطرنشان کرد: عالوه بر این در جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون 
کلیات طرحی را تصویب کردند که دستگیری و حبس محکومان مسائل 

مالی درباره نپرداختن مهریه را ممنوع کرده است.

ارزشگروه کاال

قطعات منفصله ماشین 

آالت راه سازی، خودرو و 

دیگر ماشین آالت

1.63۲ میلیارد دالر

ماشین آالت و وسایل 

مکانیکی، اجزا و قطعات آن
1.5۲7 میلیارد دالر

ماشین آالت و دستگاه های 

برقی، اجزا و قطعات آن
1.۲9۴ میلیارد دالر

8۰5 میلیون دالرآهن، چدن و فوالد

۴.89۲ میلیارد دالرسایر کد تعرفه ها

جدول شماره 1 

ارزشکاال

1.۰36 میلیارد دالردارو

889 میلیون دالربرنج

77۲ میلیون دالرذرت

58۴ میلیون دالردام و طیور

5۴3 میلیون دالردانه های روغنی

۴63 میلیون دالرتجهیزات پزشکی

۴11 میلیون دالرگوشت گاو و گوسفند

387 میلیون دالرانواع روغن

313 میلیون دالرکاغذ

 سم، کود و داروهای
 دام پزشکی

۲۴6 میلیون دالر

۲3۰ میلیون دالرکنجاله

۲15 میلیون دالرجو

 دیگر غالت
 و فراورده ها

161 میلیون دالر

139 میلیون دالرالستیک

135 میلیون دالرحبوبات

کره و محصوالت
 لبنی بدون کره

1۲6 میلیون دالر

1۰8 میلیون دالرچای

5۴۲ میلیون دالردیگر اقالم

جدول شماره ۲ 

قتل در نزاع خیابانی

توکلی- قاتل نزاع خیابانی با تالش پلیس کرمان   دركمتر از 
سه  ساعت دستگیر شد. به گزارش خبرنگار ما، قاتلی  که در 
یک درگیری لفظی فردی را به قتل رسانده بود ساعتی بعد 
از ارتکاب جرم و در حالی که قصد فرار به مکان نامعلومی را 
داشت، توسط ماموران انتظامی  کرمان دستگیر شد. فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان گفت:دراین حادثه براثرنزاعی 
که به چاقوکشی منجر شد متهم ازمحل جنایت گریخت وفرد 
چاقوخورده به علت شدت جراحات وارد شده دردم جان 
باخت. سرهنگ"محمدرضا فداء" افزود:به دنبال وقوع این 
حادثه دلخراش، شهروندان مراتب را به نیروهای پلیس  و 
امدادی  اطالع دادند که   عوامل امدادی  ،   جسد قربانی حادثه 
را با هماهنگی مقام قضایی   به پزشکی قانونی منتقل کردند.

وی افزود:با بررسی های اطالعاتی مخفیگاه متهم فراری 
را شناسایی  وقاتل را  دركمتر از سه ساعت  دستگیر  کردند.

حکم جالب قاضی برای جایگزین زندان    

آموزش و تحقیق علمی  متهمان پرونده قصور پزشکی

توکلی-  متهمان پرونده قصور پزشکی به جای حبس به تحقیق علمی و  
آموزش رایگان بانوان شهرستان کهنوج محکوم شدند.       رئیس دادگستری 
شهرستان کهنوج گفت: متهمان پرونده قصور پزشکی در یکی از مراکز 
درمانی این شهر که شامل یک متخصص زنان وزایمان و دو پرستار و یک ماما 
بودند به پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومی به جای یک سال حبس به ارائه 
آموزش رایگان و نوشتن مقاله با موضوع راه های پیشگیری از مرگ و میر نوزاد 
و مادر محکوم شدند.  به گزارش خبرنگارما، قاضی ساالری درتشریح جزئیات 
این پرونده که درشعبه101دادگاه کیفری 2 شهرکهنوج مورد رسیدگی 
قرارگرفت،افزود:دادگاه ازلحاظ جنبه عمومی هریک ازمتهمان مزبوررا به 
تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد و متهم ردیف چهارم)متخصص 
زنان وزایمان( را به برگزاری دوره آموزشی بیست روزه، روزانه به مدت دو 
ساعت با موضوع مراقبت های ویژه دوران بارداری برای بانوان شهرستان 
کهنوج با نظارت رئیس مرکز بهداشت شهرستان کهنوج محکوم  کرده است .
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

اقتصاد  • کارشناس  لیالز  سعید  همشهری- 
سیاسی با بیان این که همه پارامترهای اقتصاد 
ایران از بهبود وضع، نسبت به سال گذشته حکایت 
ــزود: البته همه این پارامترها نافی این  دارد، اف
حقیقت نیست که اقتصاد ایران از برخی چالش ها 
ازجمله چالش ناکارآمدی در کل سیستم اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی رنج می برد و نرخ بهره وری و 
شاخص تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد پایین است.

کیهان- سعدا... زارعی در یادداشتی درباره  •
تحوالت منطقه تأکید کرد: تحوالت عراق و لبنان 
به مــرور از جنبه »مــردمــی« آن کاسته و به جنبه 
»سازمان یافتگی« آن افزوده شده است و از این رو 
بعد از این در پاسخ به این سؤال که این تظاهرات و 
تجمعات تا چه زمانی به طول می انجامد، باید گفت تا 
زمانی که دست های سازمان دهنده به نتیجه بخش 
بودن این نوع اقدامات، اطمینان یا »امید« داشته 

باشند.
آرمــان ملی- صادق زیباکالم در یادداشتی با  •

اشاره به برخی شعارهای مطرح شده در حاشیه 
سخنرانی رئیس جمهور در یزد نوشت: اگر این رفتار 
و تخریب رئیس یک قوه صحیح است پس باید این 
اجازه از سوی قوه دیگر صادر شود که در سخنرانی 
آن ها نیز شعار بدهند. اگر این گونه نیست و نباید 
بی احترامی به رئیس یک قوه صورت بگیرد، چرا 
درخصوص آقای رئیس جمهور این رفتار صورت 
می گیرد و هیچ برخوردی با بانیان این توهین ها و 

تخریب ها نمی شود؟
صبح نو- شنیده ها از یک منبع مطلع در مجلس  •

شــورای اسالمی، حکایت از آن دارد که تعدادی 
از نمایندگان از جمله محمدحسین فرهنگی، 
ــوش  داری حسین زاده بحرینی،  حجت االسالم 
اسماعیلی و سعید باستانی، رسمًا آمادگی خودرا 
برای تصدی ریاست مرکز پژوهش ها اعالم کرده اند. 
با وجود اظهارنظر این منبع مطلع، امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
تاکید کرد: هنوز هیچ صحبتی درباره آینده ریاست 
مرکز پژوهش ها، در هیئت رئیسه مجلس نشده 

است.
جــمــهــوری اســالمــی- شــاهــدان عینی در  •

ــاره  مراسم سخنرانی رئیس جمهور در یــزد درب
هویت معترضان می گویند: آن ها از گروه سنی 
پایین و احتمااًل از اعضای یک تشکل دانشجویی 
بودند که در جلسه شب یک شنبه با رئیس دفتر 
رئیس جمهوری هم تحرکاتی داشتند و مقابل 
استانداری تجمع کردند. یک شاهد عینی دیگر 
نیز در این باره گفت: در جلسه فعاالن سیاسی و 
اجتماعی با آقای واعظی بود که نمایندگان برخی 
تشکل های دانشگاه یزد با سبد گالبی پوسیده در 

جلسه حاضر شدند.

انتقاد شدید رئیس علمای اهل 
سنت عراق از شعار علیه ایران 

رئیس علمای اهل سنت عراق در سخنانی ضمن 
حمایت از جمهوری اسالمی ایران از شعارهای 
ــران  انتقاد کــرد .به  معترضان عراقی علیه ای
گزارش باشگاه خبرنگاران، شیخ خالد المال در 
واکنش به اعتراض های برخی افراد و شعارهایی 
علیه ایران که  به منظور ایجاد اختالف میان دو 
کشور  بیان می شود، گفت: روزی که عراق به 
وسیله داعش سقوط کرد و با شعار ا... اکبر به 
بغداد حمله شد آن جا ایران در کنار عراق ایستاد 
و از این کشور حمایت کرد.وی افزود: آن هایی که 
شعار خروج ایران را سر می دهند خوراک فکری 
خود را از کجا می گیرند؟ چه کسی آن ها را فریب 
داده است که اسرائیل و آمریکا دشمن نیستند 
بلکه ایران دشمن ماست؟ من از شما می خواهم 
که به طور شفاف به مواضعمان فکر کنیم.شیخ 
خالد المال تاکید کرد: ماباید به مواضع کسانی 

که کنارمان ایستادند احترام بگذاریم.

وزیر دفاع: همه موشک هایی که 
در اختیار داریم نقطه زن هستند 

وزیر دفاع با بیان این که »همه موشک هایی که 
در اختیار داریم نقطه زن هستند«، تصریح کرد: 
در حوزه موشکی که امروز یک مولفه بسیار مهم 
و بازدارنده برای ماست کارهای خوبی انجام 
داده بودیم و برای ادامه آن برنامه ریزی کردیم 
که همچنان بتوانیم قدرت بازدارندگی داشته 
باشیم. به گــزارش ایرنا، امیر سرتیپ حاتمی 
روزگذشته در جمع دانشجویان دوره سی ام 
دانشگاه فرماندهی و ستاد)دافوس( ارتش تاکید 
کرد: پیشرفت های خوبی در حوزه موشکی کرده 
و به برد مورد نیاز خود رسیده بودیم و باید روی 
دقت، قدرت انفجاری و مانورپذیری و سرعت 

بیشتر کار می کردیم.

 اسد: ایران، روسیه و چین 
در اولویت بازسازی سوریه هستند 

رئیس جمهور سوریه با اشاره به حمایت های ایران 
از دولت و ملت سوریه در جنگ چند ساله آن ها با 
تروریسم گفت: در مسئله بازسازی سوریه، ایران، 
روسیه و چین در اولویت هستند.به گزارش ایسنا، 
بشار اسد، در گفت وگو با شبکه آرتی در پاسخ به 
سوالی درخصوص بازسازی سوریه با اشاره به 
تحریم هایی که از سوی آمریکا علیه این کشور 
وضع شده است این موضوع را بیان کرد .وی در 
بخشی از گفت وگوی تفصیلی خود با این شبکه 
روسی توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در 
تنگه جبل الطارق توسط انگلیس را دزدی دریایی 
توصیف کــرد وگفت: هــدف از توقیف نفتکش 
ایرانی توسط انگلیس آسیب رساندن به ملت 

سوریه بود.

انتخاب اعضای ستاد مرکزی 
انتخابات شورای عالی اصالح طلبان

در نشست شورای عالی سیاست گذاری جبهه 
اصالح طلبان اعضای ستاد مرکزی انتخابات 
ــورا با رای اعضا انتخاب شدند.بر این  ایــن ش
سیدحسن  مــرعــشــی،  سیدحسین  ــاس،  ــ اس
ــوالوردی، علی باقری و  رسولی، شهیندخت م
علی شکوری راد به عنوان اعضای حقیقی ستاد 
مرکزی انتخابات شورای عالی جبهه اصالحات 

انتخاب شدند.

سامانی: ایران چهارمین کشور 
پذیرنده پناهندگان و پناهجویان 

در جهان است

ایسنا - معاون هماهنگی وزارت کشور در نشست 
شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو 
گفت: حقوق بشر در ایران آرمانی است که همه 
ابعاد آن از طریق تضمین حق تعیین سرنوشت 
بــرای کلیه شهروندان مــورد توجه جــدی ملت 
و دولــت است.سید سلمان سامانی در بخش 
دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که ایران 
چهارمین کشور پذیرنده پناهندگان و پناهجویان 
ــزود: این در حالی است که  در جهان اســت، اف
ــران بسیار اندک  ای به  کمک های بین المللی 
بوده و فقط کمتر از 3 درصد  هزینه ها را پوشش 

می دهد.

رویداد2۴ نوشت : برنامه مظنونین همیشگی  •
با موضوع اعترافات تلویزیونی فعاالن محیط زیست 
به جاسوسی قــرار بــود شب گذشته از تلویزیون 
جمهوری اسالمی پخش شود اما پخش آن به تعویق 
افتاد. روابــط عمومی شبکه 3 گفته دلیل پخش 
نشدن این برنامه مشکالت فنی بوده است. برخی 
اصولگرایان نوشتند برنامه به خاطر فشار دولت 

پخش نشده است.
تابناک نوشت : آیت ا... موحدی کرمانی رئیس  •

جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: حدادعادل 
به عنوان رئیس شــورای ائتالف کار خواهد کرد 
و این شورا تحت نظارت جامعه روحانیت است. 
همچنین برخی اعضای جامعه روحانیت )آقایان 
تقوی، مصباحی مقدم و موسی پور( با عنوان ناظر 
بر فعالیت های شورای ائتالف انتخاب شده و کار 

خواهند کرد.
عصرایران نوشت : دولــت آرژانتین از دولت  •

آذربایجان درخواست کرده تا »علی اکبر والیتی« 
مشاور بین الملل مقام معظم رهبری و وزیر امور 
خارجه اسبق ایران را به اتهام نقش داشتن در حادثه 
انفجار ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین )آمیا( در 
سال 1994، دستگیر کند و تحویل دهد.به گزارش 
وب سایت روزنامه اسرائیلی»جروزالم پست«، 
والیتی قرار است برای شرکت در دومین نشست 
 رهبران مذهبی جهان روزهــای 14 و 15 نوامبر 

) 23 و 24 آبان( به باکو سفر کند.
خبر آنالین نوشت: آیت ا... مسعودی خمینی  •

عضو جامعه مدرسین گفت: من نمی دانم چطور 
آقای الریجانی که 12 سال نماینده قم و رئیس 
مجلس بوده است کنار گذاشته می شود و فردی که 
اصال مشخص نیست یک کتاب منطق را خوانده 
است یا نه به مجلس راه پیدا کند. او به صراحت به 
لیست معرفی شده کنایه می زند و می گوید باید 
سه چهره معمم و مجتهد از شهر قم راهی پارلمان 
شوند. یک  نفر از آن طرف دنیا بلند می شود و می آید 
این جا و می شود کاندیدای قم. درحالی که نماینده 
قم را باید قمی ها بشناسند  و علمای قم بر آن صحه 

بگذارند.

واکنش های غیرمستقیم مسئوالن به اظهارات جنجالی روحانی 

رئیسی: روند مبارزه با فساد را قاطعانه ادامه می دهیم  
سرلشکر باقری: در ایام اخیر مبارزه با فساد هرچند به مذاق برخی ها خوش نیاید در پیش گرفته شده است 

خبر مرتبط
   

ربیعی: رئیس جمهور هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداشته است

 سخنگوی دولت در نشست خبری خود که در منطقه زلزله زده میانه آذربایجان شرقی برگزار 
شد، درخصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور تأکید کرد: دولت از مبارزه با فساد توسط تمامی 
دستگاه ها و قوا حمایت می کند و این فعالیت ها مورد تقدیر دولت است اما آن چه موجب نگرانی 
رئیس جمهور است این است که مبارزه با فساد هیجانی و یک سویه نباشد و این گونه نشود که 
به خاطر وظایف اداری آبروی عده ای ریخته شود. علی ربیعی با اشاره به این که رئیس جمهور 
هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداشته اند، گفت: اگر کسی سراغ دارد که رئیس جمهور 
درباره فساد تماسی با جایی داشــته می تواند اعالم کند. آن چه که مدنظر ما بود این است که 
وظایف اجرایی دســتگاه ها که در حــوزه تخصصی خود مورد قضــاوت قرار می گیــرد نباید به 

عرصه های دیگر بیاید. 

اظهارات جنجالی اخیر رئیس جمهور درباره 
سرنوشت رسیدگی به برخی پــرونــده های 
فساد با واکنش های مستقیم و غیرمستقیم 
برخی مسئوالن روبه رو شده است. در همین 
خصوص رئیس قوه قضاییه بدون آن که اشاره 
مستقیمی به سخنان رئیس جمهور داشته باشد 
بر ادامه قاطعانه و مصمم روند مبارزه با فساد 
تأکید کرد و گفت که  هیچ گونه حاشیه سازی 
نمی تواند روند مبارزه دستگاه قضایی با فساد 
را ُکند یا متوقف کند. به گزارش میزان، آیت 
ا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه مبارزه با فساد را نکته ای اساسی 
برای نظام اسالمی دانست و تأکید کرد: مبارزه 
با فساد در ذات نظام وجود دارد و هیچ کس 
نمی تواند دغدغه مردم، نظام و کشور را داشته 
باشد، اما دغدغه مبارزه با فساد نداشته باشد. 
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: هر کس امروز به 
نام مدیر به مردم خدمت گزاری می کند باید 
بداند توقع مردم از همه دستگاه ها، ادارات 
و سازمان ها، سالمت نظام اداری و خدمت 
بدون شائبه و مبارزه با فساد است. رئیسی با 
بیان این که مسئله فساد برای همه رنج آور شده 
است، تاکید کرد: دستگاه قضا مصمم است این 
روند را دنبال کند و هیچ گونه حاشیه سازی، 
ما را گرفتار نخواهد کرد، از مبارزه با فساد باز 
نخواهد داشت و روند کار دستگاه قضایی را کند 
نخواهد کرد. ما مصمم تر از همیشه به صورت 
قاطعانه با فساد مبارزه می کنیم و مردم را نیز 
در جریان اقدامات خود قرار خواهیم داد، زیرا 
معتقدیم مشارکت و احساس مسئولیت مردم 

در این زمینه بسیار مهم است.
از سوی دیگر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
به  اسالمی  حکمرانی  ملی  همایش  در  نیز 
ــاره کــرد که پس از اظهارات  موضوعاتی اش
رئیس جمهور معنادارتر به نظر می رسد. به 
گزارش فارس، سرلشکر محمد باقری بدون 
آن که به اظهارات روحانی اشاره کند، در این 
همایش عدالت را از اصول اساسی در حکومت 
امام علی )ع( دانست و افزود: براساس دیدگاه 

حضرت علی)ع( در نهج البالغه شاخص های 
حکمرانی اسالمی را می توان قانون مداری، 
پاسخ گو بودن، شفافیت، کارایی و اثربخشی، 
مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت برشمرد 
که این مبارزه با فساد بحمدا... در این ایام اخیر، 
هرچند به مذاق برخی ها خوش نیاید در پیش 

گرفته شده است.

توزیع بیانیه انتقادی در مجلس	 
در همین حال روز گذشته در صحن مجلس 
نیز ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
نماینده قم، برگه ای انتقادی درباره اظهارات 
رئیس جمهور را  بین نمایندگان توزیع کرد که 
 با واکنش برخی چهره های نزدیک به دولت 
ــه رو شــد. بــراســاس تصاویر منتشرشده  روب
این بیانیه با تیتر »تقابل صریح و توهین آمیز 
رئیس جمهور با رهبر معظم انقالب« منتشر 
شده بود. علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت 
رئیسه مجلس درباره این برگه ها گفت: آقای 
ــاره   ــوری نماینده قم بیانیه ای را درب ــن ذوال
سخنان روز گذشته آقای روحانی در یزد تنظیم 
کرده بود که برای توزیع باید به تایید هیئت 
رئیسه می رسید و من به عنوان مسئول اداری 
این کار، اجازه توزیع این بیانیه را دادم. وی 
تاکید کرد که صــدور مجوز توزیع بیانیه ها و 
نامه ها در صحن علنی مجلس از سوی هیئت 
رئیسه به معنی تایید آن ها نیست. مصطفی 
کواکبیان از اعضای فراکسیون امید هم طی 

تذکری شفاهی ضمن انتقاد از توزیع این برگه 
گفت: هیئت رئیسه اجازه ندهد که سخنانی 
تقطیع شــده از رئیس جمهور و مقام معظم 
رهبری در کنار هم گذاشته شود و نشان دهند 
که این دو ضد یکدیگر عمل می کنند. بهروز 
نعمتی هم توزیع این بیانیه را مصداق تفرقه 
افکنی دانست.درهمین حال حجت االسالم 
مجتبی ذوالنوری در حاشیه جلسه علنی به 
خبرنگاران گفت: برخالف اعــالم دوستان 
این نوشته بیانیه نبود بلکه متنی بود که در آن 
اظهارات رهبر معظم انقالب و سخنان آقای 
روحانی در یزد آورده شده است تا تقابل آن را 

خود خواننده دریابد. 

صادقی: آقای روحانی! فساد فساد است، 	 
چه میلیونی چه میلیاردی

از سوی دیگر محمود صادقی رئیس فراکسیون 
شفافیت مجلس هم با انتقاد از اظهارات اخیر 
رئیس جمهور در توئیتی نوشت: آقای روحانی! 
فساد فساد است، چه میلیونی چه میلیاردی؛ 
به جای فرافکنی با غده های فساد در دستگاه 
های زیرمجموعه خودتان مقابله کنید. بعضی 
از همکاران شما در هیئت دولت دست کمی از 

همتایانشان در دولت َسَلف ندارند.

دبیر ستاد امر به معروف: روحانی مرتکب 	 
جرم شده و مشمول 2 سال حبس است!

بــه گـــزارش انتخاب، حجت االســـالم جلیل 
محبی، دبیر ستاد امر به معروف نیز در توئیتی 
با اشاره به سخنان روحانی در یزد مدعی شد : 
»آقای رئیس جمهور ازجرم هایی نام برد که در 
دولت واقع شده و تاکنون درباره آن ها سکوت 
کرده اند. مطابق ماده ۶۶0 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 13۷5 آقای روحانی مرتکب 
جرم شده ومشمول دو سال حبس و انفصال 
اســت. مطابق قانون آیین دادرســی کیفری، 
دادستانی کل کشور بایدعلیه رئیس جمهور 

اعالم جرم کند.«

درخواست عجیب برخی  وزیران 
اروپایی 

 هادی محمدی – یک سال و نیم پس از خروج آمریکا از برجام و 
بی عملی اروپا برای انجام تعهداتش به نظر می رسد اتحادیه اروپا و 
وزیران خارجه عضو این اتحادیه دچار یک فراموشی بزرگ عمدی 
شده اند .  برخی وزیران خارجه اروپایی در اظهاراتی جالب و خالف 
واقع، بیش از آن که به طرف آمریکایی فشار بیاورند، از ایران خواستند 
تا با اقدامات کاهشی خود برجام را از بین نبرد! هایکو ماس وزیر امور 
خارجه آلمان پیش از آغاز نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا 

گفت که ما می خواهیم توافق هسته ای با ایران را حفظ کنیم. برای 
این کار، ایران باید به توافق پایبند باشد. در غیر این صورت، ما تمام 
سازوکارهایی را که در توافق وجود دارد در دسترس خواهیم داشت«. 
همچنین یپه کوفود وزیر امورخارجه دانمارک با ادعای این که کاهش 
اجرای تعهدات ایران در برجام نقض این توافق به شمار می آید، گفت 
که این اقدامات غیر قابل تحمل و بسیار جدی است. وی که در جمع 
خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
این پیام شفاف را به دولت ایران خواهند فرستاد که باید به طور کامل 
به توافق هسته ای پایبند باشد. استف بلوک، وزیر امور خارجه هلند 
نیز گفت : ما حتما دربــاره توافق هسته ای گفت وگو خواهیم کرد 
زیرا درباره رفتار ایران بسیار نگران هستم. با این حال »میروسالو 

الیچاک« وزیر امورخارجه اسلوواکی  با بیان این که همچنان بر این 
 باور است که برنامه جامع اقدام مشترک باید حفظ شود، افزود :
 در این برهه زمانی من بر این باورم که باید درباره چگونگی حفظ 

برجام  رایزنی کنیم زیرا این یک توافق بزرگ است و باید حفظ شود.
درعین حال فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در حاشیه نشست با تروئیکای اروپایی درباره برجام، بدون این که 
اشاره ای به منتفع نشدن ایران از برجام در 18 ماه گذشته بکند، 
گفت: »اعالم ایران درباره فردو موجب نگرانی ماست و...اروپــا و 
E3 درباره این موضوع واکنش رسمی خواهند داشت.« او همچنین 
افزود: اتحادیه اروپا درباره گام های بعدی برای بازگرداندن ایران به 

توافق، رایزنی خواهد کرد.



محدثه فیروزبخت | خبرنگار

»جان باختن یک خانواده بر اثر گازگرفتگی«، از آن دسته خبرهایی است که به نظر می رسد تلخی اش برای همگان قابل 
درک نباشد یا شاید هم به دلیل فراوانی اش باشد که کمتر به آن توجه شده است و جدی اش نمی گیریم. شاید باور کردنش 
برای تان سخت باشد اما طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در نیمه نخست امسال، ۲۲۳ نفر بر اثر مسمومیت 
با گاز منواکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 
194 نفر بود، 14.9 درصد افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان می دهد حدود ۷۰ درصد تلفات مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم 
هر سال است. این روزها که هوا در بیشتر نقاط کشور سرد شده و کم کم زمان استفاده از بخاری و وسایل گرمایشی رسیده است، خطر ابتال 
به گاز گرفتی در شهرها و روستاهای کشورمان هم به باالترین حد ممکن می رسد. در شش ماه دوم سال که در همه خانه ها، وسایل گرمایشی 
احتیاج است، باید مراقب بود تا حادثه ای اتفاق نیفتد در پرونده امروز زندگی سالم با سه آتش نشان صحبت کرده ایم تا از تلخ ترین خاطرات 
عملیات گازگرفتگی شان برای مان بگویند. گازگرفتگی هایی که به دلیل یک بی احتیاطی اتفاق افتاده و یک یا چند کشته بر جای گذاشته 
و چندین و چند خانواده را داغدار کرده بودند. در ضمن، نکات بسیار مهم و کاربردی درباره این قاتل خاموش در همین داستان ها مطرح 

شده است که ضرورت خواندن و دانستن اش برای همه، واضح و مبرهن به نظر می رسد.

پرونده

قاتلی خاموش 
146۰ اما بی  رحم 
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احساس سرماخوردگی فرد گازگرفته، خوابیدن و مرگ!
حمیدرضا شادمان، 36 ساله، مدیر واحدهای 

استان  شهرهای  از  یکی  در  آتش نشانی 
مرکزی است. او با بیان این که عملیات  

عملیاتی  تلخ ترین  جزو  گازگرفتگی 
است که آتش نشان ها اعزام می شوند، 
می گوید: »قبل از هر چیز می خواهم 
به این نکته اشاره کنم که آتش نشانی 

یک شغل نیست، باید عاشق بود تا بتوان 
با وجود سختی ها در این شغل دوام آورد 

و ادامــه داد. تقریبا همه افــراد با تصور این که 
خانه ای آتش می گیرد و آن ها سراسیمه به محل حادثه 

می روند و آتش را خاموش می کنند و افراد را نجات می دهند، 
عاشق این شغل می شوند اما این کار تنها زمانی خوب است 
که از دست تان کاری بربیاید و بتوانید افــرادی را نجات 
بدهید. نکته همین جاست که متاسفانه در همه عملیات  گاز 

گرفتگی افراد مسموم و در بیشتر موارد هم فوت شده اند.«
  خانواده ای که داغ عجیبی را متحمل شدند

این آتش نشان با بیان چند ویژگی درباره گاز منواکسیدکربن 
از عملیاتی می گوید که فرد گازگرفته به اشتباه احساس 
ســرمــاخــوردگــی داشــتــه بنابراین بـــرای نــجــات خــودش 
هیچ تالشی نــکــرده اســـت: »احــتــمــاال مــی دانــیــد کــه گاز 
منواکسیدکربن سمی است که از کربن به وجود می آید و 
رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آن را قاتل خاموش 
می نامند. وقتی این گاز وارد بدن و سیستم تنفسی فرد می 
شود بالفاصله با گلبول های قرمز برخورد و واکنش نشان 
تا اکسیژن کمتری به اعضای  می دهد و باعث می شود 
بدن برسد که نخستین عوارض این مسئله در ابتدا سوزش 
چشم هاشد و پس از سپری شدن زمانی بین یک تا دو ساعت 
بسته به غلظت منواکسیدکربن موجود در مکان، فرد احساس 
خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط می کند. اعضای 
بدن ِگز ِگز می کند و اگر شخص سعی کند سرپا بایستد، دچار 

سرگیجه و حالت تهوع می شود و چشم ها در این 
حالت اغلب سیاهی می رود و در ادامه ممکن 
است شخص بیهوش شــود. با ذکر این 
مقدمه باید بگویم که در یکی از عملیات  
گاز گرفتگی که هیچ گاه از ذهنم پاک 
نمی شود، شخصی که تنها در خانه بود، 
با خانواده اش تماس گرفته و اظهار کرده 
بود که گویا سرما خورده است بنابراین 
کمی استراحت می کند. او از خانواده اش 
خواسته بود که اگر زنگ زدنــد و جــواب نداد، 
نگران نشوند چون می خواهد که کمی بخوابد. اما غافل 
از این که گاز گرفتگی حالت سرماخوردگی به افراد می دهد 
و به همین دلیل می خواهند به خواب بروند تا خوب شوند اما 
متاسفانه دیگر بیدار نمی شوند! بعد از چند ساعت، خانواده 
اش با ما تماس گرفتند چون به محض ورود، متوجه بوی گاز 
در خانه شده بودند. مادرش آن چنان ضجه می زد که گاهی 
هنوز صدایش در گوشم می پیچد. شناخت عالیم مطرح شده 
توسط فرد یا اعضای این خانواده، به راحتی می توانست مانع 

این اتفاق تلخ شود اما ... «

عروس و دامادی که شب اول زندگی  شان فوت کردند!
»سید جواد شریعتی« فر هم از آتش نشان های موفق 

است که درباره اهمیت نصب اصولی بخاری 
و بررسی دودکش ها و خاطره ای تلخ از 

سختی های خبر دادن به پدر عروس 
ــادی می گوید که فرزندان شان  و دام
شــب اول زنــدگــی مشترک  بــه دلیل 
یک بی احتیاطی دچــار گازگرفتگی 

شــده و فــوت کــرده بودند: »ایمن ترین 
وسیله گرمایشی شوفاژ و پکیج هستند که 

اکسیژنی از فضا نمی گیرند اما کسانی که از 
بخاری استفاده می کنند، حتما باید منافذی را برای 

جریان هوا باز بگذارند. یادم نمی رود، عملیاتی بود که ما برای 
نجات جان یک زن و شوهر به خانه ای اعزام شدیم که تازه عروس 
و داماد بودند و در شب ازدواج شان دچار مسمومیت شده و فوت 
کرده بودند. برای افراد آتش نشان که همراه من بودند، صحنه 
دلخراشی بود و خبر دادن به خانواده ای که باید فردای عروسی 
فرزندان شان، لباس عزای آنان را می پوشیدند، خیلی برای مان 
سخت بود. اگر یک نفر، فقط یک نفر به جای چیدن آن جهیزیه 
آن چنانی به فکر بررسی دودکش های بخاری افتاده بود که یک 

گرفتگی ساده داشت، هیچ گاه دو خانواده با این خبر 
شوکه کننده روبه رو نمی شدند.  همین جا الزم 
است بگویم توصیه اصلی مان برای وسایل 
گرمایشی این است که در صبح این وسایل 
را نصب کنند تا اگر حالت مسمومیت به 
افراد دست داد، هوشیار باشند. البته در 
زمان گاز گرفتگی هم نباید دستپاچه شد 
زیرا ثانیه به ثانیه ارزشمند است و بعد از چند 

دقیقه هوشیاری از دست می رود.«
  خودم هم دچار گازگرفتگی شدم!

این آتش نشان که خودش هم با این همه اطالعات دچار 
گازگرفتگی شده با بیان خاطره ای جالب و متفاوت می گوید: 
»این که می گویند کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد، تجربه 
کردم! در زمستان به مسافرتی رفته بودیم و وسایل گرمایشی 
در خانه، شومینه بود. بچه کوچکی داشتیم و حرارت شومینه را 
زیاد کردیم و بدون این که مسیر خروج گاز شومینه را چک کنیم، 
خوابیدیم. در نیمه های شب با گریه دخترم از خواب بیدار شدم 
اما هرچه گریه می کرد، مادرش بیدار نمی شد تا آرامش کند. 
یکهو بلند شدم تا به اتاق بروم، دیدم که سرگیجه و حالت تهوع 
شدید دارم و متوجه شدم گاز منواکسید خانه را در بر گرفته 
است. شانس آوردم که کنار دستم انار بود! انار میوه ای است که 
حال مسموم را بهتر می کند. به سختی بلند شدم و چند گازی 
به اناری که در نزدیکی ام بود، زدم. حالم بهتر شد و با اورژانس 
تماس گرفتم. خاطره خنده داری هم در همین روز برایم اتفاق 
افتاد! من هرچه به دکتر می گفتم که ما دچار گازگرفتگی شده 

ــم، می گفت کــه چیزی  ای
ــان گرفته اســـت؟ و  ــازت گ
دوباره تکرار می کردم گاز 
گرفته تا این که متوجه شد 
با گاز منواکسید مسموم 

شده ایم!«

فرد گازگرفته پشت در خروجی اتاق سوخت و فوت کرد!
از آتش نشان های کشورمان  سید جــواد پارسا هم یکی 
است که نزدیک به 15 سال تجربه در این حرفه پرخطر را 
دارد. او هم از ما می خواهد که با توضیح یک مقدمه درباره 
عملیات  تلخ ترین  از  منواکسیدکربن  گــاز  ویژگی های 
گازگرفتگی که به آن اعــزام شده است برای مان بگوید: 
»کاش همه ما بدانیم که گاز منواکسید در همان ساعات 
اول، مغز انسان را از کار می اندازد و معموال دیگران هنگامی 
متوجه گازگرفتگی فرد یا خانواده می شوند که آن افراد در 
مکانی محبوس، فوت شده اند. در هنگام استنشاق گاز 
شهری به این دلیل که ریه ها پر از گاز می شود، با اولین جرقه 
فضای داخلی ریه ها می سوزد. شاید دیده یا شنیده باشید 
برخی از افراد که خانه های آن ها دچار احتراق و انفجار شده 
است و اشخاصی داخل خانه بوده اند، فضای بیرونی بدن 
آن ها نسوخته و سالم مانده است اما از درون دچار سوختگی 
شده و نیمی از ریه خود را از دست داده انــد بنابراین، اگر 
درون مکانی رفتید و بوی گاز را حس کردید فوری خارج 
شوید و از بیرون محل گــاز و بــرق را قطع کنید. سپس 
شخصی را برای کمک صدا کنید که آشنا به آن محل باشد. 
کوچک ترین حرکت اشتباه شما باعث بزرگ ترین خسارت 
می شود پس خواهش می کنم که هوشیارانه عمل کنید. اگر 
لباس پشمی بر تن دارید، سریع از تن تان خارجش کنید. 

اگر موهای بلندی دارید، خیس کنید و با پارچه ای 
نمناک ببندید. این تصور را هم فراموش کنید 

که تنها روشن کردن یک کبریت یا المپ 
انفجار می شود  و گوشی همراه باعث 
چراکه حتی نور چراغ قوه نیز خطر ساز 
است و بارها باعث انفجار و مرگ چندین 

نفر شده است.«
    صدای سوختن و درخواست کمک 

فرد گازگرفته را شنیدم اما ...
ــدر با هیجان و  از صحبت با »پــارســا« که آن ق

دلسوزانه درباره این موضوع صحبت می کند، هیچ 
وقت خسته نخواهم شد اما حاال می خواهم درباره خاطرات 
بدش از گازگرفتگی هم برای مان بگوید تا شاید تلنگری به 
همه ما برای توجه بیشتر به این ماجرا باشد: »همان طور که 
گفتم، وقتی گاز شهری درون فضای بسته ای پر می شود، 
معموال انفجار اتفاق می افتد و امکان این که افراد از محل 
فرار کنند، بسیار کم است. بنابراین دچار سوختگی و فوت 
می شوند. یک بار برای عملیات انفجار به خانه ای رفته بودیم 
و حجم زیادی گاز در خانه پر شده و تقریبا آتش تمام خانه را 
گرفته بود. پدر داخل خانه که احساس گازگرفتگی کرده، 
توانسته بود خود را تا نزدیکی های در خروجی اتاق برساند 

اما متاسفانه موفق به باز کردن آن نشده یعنی 
توانی در حد باز کردن یک در برایش نمانده 
ــود! بعدش هم پشت در افــتــاده بــود و  ب
انفجار  صــدای  شنیدن  با  همسایه ها 
هم نتوانسته بودند به داخل راه یابند. 
هنگامی که به محل انفجار رسیدیم، 
شخص هنوز در حال سوختن بود و با 
صدای بسیار ضعیفی درخواست کمک 
می کرد. ما بالفاصله اقــدام به خاموش 
کردن آتش کردیم و سعی داشتیم از راهی 
به داخــل خانه راه یابیم اما صــدای زنــده سوختن 
هموطن مان آزارمان می داد و این که نمی توانستیم برایش 
کاری انجام دهیم، بیشتر ناراحت مان می کرد. هنگامی 
که آتش را خاموش و فرد را از اتاق خارج کردیم، فوری به 
بیمارستان اعزام شد اما متاسفانه شدت سوختگی باال بود 
و منجر به فوتش شد. بقیه اعضای خانواده اش هم به دلیل 
گازگرفتگی فوت کرده بودند. خواهش می کنم به هیچ 
وجه بو و نشتی گاز را دست کم نگیرید و اگر محل نشت گاز 
را پیدا نکردید، با آتش نشانی تماس بگیرید تا قبل از وقوع 
حادثه ای دلخراش و ضرر های جانی و مالی بتوانیم به شما 

خدمت کنیم.«

    دیوارهایی که 6 متر به اطراف پرتاب شده بودند
آتش نشان ها با وجود سختی های بسیار این کار، حرفه شان 
ــد. از خانواده هایشان هم که می پرسیم،  را دوســت دارن
می گویند راضی هستند به دلیل نجات دیگران همیشه در 

معرض خطر هستند. 
پارسا دربــاره خاطره تلخ دیگرش، این چنین می گوید: 
»یکی دیگر از بدترین خاطره هایم از عملیات  گازگرفتگی، 
مربوط به خانه ای بود که گاز شهری سراسر آن را فرا گرفته 
و با اولین عامل احتراق، انفجاری رخ داده بود که دیوارها تا 
6 متر به اطراف پرتاب شده بودند و پوست فردی که در خانه 
بود به بدنش چسبیده بود! عملیات دلخراشی بود و بعد از 
رساندن مصدوم به بیمارستان فوت شد اما از تمام این ها 
تجربه به دست می آوریم و بیشتر مشتاق کار می شویم تا 
از عامل به وجود آمدن چنین حادثه ای جلوگیری و مردم 
عزیزمان را در این باره آگاه تر کنیم. نکته پایانی من هم این 
تذکر است که دودکش بخاری بدون کالهک)اچ( باعث 
می شود در هنگام باد، تمامی گازهای سمی به داخل خانه 
وارد شود و لوله بخاری سرد یعنی هیچ گازی از خانه خارج 
نمی شود پس هوشیار بودن در نصب بخاری می تواند آمار 
فوت شدگان بر اثر گاز گرفتگی را به تعداد قابل توجهی 

کم کند.«

هیچ حرفی نمی تواند 
درد مرا بیان کند

مردی که در کودکی، مادر، خواهر، برادر و 
دایی اش را به دلیل گازگرفتگی از دست داده 

است از روز حادثه می گوید

»علی« پسری ریزنقش و پرجنب و  جوش 
بود که برخالف من هیچ ترسی از 

مدرسه نداشت و فقط خوش 
ــار به شیرین ترین  بــود.  روزگ
ــا دو  ــرای م ــ شــکــل ممکن ب
همکالسی در حال گذر بود 

که غیبت های پیاپی او شروع 
شد و چند هفته به مدرسه نیامد. 

بعدش هم که آمد، فقط سایه ای از آن آدم 
قبلی بود. کوچک تر از آن بودم که عمق فاجعه را درک 
کنم اما می گفتند که علی، مادر،  خواهر، برادر و دایی 
خود را در یک حادثه گاز گرفتگی از دست داده و فقط 
خودش از این ماجرا جان سالم به در برده بود. سال ها 
با او دوست و همکالسی بودم و به چشم دیدم یک غفلت 
ساده چه تاثیر ناگواری بر کیفیت زندگی او گذاشت. 
به مناسبت این پرونده به سختی علی را یافتم و با او  

گفت وگویی انجام دادم.
  حادثه ای که با قطع برق شروع شد

ــادآوری آن ماجرا آشفته می شود  علی همچنان از ی
و می گوید: »بــرق قطع شده بود و بــرای روشنایی و 
استفاده از وسایل گرمایشی در سرمای استخوان سوز 
سیستان از موتور برق استفاده می کردیم. چون محیط 
اتاق تقریبا بزرگ بود، موتور برق را به داخل خانه آورده 
بودیم و دی اکسیدکربن ناشی از موتور برق باعث شد 
خواهر هشت ساله، برادر شش ساله، مادر و دایی خود 
را از دست بدهم و خودم هم به دلیل نزدیکی به پنجره و 

البته زود رسیدن به بیمارستان زنده بمانم.«
  چوب این سهل انگاری را نخورید

»علی«  ادامه می دهد: »هفت ساله بودم که از نعمت 
مادر محروم شدم اما تا 12 سالگی توان پذیرش و هضم 
این فاجعه را نداشتم. همیشه گمان می کنیم حادثه و 
اتفاق برای همسایه است اما کوچک ترین سهل انگاری 
فاجعه ای غیر قابل بازگشت  رارقم می زند. حاال که 
پدر شده ام درباره وسایل گرمایشی بسیار وسواسی 
عمل می کنم. هیچ کلمه ای، هیچ حرفی نمی تواند 
درد مرا بیان کند، دردی که هنوز هم برایم تازه است، 
امیدوارم هیچ احدی این درد را تجربه نکند چراکه در 
غیر این صورت تا آخر عمر، چوب سهل انگاری خود را 

خواهد خورد.«

قاتلی خاموش 
اما بی  رحم 

صالح سیستانی | خبرنگار

۳ آتش نشان از خاطرات بسیار تلخ شان در عملیات  گازگرفتگی می گویند که 
با دانستن و رعایت چند نکته ساده و پیشگیرانه، اصال اتفاق نمی افتاد

 ۳ آتش نشان از خاطرات بسیار تلخ شان در عملیات  گازگرفتگی می گویند که  
می توانست با رعایت این چند نکته ساده و پیشگیرانه، اصال اتفاق نیفتد



 مهــم ترین علت مــرگ مادران خــون ریزی 
به علت پارگی  رحم اســت که خوشــبختانه 
به کمتــر از پنج مــورد در هر ۱۰هــزار مورد 
کاهش یافته است. امروزه با وجود افزایش 
آمار حاملگی هــای خــارج از رحــم، درصد 
مرگ مادر رو به کاهش اســت و اصلی ترین 
دلیل در  موفق نبودن  نجات جان مادر، نبود 
مراقبت های پزشکی در زمان مناسب است.
 البته عواملــی مانند آندومتریــوز، فیبروم
چسبندگی های لگنی و اســتفاده از »آی 
یــودی« نیــز در حاملگــی خــارج از رحــم 

موثر است.
 عوامل بروز حاملگی خارج از رحم  

عوامل متعــددی وجود دارد کــه می تواند 
خطر ابتــا بــه حاملگــی خــارج از رحم را 
افزایش دهــد. گاهــی حاملگی خــارج از 
رحــم در فردی کــه هیچ یک از ایــن عایم 
را نــدارد نیز بروز مــی کنــد. بیماری های 
مربــوط بــه عفونت هــای لگنــی، عفونــت 
دســتگاه تناســلی زنان ، عفونت لوله های 
رحمی نیز عامل خطرآفرین دیگری است 
که خطــر ابتا بــه ایــن عارضــه را افزایش 

می دهد.به طــور معمول،  جــداره داخلی 
لوله هــای رحــم توســط برآمدگی هــای 
مو مانندی به نام »ســیلیا« پوشــیده شــده 
است.  سیلیا به تخمک ها کمک می کند که 
به آرامی از تخمدان به سمت رحم حرکت 
کند. اگــر ســیلیا به علــت عفونت آســیب 
ببیند، انتقــال تخمک ها مختل می شــود 
و تخــم لقاح یافته موفق نمی شــود به رحم 
برســد و در نتیجه حاملگی خــارج از رحم 

رخ می دهد.
عالیم حاملگی خارج از رحم

درد در ناحیه شکم، قطع قاعدگی، حالت 
تهــوع و اســتفراغ، دردهای تیــز در ناحیه 
پایین شــکم، فشــارخون پایین، احساس 
درد در یکــی ازدو طرف شــکم، احســاس 

درد در ناحیه شــانه، گردن و مقعد، ضعف 
و سرگیجه و در صورت پاره شدن لوله های 
رحمی خــون ریزی شــدید داخلــی که به 
بیهوشــی منجرخواهد شــد از نشانه های 

حاملگی خارج از رحم است.
 درمان حاملگی خارج از رحم

درمــان حاملگــی خــارج از رحــم، ختــم 
بــارداری اســت. ختــم بــارداری توســط 
داروهای خاص یا بــه روش  جراحی انجام 
مــی شــود. بهتریــن روش جراحــی برای 
حاملگی خارج از رحم الپاراسکوپی است. 
در این روش بــدون شــکاف دادن و تنها با 
ایجاد ســوراخ هایی در جــدار رحم، محل 
خون ریزی هموســتاز و خون داخل شکم 

شست وشو داده  می شود.
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پرسش و پاسخ

زایمان راحت با راهکارهای طب سنتی

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 فرشاد نامداری
فوق تخصص پیوند کلیه

برای درمان بزرگی پروســتات پیشنهاد   
اســتفاده از لیــزر را داده انــد. لطفــا در باره 

مزایای این روش به من توضیح دهید.
امــروزه لیــزر جای خــود را بــه عنوان یــک روش 
درمانــی در حــوزه درمان بیماری هــای مختلف 
باز کرده اســت. لیــزر یک شــعاع تابش تــک نور 
اســت که از مواد مختلــف با عملکرد هــای نوین 
 علمی تهیه و در رشــته اورولوژی نیز برای درمان 
بیماری هــای مختلفــی اســتفاده می شــود که 
مزایا و معایبــی دارد.متخصصان بــا بهره گیری 
از جدیدتریــن روش روز دنیــا از لیــزر در درمــان 
بیماری هایی چون بزرگی پروســتات، ســرطان 
پروستات، برداشتن پروستات، تخریب سنگ ها، 
برطرف کردن تنگی هــا و ســوزاندن تومورهای 
مثانه  استفاده می کنند.امروزه چند روش لیزری 
برای درمان بزرگی غده پروســتات استفاده می 
شــود. در لیزر درمانی از یــک پرتوی لیــزر برای 
برداشتن بخشی از پروستات که موجب انسداد 
مجــرای ادرار شــده اســت اســتفاده می شــود. 
با ایــن که چندیــن روش لیــزری مورد اســتفاده 
قرار می گیــرد، اما بــه طور کلی همگــی موجب 
خشــکاندن )تخریب لیــزری( یا تبخیــر )تبخیر 
لیــزری( بافــت لیــزر می شــود.با بهبــود بافــت 
خشــکیده، این بافت منقبض و بخش مرده جدا 
می شود و در نتیجه انسداد کاهش می یابد. این 

فرایند ممکن است چند روز به طول بینجامد.
 نکات دیگری درباره لیزر درمانی

برخی ممکن است لیزر درمانی را به دلیل نیاز به 
ماندن کوتاه تر در بیمارســتان، مدت زمان کمتر 
استفاده از کاتتر یا سوند ادراری و عوارض جانبی 
کمتر انتخاب کننــد. اما درد هنــگام ادرار  پس از 
جراحی با لیزر برای مدت بیشتری ماندگار است.
درمان هــای لیزری جدیدتــر از دیگــر روش های 
درمانی برای بزرگی خوش خیم پروستات است، 
 بنابراین شــواهد زیــادی از نتایــج طوالنی مدت 
آن هــا در دســترس نیســت. مردانــی کــه لیــزر 
درمانــی را بــرای درمــان بزرگی پروســتات خود 
انجــام می دهنــد بــه احتمــال زیــاد نیاز بــه یک 
درمان اضافه در مقایســه با افرادی که روش های 
درمانی قدیمی تری مانند تراشــیدن پروســتات 
از راه مجــرای ادرار را انجــام داده انــد، خواهنــد 
داشــت.امروزه در ســرطان پروســتات همچنان 
کل پروســتات برداشــته می شــود یا تحت تابش 
قــرار می گیــرد بنابرایــن موفقیــت ایــن درمــان 
محافظت کننــده از بافــت در واقــع خبر خوشــی 
است. هم اکنون مردان مبتا به سرطان پروستات 
موضعــی کم خطــر تحــت مراقبــت فعــال قــرار 
می گیرندکه به معنی نظارت بر بیماری اما انجام 

نشدن درمان است مگر این که شدیدتر شود. 

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
سهشنبه
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 گوشــت چرخ شــده را با یک عــدد پیاز، نمــک، فلفل
زردچوبه و در صورت دلخواه ریحان ریز شــده یا خشک 

مخلوط کنید و ورز دهیدو کوفته ریزه درست کنید.
یک پیاز متوســط را نگینی خرد کنید و در روغن تفت 
دهید و کوفته ریزه ها را به آن اضافه و با شــعله متوســط 

سرخ کنید.
یک تا دو حبه ســیر رنده شــده رابه همراه فلفل سیاه 
و زردچوبه و ریحانی که درشــت خرد کــرده اید ، به پیاز 
داغ و کوفته ریزه ها اضافه کنیدو  بعد برنج شسته شده 

را بیفزایید.
 آب و نمــک آن را  اندازه کنیــدو بعد از کم شــدن آب، 

دمکش را روی آن بگذارید.
می توا نید به جای کوفته ریزه از همان ابتدا گوشــت 
چرخ شــده را با پیاز داغ و ســیر تفت دهیدو ریحان را به  

آن  اضافه کنید.
ایــن پلو را با گوشــت خورشــتی و مرغ هم مــی توانید 

درست کنید.
خواص

 ریحان فواید زیادی برای بــدن دارد . طبیعت ریحان 
کمی گرم و خشک است. ریحان غنی از آنتی اکسیدان، 
ویتامین A، K، C، تیامین، نیاســین، فــوالت، منیزیم، 

منگنز، آهن، فسفر، پتاسیم و کلسیم است.

مصرف دمنوش هایی مانند رازیانه، گل ختمی همراه با 
 گل گاو زبان و توت، عسل، خرما، زرده تخم مرغ عسلی
روغن بادام شیرین همراه با عســل  به صورت ناشتا در 
هنگام صبح بسیار مفید است.  زنان باردار هر روز حمام 

کردن، ورزش و نرمش مخصوص  را فراموش نکنند.
 در هفته آخر بارداری بهتر اســت از ســوپ ســبزیجات 
اســتفاده شــود تا مادران باردار دچار یبوست نشوند. 
با توجه به وضعیت گوارشی دو تا سه لیوان در روز شیر 
گاو و مقدار خیلی کم زنجبیل میل همچنین  از دمنوش 

شنبلیله هنگام درد استفاده کنند.

مادر باردار می تواند عسل و ســیاهدانه نیمکوب شده 
را با  کره  یا روغــن حیوانی مخلوط کند و بــه ناحیه زیر 
شــکم، کمر و اطــراف آن بمالــد تا وضع حمــل راحتی 
داشته باشد و از نشستن روی مکان های خیلی گرم و  

سرد پرهیز کند.
 اگــر این شــرایط رعایــت نشــود حتما زایمان ســختی 
خواهد داشــت. اگر درد زایمان  از ســمت چپ  باشــد  
احتمال ســخت بودن زیاد خواهد بود ولی اگر درد در 
سمت جلو و شکم احســاس شــود، زایمان راحت تری 

خواهد داشت .

بیشتر بدانیم

 روش های خانگی
 برای وز نشدن موها 

موی وز ناشــی از مراقبت نامناسب است البته نه 
به این معنا که با خریــد محصوالت گران قیمت یا 
مراجعه مکرر به ســالن های زیبایی پــول زیادی 
بپردازید. با چند توصیه ساده و چند روش خانگی، 

به بهبود موهای وزوزی خود اقدام کنید.
چند نکته به منظور پیشگیری از وز شدن موها
  از آن جــا کــه دلیــل اصلی مــوی وز، خشــکی 
موهاســت، آن ها را در حالی که خشــک هستند 
برس یا شانه نکنید چون باعث شکستگی و تشدید 

وزی مو می شود.
  توصیه می شود بعد از هر شست و شو، رطوبت 
موها به  آرامی با حوله خشک گرفته شود و با کمک 
انگشتان مرطوب دست و کمی نرم کننده  پس از 
حمام، موها را صاف کنید و اجازه دهید به  حالت 

طبیعی خشک شود.
 برس و شــانه با اندازه ای مناســب، با  کیفیت و 
متناسب با حجم و جنس موهای تان برای صاف 

کردن استفاده کنید.
  اگر برای خشک  کردن موها ناچارید از سشوار 
استفاده کنید حتما از سری پخش کننده حرارت 
سشوار استفاده شــود تا از متمرکز شدن حرارت 
روی یک نقطه از ســر پیشــگیری شــود. برای وز 
نشدن موها، فقط ریشه را با حرارت کنترل شده 
سشــوار، خشــک کنید. این کار باعث می شود تا 

رطوبت ساقه و نوک  موها حفظ شود.
 در انتخــاب محصــوالت بهداشــتی و مراقبت 
مو محتــاط باشــید. این که چــه  نوع و چــه مقدار 
لوسیون و نرم کننده استفاده شود به جنس موها 
و حتی فصل ها بستگی دارد. انتخاب درست این 
محصوالت بهتر است با نظر متخصص پوست و مو 

انجام شود.
معرفی چند ماســک خانگــی و ســاده برای 

بهبود موهای وز و خشک
 آووکادو

این میوه سرشــار از مــواد مغذی طبیعی اســت و 
روغن و پروتئین های آن، آب رسان و تقویت کننده 
مناسبی برای موهای وز است. نصف یک آووکادو 
را رنده و با چنــد قطره روغن نعنــاع آن را مخلوط 
کنید. موها را شامپو کنید، بعد از رطوبت گیری، 
ماســک را ۱5 دقیقــه روی موهــا ماســاژ دهید و 

سپس  بشویید.
 روغن نارگیل

تاثیر معجزه آســای این روغن بر کســی پوشیده 
نیست! این روغن بسیار سنگین و  برای نفوذ به 
اعماق مو بســیار مناسب اســت، اما در استفاده 
بیش از حــد آن کمی احتیــاط کنید به خصوص 
اگــر موهای نــازک و ســبکی دارید. یک قاشــق 
غذاخــوری روغن نارگیــل را تا نزدیک به ریشــه 
مــو ماســاژ دهیــد. در صورتــی که روغــن جامد 
است، قبل از اســتفاده، آن را کمی در مایکروویو 
گرم کنیــد. اگر موهای تــان خیلی خشــک و وز 
است، این ماســک را تا صبح روز بعد نگه  دارید و 
بعدموهایتان را  شســت وشــو دهید. این درمان 
شبانه به خشکی پوســت سر در زمســتان و رفع 

شوره خفیف کمک می کند.
  ترکیب موز و روغن زیتون

یک موز را با یک قاشــق غذاخــوری روغن زیتون 
مخلوط و پوره کنید. سپس  مو و پوست سر را با آن 
ماساژ دهید.  بعد از 3۰ دقیقه موی سرتان را کامل 

با شامپو بشویید.
 ترکیب کدو تنبل و عسل

کدو تنبل سرشار از ویتامین های A و C ، بتاکاروتن  
پتاســیم و روی اســت. یک تا دو قاشق غذاخوری 
عسل را به یک فنجان پوره کدو تنبل اضافه کنید 
و موهای تان را با آن ماساژ دهید و برای ۱5 دقیقه 

زیر کاه دوش قرار دهید و بعد بشویید.
 آب شکر

حدود یک قاشق چای خوری شکر در کف دست 
بریزید و با مقداری آب مخلوط کنید و روی موهای 
وز و خشک خود بکشید. با این روش شما در واقع 
یک اســپری موی خانگی درســت کرده اید که با 

چند بار استفاده، تاثیر مثبت آن را خواهید دید.  
 سرکه سیب

شست و شوی موی سر با سرکه سیب باعث صافی 
و درخشــندگی موی شــما می شــود. یک قاشق 
غذاخوری ســرکه را با یک دوم لیوان آب مخلوط 
و روی موهای از قبل مرطوب شــده خود اسپری 
کنید. اگر بوی سرکه آزاردهنده است می توانید 
چند قطره روغن معطر به آن بیفزایید. مو را شانه 
کنید و اجازه دهید 5 دقیقه روی سر بماند و سپس 
بشــویید. اسیدیته ســرکه، کوتیکول های سطح 
خارجی مــو را رفع مــی کند و منجر بــه صافی مو 

می شود.
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بانوان

از نظر طب سنتی  بهترین انتخاب، زایمان طبیعی محسوب می شود. زنان باردار در صورت نداشتن بیماری 

خطرناک می توانند از گیاهانی استفاده کنند که به کمک آن ها زایمان راحتی داشته باشند، البته این نوع 

گیاهان را باید در هفته های آخر بارداری یا چند روز مانده  به وضع حمل مصرف کنند.

بارداری خارج از رحم 
حاملگی خارج از رحم یکی از عوامل مهم در فوت مادران باردار طی 3 ماه اول بارداری است 

غذای اصلی

فاطمه قاسمی 
مترجم

برنج - 2 پیمانه
گوشت چرخ شده - ۱5۰ گرم

 ریحان درشت خرد شده – یک دوم  پیمانه

 سیر در صورت تمایل -  2 حبه
 پیاز - 2عدد

 نمک، فلفل سیاه و زردچوبه – به میزان الزم

ریحان پلو با کوفته ریزه

توجه به عالیم سکته مغزی،  راه نجات جان بیمار
 هفدهم آبان ماه خبر سکته نماینده مجلس 
آلمان روی خروجی سایت های خبری قرار 
گرفت . تکلم نامفهوم و لرزش دست عایمی 
بود که دیگران را به واکنش واداشت . عایمی 
که هنگام سکته مغزی به سراغ همه می آید  و 
اگر اطرافیان متوجه آن شوند می توانند کمک 
 کنند . این موضوع وقتی اهمیت بیشتری 
می یابد که بدانیم سن سکته مغزی کاهش 
یافته و ممکن است هنگامی که از عرض 
خیابان عبور می کنیم جوانی در کنارمان به 
زمین بیفتد و سکته کند. چنان چه مشاور 
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛ 

مهم ترین چالش ما در این زمینه آگاهی مردم 
از عایم سکته مغزی و مراجعه سریع آن ها به 
مراکز درمانی به ویژه از طریق اورژانس است. 
ساالنه  ۱۰۰ هزار مورد سکته مغزی اتفاق 
می افتد. نکته مهم دیگر این است که سکته 
مغزی همچنان به عنوان علت مهم و اصلی 

ناتوانی ها در کشور شناخته می شود.
کاهش سن سکته مغزی

هم اکنون ســکته های مغزی در ســنین ۴۰ 
ســال و در بعضی موارد زیر ۴۰ سال هم دیده 
شده است. البته این روندی است که در دنیا 
اتفاق افتاده و سن سکته مغزی کاهش یافته 

اســت، اما در ایران به شــکل ملموسی پایین 
آمده است که دلیل آن هم سبک زندگی اعم از 
تغذیه ناسالم، مصرف چربی و نمک، فست فود 

و تحرک بدنی ناکافی است.
 اصلی ترین عالیم سکته مغزی

نامتقارن شدن صورت
 ضعف یک طرفه در دست یا پا

 اشکال در تکلم و ... 
افراد با مشــاهده ایــن عایم بایــد در کمتر 
از چهــار ســاعت بیمــار را به مرکــز درمانی 
برســانند.  بهترین مسیر رســاندن بیمار به 

بیمارستان نیز از طریق اورژانس است. 

اگــر در کمتــر از چهــار ســاعت 
بتوانیــم بیمار ســکته مغــزی از 
نوع بدون خــون ریزی دهنده را 
به بیمارســتان برســانیم، حتما 
می توانیم اقدامات خیلی خوبی 
برایش انجام دهیم. مردم زمانی 
که عالیم سکته مغزی را دیدند، 
فکر نکنند  یک عارضه محدود 
و زودگــذر اســت، بلکــه باید به 
ســرعت بــه اورژانــس مراجعــه 

کنند تا در آن جا مطمئن شوند

یکی از عوامل مرگ ومیر مادران در طــول بارداری حاملگی  

خارج از رحم و در ســه ماه اول بارداری است.  به طور معمول 

98   درصد از حاملگی های خارج از رحم درون لوله های رحم 

اتفاق می افتد. جایگزینی ممکن است در نقاط دیگری مانند 

تخمدان، گردنه رحم و حفره شکمی نیز رخ دهد.

بانوان 

پزشکی 
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مخاطب گرامی، سوالی را که مطرح کردید 
نیاز به بررســی دقیق یک مشــاور متخصص 
دارد و الزم اســت حتما این موضوع را جدی 
بگیریــد تا علل آن بررســی شــود. اصــرار به 
تنهایی در چنین مسئله مهمی کافی به نظر نمی رسد و آینده 
دخترتان در گرو تصمیم امروز شماست. در ادامه نکاتی به شما 

پیشنهاد می شود.

  او را روی دنده لجبازی نیندازید
از ســرزنش و توهین به فرزند خود به این دلیل که چرا مدرسه 
نمی رود، بپرهیزیــد. این دو رفتار منفی، هــم اعتماد به نفس 
فرزند شما را پایین می آورد و هم ممکن اســت او را روی دنده 

لجبازی بیندازد. بــا این حال، قاطــع اما با لحنــی مهربان به 
فرزندتان بگویید که نمی تواند با کوچک ترین بهانه ای مدرسه 

رفتن را تعطیل کند. 

  مدرسه نرفتن نباید برایش شیرین شود
شــرایطی را فراهم کنیــد تا روزهایــی که فرزندتــان به دالیل 
نامعقول در خانه می ماند و به مدرســه نمــی رود،  به او خوش 
نگــذرد. بــرای مثــال در چنیــن روزهایــی از بازی، تماشــای 
کارتون و ســرگرمی محرومش کنید تا مدرســه نرفتن برایش 

شیرین نشود.

  عوامل آزاردهنده بودن مدرسه را کشف کنید
خیلی دوســتانه و صمیمانه از او بخواهید تا اتفاقات شیرین و 
تلخی را که تا به حال در مدرســه و کالس برایش اتفاق افتاده 

اســت،  برای شــما تعریف کند. ســعی کنید متوجه شوید چه 
عواملــی در مدرســه او را آزار می دهد. می توانیــد با همراهی 
فرزندتان، فهرســتی از آن چه در مدرســه خوشــایند اوست و 
آن چه دوســت ندارد، تهیه کنید. در ادامه روی تک تک موارد 
درنگ کنید و از او بپرسید چرا این مورد خوشایند یا ناخوشایند 

اوست؟ 

  آیا مشکلش ضعف درسی است؟
اگر دلیــل بی عالقگی فرزند شــما به مدرســه، ضعف درســی 
اوست، با او حتمًا در خانه کار کنید تا با آمادگی کافی سر کالس 
درس حاضر شود. با این کار، شــما اضطراب او را در خصوص 
خجالت کشــیدن و تنبیه شــدن در کالس، درمان می کنید و 
شاید به مرور، نظرش درباره مدرسه تغییر کند. همچنین اگر 
کسی در مدرســه او را مســخره، تهدید یا اذیت می کند، دلیل 
این کارش را متوجه شوید و با کمک معلم و مسئوالن مدرسه، 
این موضوع را برطرف کنید. بار دیگر تاکید می کنم از کنار این 
موضوع بی توجه نگذرید و به کمک کردن هایش در خیاطی دل 
خوش نکنید چراکه درس خواندن، آن هم در این سن مهم تر از 

هر کار دیگری برای او به نظر می رسد.

دختر12سالهاممیگویدکهدیگرمدرسهنمیروم!
دخترمکالسپنجماستوچندروزپیشگفتدیگرنمیخواهدبهمدرسهبرود.بایدچهکارکنم؟اصرارهایمهم
دیگرفایدهایندارد.دخترخوبیاست،هرروزدرخانهمیماندوبهمندرخیاطیکمکمیکند.بعدازچهارهفته

اولسالتحصیلیتاامروزدیگرمدرسهنرفتهاست.چهکنم؟

تربیت
فرزند

فرزانه عطاران | مشاور تحصیلی

قرارومدار

روزخالهبازیبابچهها

یکی از مفیدترین بازی هــا برای بچه ها، 
خاله بازیــه چــون باعــث میشــه برای 
نقش هایی که در آینده بایــد در اون ها 
قرار بگیرن، مهارت های الزم رو کســب 
کنن. امروز بشینین و با بچه ها خاله  بازی 
کنین. هم نوستالژی خوبی 
برای خودتونه و هم خیلی 

به درد اون ها می خوره...

* درباره پرونده امروز زندگی ســالم، بــه نظر خودتون 
خوبه کــه 60 میلیون هزینه کنیم تــا دولت ماهی 2.5 
بهمون برگردونه؟ فقط دو ســال طول می کشه تا اصل 

پول مون رو برگردونن. بی خیال بابا!
* داستان کبوتر زخمی در صفحه کودک خیلی ناز بود. 

لطفا بیشتر از این داستان ها، چاپ کنین.
* در صفحه ســالمت، طــرز تهیه کالباس و سوســیس 

خانگی را هم آموزش دهید.
* با خواندن مطلب جالب ترین ابتکارهای جهانی برای 
استفاده از انرژی خورشیدی، واقعا برق از سرم پرید! ما 
هنوز دنبال پرایدیم بعد تویوتا داره خودرویی می سازه 

که خاموش نشه. زیبا نیست؟
* نکات کمتر شــنیده شــده درباره انرژی خورشــیدی 

خیلی جالب بود. ممنون.
* دربــاره مطلــب جواب فضــول هــا را چگونــه بدهیم، 
می خواستم بگم که من یک دوست خیلی فضول دارم که 
بی خیال نمیشه و خیلی سه پیچ تر از این حرفاست که به 
قول شما با عوض کردن موضوع، از کارش دست بکشه.
* پرونده امروز زندگی سالم با فاصله، بهترین و جالب 
ترین و به درد بخورترین پرونده زندگی سالم بود و یک 
تلنگر خوب هم به مردم و مسئوالن برای توجه بیشتر به 

این انرژی پاک داشت.

ماوشما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زهــره بین رفقــا معروف بــود بــه »دینامیت متحــرک«. هر 
لحظه آماده انفجار! همه می دانســتیم وقتــی با زهره حرف 

می زنیم باید نهایت احتیاط را داشته باشــیم. زهره آدم زودرنجی 
بود، هر حرفی را به خــودش می گرفت و وای به آن روزی کــه از حرف یا حرکت 
کسی ناراحت می شــد! تا چند تا فحش آب کشــیده و آب نکشــیده نثار طرف 
نمی کرد، ول کن ماجرا نبود! به زحمت باید آرامش می کردیم و تازه وقتی کمی 
آرام می شــد، از خجالت سرخ می شــد و بابت رفتاری که از خودش نشان داده 
بود، اظهار پشیمانی می کرد. همین چند وقت پیش با جمعی از دوستان رفته 
بودیم به یکی از پارک های شهر. وقتی بحث قبولی در آزمون کارشناسی ارشد 

مطرح شد، یکی از بچه ها –واقعا بدون قصد و غرض خاصی- خطاب به 
زهره گفت: »امسال هم کنکور قبول نشدی؟« زهره چشم هایش 

و را ریــز کــرد، صورتــش برافروختــه شــد، صدایــش لرزید 
گفت: »منظورت چیه که به من میگی امســال هم قبول 
نشدی؟ یعنی می خوای بگی من خنگم؟« دوست از همه 

جا بی خبر ما هم هول کــرد و گفت : »نه من فقــط...« که زهره 
پرید وســط جمله اش و با صــدای بلند گفــت: »حرف نزن! 
تو می خواســتی به من تیکه بندازی!« بعــدش هم کار باال 

گرفت و هر دو طرف ماجرا، خشم شان هر لحظه بیشتر می 
شد و هیچ بعید نبود اگر تصمیم به رفتن و جدا کردنشان نمی گرفتیم، 

حتی کار به زد و خورد فیزیکی هم می رسید...

براساسجدیدترینآمارپزشکیقانونی،ایرانیهادرششماه
محوری
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زهرا وافر| کارشناس ارشد روان شناسی بالینی  

نــه فقط امــروز بلکــه حدود 
صــد ســالی می شــود کــه 
تعریف ثروت را به نفت و گاز 
و معــادن فرو کاســته ایم در 
حالی کــه ثــروت واقعی هر مملکتــی نیروی 
انســانی آن اســت. افکار، اندیشــه، تالش و 
کوشــش برای ایجــاد ثــروت باعــث افزایش 
ثروت ملی می شود. بگذارید یک مثال عینی 
بزنــم. خانــواده ای را در نظــر بگیریــد که در 
یــک خانــه قدیمــی بــدون امکانــات رفاهی 
زندگی می کنند اما به علت توســعه شهری، 
زمین خانه ارزشمند شده و میلیاردها تومان 
قیمت پیدا کرده است و هر سال بر قیمت آن 
افزوده می شــود اما رفاه این خانواده بیشــتر 
نمی شود چون این خانه تنها سرپناه خانواده 
اســت و قیمتش فقط روی کاغذ، باعث رفاه 

خانواده نخواهد شــد بلکه درآمد، 
از کار و کوشش اعضای خانواده 
بــه دســت مــی آیــد. مگــر آن که 
خانه هزار متــری را بفروشــند و 
آپارتمــان 200 متــری بخرنــد 
و بخشــی از پــول زمیــن را خرج 

کنند و بعد 

از اتمام پول، دوباره به آپارتمان کوچک تری 
نقل مکان و مابه التفــاوت را خرج کنند و این 
چرخه همچنان ادامه یابد. فروش نفت و گاز 
و منابع طبیعی کشور هم دقیقا حکم فروش 
خانــه و محدودتر کــردن فضای زیســت یک 

ملت در حال و آینده است.

  کار کردن را افتخار بدانیم
گویــی بعضــی مســئوالن و حتــی مــا بــاور 
نکرده ایم تالش و کوشــش انســان اســت که 
باعث ایجاد ثروت می شــود. به نظر می رسد 
توسعه منابع انســانی در غوغای ثروت عظیم 
ایــران گم شــده اســت و فقــط توقــع زندگی 
مرفه بــدون کار و کوشــش را تبلیغ کرده ایم. 
از آوردن پول نفت بر ســر ســفره مردم سخن 
گفته ایــم و آرزوی پولــی در بانــک را کــه بــا 
ســودش راحــت و بدون 
تــالش زندگی کنیم 
داریم. اگر قرار است 
مــن و شــما از لحــاظ 
موفقیتــی  بــه  مالــی 
بایــد  یابیــم،  دســت 
تبدیــل بــه مردمانــی 
شویم که کار و کوشش 
را افتخــار می داننــد 
نــه ایــن کــه کار را بــی 
اهمیــت بنامنــد. نکته 
آخــر این کــه ثروتمنــد 
بودن، به ذهن ثروت ســاز 
نیــاز دارد نــه ذهــن رفــاه طلــِب 

عافیت طلب و تن پرور. 

نفتبهتراست
یاذهنثروتساز!؟
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ثروترااشتباهگرفتهایم.

دکتر مهدی سودآوری| روان شناس و استاد دانشگاه

چه کنیم ات  دینامیت نباشیم؟
 ایرانی ها در 6 ماه نخست امسال، 2.5 درصد بیشتر 

از مدت مشابه پارسال در دعواها زخمی شده اند

یادداشت

این كه شما ســعی دارید با آن ها مانند فرزند خود رفتار كنید و 
درباره این مســئله دغدغه دارید، ارزشمند و قابل توجه است. 
در ادامه چند توصیه به شــما مــادر گرامی بــرای مدیریت این 

موضوع دارم.

این فرایند، تدریجی اتفاق خواهد افتاد  
این طور كه در سوال تان مطرح كردید، به تازگی ازدواج كردید 
و برای شــكل گرفتن ارتبــاط صمیمانه تر با ایــن دو كودك 4 و 
8 ســاله، به زمان احتیاج دارید چون این فرایند طی زمان و به 
تدریج اتفاق می افتــد. بنابراین با کمی صبــر و توجه به نکاتی 

برای بهبود این رابطه، به نظر می رسد به این خواسته قلبی تان 
دست یابید.

باید از شوهرتان کمک بگیرید   
همچنین ارتباط این دو كودك با مادر خود هم مســئله مهمی 
است. اگر مادرشان در قید حیات است و با آن ها ارتباط دارد، 
نوع و میزان ارتباط آن ها با مادرشان مهم است. بهتر است پدر 
برای هر دو كودك با توجه به درك متناســب با سن شان، دلیل 
تغییر شرایط زندگی و خانواده جدید را توضیح دهند. به ویژه 
برای كودك ٤ ســاله كه در شرایط سنی حســاس تری است و 
شــاید به علت نپذیرفتن جایگزینی برای مــادرش، رفتارهای 

خوبی با شما نداشته باشد.

  از مراقبت های افراطی بپرهیزید
گاهی اوقات زنانی كه نقــش مادری برای فرزندان همســر را 
می پذیرند به دلیل نگرانی از این كه نقش خود را به خوبی ایفا 
نكنند، درگیر مراقبت های افراطی یا دادن خدمات بیشــتر از 
حد معمول به كودك می شوند كه این مسئله در دراز مدت باعث 
خستگی و احساس فشار برای مادر می شود و در تربیت كودك 
هم مشكل ایجاد می كند. به همین دلیل باید حواس تان باشد 

از مراقبت های افراطی بپرهیزید.

با همه فرزندان در خانه، عادالنه رفتار کنید  
ممكن اســت شــما احســاس متفاوتی را با دختر خــود تجربه 
كنید كــه ایــن موضوعی طبیعی اســت امــا آن چه مهم اســت 
نحوه رفتار عادالنه شما با هر ســه كودك است. برای برقراری 
ارتباط با آن ها، باید روحیات شــان را بهتر بشناسید و عالیق، 
نیازهــا و اقتضائــات ســنی هركــدام را در ارتباط تــان در نظر 
بگیرید. مشــخص کردن زمان هایی برای تفریح و شادی، یک 
توصیه طالیی برای بهبود روابط تان به نظر می رسد که باید در 

برنامه ریزی هایتان به آن توجه کنید.
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فهیمه ملکی | روان شناس بالینی دانشگاه علوم بهزیستی

بانوان

بســیاری از افــراد وقتــی 
احســاس می کننــد مورد 
تحقیر واقع شده اند، از کوره 
در می روند. مشــخص اســت فردی که 
در وجود خود احســاس حقــارت و خود 
کمتربینی می کند، بیشتر از فردی که در 
درون خود احساس عزت نفس می کند، 
دچار خشــم و عصبانیت می شود. افراد 
خود کمتر بیــن در مواجهه بــا دیگران، 
ممکن اســت هــر حــرف و حرکتی را 
نشانه تحقیر شدن توسط دیگران 
بداننــد و عصبانی شــوند، چون 
اول از همه خودشــان، خود 
را حقیــر می دانند. بهترین 
روان  کــه  راهــکاری 
شناسان به چنین 
افرادی پیشــنهاد 
تقویــت  می کننــد، 
عزت نفس است. آموختن هنرهای 
جدیــد، باالبــردن ســطح علــم و 

سواد، پرورش استعدادها و مهارت های 
ورزشــی و یادگیــری مهارت هــای روان 
شــناختی، از جمله عواملی اســت که به 
بهبود عزت نفس چنیــن افرادی کمک 

می کند.

    معمــوال ریشــه ایــن مشــکل در 
کودکی است

بســیاری از اوقــات عصبانی می شــویم 
چون از کودکی یــاد گرفته ایم این گونه 
مشــکالت مان را حــل کنیــم. هرجــا 
کارمان گیر کرده، یــک دادو بی داد راه 
انداخته ایــم و بعد دیده ایــم که این گونه 
کارمان راه افتاده اســت. پس همیشــه 
همین رویه را تکرار کرده ایم یا همیشــه 
به خودمــان حــق داده ایم تــا زمانی که 
از چیــزی و کســی ناراحــت هســتیم، 
خشم مان را بر ســر دیگران تخلیه کنیم 
تــا آرام شــویم و از تاثیــر بــد رفتارمان بر 

دیگران غافل بوده ایم.

5 گام برای اجرای فن »حرکت چشم«! 
یک تکنیک موثر که به شما برای کنترل خشم کمک می کند اما کمتر 
به آن اشاره شده، فن حرکت چشم اســت. فنی که به تازگی توسط 
روان شناســان تایید و نتایج آن در تحقیقات متعدد توسط استادان 

دانشگاهی ثابت شده است.
این فن یک تمرین موثر است که موجب می شــود اطالعات بین دو 
نیمکره مغز شــما مبادله شود و به این شــکل از حالت برانگیختگی 
خارج و وارد حالت منطقی و آرام شوید. این فن دارای پنج گام است:

1- درباره آخرین موقعیت ناراحت کننده ای که داشته اید، فکر کنید. 
اگر میزان عصبانیت تان را به 10 نمره تقسیم کنید و به حداکثر خشم 
ممکن نمره 10 بدهید، خشم شما در این موقعیت مثال در نمره 6 قرار 
می گیرد. حاال آن موقعیت را با جزئیات و با دقت به یاد بیاورید و اجازه 
بدهید فکرتان پیش برود و کم کم برانگیخته شوید. به محض این که 

خشم تان به نمره 5 یا 6 رسید، وارد مرحله دوم شوید.
2- چشم هایتان را از یک گوشه اتاق به گوشه دیگر اتاق بچرخانید، 
ازچپ به راست و از راســت به چپ. زمانی که شروع به حرکت دادن 
چشم هایتان می کنید، سعی کنید درباره هیچ موضوع خاصی فکر 

نکنید. تنها بر حرکت چشم هایتان تمرکز کنید.
3- زمانی که 25 بار چشــم تان را گردش دادید، دست نگه دارید و 
سطح خشم تان را ارزیابی کنید. نمره خشم تان را روی مقیاس 10 
نمره ای مشخص کنید. در نیمی از افراد پس از انجام این عمل، میزان 

خشم 2 یا 3 نمره کاهش می یابد.
4- افکار خشــم آورتان را دوباره یــادآوری کنید تا به نمره 6 برســد. 
ســپس دوباره افکارتان را رها کنید و مراحل حرکت چشم را انجام 
دهید. بعد از 25 دور، سطح خشم تان را در مقیاس 10 نمره ای اندازه 
گیری کنید. در این زمان ممکن است خشم تان پایین تر از دفعه قبل 

هم آمده باشد. تاثیرات حرکت چشم با هر بار تکرار افزایش می یابد.
5- این مرحله را با چشم های بسته تکرار کنید. ممکن است گاهی در 
موقعیتی باشید که نتوانید فن حرکت چشم را به کار ببرید. یادگیری 
این عمل با چشم های بسته به شــما اجازه می دهد این کار را در هر 
موقعیتی انجام دهیــد و این طور به نظر می رســد که می خواهید به 

چشمان تان استراحت بدهید.

  این تکنیک باید ملکه ذهن تان شود
بعد از ســه بار تکرار حرکت چشــم، حدود 70 درصد مردم کاهش 
زیادی را در افکار و تصورات منفی گزارش می کنند. آنان جمالتی 
مانند این می گویند: »بــا این عمل افکارم دیگــر خیلی مهم به نظر 
نمی رسند و مرا عصبانی نمی کنند«. از آن جا که افکار خشم آور منبع 
بزرگی برای عصبانیت و برآشفتگی هستند، مهم است که ابزاری 
برای متوقف کردن آن ها داشــته باشــیم. به مرور زمان و با تمرین و 
تکرار این فــن، انجام این تکنیــک  ملکه ذهن تان می شــود و در هر 
موقعیت خشم برانگیز و ناراحت کننده ای، با انجام حرکات منظم 
چشم حتی با چشم های بسته و تکرار آن، می توانید خود را آرام کنید 

و وارد مرحله منطقی شوید.

   دعوا سر یک جمله!   احساس حقارت ، عامل اصلی از کوره در رفتن!
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 پاییز است و شــال گردنش! شــما می توانید فقط با انتخاب یک شال گردن مناســب، تیپ و قیافه 
خودتان را کلی تغییر بدهید. شــال های کشــمیر با رنگ های پاییزی گرم مثل قرمز مات، نارنجی، 

خردلی و طیف قهوه ای می تواند برای لباس های طرح دار شــما مناســب باشــد. اگر روی لباس تان 
نقش و طرح خاصی باشد، از یک شال گردن تک رنگ کشــمیر استفاده کنید تا ظاهرتان شلوغ پلوغ به 

نظر نرسد. اگر طرفدار پالتوها و کاپشن های ساده هستید، شال گردن های پرنقش ونگار 
روی لباس شما بهتر جلوه می کند؛ پس می توانید با یک ترکیب رنگ خوب، تفاوتی 

در سبک لباس پوشیدن تان ایجاد کنید. برای این که شال گردن تان شیک تر به نظر 
برســد می توانید از اندازه های متفاوت آن اســتفاده کنید. شــال گردن های خیلی 

بلند معروف به XXL برای لباس های فانتزی مناســب تر هســتند و شــال های هنری 
نازک تر باعث می شوند لباس های تکراری بهتر و زیباتر به نظر برسند. شال های کوتاه  

را می توانید برای مکان های رســمی تر اســتفاده کنید. یکی از روش های مرسوم بستن 
این شال ها به این صورت است که آن را از وســط تا کنید، دور گردن بیندازید 

بعد انتهای شال گردن را از میان الیه وســطی رد کنید و دنباله را روی سینه تان 
بیندازیــد. در بین شــال های بافتنی که بــا کامواهای چندرنگ بافته می شــوند 

آن ها که مدل خاصی دارند و دور گردن حلقه می شوند، گزینه های مناسبی برای 
کت و پالتو هستند. این شال ها اما با کاپشــن های بزرگ اصال ظاهر جالبی ایجاد 

نمی کنند چون باالتنه شما را خیلی بزرگ تر از حالت عادی نشان می دهند.

کدام شال گردن را با کدام لباس هماهنگ کنیم؟ 

بالتازار

   
الهام حبشی

ســبزیجات از مهم تریــن رژیم های غذایی انســان ها هســتند، با وجــود این 
خیلی های مــان عالقه چندانی بــه آن ها به خصوص وقتی که ســفت و خام 
هســتند، نداریــم. روی همین حســاب در مینی مهارت ایــن هفته، فرمول 
ســاخت ُســس مخصوصی را آورده ایم که به ســبزیجاِت خام ، مزه ای قابل 
تحمــل و فراتر از آن منحصربه فرد می بخشــد. شــما می توانید این ســس 
اســتثنایی را که با عنوان »دیپ ســبزیجات« شــناخته می شــود، با روشی 
بســیار ســاده و کم هزینه در منزل تهیه کنید. مواد اولیه یک دیپ غلیظ، از 
درهم آمیخته شــدن ماســت کم چرب و پنیر لیقوان به دســت می آید. بعد 

از مخلوط کردن ماســت و پنیر، نوبت اضافه کردن کمی گشنیز، جعفری، 
 مقداری ســیر رنده شــده و اندکی روغن زیتون و آب لیمو است. اگر حوصله

 هم زدنِ دستی ندارید، همه مواد را توی غذاساز بریزید و کمی بعد، یک معجون 
حسابی تحویل بگیرید. کار هنوز تمام نشده، سس  را یک ساعتی توی یخچال 

بگذارید تا طعم  اجزای مختلف بیشــتر با یکدیگر تلفیق شوند. در این مدت سبزیجات 
باب میل تان را آماده کنید. کرفس، کلم بروکلی، گل کلم، هویج، خیار، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای 
را در اندازه های کوچک برش بدهید و کنار هم بچینید. حاال تنها کاری که باقی مانده نوش جان کردن 

سبزیجات تازه و رنگارنگ با سس مغذی و بدون ضرری است که خودتان هنرمندانه تهیه کرده اید.

پای صحبت ۳ دهه هشتادی باحال درباره قابل اطمینان بودن مطالب اینترنتی  

فضای مجازی؛ مفید، دروغگو یا خطرناک؟
مهسا کسنوی

»توی یه کانال تلگرام خوندم اگر ۴۰ روز ناشتا آبغوره بخوری همه چربی های 
و  دوستان  طرف  از  پیشنهادها  سبک  این  از  شاید  میشه«.  آب  شکمت 
خانواده به شما شده  باشد؛ احتماال هم در جواب این که منبع این راهکار کجاست و آیا قابل 
اعتماد است یا نه، شنیده اید »معلومه که درسته. توی تلگرام/ اینستاگرام خوندم«. شاید 

هم خودتان از این مدل نسخه ها برای دیگران پیچیده باشید. همه مطالب اینترنتی، درست 
و موثق هستند؟ شما چقدر به اطالعاتی که از فضای مجازی می گیرید، اطمینان دارید؟ در 
دورهمی این هفته با »ملیکا اکبری« و »آیدا خیراللهی« ۱۴ساله و »فاطیما فیض آبادی« ۱۶ ساله 
درباره فضای مجازی و قابل اعتماد بودن یا نبودن آن گفت وگو کرده ایم. اگر شما هم به این 

موضوع عالقه مند هستید، دورهمی این هفته را از دست ندهید.
 اگر دوست دارید در جلسه های جوانه حضور داشته باشید،  با شماره های باالی صفحه تماس بگیرید .

دورهمی

گالری

 زندگی سالم
  سه شنبه

 21 آبان  1398    
 شماره 1460

 

بناهای صاف و سالم هم بعد از مدتی، خراب می شــوند و فرو می ریزند، پیزا چطور 
600سال دوام آورده و نیفتاده است؟ اصال نکند عمدا آن را کج ساخته اند تا جلب 
توجه کنند؟ خب، نه! عمدی در کار نبوده است. سازنده های برج، حواس شان به 
نامناسب بودن ِپی و نرمی زمین نبوده و برج نتوانسته وزن خودش را تحمل کند و 
به مرور کج شده است. قبول!  ولی چرا سقوط نمی کند و چطور از زلزله های مهیب 
ایتالیا در سال های گذشته جان سالم به در برده است؟ زمین شناسان می گویند، 
دلیل اصلی پابرجا ماندن برج پیزا، همان کج بودنش است! 
ادعای عجیبی است ولی زمین شناســان دالیل خودشان را 
دارند. آن ها می گویند وقتی موج لرزه ای ســاختمان بلندی 
را هدف قرار می دهد، ابتدا با فرکانســی مشــخص شروع به 

نوسان هم راســتا با محور عمودی می کند. همزمان با حرکت نوســانی طبقات باالیی به 
سمت جلو و عقب، ستون ها و بتن و تیرک های موجود در طبقات پایینی به دلیل نیرویی که 
بر آن ها وارد می شود، تضعیف می شوند و درنهایت بنا به خاطر وزن خودش فرو می ریزد،اما 
در برج پیزا وقتی لرزشی رخ می دهد، بنا مثل ساختمان های کامال صاف حول یک محور 
عمودی نوسان نمی کند بلکه حول محور مرکزی اندک مایل خود شروع به نوسان می کند. 
این حرکت بخش زیادی از انرژی واردشده را که می تواند باعث تخریب شود، مهار می کند. 
از طرف دیگر، عده ای از دانشمندان معتقدند ارتفاع برج و جنس مصالحی که در آن به کار 
رفته، باعــث خاصیت ضدزلزله ای شده اســت؛ برای همین گرچه کج شــده ولی مرتعش 
نمی شود. البته تالش ها برای حفظ برج پیزا هم در سرپا ماندنش بی تأثیر نبوده است؛ مثال 
سال ها پیش مهندسی ترکیب خاصی از نقره را در سمت شمالی برج یعنی  جهت مقابل 
زاویه خمیدگی جاسازی کرد. به این ترتیب باعث شد جاذبه در سمت مقابِل خمیدگی، کار 

منابع: خبرآنالین، یورونیوزخودش را بکند و از خم شدن بیشتر برج و سقوطش جلوگیری کند.

خودکاِر همه  رنگ!  

شاید شما خودکارهای چهاررنگ را که آخِر فناوری بود 
و هرکس یکی از آن ها را داشــت، احســاس خفن بودن 
می کرد یادتان نیاید. درعوض خودکارهای خفن تری را 
که در راه هستند، خواهیددید. لهستانی ها خودکاری 
ســاخته اند که به هر رنگی می تواند بنویسد. در انتهای 
این خودکار، اسکنری وجود دارد که می تواند هر سطح 
رنگی را اســکن کند. در مرحله بعد، یــک ریزپردازنده 
ترکیبــی از رنگ های اصلــی را که بــرای بازتولید رنگ 
ســطح اسکن شــده نیاز اســت، تعیین می کنــد. بعد از 
آن، کارتریج هــای موجود در خــودکار رنــگ  مدنظر را 

فراهم می کنند. به این ترتیــب، کاربر می تواند هر رنگی را که در محیــط اطرافش می بیند، توی 
خودکارش داشته باشد و با آن نقاشــی کند و بنویسد. یک بسته کارتریج جوهری برای ۲00متر 

نوشتن کافی است و باتری لیتیومی این خودکار تا شش ساعت شارژ در خود نگه می دارد.

خروس بی محل در دادگاه!

 خروس بی محل، پرنده ای است که هروقت دلش بخواهد 
می زند زیر آواز. خروس خیلی بی محل، »کوکو« است که 
باعث جریمه شدن صاحبش شده اســت. خانم همسایه 
کوکــو، از او و صاحبــش در دادگاه شــکایت کــرده چون 
نمی توانسته استراحت کند. حاال مگر این خروس طفلکی 
چــه کار کرده اســت؟ دادگاه برای فهمیدن این مســئله، 
پلیسی به محله شاکی می فرستد. در عرض ۲6 دقیقه ای 
که پلیــس آن جا بــوده، کوکــو ۲3بــار قوقولی قوقو ســر 
می دهد، یعنی تقریبا هر یک دقیقه یک بار! صاحب کوکو 
حاال غیر از جریمه نقدی، مجبور شده خروس عزیزش را 

هم از خانه دور کند ولی امیدوار اســت رأی دادگاه تغییر کند. او حتی طومار نوشته و از مردم کمک 
خواسته تا برای برگرداندن کوکو از او حمایت کنند.

          جواب رو کجا میشه پیدا کرد؟

فاطیمــا همان طور کــه متوجــه شــدید، فضای 
مجازی را قابــل اعتماد نمی دانــد. او در مواجهه 
با اطالعات اینترنتــی، روش مخصوص خودش 
را دارد: »مــن موقعیت هــا را بــه دو دســته فوری 
و غیرفــوری تقســیم می کنــم. اگــر در موقعیت 
غیرفــوری قرار بگیــرم، بــرای مطمئن شــدن از 
درستی اطالعات صبر می کنم. شاید با گذشت 
زمان دانشم بیشتر شد یا منبع موثقی پیدا کردم و 
به جواب سوالم رسیدم. اگر موقعیت فوری باشد، 
مثل همان تحقیق تاریخ، یک فرد متخصص قابل 

اعتماد پیدا می کنم«. 
ملیــکا همچنــان اصــرار دارد کــه 
گــوگل، کمک کننــده اســت ولی: 

»اگر بــا جســت وجو در گــوگل به 
جواب هــای متناقــض برســم، 
می روم ســراغ کتاب هــا«. آیدا 
می گویــد اگر مطلبــی برایش 
غیرقابل باور باشد، حتما با یک 

بزرگ تر مشورت می کند. 
شما چه کار می کنید؟ 

مینی مهارت

چرا برج کج پیزا سقوط نمی  کند؟

از نظر روحــی احتیــاج دارم فوتبال جام جهانی یا ســریال 
معروف باشــم تا شــش دانگ مورد توجــه بابــا مامانم قرار 

بگیرم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سالم!

یه گروه محقق در سوئیس، راهی برای پیش بینی رعدوبرق 

پیدا کردن. ای بابا رعدوبرق هم مگه پیش بینی می  خواد؟ همین 

رعدوبرق گوگولی که برای خیلی ها نوید بارونه، می تونه در مناطقی باعث 

سانحه بشه؛ آتش سوزی جنگل ها و مختل کردن خط های انتقال نیرو و ایجاد اشکال 

شماره پیامک 2000999کنترلش کرد.در پرواز هواپیماها، کارهاییه که از رعدوبرق برمیاد و خب از این به بعد میشه 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
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تنهایی دارد بزرگ می شود  

عارفه کیهانی | ۱۶ ساله 

برای فهمیدن این که یک انسان چقدر تنهاست الزم نیست او را پیش روان شناس ببری یا تست های 
افسردگی از او بگیری. برای فهمیدن تنهایی هر کس ببین چقدر هندزفری در گوش می گذارد و 
چقدر از حــرف زدن با بقیه آدم ها طفره مــی رود. ما به راحتی متوجه تنهایــی آدم های اطراف مان 
می شویم و به روی خود نمی آوریم. ما هر روز آدم هایی را در اتوبوس، مترو، خیابان و خیلی جاهای 
 دیگر می بینیم که هندزفری در گــوش دارند و صدای تکــراری تعدادی آدم تکــراری را به صدای

 بغل دســتی خود که ممکن اســت پیرزنی سرشــار از تجربه یا کودکی شــیرین زبان باشد، ترجیح 
می دهند و تعدادشان هم روزبه روز زیادتر می شود. فکر می کنید سهم ما برای کم کردن این تنهایی 
درحال گسترش چیست؟ باز کردن سر صحبت؟ تذکر برای جلب توجه آن ها به محیط اطراف شان؟ 
سهم ما شاید درآوردن هندزفری از گوش های خودمان و عشق ورزیدن به محیطی است که نه تنها 
باعث تنهایی نمی شــود بلکه هر لحظه منتظر این اســت که ما ســراغش برویم و با او قشــنگ ترین 

ساعات مان را تقسیم کنیم.

سس مخصوص سرآشپز

عجایب

         تجربه های خوب و بد

ملیــکا بحــث را با یک تجربه شــخصی، شــروع 
می کنــد: »یک بــار در صفحــه  اینســتاگرامی 
خواندم اگر شــکر و لیمو را با هــم مخلوط کنید 
و روی پوســت بگذاریــد، مثــل الیه بــردار عمل 
خواهدکرد. من این کار را انجام دادم و از اثرش 
راضی بودم اما یکی از دوســتانم خاطره خوبی 
از فضای مجازی ندارد. او بــه توصیه ای درباره 
افزایش رشــد مو عمــل کرد ولــی نتیجه بخش 

می افتــد:  مادربزرگــش  یــاد  آیــدا  نبــود«. 
 »مادربزرگــم از قرص هــای الغــری اســتفاده 
می کرد کــه در فضــای مجازی تبلیغ می شــد 
امــا هیــچ فایــده ای برایش نداشــت. بــه غیر از 
مادربزرگم افراد دیگری را هم می شناسم که با 
اعتماد به فضای مجازی دچار مشکل شده اند. 
یکی از دوستان خانوادگی مان برای چروک های 
صورتــش از روغنی کــه در یک کانال پیشــنهاد 

شــده بود اســتفاده کرد، نه تنهــا چروک هایش 
ازبین نرفت بلکه صورتش پر از جوش های قرمز 
شد«. طبق تجربه دوست های مان، توصیه های 
اینترنتــی در طیفــی از موثــر بــودن، بی فایده و 
خطرنــاک بــودن قــرار می گیرند. وقتــی نتایج 
چیزی این همه متفاوت اســت، چه کار می شود 
دربرابرش کرد؟ از کجا بفهمیم نتیجه اعتماد به 

فضای مجازی، کدام یک از این هاست؟

        کی راست میگه؟

فاطیمــا ترجیــح می دهــد اصال به شــبکه های 
مجــازی اعتماد نکنــد: »من به  فضــای مجازی 
خیلی بدبین هستم و برایش دلیل هم دارم؛ بارها 
شنیده ام که صفحه های اینستاگرامی خبر فوت 
یک بازیگِر زنده را پخش یا شــایعه های دیگری 
درست کرده اند. چطور می شــود به فضایی که 
به راحتی با جان آدم ها بازی می کند، اطمینان 
کرد؟«. ملیکا معتقد است، استفاده غلط عده ای 
از فضای مجازی، اعتبار آن را زیر سوال نمی برد: 
»مطالب واقعی و درســت زیادی هــم در فضای 
مجــازی خوانده ایم. مــن با این حــرف که نباید 
مطالب اینترنتــی را باور کنیــم، مخالفم«. خب 
باالخره اطمینان کنیم یا نه؟ تجربه های خوب را 
معیار قرار بدهیم و هرچه در تلگرام و اینستاگرام 
خواندیم، باور کنیم یا خاطره تجربه های بد را به  

خودمان یادآوری کنیم و بدبین باشــیم؟ ملیکا 
راه حلــی دارد: »من اگر مطلبــی در کانال های 
تلگرامــی ببینــم، حتمــًا اول آن را در گــوگل 
جســت وجو می کنم تا از درســتی اش مطمئن 
شــوم. گوگل معمواًل دروغ نمی گوید«. آیدا اما 
مخالف سرسخت گوگل است و می گوید: »من 
به گوگل اصال اعتمــاد ندارم. یک بــار متنی در 
اینستاگرام دیدم که مطمئن بودم اشتباه است. 
توی گوگل که جست وجو کردم، با تعجب دیدم 
آن اطالعــات غلــط در ســایت های مختلف هم 
آمده و تأیید شده اســت«. فاطیما بــا آیدا موافق 

اســت و تعریف می کند: »بــرای درس تاریخ، 
بایــد دربــاره موضوعــی تحقیــق می کردم. 

با جســت وجو در گــوگل به کلــی مطالب 
متناقض راجع به آن موضــوع برخوردم. 

نمی توانســتم بفهمــم کدامش درســت و کدام 
غلط است. برای همین از آشــنایی که در رشته 
تاریخ تحصیل کرده بود، کمک گرفتم«. خب تا 
این جا رفقای مان جســت وجو کردن اطالعات 
از منابــع دیگــر و کمک گرفتــن از متخصص ها 
را پیشــنهاد کرده اند. شما برای 
اطمینــان از درســتی مطالب 
تلگرامی و اینســتاگرامی چه 
کار می کنید؟ همان طور 
که به جواب این ســوال 
فکــر می کنیــد، بقیــه 
را  گفت وگــو 

هم بخوانید.
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 روان شناس ها
 توصیه می کنند تا قبل 

از ۱۲ سالگی سراغ 
 فضای مجازی نرویم و

 بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی 
با مراقبت و نظارت 

والدین از فضای 
مجازی استفاده کنیم 

نکته
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 دیــدار تیم های اســتقالل تهــران و 
نهــم  هفتــه  در  تبریــز  تراکتــور 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور آغــازی برای 
درخشش شــیخ دیاباته مهاجم خارجی استقالل 
در لیــگ بود که شکســتن طلســم 8 ســال نبردن 
آبی ها در تبریز را به دنبال داشــت. در هفته نهم با 
توجه به شرایط جدولی و آمادگی باالی ستاره های 
تبریــزی، ایــن گونه بــه نظر می رســید که بــاز هم 
استقالل با مشکل مواجه شود ولی این گونه نشد و 
آن ها توانســتند با درخشش شیخ دیاباته و 3 گلی 
کــه او به ثمر رســاند درنهایت 4- 2 پیــروز میدان 
باشــند و بــه 3 امتیاز شــیرین در این بازی دســت 
یابنــد. درخشــش دیاباته در هفته دهــم هم تداوم 
داشــت و ایــن بازیکن با به ثمر رســاندن یک گل و 
حضوری پررنگ در خط حمله، یکی از بهترین های 
تیم استراماچونی مقابل نفت آبادان بود. استقالل 
در چنــد ســال اخیــر بعــد از خریدهــای ناموفــق 
خارجــی یک خرید خوب داشــت که بــرای مدتی 
کوتاه باعث شد تا هواداران این تیم از دیدن فوتبال 
و اقتدار خود در خــط حمله لذت ببرند. مامه تیام 
مهاجم خارجی بود که توسط شفر به استقالل آمد 
و آمــار خیره کننده ای از خود به جای گذاشــت اما 
آبی پوشان در نگه داشتن او ناکام بودند و به همین 
خاطــر او راهــی فوتبــال امــارات شــد. اعتــراض 
هــواداران اســتقالل به ایــن جدایی باعث شــد تا 

مدیران باشــگاه بازهم به ســراغ مهاجــم خارجی 
برونــد اما ایــن بــار نــاکام بودنــد. بازیکنانی مثل 
الحاجی گرو، منشــا و ایسما به استقالل آمدند اما 
هیچ کدام جای خالی تیام را پر نکردند. اما به نظر 
می رســد که بعد از یــک فصل ناکامی، اســتقالل 
گمشــده خود را در خــط حمله پیدا کرده و شــیخ 
دیاباته با کوله باری از تجربه در خط حمله استقالل 
می درخشد؛ درخششی که باعث شده  این بازیکن 
یک بار دیگر به تیم ملی کشورش هم نزدیک شود. 
دیاباتــه آخریــن بــار در رقابت هــای انتخابی جام 
ملت های آفریقا در بازی مقابل گینه برای تیم ملی 
مالی به میدان رفت و از آن به بعد دیگر به تیم ملی 
دعوت نشد و حاال بعد از گذشت حدود 3 سال این 
بازیکن این شانس را دارد که بار دیگر پیراهن تیم 
ملی کشورش را بر تن کند. بر اساس اخبار رسیده 
از مالی، محمد ماگاســوبا سرمربی تیم ملی مالی 
عملکرد دیاباته در لیگ برتر ایران را زیر نظر گرفته 
و با توجه به مصدومیت سکو کویتا یکی از مهاجمان 
اصلی تیمش، به احتمال زیــاد در اردوی بعدی از 
مهاجم اســتقالل برای حضــور در تیم ملی دعوت 
خواهد کرد. مسلما این خبر باعث خواهد شد تا در 
ادامــه رقابت هــای لیــگ برتــر دیاباتــه بــا انگیزه 
بیشــتری در خط حمله اســتقالل بازی کند و این 
خبر بسیار خوبی برای اســتراماچونی و هواداران 

آبی ها خواهد بود.

بــا گذشــت یــک ســوم از فصــل، تیم هــا شــکل 
واقعی شــان را گرفتنــد. مثال مشــخص شــده که 
شهرخودرو همچنان به فوتبال مالکانه عالقه مند 
اســت و تیم یحیی گل محمــدی باالترین مالکیت 
تراکتــور  دارد.  را  پــاس  تعــداد  و  دقــت  تــوپ، 
شــوت زن ترین تیم لیگ است و پرسپولیس بیشتر 
از همه تیم ها در توپ گیری قوی اســت. استقالل 

هم خطرناکترین تیم لیگ از حیث گلزنی است. 
 مالکیت توپ؛ شهرخودرو

شــهرخودرو بــا اختــالف خیلــی کمی نســبت به 
سپاهان باالترین میانگین مالکیت توپ )6. 57( 
را دارد. همچنیــن با میانگیــن 496 پاس با دقت 
8 . 82 در تعداد و دقت پاس هم صدرنشین است. 

 نبردهوایی موفق؛ سایپا
شــاید پیش بینی می شــد کــه تیم امیــر قلعه نویی 
بیشــترین نبردهوایی را داشــته باشــد، اما در این 
آیتم سایپا باالتر و شهرخودرو درکنار سپاهان قرار 

دارد. 
 توپ گیری؛ پرسپولیس

پرســپولیس بــا متوســط 1. 0 بهتر از اســتقالل، 
بیشــترین تکل موفق را دارد. شــاگردان کالدرون 
در هر مســابقه به طور متوســط 4. 12 مرتبه توپ 
را از بازیکنانــی کــه قصــد دریبــل آن هــا را دارند، 

می گیرند. 
 خط حمله؛ استقالل

اســتقالل در 6 هفته اخیر در هر مســابقه حداقل 
2 گل زده تــا مجمــوع گل هــای زده  اش را بــه 21 
برســاند. اســتقالل در کنار شــهرخودرو، 2 تیمی 
هستند که فقط در 2 مسابقه گل نزدند و کم ترین 
ناکامی در گلزنی را داشــتند. اســتقالل باالترین 
نــرخ تبدیل شــوت بــه گل )6. 15درصــد( را هم 

دارد. 
 خط دفاع؛ سپاهان

تیــم امیر قلعه نویــی در این 10 هفته فقط یک گل 
آن هــم از روی نقطــه پنالتی دریافت کرده اســت. 

در نتیجه بیشترین کلین شــیت )9( را هم این تیم 
داشت. 

 خشن ترین؛ پرسپولیس، استقالل و تراکتور
بیشــترین کارت قرمــز بــه بازیکنــان اســتقالل و 
شــاهین داده شــده که 3 بازیکن این 2 تیم اخراج 
شــدند. در حالی که تیمــی 17 مرتبه هم با کارت 
زرد جریمه شــدند. البته پرسپولیس با یک کارت 
قرمز کمتر، 2 کارت زرد بیشــتری گرفته و در کنار 
این 2 تیم حضور دارد. در صورتی که مالک خشن  
بودن را خطای مرتکب شده قرار دهیم تراکتور هم 
با متوسط 17 خطا در هر مسابقه، خشن ترین تیم 

لیگ است. 
 شوت زن ترین؛ تراکتور

شــاگردان دنیزلی در هر مســابقه به طور متوسط 
8. 13 مرتبه دروازه رقیبان شان را با شوت تهدید 
می کننــد. در شــوت در چارچــوب هم ایــن تیم با 
میانگیــن 5. 5 خطرناک تریــن تیــم لیگ اســت. 
باالترین دقت شــوت هم به نام تراکتور ثبت شــده 
کــه نزدیک بــه 40 درصد شــوت های ایــن تیم در 

چارچوب است. 
نفــت  شــده؛  مواجــه  شــوت  کم تریــن   

مسجدسلیمان
در این فصل کمترین شــوت به سمت دروازه نفت 
مسجدسلیمان زده شــده. رقیبان این تیم به طور 
متوسط در هر مســابقه فقط 9. 6 شوت به دروازه 
ایــن تیم  می زنند. بــرای درک بهتــر عجیب بودن 
این آمار کافی اســت بدانیم کــه در هر نود دقیقه، 
میانگین 17. 6 شوت به سمت دروازه شاهین ثبت 
شده اســت. همچنین کم ترین شوت در چارچوب 

مواجه شده هم به نام نفت مسجدسلیمان است. 
 موفقیت در نبرد؛ سپاهان

در مجموع نبردهایی که در طول مســابقه شــکل 
می گیرد، تیــم صدرجــدول بهترین آمــار را دارد. 
بازیکنان ســپاهان در 9. 53 درصد نبردهای این 

فصل شان پیروز شدند.

فوتبالی ها در ســال های گذشــته بارها نسبت به 
پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی انتقاد کردند 
اما هیچ راه حلی به دســت نیامده تا وزارت ورزش 
مجبور شــود از راهی دیگر این مســئله را پیگیری 
کنــد. ژالــه فرامرزیان، معــاون توســعه مدیریت و 
منابع وزارت ورزش با اشاره به جلسه های متعدد 
بــا مدیران صدا وســیما در 2 ســال گذشــته برای 
تعییــن و تکلیف حــق پخش ورزش کشــور گفت: 
»مذاکــرات ما بــا صدا وســیما در حد به رســمیت 
شناختن حق پخش ورزش هم نتیجه نداشته  و در 
آن ســازمان اراده و تمایلی برای حل این مشــکل 
وجود نــدارد و زیر بــار آن نمی رونــد.« معاون وزیر 
حق پخــش  » احیــای  گفــت:  جوانــان  و  ورزش 
تلویزیونی و ورزش جزو تکالیف قانونی وزارتخانه 
اســت و برای همین با تدبیــری که صورت گرفته، 

بــا درخواســت مــا از ســازمان برنامــه و بودجه به 
میزان کارشناسی شده حق پخش ورزش کشور از 
سرفصل اعتبارات سازمان صدا وسیما کاسته و به 
ســرفصل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان اضافه 
خواهد شد. در واقع تهاتر اعتبارات با کمک دولت 
و سازمان برنامه و بودجه بهترین و قانونی ترین راه 
حــل برای احیــای حق پخش تلویزیونــی و ورزش 
اســت و امیدوارم صدا و ســیما تمکین کند و قطعا 
با این حرکــت به زودی بخش مهمــی از نیازهای 
ورزش کشــور بخصــوص در بخش فوتبــال ملی و 
باشــگاه های پر طرفدار اســتقالل و پرســپولیس 
در آســتانه ورود به فرابورس حل می شود.« با این 
شرایط ســازمان بودجه کشور از ســال آینده باید 
مبلغ حق پخش تلویزیونی را از بودجه صداوسیما 

کسر کند و به بودجه وزارت ورزش اضافه کند.

پول از بودجه صداوسیما به وزارت ورزش می رسدترین های لیگ برتر تا پایان هفته دهمنتیجه درخشش در استقالل و لیگ ایران

راهکار جدید برای دریافت حق پخش تلویزیونیاز خشن ترین و شوت زن ترین تا تکنیکی ترین تیم بازگشت دیاباته به تیم ملی مالی بعد از 3 سال

استراماچونی موفق ترین لژیونر 
فوتبال ایتالیا لقب گرفت

در  ایتالیــا  کالچومرکاتــوی  ســایت 
گزارشــی به بررســی عملکــرد بازیکن و 
مربیان لژیونر فوتبال ایتالیا که در خارج 
از ایــن کشــور فعالیــت دارنــد، پرداخته  
و آنــدره آ اســتراماچونی، ســرمربی تیــم 
فوتبــال اســتقالل را به عنــوان بهتریــن 
بازیکــن(  یــا  ایتالیایی )مربــی  لژیونــر 
در  نشــریه  ایــن  اســت.  کــرده  معرفــی 
بخــش دیگــری از گــزارش خــود درباره 
اســتراماچونی، به نارضایتــی او از تاخیر 
باشــگاه اســتقالل در پرداخت حقوق او 
و مهلــت 2 هفته ای که ســرمربی ســابق 
اینتــر و اودینزه به آبی  هــای تهران برای 
اشــاره ای  داده،  مطالباتــش  پرداخــت 
داشــته اســت. کالچومرکاتــو بــا اعطای 
باالتــر  و  اســتراماچونی  بــه   7  .5 نمــره 
قــرار دادن او از افــرادی ماننــد جوزپــه 
ســانینو، ســرمربی تیم هونود بوداپست 
مجارســتان و فدریکو ماکدا، مهاجم تیم 
فوتبــال پاناتینایکــوس یونــان )هــر 2 با 
نمره 7(، نوشــته اســت: » بعد از پیروزی 
4 گله خارج از خانــه مقابل تراکتور، تیم 
اســتراماچونی یــک بــرد 5 گلــه خانگی 
بــه  مقابــل صنعــت نفــت کســب کــرد. 
این ترتیــب تیم او در عــرض 180 دقیقه 
9 گل زد و بــه نظر می رســد که اوضاع بر 

وفق مراد استقالل است. « 

داورزنی از وزارت ورزش و جوانان استعفا کرد
محمدرضا داورزنی به علت نامزدی در انتخابات ریاســت فدراســیون والیبال از سمت خود به عنوان معاون 
قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان اســتعفا کرد. بــه گزارش فارس و به نقــل از پایگاه خبــری وزارت ورزش و 

جوانان، داورزنی استعفای خود را به مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان تقدیم کرد.

سعید علی حسینی رسما از وزنه برداری خداحافظی کرد
سعید علی حسینی قهرمان وزنه برداری جهان، با امضای نامه بازنشستگی خود، رسما از دنیای ورزش حرفه ای 
خداحافظی کرد. به گزارش سایت فدراسیون وزنه برداری؛ علی حسینی یک شنبه 19 آبان ماه در فدراسیون 
وزنه برداری حضور یافت و با امضای نامه رســمی بازنشستگی، از دنیای ورزش حرفه ای خداحافظی کرد. او 
در این نامه، ضمن درخواســت بازنشســتگی از ورزش حرفه ای و قهرمانی، قید کرده که نامش را از سیســتم 
ADAMS )مدیریت و نظارت آنتی دوپینگ( خارج کنند. فدراســیون وزنه برداری کشورمان نیز بعد از تنظیم 
نامه بازنشستگی علی حســینی، این درخواست را به فدراسیون جهانی )IWF( ارســال خواهد کرد تا از این 
پس این وزنه بردار بدشانس از لیست کمیته ضددوپینگ جهانی خارج شود. علی حسینی به رغم شایستگی 

هیچ گاه نتوانست در المپیک وزنه بزند و عمده عمر قهرمانی اش را در محرومیت ناشی از دوپینگ گذراند. 

متقیان با کسب مدال نقره المپیکی شد
پنجمین روز از رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان- دبی پیگیری شد و طی آن  هاشمیه متقیان به دلیل داشتن 
رنکینگ باال بدون حضور در مرحله مقدماتی و به طور مستقیم در لیست فینال این رقابت ها قرار گرفت و با ثبت رکورد 
22٫67 متر در مرحله فینال ماده پرتاب نیزه، کالس F 56، در جایگاه دوم جهان قرار گرفت و به سهمیه پارالمپیک 
رسید. گفتنی است کاروان ایران تاکنون در این رقابت ها موفق به کسب یک مدال نقره توسط مهران نکویی مجد و 2 

نشان برنز توسط علیرضا مختاری و سجاد محمدیان و 3 سهمیه پارالمپیک2020 توکیو شده است. 

گفت وگوی جنجالی سعید مالیی با فدراسیون جهانی 
فدراســیون جهانی جودو بخش هایی از  چت  ماه ها قبل سعید مالیی با مسئوالن فدراسیون جهانی 
را در اختیــار مســئوالن ایرانی قرار داده که حکایت از عالقه و تــالش وافر این جودوکار ایرانی پیش 
از پناهندگی اش برای قبول تابعیت کشــوری دیگر دارد. به گزارش ایســنا فدراسیون جهانی جودو 
اخیرا با ارسال نامه ای به مسئوالن ورزش ایران و ارسال بخشی از چت های سعید مالیی با خانم  لیزا  
مسئول برگزاری مســابقات فدراسیون جهانی جودو تاکید کرده که این جودوکار ایرانی از مدت ها 
پیش به دلیل شــرایط دشــوارش در ایران، به صورت جدی پیگیر پناهندگی اش در کشورهای دیگر 
بوده اســت. این چت ها به صورت اظهارات یکطرفه ســعید مالیی )اظهارات  لیزا  از سوی فدراسیون 
جهانی حذف شــده( و در ضمیمه مستندات و دفاعیات فدراســیون جهانی جودو در دالیل ورودش 

به موضوع مالیی برای مقامات ایرانی ارسال شده است.

متقیان با کسب مدال نقره 
المپیکی شد

از خشن ترین و شوت زن ترین 
تا تکنیکی ترین تیم 

ترین های لیگ برتر تا پایان هفته دهمیک بلیت دیگر برای توکیو

پول از بودجه صداوسیما به وزارت ورزش می رسد

 بازگشت مهدی ترابی
به تیم ملی

استراماچونی موفق ترین 
لژیونر فوتبال ایتالیا

رقم قرارداد ویلموتس و 
 25 هزار یورو دستیارانش لو رفت!

تنها دریافتی کالدرون!

پشت پرده اولتیماتوم سرمربی آرژانتینی به سرخ ها 

راهکار جدید برای دریافت حق پخش تلویزیونی

نتیجه درخشش در استقالل و لیگ ایران

بازگشت دیاباته به تیم ملی مالی 
بعـد از 3 سـال
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 لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد ۳- برایتون یک

ولوورهمپتون ۲- استون ویال یک
لیورپول ۳- منچسترسیتی یک

 اللیگا 
مایورکا ۳- ویارئال یک

اتلتیک بیلبائو ۲- لوانته یک
اتلتیکومادرید ۳- اسپانیول یک

ختافه صفر- اوساسونا صفر
رئال بتیس یک- سویا ۲

 سری آ
کالیاری ۵- فیورنتینا ۲

التزیو ۴- لچه ۲
سامپدوریا صفر- آتاالنتا صفر

اودینزه صفر- اسپال صفر
پارما ۲- رم صفر

یوونتوس یک- میالن صفر
 بوندس لیگا

مونشن گالدباخ ۳- وردربرمن یک
وولفسبورگ صفر- بایرلورکوزن ۲

فرایبورگ یک- فرانکفورت صفر

ونگر مربی بایرن مونیخ نمی شود
بایرن مونیــخ  از  کــواچ  نیکــو  اخــراج 
گزینه های زیادی را به نیمکت باواریایی ها 
لینــک کــرد. یکــی از اصلی تریــن نام هــا 
آرســن ونگــر فرانســوی بــود کــه از زمان 
ترک آرســنال در ماه می ۲018 هدایت 
هیــچ تیمــی را نپذیرفتــه اســت. ونگر اما 
عنــوان  نظــرش  اظهــار  جدیدتریــن  در 
کــرد کــه ســرمربی بایرن مونیــخ نخواهد 
شــد. او که اخیــرا گفته بــود اولی هونس 
تماسی با او داشــته، گفت: »من در بحث 
ســرمربیگری بایرن مونیخ حضــور ندارم. 
اول از همــه بایــد بگویم که مــن هیچگاه 
گزینــه هدایت بایرن مونیخ نبــودم. با من 
در این خصوص تماس گرفته شــد اما من 
سرمربی این تیم نمی  شــوم. این واضح و 
قطعی است.« ونگر در پاسخ به این سوال 
که آیا گفته هایش به منزله خداحافظی او 
از دنیای سرمربیگری است یا خیر گفت: 

»نه، لزوما اینطور نیست.«

اسکوربورد

اخبار

 یاد فصل اول
فصــل نخســت حضور پــپ در 
فوتبال جزیره بی شــباهت به ورود یک سرباز 
تــازه کار به جرگه کهنه ســربازان بی اعصاب 
نبود. آن زمان  پپ شکســت های متعددی را 
متحمل می شــد و سبک کاری اش زیر سوال 
می رفت اما از فصل دوم عنان کار را به صورت 
کامل به دست گرفت و طی ۲ سال بزرگترین 
قــدرت جزیره را ســاخت؛ قدرتی کــه انتظار 
می رفت و می رود که همچنان به ســلطه اش 
ادامه دهد اما نمایش های این فصل، ســطح 
انتظــارات را کاهــش داده اســت. ســیتی به 
طرز غیرقابل باوری در بازی هایی که از رقیب 
عقب می افتد، عمدتا دست هایش را به نشانه 
تســلیم باال می برد. آن ها اکنون بــا 9 امتیاز 
اختالف از لیورپول صدرنشین در رده چهارم 
قرار دارنــد. اختالف امتیازی کــه با توجه به 
زمــان  طوالنی تــا انتهــای فصــل روی کاغذ 
قابــل جبران اســت امــا نه برای این ســیتی. 
فرم فوق العاده لیورپول را هم از یاد نبرید که 
اکنــون به رکــورد بهترین شــروع تاریخ لیگ 
برتر رســیده و انگار تمام خشــم  ۳ دهه اخیر 
را در این فصل فرو خورده تا هر طوری شــده 
قهرمــان شــود. هرچند که پــپ و تیمش اگر 
کمی باهوش بودند، می توانستند با نتیجه ای 
بهتر آنفیلد را ترک  کنند اما خب هم لیورپول 
خیلی قوی بود، هــم آن ها دور از انتظار و  هم 

دا وری...

 بسیج همگانی!
حــاال از ایــن گفته می شــود که گل آفســاید 
لیورپول به اشــتباه پذیرفته شــد و ۲ خطای 
هنــد واضــح مدافعــان لیورپــول در محوطه 
جریمه خودشــان توســط داور نادیده گرفته 
شد تا جایی که پس از هند دوم، پپ گواردیوال 
در حالتی که هیچگاه دیده نشده بود، خطاب 
بــه کمک داور بــا فریادهای هیســتریک از ۲ 
خطای هنــد می نالید. هرچنــد که خیلی ها 
همیــن را هم قبــول ندارند و ایــن اتفاقات را 
خطا نمی  دانســتند؛ حتــی اگر مخالفــان از 
بســیج همگانی اتحادیــه ســخن بگویند که 
قصــد دارد بــه هر شــکلی شــده لیورپــول را 
امســال قهرمان کند. اما حقیقت اینجاست 

که هیــچ تیمی دقیقا مثل لیورپــول از مزیت 
میزبانی در بازی خانگی اســتفاده نمی  کند. 
فقط کافی اســت از بارســلونا راجع به قدرت 
آنفیلد در پی نابودی پیــروزی ۴-صفر آن ها 
در مرحلــه نیمه نهایــی فصــل گذشــته لیگ 
قهرمانان اروپا بپرســید. لیورپول با شکست 
یک شنبه شب منچسترسیتی در آنفیلد حاال 
۴6 بازی خانگی بدون شکست در لیگ برتر 
را پشت ســر گذاشــته؛ رکوردی که با نتیجه 
۲-یــک مقابــل کریســتال پاالس در آوریــل 
۲017 آغــاز شــد. منچسترســیتی 1۳ ماه 
پیش در آســتانه قطع این نوار بــود اما ریاض 
محــرز در آن دیدار یک پنالتی دیرهنگام را از 

دست داد و بازی بدون گل خاتمه یافت.

 مرد کلیدی
هر ۲ تیم یک اســتعداد هجومی داشتند اما 
آنچه که نبرد بزرگ هفتــه دوازدهم را تحت 
تاثیــر قــرار داد در میانــه میدان رقــم خورد. 
فابینیو پس از شــروع آرام در آنفیلد، حاال به 
مهــره اصلی تیم کلوپ تبدیل شــده اســت. 
او ســرعت بــازی بــرای لیورپــول را کنتــرل 
می کند، یــک الیه دفاعی بــرای ۴ نفر عقب 
فراهــم می کند و بــه همکاران خــط میانی 
خــود اجــازه می دهــد تــا در موقعیت هــای 
پیشــرفته از مهاجمان جلو برونــد و از آن ها 
پشــتیبانی کننــد. ارزش او بــرای لیورپــول 
برابر استون ویال در بازی هفته گذشته تایید 
شد، وقتی کلوپ او را روی نیمکت گذاشت 
تا مطمئن شــود که او با دریافــت کارت زرد 
بــازی مقابل ســیتی را از دســت نمی دهد. 
پیش بینی می شد بازیکن باتجربه ای همانند 
فرناندینیو در میانه میدان از منچسترسیتی 
مقابل او قرار داشته باشد اما رودری به عنوان 
هافبک وسط برای سیتی نقش آفرینی کرد 
تا مغلوب تجربه فابینیو شود. او در دقیقه 6 
اولین گل قرمزها را وارد دروازه حریف کرد 
و حکایت مشــت اول در مبــارزه را به صورت 
تیم پــپ کوبید. او بــه خوبی هرچــه تمام تر 
وظایفش در میانه میدان را انجام داد تا سهم 
بزرگــی در تــداوم یکه تــازی لیورپــول برای 
کســب عنوان قهرمانی و پایان حسرت ۳0 

ساله داشته باشد.

 سرود قهرمانی در آنفیلد، 
مچ پپ برای خواباندن است!رساتر از همیشه

یوونتوس یک شنبه شب با یک گل میالن را 
شکســت داد و به صدر جدول بازگشــت اما 
یکــی از اتفاق های مهم این دیــدار، تعویض 
کریســتیانو رونالدو بود. مهاجم پرتغالی که 
در دقیقه ۵۵ از زمین خارج شــده بود پیش 
از پایان بازی ورزشــگاه را ترک کرد. تصاویر 
تلویزیونی نشــان داد که بازیکن یوونتوس با 
عصبانیت زمیــن را ترک می کنــد و پیش از 
ورود بــه رختکن چند کلمه با ســرمربی اش 
صحبــت می کنــد. پائولــو دیبــاال بــه جــای 
رونالــدو وارد زمیــن شــد و تک گل بــازی را 
به ثمر رســاند. ســاری درباره تعویض ستاره 

پرتغالی گفت: »مشــکلی با رونالدو داشــته 
باشم؟ نه. ابتدا از او تشکر می کنم که خود را 
به این بازی رساند با وجود این که در شرایط 
جســمانی خیلــی خوبــی قــرار نداشــت.« 
ســرمربی یوونتــوس در ادامــه اظهــار کرد: 
»ترجیــح دادم او را تعویض کنم چون خیلی 
خوب نبــود. با این حــال او تمام تالشــش را 
کرد تا در شــرایط بازی قرار داشــته باشد.« 
ســرمربی ایتالیایی درباره جریمه احتمالی 
رونالــدو بــه خاطــر عصبانیتــش از تعویــض 

گفت: »برای کســانی که تمام تالش خود را 
می کنند محدودیتی وجود نــدارد. به نظرم 
۵ دقیقه عصبانیت عادی بود. یک سرمربی 
دوســت دارد بازیکنــش هنگام تــرک زمین 
عصبانــی باشــد. اگــر غیــر از این باشــد مرا 
نگران می کند.« این درحالــی بود که کاپلو 
نســبت به حرکت جنجالی رونالدو واکنش 
تندی نشــان داد: »رونالدو در شرایط خوبی 
قــرار نــدارد و تعویضش کامال درســت بود. 
بعــد از این تغییــر، یوونتوس توانســت پیروز 

شــود.« ســرمربی پیشــین رئال مادریــد بــه 
شدت از مهاجم پرتغالی انتقاد کرد و گفت: 
»باید در چنین لحظاتــی مانند یک قهرمان 
رفتار کرد. واقعیت دارد که رونالدو ۳ ســال 
است بازیکنی را دریبل نکرده است. زمانی 
کــه ایــن کار را انجــام مــی داد به یــاد دارم و 
اکنــون ایــن کار را دیباال و داگالس کاســتا 
انجــام می دهنــد.« کاپلو دربــاره این که اگر 
جای ســاری بود چه واکنشی در این شرایط 
نشــان می داد، گفت: »با او بحث می کردم و 
به او می گفتم باید به هم تیمی هایش احترام 

بگذارد.«

CR7 جنجال تعویض

رونالدو جریمه می شود؟!

رونمایی از پیراهن جدید تیم  ملی بلژیک برای رقابت های پیش رو 
که با تغییر لوگوی این فدراسیون هم همراه بود، طراحی جدیدی 

را به نمایش گذاشته است.

تصویر جالب و کمتر دیده شده از دیدار چلسی-کریستال پاالس و  
دیدار دوباره 2  همبازی قدیمی. فرانک لمپارد که حاال روی نیمکت 
چلســی می نشــیند و گری کیهیل که با پیراهن کریستال پاالس 

رودرروی تیم سابقش قرار گرفت.

تصویــری از بهترین بازیکن دیــدار یوونتوس-میــان. همین که در 
این بازی ووچیخ شــزنی بهترین بازیکن زمین شــد، نشان می دهد که 

روسونری خیلی هم  مستحق شکست نبوده.
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تغییر زمان دیدار استقالل و نساجی 
کمیته مســابقات سازمان لیگ فوتبال از تغییر زمان ۴ مسابقه 
از هفته یازدهم و دوازدهم لیــگ برتر فصل ۹۹-۹۸ خبر داد. 
بــه این ترتیب دیــدار تیم های نســاجی مازندران – اســتقالل، 
دوشــنبه ۴ آذر ۹۸ - ســاعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی 

قائمشهر برگزار می شود. 
حسینی به اردوی تیم ملی ملحق شد

مجید حسینی که در بازی گذشته تیمش در لیگ ترکیه موفق 
به گلزنی شده بود، عصر دیروز در پایان تمرین تیم ملی به جمع 
شــاگردان مارک ویلموتس ملحق شــد. با توجه به اضافه شدن 
میــالد محمدی که دیــروز قبل از آغاز تمرین تیــم ملی به مرکز 
ملی فوتبال رســیده بود و طارمی، آزمون و قلی زاده، حســینی 
تنها غایــب اردو بود که این بازیکن هم در پایان تمرین تیم ملی 

خود را به مارک ویلموتس معرفی کرد. 
تکذیب کمک ارزی گل گهر به ویلموتس 

در روزهــای اخیــر شــایعاتی مبنی بــر این که پرداخــت حقوق 
مــارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی تیم ملی ایــران با همکاری 
و مســاعدت باشــگاه گل گهر پرداخت شــده مطرح بــود، اما با 
پیگیری هــای فارس مشــخص شــد کــه چنین چیــزی صحت 
نــدارد. یکــی از مدیران گل گهر در این خصــوص اعالم کرد که 
چنین اتفاقی صورت نگرفته و این مجموعه در این حوزه ورودی 

نداشته است. 
حضور باقری در تمرین تیم ملی فوتبال

کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس دیروز در محل تمرین 
تیــم ملی فوتبال حاضر شــد. باقری که ســال ها در ترکیب تیم 
ملی ایران بازی کرده، برای روحیه دادن به بازیکنان در آستانه 
بازی با عراق در محل تمرین تیم ملی حاضر شده بود. تیم ملی 
فوتبــال ایران روز پنج شــنبه در اردن به مصاف تیم ملی فوتبال 

عراق خواهد رفت. 
پرسپولیس همچنان پیگیر پاداش فیفا

باشگاه پرسپولیس بابت حضور علیرضا بیرانوند، وحید امیری، 
مهدی طارمی و رامین رضاییان مبلغی در حدود 6۸۰ هزار دالر 
باید از فیفا دریافت کند اما این پول که می تواند بخش زیادی از 
مشکالت مالی پرسپولیس را برطرف نماید، هنوز به دست این 
باشگاه نرسیده. انصاری فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد 
از حضورش در این مســند برای پیگیــری این طلب رایزنی ها و 
مکاتباتی با فیفا انجام داده اما هنوز هم مشخص نیست که چه 

زمانی این پول به دست باشگاه پرسپولیس خواهد رسید. 
آزمون در تیم منتخب سایت هواسکورد

ســایت  هواســکورد  با اتمــام هفته شــانزدهم لیگ برتر روســیه 
تیــم منتخب این هفته را معرفی کرد که ســردار آزمون، مهاجم 
ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت در این تیم قرار گرفت. 
سردار در بازی هفته اخیر زنیت مقابل آرسنال توال به تنهایی ۳ 
امتیاز بازی را برای تیمش گرفت. پیش از این سازمان لیگ برتر 

روسیه نیز مهاجم ایرانی را در تیم منتخب هفته قرار داده بود. 

مــارک ویلموتس عنوان گران تریــن مربی تاریخ فوتبال ایــران را از آن خود کرد. تا 
پیــش از مارک ویلموتس، کارلــوس کی روش با قراردادی بــه ارزش ۱/۴ میلیون 
دالر در صــدر بــود. حاال، اما ویلموتس، با قدرت تمام این عنــوان را مال خود کرده 
و بعید اســت به زودی کســی او را در صدر جدول بگیرد. با وجود آنکه فدراســیون 
فوتبــال اعالم کــرد قرارداد مارک ویلموتس با ایران به ازای ۳ ســال ۳/6 میلیون 
دالر )یعنی سالی ۱/2 میلیون دالر( است، اما مدیر برنامه های این مربی ناخواسته 
در جایی رقم را لو داده اســت. مدیر برنامه های ویلموتس اخیرا  در مذاکراتی که با 
باشــگاه رویال انتور بلژیک داشــته، به مســئوالن آن باشگاه گفته اســت: »قرارداد 
ویلموتــس و دســتیارانش برای ســال اول ۳ میلیون یورو ســت، بنابراین اگر شــما 

بخواهید این کادر را به بلژیک بیاورید قاعدتا  باید در همان حدود هزینه کنید. «

مهــدی ترابی که در 2 لیســت پایانی مارک ویلموتس بــرای حضور در تیم ملی 
حضور نداشــت، با تماســی از سوی فدراســیون برای همراهی تیم ملی مواجه 
شــد. ترابی  در هفته های اخیر با پیراهن پرســپولیس درخشــش قابل توجهی 
داشت و توانست با 2 گل، 2 پاس گل و یک پنالتی، چهره شاخص تیمش باشد. 
پیش از آن نیز هافبک سرخ پوشان نمایش های قابل قبولی را در ترکیب قرمزها 
ارایه کرد و عدم دعوت از او باعث تعجب بسیاری از فوتبال دوستان شد. دعوت 
از ترابی در حالی اتفاق افتاد که احســان حاج صفی به علت مصدومیت مجبور 
شد تیم ملی را ترک کند و سرمربی بلژیکی تیم ایران نیز تصمیم گرفت تا شماره 
۹ پرســپولیس را بــار دیگر بــه اردوی تیم ملی فرا بخواند. بــه این ترتیب مهدی 

ترابی هم به جمع غایبان تمرینات پرسپولیس اضافه شد. 

بازگشت مهدی ترابی به تیم ملیرقم قرارداد ویلموتس و دستیارانش لو رفت!

 25 هزار یورو 
تنها دریافتی کالدرون!

پشت پرده اولتیماتوم سرمربی آرژانتینی به سرخ ها 

آنــدره آ  خــاک  گــرد  و  از  پــس 
استراماچونی سرمربی ایتالیایی 
استقالل،  پس از بازی با نفت آبادان و اعتراض 
به مشــکالت مالی باشــگاه، نوبت به گابریل 
کالــدرون رســید تا او هــم با تعییــن مهلت و 
دادن اولتیماتوم به باشــگاه پرسپولیس آژیر 
درآورد.  صــدا  بــه  ســرخ ها  بــرای  را  خطــر 
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته 
پاســخگوی  تیمــش  تمریــن  آغــاز  از  پیــش 
ســواالت خبرنــگاران بــود و از ایــن فرصــت 
اســتفاده کــرد تا مشــکالت مالی باشــگاه را 
رســانه ای کند و از این رهگذر پرسپولیس را 
بابــت عــدم پرداخــت مطالباتــش در تنگنــا 
بگــذارد. کالــدرون بــا بیــان این کــه ظاهــرا 
باشــگاه پرســپولیس حتــی پول بــرای خرید 
شن هم نداشته که زمین تمرین امروز)دیروز( 
تــا  باشــگاه  بــه  دارد،  را  شــرایط  ایــن  مــا 
دسامبر)آذرماه( مهلت داد تا شرایط مالی او 
و تیــم را بهبــود ببخشــد: »مــن تــا دســامبر 
)آذرماه( با باشــگاه همکاری می کنم و سعی 
می کنم با شــرایط کنار بیایم، وظیفه من این 
اســت که کاری نکنم تا این تاریخ به باشــگاه 
صدمــه ای برســد. در ایــن راه جانــم را هــم 
می گذارم و بعد از آن زمانی داریم که تصمیم 

نهایی را اتخاذ کنیم. سال هاســت در فوتبال 
هســتم و تجربــه زیــادی دارم، وقتــی زمیــن 
خــوب نیســت بایــد روی آن شــن بریزنــد که 
منافذ  پوشــیده شــود و ســطح زمین به حالت 
صــاف در بیایــد. ولی ظاهرا حتــی پول برای 
خریــد شــن هم وجود نداشــته کــه زمین این 
شــرایط را دارد. من خیلــی نگرانم و معتقدم 
ما ســت.  مســئله  مهم تریــن  تمریــن  زمیــن 
امیــدوارم مشــکالت مالــی حل شــود، چون 
را  قبلشــان  ســال  مطالبــات  بازیکنــان 
می خواهند و البته می دانم که مدیرعامل هم 
در حال تالش است تا مشکالت حل شود، اما 
واقعیت این اســت که زمین تمرین مهم ترین 

مسئله برای آمادگی یک تیم است.« 
  

کالدرون در حالی به باشگاه اولتیماتوم داده 
که پرســپولیس با کمبود منابع مالی مواجه 
اســت و شــاید اولین پولی که دست باشگاه 
برســد، خرج پرونده های شکایت خارجی ها 
و کروات شود تا خطری پرسپولیس را تهدید 
نکند. در حال حاضر شــکایت ماریو بودیمیر 
پرســپولیس در  از  و دســتیارانش  برانکــو  و 
سرخ هاســت  علیــه  بالقــوه ای  خطــر  فیفــا 
کــه بایــد هرچــه ســریع تر حل و فصل شــود 

تــا داســتان ژوزه مانوئــل تکــرار نشــود. بــا 
ایــن حــال کالــدرون هم بــا توجه بــه قانون 
فیفــا مبنی بر حق فســخ قــرارداد یک طرفه 
بازیکــن و مربــی خارجــی در صــورت عــدم 
پرداخــت مطالباتش در بــازه زمانی 2 ماهه 
مثل همــکار ایتالیایی اش بهتریــن راه را در 
رســانه ای کردن موضوع دیده اســت. البته 
واقعیت این اســت که باشــگاه پرســپولیس 
کالــدرون  مطالبــات  پرداخــت  مــورد  در 

بدقولی و بدعهدی کرده و در حالی که طبق 
توافــق قــرار بــوده قســط اول او ۱25 هزار 
یــورو پرداخت شــود، فقط 25 هــزار یورو به 
ســرمربی آرژانتینی پرداخت شده که اوایل 
مهر ماه بوده است. در واقع کالدرون از قسط 
اول هنوز۱۰۰ هــزار یورو طلب دارد، ضمن 
این که او هزینه هایی هــم برای محل تمرین 
تیــم و تهیه ابزار تمرین کــرده که حدود ۱۸ 
هــزار یورو شــده و از این مبلغ باشــگاه فقط 

۷ هزار یــورو را پرداخته و مابقی باقی مانده 
اســت. به عبارتی کالــدرون ۱۱۱هزار یورو 
از باشــگاه طلــب دارد و قطعــا دســتیارانش 
هــم پول قابــل توجهــی دریافــت نکرده اند. 
در شــرایطی کــه باشــگاه هنــوز نتوانســته 
راهکاری برای حل مشــکل شکایت برانکو و 
دیگر کروات ها پیدا کند، اظهارات کالدرون 
قوز باالی قوز است و شرایط را برای مدیران 

باشگاه بغرنج تر می کند. 

 ⨆⼀㤀㠀　㐀㐀㈀㠀
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