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پشت پرده ماجراجویی جدید 
نتانیاهو

دیــروز مــرزهــای غــزه شاهد تنش هایی مانند 
جنگ های دوروزه در سال های گذشته بود؛ 
تبادل آتشی هدفمند و محدود اما جدی. این 
بار هم شروع ماجراجویی با صهیونیست ها بود. 
درست چند روز پس از انتصاب نفتالی بنت به 
وزارت جنگ، شاهد دو ترور هدفمند در شجاعیه 
غزه و دمشق بودیم.هدف هر دو ترور، رهبران 

جهاد اسالمی بودند.
 چرایی انتخاب رهبران جهاد اسالمی در این 
برهه هــم از نکات حائز اهمیتی اســت کــه از 
گنجایش این یادداشت خارج است اما به طور 
ــرس و هــشــدارهــای پیاپی  کلی مــی تــوان بــه ت
رسانه ها و نهادهای امنیتی اسرائیلی از گسترش 
قــدرت موشکی سرایاالقدس )شاخه نظامی 
جهاد اسالمی( طی دو سال اخیر اشاره کرد. 
به گونه ای که از جنگ ۵۱ روزه به این سو ما شاهد 
نقش آفرینی بیشتر جهاد در ساختار نظامی و 
امنیتی نوار غزه بوده ایم. این نقش آفرینی ها 

در حوزه سیاسی پس از انتخاب زیاد النخاله به 
رهبری جهاد اسالمی هم تسریع یافته است. 
جنبش  نظامی  و  سیاسی  هیئت های  حضور 
جهاد اسالمی در مصر طی ماه های اخیر نشان 
ــرور  ــت.ت دهــنــده فعالیت جــهــاد اســالمــی اس
صهیونیست ها در شجاعیه غزه هدفی مشخص 
داشت؛ بهاءالدین ابوالعطا مشهور به ابوسلیم، 
مردی که از سران نظامی جنبش جهاد اسالمی 
بود. وقتی اهمیت این انتخاب مشخص می شود 
که بدانیم در تاریخ ۲۹ اکتبر )۷ آبان( روزنامه 
امنیتی  نهادهای  به  نزدیک  و  صهیونیستی 
سه  یادداشتی  در  پست«  »اورشلیم  اسرائیل 
دشمن اصلی و سه سرلیست ترور برای اسرائیل 
را معرفی کرده است. سید حسن نصرا... و حاج 
قاسم سلیمانی دو چهره مشهور این یادداشت 
بودند اما نفر سوم کمتر شناخته شده، کسی نبود 

جز »شهید ابوالعطا«.
اورشلیم پست در آن یادداشت شهید اخیر جهاد 
اسالمی را با مؤلفه هایی چون »نماینده ایران در 
جهاد«، »فعال در ساخت موشک های دوربرد« 
و »هــدف تــرور ناکام در ســال ۲۰۱۲« معرفی 
برای  را  ــرور  ت اهمیت  که  ادعاهایی  می کند. 

صهیونیست ها نشان می دهد.
ماجراجویی در مبارزات انتخاباتی

اما از سوی دیگر این ماجراجویی را نمی توان 
خارج از رقابت های انتخاباتی نتانیاهو و احتمال 
باالی برگزاری سومین انتخابات در ماه های پیش 
رو مورد قضاوت قرار داد. نتانیاهو چند روز پیش 
نفتالی بنت وزیر سابق آموزش وپرورش این رژیم 

و رئیس کنونی حزب راست جدید را به عنوان 
وزیر جنگ در کابینه انتقالی منصوب کرد. اقدام 
اخیر صهیونیست ها مهر تاییدی بر این نگرش بود 
که نتانیاهو سعی دارد با همراه کردن تندروها 
و ماجراجویی و تنش های محدود فضای افکار 
عمومی را از فساد به امنیت تغییر دهد و به نوعی 
با مهندسی سازی افکار عمومی شانس خود را 
برای پیروزی در انتخابات جدید بیازماید.گویا 
آمدن نفتالی بنت شروع یک ماجراجویی جدید 
از سوی نتانیاهوست. هدف حمله مستقیم قرار 
دادن رهبران مقاومت حماس و جهاد به صورت 
علنی حداقل در چهار سال گذشته و بعد از جنگ 

۵۱ روزه متوقف شده بود.
تنش ها ادامه می یابد؟

روز گذشته موشک های زیادی از سوی مقاومت 
غزه به سوی سرزمین های اشغالی شلیک شد. 
رسیدن برد موشک ها به ۸۰ کیلومتر و مناطق 
جنوبی تل آویو نشان دهنده حجم باال و واکنش 
جدی جهاد اسالمی به ترور یکی از فرماندهانش 
ــاد نخاله دبیر کــل جهاد اســالمــی  در  ــود. زی ب
واکنش به این حمالت گفت که بنیامین نتانیاهو 
از خطوط قرمز عبور کــرده است و ما به سمت 
جنگ می رویم. سخنان نخاله نشان می دهد این 
تنش ها و پاسخ مقاومت ممکن است در روزهای 
آینده رنگ و بو و قالبی متفاوت از شلیک موشک 
پاسخ  و  موشک  شلیک  تنش  احتماال  بگیرد. 
جنگنده های اسرائیلی بیش از دو یا سه روز ادامه 
نخواهد یافت اما ماجراجویی نتانیاهو آغاز تنش 

و ناامنی است.
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ــای انتخابات می رسیم و  • کم کم به روزه
آقای روحانی مثل سال۹6 می خواهند بسته 
حمایتی بدهند.آقای رئیس جمهور! تبلیغات 
انتخاباتی نکنید. شما همین که تحریم های 

داخلی را متوقف کنید، کافیه!
 لطفا شرط چک برگشتی را از شرایط ثبت  •

نام مسکن حذف کنید. با این روش افراد 
زیادی از ثبت نام جا می مانند.

چرا مبلغ قراردادها در فوتبال باید محرمانه  •
باشد؟ مگر این پول ها از بیت المال هزینه 
نمی شود؟ چرا مردم نباید بدانند؟ جالب 
ــرارداد جدید  ایــن جاست که ابتدا مبلغ قـ
آقـــای مــربــی را ۱۰۰ میلیارد اعـــالم می 
کنند تا وقتی گفتند مثال ۹۰ میلیارد مبلغ 
قراردادبوده  ذهن ها از قبل برای مبالغ باالتر 
آماده شده باشد! در حالی که بسیاری از مردم 

به یک ریالش هم راضی نیستند.
چرا ایرانی ها نباید برنج ایرانی مصرف  •

کنند؟ چرا کاری می کنید که همه مجبور 
باشیم برنج پاکستانی بخوریم؟ در حالی که 
برنج ایرانی رو مردم کشورهای عربی می 

خورند. آیا این انصاف است؟
 آقای روحانی اگر هزارتامیدان نفتی دیگر  •

اقتصادی  مدیریت  وقتی  کنید  کشف  هم 
مملکت فشل باشه هیچ اثــری بر معیشت 

مردم نداره.
 چرا قیمت خودروهای داخلی هرروزگران  •

تر می شه وهیچ سازمانی نظارت نمی کنه؟ 
شایددست هایی پشت پرده است.

 مگر فقط آمــوزش و پــرورش اســت که به  •
پرسنل خود حقوق و مزایا یا پــاداش پایان 
خدمت می دهد؟ چون فقط چنین خبرهایی 
رو در رسانه ها اعالم می کنند. انگار در دیگر 

ادارات، پولی پرداخت نمی شود. طفلی ها!
همه  • بگویید  خبرنگارتان  شهروند  آن  به 

ــد آن چنانی ندارند که گوشت  مــردم درآم
تــا جلویشان  ــان بخرند  ــوم ۱۰۰ت کیلویی 
چرخ کنند. من حقیر و امثال من از قصابی 
محل، گوشت چرخ کرده کیلویی 3۰ تومان 

می خریم. خیلی هم راضی هستیم.

 آقای وزیر! من مدرک مهندسی کشاورزی  •
امــا مسافرکشی می کنم. دقیقا چه  دارم 
کار می کنی شما؟ فقط جلسه و کنفرانس 

وهمایش دردی رو دوا نمی کنه.
ــدر اخــتــالس شده  • ــن مملکت آن ق در ای

که هــزار میلیارد دالر اختالف حساب در 
اهمیت  جمهورمان  کم  رئیس  سخنرانی 

محسوب می شود!
 تورم در بخش مسکن ۱۸۰درصد شده  و  •

جز با کاهش قیمت کاری نمی شه کرد.
روزنامه  • در  که  داری  کاریکاتورکنایه  با 

بابت شعار ســازمــان انتقال خــون اهــدای 
خون اهــدای زندگی چاپ شده مفهومش 
این است که کیسه های خون فقط از قشر 
مرفهان بی درد تأمین می شود در صورتی که 
اهداکنندگان اصلی اقشار متوسط وضعیف 
جامعه هستند که به دلیل اعتقادات شان 

خون خود را اهدا می کنند.
 آقای وزیر بهداشت درود بر شما به خاطر  •

این جمله تان که گفته ای از استیضاح نمی 
ترسید. لطفا سری هم به نیروهای شرکتی 
خصوصا  بهداشتی  مراکز  در  تحول  طــرح 
خراسان جنوبی بزنید  و ببینید که این نیروها 
با حقوق ۸۰۰ هزارتومان برای یک ماه کار 
تمام وقت گذران زندگی می کنند. حضور 
شما حتی بدون هیچ دستاوردی برای آن ها 

آرامش بخش است.
هیچ کسی به فکر ما بازنشسته های آموزش  •

ــرورش نیست. با ایــن که در شهریورماه  و پ
تورم 4۲.۵ درصــدی داشتیم اما حقوق ما 
بازنشستگان آمــوزش و پــرورش فقط ۱۵ 
درصد اضافه شد. اول قرار بود ۱۰ درصد 
ــا به  ــالوه 3۰۰ هــزارتــومــان بدهند ام بــه ع

تعهدشان عمل نکردند.
حــاال که دولــت داره به ســال آخــر نزدیک  •

میشه و باید برای فعالیت های شش ساله اش 
جواب بده، آقایون تازه یادشون اومده که مردم 
خونه ندارن. آقایان! مردم خوب می دانند هر 
کلنگی که االن زمین بخوره هزینه اش گردن 
دولت بعدیه. خیلی مردید جوری عمل کنید 

که توی همین دوسال تموم بشه و بدهکاری 
اش برای بعدی ها نباشه.

 چرا وزارت راه، جاده های اصلی کشور را  •
هنوز بعد از 4۰سال نتوانسته یک طرفه کند؟ 
چــرا پلیس راه قوانین سخت را فقط برای 
رانندگان اتوبوس اجــرا می کند اما راننده 
های کامیون را که باجان راننده و مسافر نگون 

بخت بازی می کنند راحت گذاشته است.
 می خواستم به آقــای روحانی بگم آیــا با  •

حرف،  تورم پایین میاد؟
خواهش می کنم یک گــزارش کامل تیتر  •

در  مسئولین  عملکرد  و  تمهیدات  از  یــک 
جلوگیری از وقوع سیل در پاییز تهیه کنید تا 
از خواب بیدار بشن قبل از بحران! ما ساکنان 

مناطق حاشیه و سیل خیز خیلی نگرانیم.
فشارهای  • از  جمهور  رئــیــس  کــه  همین 

داخــلــی و خــارجــی حرفی بزند و ایــرادی 
بگیرد، می گویند که او جامعه را دوقطبی 
می کند ولی اگر بعضی ها با تمام ابزارهای 
و  وسیما  ــدا  ص همین  مثل  نیرومندشان 
روزنــامــه هایشان مثل کیهان هر حــرف و 
ناسزایی علیه دولت بگویند،  حرف منطقی 
ــی بدانید کــه مــردم  حــســاب مــی شـــود! ول

می دانند تفرقه انداز واقعی کیست.
 چرا همه جا زورشان فقط به افراد ضعیف  •

می رسد؟ اداره مالیات از دستگاه های پوز 
افراد ضعیف وقشرکم درآمد، مالیات اجباری 
اش را می گیرد در حالی که پزشکان فرار 

مالیاتی دارند.
مطالب ستون »هشتگ« خراسان ورزشی  •

که باخط ریــز چــاپ می شــود بسیارسخت 
خوانده می شود. مگرخط درشت قبلی چه 

ایرادی داشت که آن را تغییر دادید؟
 اگر نمی خواهید عابری کشته شود یک پل  •

هوایی البته با آسانسور در بولوار امامت مقابل 
ورودی پارک نصب کنید، لطفا شعار ندهید.

 چرا سازمان دام پزشکی به جای حمایت از  •
بخش خصوصی این قدر به آن ها گیر میده؟

این همه کارشناس حقوق بیکار داریم. چرا  •
به بی سوادها پروانه مشاور امالک می دهند؟

یادداشت  روز

...
  محمد محسن فایضی 

کارشناس مسائل فلسطین 

رئیس جمهور با ارائــه توضیحاتی دربــاره بسته 
حمایتی ۱۸ میلیون خــانــواری اعــالم کــرد که 
براساس این بسته، هر ماه کــارت های بانکی 
خانوارها شارژ می شود تا بتوانند لوازم ضروری 
خود را تهیه کنند.حجت االسالم و المسلمین 
روحانی در نشست شورای اداری استان کرمان با 
اشاره به محدودیت های بودجه ای دولت گفت: 
اگر امروز در شرایط عادی بودیم، هر سال به طور 
متوسط 6۰ میلیارد دالر نفت می فروختیم و 
اگر هر دالر را ۱۰ هــزار تومان محاسبه کنیم، 
مبلغی معادل 6۰۰ هزار میلیارد تومان به دست 
می آمد.رئیس جمهور با یادآوری این که برخی 
اقتصاددانان و نمایندگان مجلس از سال گذشته 
از دولت می خواستند که دالر 4۲۰۰ تومانی را 
کنار بگذارد و سراغ ارز تک نرخی برود، گفت: 
محاسبات دولت نشان می داد که اگر ارز را تک 
نرخی کنیم، قیمت برخی اجناس و کاالهای 
ضروری مردم، دو برابر می شود. روحانی در عین 
حال خاطر نشان کرد: شاید زمانی الزم باشد ارز 
را تغییر دهیم، االن هم خروج تدریجی برخی 
ــم.وی  کاالها از ارز دولتی را مد نظر قــرار دادی
درباره بسته حمایتی که روز دوشنبه اعالم کرده 
بود به ۱۸ میلیون خانوار تعلق می گیرد، گفت: 
دولــت اگر امــروز بخواهد بگوید در کشور چند 
خانواده وضع مالی مناسبی دارند و چند خانواده 
با مشکل مواجه هستند، این طبقه بندی را در 

اختیار ندارد، می توانیم این موضوع را دربیاوریم 
اما باید همه زندگی مردم را در بیاوریم و برای 
من هم سخت بود که اجازه دهم این اطالعات در 
اختیار سازمانی قرار بگیرد. دکتر روحانی اضافه 
کرد: همیشه گفتیم سرک کشیدن در زندگی 
خصوصی و اقتصادی مردم منافع و ضررهایی 
دارد، در هر حال می توانیم محاسبه کنیم که چه 
خانواده هایی نیازمند هستند.وی اظهار کرد: 
در محاسبات نخستین که خطاهایی هم دارد به 
دست آمده که حدود ۲۵ میلیون خانوار در کشور 
داریم، حدود هفت میلیون آن ها وضع زندگی 
مناسبی دارند اما نه آن طور خوب، ۱۸ میلیون 
خانوار هم شرایط سختی دارند. تصمیم داریم 
ماهانه غیر از یارانه، یک بسته حمایتی در اختیار 
آن ها قرار دهیم و کارت های بانکی آن ها را شارژ 
کنیم تا بتوانند لوازم ضروری خود را تهیه کنند.

در همین حال و در شرایطی که برخی کاربران 
فضای مجازی از احتمال آغاز سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین بــرای تامین منابع بسته 
حمایتی خبر داده بودند، بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در پاسخ به سوالی دربــاره سهمیه بندی بنزین 
گفت: این طرف و آن طرف با توئیت شایعه پراکنی 
نشود. مردم نگران نباشند، هر وقت ابالغ شد به 

مردم اطالع رسانی می کنیم.

مسئله آب آشامیدنی کرمان و یزد برای بازه      
30 ساله تثبیت شد

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، 
ارزش مجموع پروژه های افتتاح و آغاز شده در 
4۸ ساعت گذشته در استان کرمان را حدود 
۱4 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: روز 
گذشته هر کارخانه مهمی که در استان های 
کرمان و یزد افتتاح شده، همه در سایه برجام 
بوده و مدیران کارخانه ها اعالم می کردند در 

سایه برجام بسیاری از قطعات ما آزاد شد.
روحانی همچنین  در نشست خبری پایان سفر 
استانی خود نیز گفت: مهم ترین کاری که در 
این سفر انجام شد، تعیین و تثبیت مسئله آب 
آشامیدنی مردم دو استان )کرمان و یزد( برای 
بازه زمانی 3۰ سال آینده بود که خوشبختانه این 
موضوع تصویب و عملیات آن توسط دولت و بخش 

خصوصی اجرایی خواهد شد.

رنجبر-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که 
چندی است به دنبال پایان دادن به کار شرکت 
های خدمات ارزش افزوده است، از ارسال یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت مردم از خدمات 
ارزش افزوده به قوه قضاییه خبر داد.به گزارش 
خراسان، آذری جهرمی عصر روز گذشته با 
با هشتگ هــای "حق الناس"  توئیتی  انتشار 
و "پــایــان وس" نوشت: "گــام تلخ بعدی برای 
کالهبرداران: یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت 
مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی در سامانه 
ــال کردیم.  ــرای قــوه قضاییه ارس ۸۰۰۷ را ب
ــودش! در دنیا  ــرای خ ــورد گینس هست ب رک

سابقه نداره این حجم از شکایت در یک هفته!"
وی همچنین تصویر نامه دیــروز مدیرکل دفتر 
و  مقررات  تنظیم  سازمان  بازرسی  و  حقوقی 
ارتباطات رادیویی خطاب به رئیس دادسرای 
فرهنگ و رسانه تهران درباره شکایات مردم از 
شرکت های وس را به این توئیت پیوست و منتشر 
کرده بود.در این نامه با اشاره به ثبت بیش از یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت در سامانه پیامکی 
۸۰۰۷ بــرای پیگیری مبالغ کسر شــده بابت 
خدمات ارزش افزوده پیامکی توسط مشترکین، 
آمده است: "اطالعات استخراج شده از سامانه 
مذکور و نارضایتی مشترکین)مندرج در همین 

سامانه ها به صورت پیامکی( و همچنین بررسی 
های انجام شده و سوابق قبلی حاکی از آن است 
که بسیاری از معترضان به سرویس یادشده با 
روش های متقلبانه از جمله بدافزار و تبلیغات 
گمراه کننده، عضو خدمات ارزش افزوده پیامکی 
شرکت های فعال در این زمینه شده و شرکت 
ــوه معتنابهی از ایــن دسته از  هــای مذکور وج
مشترکین دریافت کــرده اند.مشترکان تلفن 
همراه می توانند با شماره گیری کد 6#*۸۰۰* 
از میزان مبالغ کسر شده از حساب شان بابت 
خدمات ارزش افزوده پیامکی طی سه سال اخیر 

و نیز شرکت های مربوط مطلع شوند.

توضیحات رئیس جمهور درباره بسته حمایتی 18میلیون خانواری 
اماواگرهای روحانی درباره سرک کشیدن به اطالعات اقتصادی مردم برای شناسایی خانوارها

وزیر ارتباطات خبر داد 

ارسال یک میلیون و 200 هزار شکایت از خدمات ارزش افزوده به قوه قضاییه

آغاز اعزام کاروان های زیارتی 
عتبات عالیات از ابتدای آذر ماه 

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از آغاز 
اعزام کاروان های زیارتی به عتبات عالیات 
از آذرماه خبر داد.حجت االسالم  رحمانی در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اتفاقات اخیر در کشور عراق که باعث توقف 
ورود کاروان های زیارتی به عتبات عالیات 
شده بود، گفت: حفظ امنیت و کرامت زائران 
ایرانی مهم است و با توجه به شرایط عراق، 
اعزام  کاروان های زیارتی به تعویق افتاد.وی 
بیان کرد: با آرام شدن شرایط کشور عراق، دور 
جدید اعزام های عتبات عالیات از اول آذرماه 
آغاز خواهد شد و زائرانی که در این مدت ثبت 
نام کردند و اعزام شان به تعویق افتاده بود نیز 

در ماه آینده مشرف خواهند شد.

دبیر شــورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان 
رهبری در همایش سراسری هیئت های نظارت 
از  یکی  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  بر 
عــوامــل ایــجــاد یــأس در جامعه را بگومگو ها و 
ملت  البته  گفت:  و  دانــســت  حاشیه سازی ها 
ــن تاکتیک کــه در آستانه  ــت و ای هــوشــیــار اس
انتخابات، عده ای با سروصدا و هیاهو بخواهند 
ــردم را از مسائل اصلی پــرت کنند،  ــواس م ح
جــواب نمی دهد. آیت ا... جنتی در واکنشی 
جمهور  رئیس  اخیر  سخنرانی  به  غیرمستقیم 
گفت: حضور در مناصب باال نیازمند سعه صدر و 
روحیه پاسخ گویی است. مردم به حق از مسئوالن 
توقع شفاف سازی دارند؛ به این توقع باید پاسخ 
منطقی داده شــود، عصبانیت و درشت گویی 
پاسخ مناسبی به این مطالبه نیست. باالخره این 
سؤال وجود دارد که ۱۸ میلیارد دالر مداخله 
ارزی در سال ۹6 با چه منطقی انجام شد و چه 
نتیجه ای داشت؟ وی با بیان این که حاشیه سازی 
و دخالت دولــت در انتخابات، محدود کردن 
حق انتخاب مــردم و خــالف حق الناس است، 
ــردم نمی پذیرند که یک مقام ارشد  افـــزود: م

بالفاصله پس از برخورد با فساد بخواهد هر روز 
با سخنان تحریک آمیز کشور را دچار تنش کند. 
جنتی تصریح کرد: الزمه مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات، افزایش امید در جامعه است 
نه بــاز شــدن راه کاندیداتوری عناصر فاسد و 
بی صالحیت؛ اگر دولت بتواند وضع نامناسب 
اقتصادی را سروسامان بدهد، مــردم امیدوار 
می شوند که رأی آن ها در انتخابات مؤثر بوده و بار 

دیگر پر شور پای صندوق ها می آیند.

تغییر گسترده       قبل  از مدت ها  متأسفانه 
استانداران و فرمانداران را شاهد هستیم

ــورای نگهبان ضمن تقدیر و تشکر از  دبیر ش
وزیــر کشور بابت همکاری و تعامل با شورای 
نگهبان خاطرنشان کرد: متأسفانه از مدت ها 
قبل تغییر گسترده استانداران و فرمانداران را 
شاهد هستیم و این احتمااًل برای این است که 
خط آن ها را پیگیری کنند و خیلی از این افراد 
جناحی هستند. به گزارش تسنیم، دبیر شورای 
نگهبان خطاب به ناظران انتخابات هم گفت: 
در این انتخابات بسیاری از شرکت کنندگان، 

افـــراد باصداقت و سالمی هستند کــه دروغ 
نــمــی گــویــنــد، وعـــده پـــوچ نــمــی دهــنــد و رأی 
نمی خرند اما متأسفانه افرادی هم وجود دارند 
که این حدود را رعایت نمی کنند و قانون را زیر پا 
می گذارند. آیت ا... جنتی همچنین از مجلس 
به دلیل اصالح نکردن قانون انتخابات بر مبنای 
سیاست های کلی انتخابات انتقاد کرد و گفت: 
بر اساس قانون فعلی انتخابات، شایستگی و 
شایسته  ساالری افراد اصاًل مطرح نیست، ما اگر 
گفتیم فالنی تأیید صالحیت شده است، معنی 
اش این است که وی از شروط حداقلی مصرح 
در قانون انتخابات برخوردار است نه این که 
شایستگی نمایندگی مجلس شورای اسالمی را 
دارد. آیت  ا... جنتی با بیان این که من همین جا 
ــای رئیسی رئیس قــوه قضاییه و قضات  از آق
ــزود: سال های  صالح واقعًا تشکر می کنم، اف
سال بود که مردم آرزو داشتند با مفسدان دانه 
درشت اقتصادی و افرادی که زور و پول دارند 
و آن هایی که پست می خرند، برخورد شود که 
آقای رئیسی تا حد زیادی در این عرصه موفق 

عمل کرده است.

آیت ا... جنتی: عصبانیت و درشت گویی پاسخ مناسبی به مطالبات مردم نیست 
الزمه مشارکت حداکثری در انتخابات باز شدن راه کاندیداتوری عناصر فاسد نیست 

 قدردانی پاکستان ازخدمات آستان قدس رضوی  به زائران اردو زبان

وزیر امور مذهبی پاکستان از خدمات و اقدامات 
آستان قدس رضوی ویژه زائران اردوزبان در ایام 
اربعین حسینی و شهادت امام رضا)ع( قدردانی 
کرد. به گزارش آستان نیوز، در حاشیه برگزاری 
کنفرانس بین المللی »رحمة  للعالمین« که در 
کشور پاکستان برگزار شد، نورالحق قادری وزیر 
امور مذهبی پاکستان در دیدار با رئیس سازمان 
فرهنگی آستان قــدس رضــوی، از تسهیالت 
ویژه تشرف زائران پاکستانی به مشهد و عتبات 
عالیات عراق خبر داد. وی گفت: با حمایت نخست 
وزیر و مجلس پاکستان برنامه ویژه ای را برای 

حمایت و تقویت زیرساخت های زیــارت مشهد 
ــم. حجت االسالم  و عتبات در دستور کار داری
والمسلمین حجت گنابادی نژاد رئیس سازمان 
فرهنگی آستان قدس رضوی نیز در این دیدار 
بر همکاری های مذهبی و  فرهنگی میان دو 
کشور تاکید کــرد. وی ضمن ارائــه گزارشی از 
اقدامات آستان قدس رضوی در پذیرایی از زائران 
پاکستانی در مرز میرجاوه و در مجموعه حرم مطهر 
رضوی، گفت: مشترکات مذهبی و فرهنگی دو 
کشور ایران و پاکستان باید به همکاری های بیشتر 

میان این دو کشور منجر شود.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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دوئل ترامپ با»کابوس محافظه کاران«! 

 اگــر دونــالــد تــرامــپ در پــی استیضاح در مجلس 
نمایندگان،  در سنا محاکمه شود، این سومین بار در 
تاریخ آمریکا خواهد بود که رئیس دیوان عالی فدرال 
باید ریاست چنین دادگاهی را برعهده بگیرد؛ با این 
حال، این اولین بار خواهد بود که فردی که آشکارا با 
همان رئیس جمهور برخورد کرده است، سرنوشت 
وی را رقم خواهد زد. پیش از این، دونالد ترامپ، جان 
رابرتز،  رئیس دیوان عالی فدرال را "یک فاجعه مطلق" 
و "کابوس محافظه کاران" توصیف کرده بود. رابرتز 
نیز به طور علنی از ترامپ به دلیل حمالت لفظی وی 
علیه برخی از قضات فدرال، به شدت انتقاد کرده 
است.جدال لفظی میان رئیس جمهوری به عنوان 
ــدرال به  ــوان عالی ف رئیس قوه مجریه و رئیس دی
عنوان ارشد ترین قاضی آمریکا در تاریخ این کشور کم 
سابقه است.  بر اساس قانون اساسی آمریکا،  هرگاه 
مجلس نمایندگان موارد اتهامی به رئیس جمهوری 
را تایید کند و استیضاح انجام گیرد،  آن گاه جلسه 
دادگــاه بــرای رسیدگی به اتهامات وارد شــده در 
سنا برگزار می شود و ریاست جلسه را رئیس دیوان 
عالی فدرال برعهده خواهد داشت. در این جلسه،  
پس از قرائت کیفرخواست و دفاع متهم و شکات 
به همراه وکالیشان،  سنا به بی گناهی یا گناهکار 
بودن رئیس جمهوری رای می دهد.  در صورتی که 
حداقل دو سوم سناتورها،  رئیس جمهور را در موارد 
اتهامی گناهکار تشخیص دهند، وی  بدون انجام 
رای گیری جداگانه، به طور اتوماتیک از مقام خود 

خلع خواهد شد.

تحلیل روز

کارتون روز 

توئیت روز

نیویورک تایمز:عربستان تقریبا هیچ فضایی برای 
انتقاد از حکومت سلطنتی را برای مردم  در اجتماع 
ایجاد نکرده و اکنون توئیتر با 9.9 میلیون عضو در 
عربستان، رتبه چهارم جهان بعد از آمریکا، انگلیس 
و ژاپن را دارد و فضایی برای نقد سعودی است. در 
عربستان ۳۷درصد مردم توئیتر دارند درحالی که 
در آمریکا تنها ۱۸درصد از توئیتر استفاده می کنند. 
عربستان توئیتر را فیلتر نکرده اما لیدرهای سرشناس 
مخالفان در توئیتر را شناسایی و دستگیر کرده است. 
همچنین با جاسوسی و خرید سهام  بخشی از کمپانی 
توئیتر به عملیات نرم به نفع حکومت در این شبکه 

اجتماعی می پردازد.

اعتراف تلویحی افیخای ادرعی، سخنگوی عرب 
زبان ارتش اسرائیل به ناکارآمدی سامانه گنبد 
آهنین در مهار تمامی راکت های فلسطینیان: از 
ساعات نخست بامداد  تا ساعت 9  بامداد حدود 
۵۰  گلوله موشکی شلیک شده از نوار غزه به سمت 
اسرائیل رهگیری شد، به گونه ای که گنبد آهنین 

توانست حدود ۲۰ مورد از آن ها را متالشی  کند.

 رژیم صهیونیستی همزمان دو تن از سران جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین را یکی در غزه و دیگری 
در دمشق ترور کرد اما عملیات دمشق، در تحقق 
هدف ناکام بود. در حمله نخست، ابوالعطا، از 
فرماندهان »سرایا القدس« شاخه نظامی جهاد 
و عضو شورای نظامی این جنبش در منزل خود 
در محله »الشجاعیه« در شرق شهر غزه هدف 
ــودش به  ــرار گرفت و خ حداقل یک موشک ق
همراه همسرش به شهادت رسید.در ترور دوم 
که همزمان با ترور اول انجام شد، منزل »اکرم 
العجوری« از ســران جنبش حماس در محله 
»المزه« دمشق در نزدیکی سفارت لبنان هدف 
حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این حمله 
به شهادت »معاذ العجوری« پسر اکرم و شخصی 
دیگر به نام »عبدا... یوسف حسن« منجر شد. 
اکرم العجوری نیز به همراه نوه خود )دختر معاذ( 
و 9 نفر دیگر مجروح شد و رژیم صهیونیستی در 

حذف او ناکام ماند.

دستور مقاومت برای حمالت دقیق	 
اما جهاد اسالمی در بیانیه ای، رژیم صهیونیستی 

را تهدید کرد که قطعا پاسخ این ترورها را خواهد 
داد و برای پاسخ، هیچ حد و مرزی نمی شناسد.
حماس نیز در بیانیه ای نوشت:»ما در جنبش 
حماس اعالم می کنیم که دشمن صهیونیست 
تمام تبعات و نتایج حاصل از این حمله و اقدام 
خطرناک را متحمل خواهد شــد. راه جهاد و 
مقاومت استمرار دارد و هر روز پر رنگ تر می شود 
و جنایت بدون مجازات نخواهد ماند.«در پی این 
دو عملیات، جهاد اسالمی طی ۱۰ساعت حداقل 
۱۰۰ موشک به شهرک های صهیونیستی  و 
همچنین شهر تــل آویــو، شلیک کــرد. فرمانده 
جبهه داخلی رژیــم نیز، ساعات رسمی کاری 
ــور سیاسی( و تحصیلی در شهرهای  )جــز ام
جنوبی و تل آویو را لغو  و دیــروز را تعطیل اعالم 
کرد.تعطیلی، شامل همه شهرک های شمالی 
مجاور غزه شده است. حرکت قطارها از اشدود 
)شمال( تا بئر السبع در شرق نوار غزه متوقف 
و دانشگاه بن گوریون در بئر السبع نیز تعطیل 
شد. یک منبع اسرائیلی در دولت نتانیاهو نیز از 
طریق سرویس اطالعات مصر و دیگر واسطه ها به 
حماس اطالع داد که تل آویو قصد تشدید وضعیت 

ــدارد. با این حال، نتانیاهو با بیان این که  را ن
فرمانده »جهاد اسالمی« مثل یک بمب ساعتی 
بود،گفت: ابوالعطا را ۱۰ روز پیش می خواستم 
تــرور کنم.پس از شلیک ۱۰۰ موشک،که به 
زخمی شدن۲9 صهیونیست منجر شد، اتاق 
عملیات مشترک مقاومت دستور داد که اماکن 
حساس با دقت هدف گرفته شوند. اتاق عملیات 
همچنین تأکید کرد که مقاومت برای پاسخ به 
دشمن طی ساعات آینده کامال آمــاده است.
رژیم صهیونیستی نیز همه پناهگاه ها به عمق 
۷۵ کیلومتر از مرز غزه را باز اعالم کرد. آژیر خطر 
در همه شهرک های شمالی مجاور نوار غزه و 
همچنین ریشون لتسیون، ِگدرا و اشدود و تل آویو 
به صدا در آمد.گروه »ألویة ناصر صالح الدین« 
شاخه نظامی »کمیته های مقاومت مردمی« 
)لجان المقاومة الشعبیة(هم از شلیک دو موشک 
به تل آویو خبر داد. حداقل چهار صهیونیست به 
دلیل اصابت موشک به نزدیکی محله »گان یاونه« 
در نزدیکی شهرک سدیروت مجروح شدند.
شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
نیز  محل تجمع نظامیان صهیونیست در شرق 
رفح را هدف حمالت موشکی خود قرار داد.به 
نظر می رسد که بر خالف چند ماه گذشته دیگر 
قرار نیست موشک های فلسطینی مناطق عاری 
از سکنه اراضــی اشغالی را هدف قرار دهند و 
ممکن است این بار فلسطینی ها مراکز حساس 
مانند ساختمان های دولتی و مراکز نظامی رژیم 

صهیونیستی را هدف قرار دهند.

 شلیک ده ها موشک به تل آویو و مناطق صهیونیست نشین 

در پاسخ به ترور فرمانده ارشد جهاد اسالمی 

خط و نشان مقاومت    امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

مایکل بلومبرگ؛ رقیب جدید ترامپ چه 

تاثیری بر انتخابات آمریکا خواهد داشت؟ 

نبرد میلیاردرها برای 
ریاست جمهوری 

ترامپ تاب دیدن هیچ رقیب نیویورکی را ندارد. 
خــواه هیالری کلینتون، وزیــر خارجه سابق و 
سناتور پیشین این ایالت در انتخابات ۲۰۱6 
باشد؛ خــواه مایکل بلومبرگ، شهردار سابق 
نیویورک که خود را برای انتخابات مقدماتی 
۲۰۲۰ آماده می کند. شهردار سابق نیویورک 
چندی پیش گفته بود دونالد ترامپ برای آمریکا 
فرد خطرناکی است. رئیس جمهور آمریکا نیز 
می گوید: »مایکل کوچک شکست خواهد خورد.« 
چراکه بلومبرگ دموکرات فاقد ویژگی الزم برای 
ریاست جمهوری است. حاال دورخیز بلومبرگ 
۷۷ ساله برای رقابت درون حزبی با بایدن ۷6 
ساله و برنی سندرز ۷۸ ساله و شاید در انتها 
رقابت با ترامپ ۷۳ ساله، انتخابات ۲۰۲۰ را 
به رقابت مشتی نامزد پیر تبدیل کــرده است.
شهردار پیشین نیویورک قصد دارد طی هفته 
جاری برای شرکت در رقابت مقدماتی حزب 
دموکرات در ایالت آالباما ثبت نام کند. مهلت ثبت 
نام برای رقابت مقدماتی دموکرات ها در ایالت 
آالباما از دیگر ایالت ها زودتر تعیین شده است و 
به همین دلیل مایکل بلومبرگ برای شرکت در 
رقابت های این ایالت باید زودتر تصمیم گیری 
کند. مایکل بلومبرگ که ثروت او ۱۷ برابر ثروت 
دونالد ترامپ، دیگر میلیاردر نیویورکی تخمین 
زده می شود در صورت ورود به عرصه رقابت های 
انتخاباتی حزب دموکرات باید با ۱۷ نامزد دیگر 
از جمله جو بایدن، معاون باراک اوباما در دوران 

ریاست جمهوری وی رقابت کند.

 بلومبرگ و دوراهی های 	 
جمهوری خواه-دموکرات

دالر  میلیارد   ۵۲ ثروتش  که  بلومبرگ  مایکل 
تخمین زده می شود، در اصل عضو حزب دموکرات 
ــال ۲۰۰۱ بــه عــنــوان یک  بــوده اســت. او در س
جمهوری خواه وارد عرصه رقابت برای شهرداری 
نیویورک شد. وی پس از موفقیت در این رقابت دو 
دوره دیگر نیز به عنوان شهردار نیویورک انتخاب 
شد و این سمت را تا سال ۲۰۱۲ در اختیار داشت. 
بلومبرگ سال گذشته بار دیگر به عضویت حزب 
دموکرات در آمد. این در حالی است که او با جناح 
پیشروی حزب دموکرات که برنی سندرز، الیزابت 
وارن و الکساندریا اوکازیو کورتز، عضو جوان مجلس 
نمایندگان آن را نمایندگی می کنند اختالف 
نظرهای عمیقی دارد. مایکل بلومبرگ با این 

حال بر اهمیت موضوع تغییرات آب و هوایی تاکید 
زیادی می کند.

آیا بلومبرگ شانسی در انتخابات دارد؟	 
بلومبرگ کسی است که همیشه فعالیت های 
اقتصادی خود را بر مبنای تحلیل داده ها و اطالعات 
پیش برده است. او تعدادی کارشناس نظرسنجی 
و استراتژیست سیاسی در اختیار دارد. در ضمن 
احتیاجی هم به مدرک دانشگاهی در زمینه تحلیل 
کیفی وجود ندارد که بخواهید متوجه شوید عرصه 
سیاسی حزب دموکرات همچنان سیال است. 
از طرفی، شاید بلومبرگ پیروزی خود را حتمی 
می داند ولی در حقیقت موانعی در برابرش وجود 
دارد. برای این که یک نامزد واجد شرایط شرکت 
در مناظره های درون حزبی دموکرات ها شود، 
باید میزان معینی از کمک های مالی کوچک را 
جمع آوری کرده باشد. با این حساب از بلومبرگ 
نه برای مناظره ماه نوامبر و نه برای مناظره های 
بعدی دعوت به عمل نخواهد آمد چرا که او گفته 
بــرای جمع آوری کمک مالی از رای دهندگان 
برنامه ای نـــدارد. در ضمن کسی که فکر کند 
دموکرات ها حاضرند در یک شب تغییر نظر دهند و 
از یک سیاستمدار سابقا جمهوری خواه از نیویورک 
حمایت کنند که حامی کسب و کارهای بزرگ 
است، از نظر مالی محافظه کار است، با بیمه های 
درمانی دولتی و آزادسازی ماریجوانا مخالف است 
و خواهان تقویت پلیس هم هست، از اعتماد به نفس 
باالیی برخوردار است. اگر فرض را بر این بگذاریم 
که بلومبرگ متوجه این موضوع است، آن وقت شاید 
بشود گفت که وارد رقابت ها شده تا مانع از گرایش 
بیشتر حزب دموکرات به سمت سیاست های چپ 
گرایانه شود. جای تعجب نیست که گمانه زنی ها 
درباره ورود بلومبرگ به عرصه رقابت ها زمانی باال 
گرفته که چند میلیاردر مانند بیل گیتس و لئون 
کوپرمن از طرح الیزابت وارن برای وضع مالیات 
6 درصدی بر دارایی باالتر از یک میلیارد دالر ابراز 

نگرانی کرده اند.

پشت پرده سفر اردوغان به آمریکا پس از نامه توهین آمیز ترامپ چیست؟ 

سلطان در اندیشه توشه جدید از کاخ سفید 
رئیس جمهور ترکیه در میانه حجم وسیعی از 
تنش ها با ایاالت متحده آمریکا دیروز برای دیدار 
با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود راهی 
واشنگتن شد. ترامپ، پیش از آغــاز عملیات 
ترکیه در خاک سوریه در نامه ای با الفاظ زشت 
و گستاخانه ای او را مورد خطاب قرار داد. این 
ــان را نیز  نامه خشم مخالفان داخلی  اردوغـ
به دنبال داشته و آن را توهینی به ملت ترکیه 
دانستند.همچنین، ترامپ به صورت صریح از 
ادامه همکاری با کردها و واگذاری چاه های نفت 
سوریه به آن ها سخن به میان آورده و حتی مظلوم 
کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه 
را به کاخ سفید دعوت کرده است. این موضوع 
در شرایطی است که ترکیه مظلوم کوبانی را به 
عنوان یکی از سران پ.ک.ک و تروریست تحت 
تعقیب درجه قرمز در لیست افراد تحت تعقیب 
قــرار داده و بــرای گــزارش منجر به دستگیری 
یا برای سر او 4 میلیون لیره )نزدیک به ۸۰۰ 
هزار دالر( جایزه تعیین کرده است.افزون بر 
این مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت باالی 
آراء، نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخته و 
خواهان تحریم ترکیه شده و کاخ سفید، همچنان 
به خاطر قرارداد موشکی ترکیه و روسیه از تحویل 
هواپیماهای اف ۳۵ به آنکارا خودداری می کند. 
موضوعاتی چون استرداد فتح ا... گولن و تحریم 
هالک بانک ترکیه نیز به قوت خود باقی هستند.

اردوغان در واشنگتن به دنبال چیست؟	 
با وجود مساعد نبودن شرایط برای سفر اردوغان 
به آمریکا، اکنون این مسئله قابل طرح است 
که رئیس جمهور  ترکیه از سفر به واشنگتن 
ــه ایـــن پرسش  ــد؟ در پــاســخ ب ــواه ــی خ ــه م چ
می توان به سه محور اساسی اشــاره کرد:۱- 
بهره  گیری از خودمحوری ترامپ در راستای 
منافع تــرکــیــه:اردوغــان به خوبی از وضعیت 
آگاه  آمریکا  رئیس جمهور  شخصیتی  کیش 
بوده و می داند ضعف دونالد ترامپ در شناخت 
برای  مساعد  زمینه ای  بین الملل  مناسبات 
بهره برداری از تصمیمات غیرمنتظره اوست. در 
شرایط کنونی نیز اردوغان پس از چند تصمیم 
کامال ضد ترکیه ای  کنگره آمریکا، بر آن است 

تا در حالت حداقلی زمینه را بــرای همراهی 
کــاخ سفید با اقــدامــات و مواضع خــود فراهم 
کند. یکی از مهم ترین این انگیزه ها می تواند 
در راستای اقناع ترامپ به همراهی نکردن با 
تصمیمات نمایندگان مجلس آمریکا و سنا علیه 
ترکیه باشد. بنابراین، در سطح ابتدایی تالش 
ــان بر آن است تا بر روان و ذهن دونالد  اردوغ
ترامپ تاثیر بگذارد.۲- جلب حمایت آمریکا 
در زمینه معادالت میدانی سوریه:دیگر انگیزه 
مهم اردوغان از سفر به آمریکا درخصوص درگیر 
شدن این کشور در معادالت میدانی سوریه 
است. ترکیه اکنون وارد معادله ای پیچیده در 
بازی تحوالت شمال سوریه شده که می توان 
آن را همچون مثلثی در نظر گرفت که ضلع اول 
آن محور روسیه، ایران و دولت مرکزی سوریه، 
ضلع دوم آن کردها و آمریکا و ضلع ســوم آن 
دولت ترکیه است. اردوغان به خوبی می داند 
که در بازی پیچیده حمله به شمال سوریه، در 
حالت حداقلی نیازمند مخالفت نکردن روسیه و 
انفعال آمریکا در برابر تجاوزات این کشور است. 
رئیس جمهور ترکیه به خوبی می داند در صورت 
اعمال تحریم های کمرشکن از سوی آمریکا، 
او در آینده نزدیک یعنی در سال ۲۰۲۳ باید 
از عرصه ریاست جمهوری ترکیه برای همیشه 
خداحافظی کند. لــذا در سطح شخصی نیز 
نمی خواهد حمله به شمال سوریه در نتیجه نابود 
شدن اقتصاد ترکیه با تحریم های آمریکا به پاشنه 
آشیل برای ترکیه تبدیل شود.۳- راضی کردن 
آمریکا به ادامه همکاری های نظامی و امنیتی:در 
سطح سوم، اردوغان قصد دارد در دیدار با ترامپ 
برخی از خواسته هایی را که در چند سال گذشته 
همواره در دیدار با مقامات آمریکایی خواستار آن 
بوده است، اجرایی کند. از یک سو، اردوغان به 
دنبال این است تا ترامپ را برای تداوم همکاری 
و فروش جنگنده اف ۳۵ به آنکارا راضی کند. از 
سوی دیگر وی امیدوار است که پرونده تحریم 
هالک بانک و استرداد فتح ا... گولن، را بتواند 
با جلب رضایت ترامپ حل کند تا از این طریق 
موفقیتی را برای طرفداران خود در ترکیه کسب 
کند. آیا اردوغــان با توشه پر کاخ سفید را ترک 

خواهد کرد؟

آمریکا

ارتش آمریکا: به حضور در سوریه، عراق و 
افغانستان ادامه خواهیم داد 

آمریکا در منطقه ماندنی است 
به رغم وعده های مکرر دونالد ترامپ درباره خارج 
کردن نظامیان این کشور از غرب آسیا به ویژه سوریه 
و افغانستان، روند اوضاع نشان می دهد که واشنگتن 
با هدف سیاست زورمدارانه خود قصد حفظ و افزایش 
هرچه بیشتر نیروها و تجهیزات نظامی خود را در غرب 
آسیا دارد.ژنرال »مارک میلی« رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا حضور نظامی این کشور را در منطقه 
غــرب آسیا در راستای منافع امنیت ملی آمریکا 
توصیف کرد و گفت: واشنگتن تا مدت ها به این حضور 
ادامه خواهد داد.میلی در مصاحبه با شبکه خبری 
ABC گفت: نظامیان آمریکایی احتماال تا چند سال 
دیگر در عراق، سوریه و افغانستان حضور خواهند 
داشت.به گفته وی، حدود 6۰۰ نظامی آمریکایی 
در سوریه باقی می مانند.تاکید دوباره واشنگتن بر 
ادامه حضور نظامی در غرب آسیا در حالی است که 
بر اساس اعالم مقامات و مردم کشورهای منطقه، 
آمریکا خود عامل اصلی تقویت و گسترش تروریسم 
در منطقه است.آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۱ 
به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان 
به این کشور حمله کردند اما از آن زمان تا کنون، 
ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان 
رشد چشمگیری داشته و در عین حال واشنگتن 
زمینه فعالیت داعش را نیز در این کشور جنگ زده 
فراهم آورده است.بحران در سوریه از سال ۲۰۱۱ با 
حمایت گسترده آمریکا و متحدان غربی و عربی آن از 
گروه های تروریستی از جمله داعش برای سرنگونی 
دولت قانونی سوریه، نابود کردن محور مقاومت و 
تغییر معادالت منطقه به نفع رژیم صهیونیستی آغاز 
شد و واشنگتن هنوز هم به حضور نظامی غیرقانونی 
خود در شرق سوریه به بهانه حفاظت از میادین نفتی 
ادامه می دهد.از سوی دیگر حضور نظامی آمریکا 
در حوزه خلیج فارس در ماه های اخیر پس از لغو 
معافیت های نفتی ایران و تشدید اقدامات آمریکا 
در زمینه جلوگیری از صادرات نفتی ایران تشدید 
شده است.آمریکا با هدف سیاست فشار حداکثری 
علیه ایران، نه فقط تحریم های خود را علیه تهران به 
حد بی سابقه ای افزایش داده بلکه با افزایش حضور 
نظامی در خلیج فارس و آب های اطراف آن به بهانه 
مقابله با تهدیدات ایران و نیز اعزام ۳۰۰۰ نظامی و 
سامانه های پدافند هوایی و موشکی و هواپیماهای 
جنگنده به عربستان سعودی، عمال زمینه افزایش 
بی ثباتی و ناامنی را در منطقه فراهم کرده است. 
پنتاگون در این باره ادعا کرد، استقرار نیروهای 
آمریکایی در عربستان می تواند قدرت بازدارندگی 
بیشتری را فراهم کند.ترامپ در راستای وعده های 
انتخاباتی خود چند بار بر خروج نیروهای نظامی 
آمریکا از افغانستان و سوریه تاکید کرده است. با این 
حال به رغم وعده های ترامپ، حدود ۱4 هزار نیروی 
آمریکایی همچنان در افغانستان حضور دارند که 

این وضع نشانه ادامه حضور 
نظامی آمریکا در آن کشور 
ــان نامشخص و غلبه  تا زم

ساختار حاکمیتی 
ــر  ــا ب ــ ــکـ ــ ــریـ ــ آمـ

ی  تصمیم ها
ترامپ و کاخ 

ســـفـــیـــد 
است.

 

هر چند مقامات اسرائیلی ابوالعطا را مسئول 
حمالت موشکی و راکتی در ماه های اخیر به 
شهرک های پیرامونی نوار غزه می دانند و از این 
طریق عملیات دیروز را توجیه می کنند، اما این 
حمالت کامال با تحوالت انتخاباتی داخلی اسرائیل 
مرتبط است و در این شرایط، ارتباطی به روابط 
تنشی با نوار غزه ندارد.به نظر می رسد که نفتالی 
بنت، رهبر حزب راست افراطی "یمینا" پس از 
انتخاب به سمت وزیر جنگ  که آرزوی دیرینه وی 
بود و به دنبال استعفای لیبرمن تالش زیادی برای 

احراز آن کرد، با از سرگیری عملیات ترور فعاالن 
فلسطینی می خواهد خود را عامل به سیاست 
مشت آهنینی معرفی کند که در سال های گذشته 
همواره خواهان اعمال آن علیه غزه و گروه های 
فلسطینی حماس و جهاد بوده و از این جهت که 
مبادا گانتز و لیبرمن در یک هفته مانده به پایان 
مهلت تشکیل دولت به توافق برسند و کابینه شکل 
گیرد، خیلی سریع دست به حمله زد تا فرصت 
حاصله از کف نرود. در آن سو هم بنیامین نتانیاهو 
به نظر می رسد با انتخاب بنت به این سمت حساس 
هدفی فراتر از جلوگیری از پیوستن وی به ائتالف 
گانتز را دنبال کرده است. نتانیاهو که به هر دری 
می زند تا در قدرت بماند در هفته های اخیر همواره 
تالش کرده است تا فضای حاکم بر اسرائیل را 
بیش از گذشته امنیتی کند و با تمرکز بر ایران و 

تحوالت پیرامونی، خود را بهترین گزینه برای 
مواجهه با چالش های کنونی معرفی   کند. از این 
رو، عمال بی رغبت نیست که برای امنیتی سازی 
هر چه بیشتر فضا، جنگی نصفه نیمه با نوار غزه راه 
بیندازد. اما در سایه دردسرهای سه جنگ پیشین 
)۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱4( و به نتیجه نرسیدن 
آن ها با وجود حجم گسترده ویرانی ها در نوار غزه 
از آن بیم داشت که اگر هم با انجام حمالتی جنگی 
شعله ور شود، نتیجه احتمالی آن به زیانش تمام 
شود. به همین دلیل برای این که تقصیرات به 
گردنش نیفتد، نیاز داشت که وزیر جنگ  شخصی 
غیر از خود وی باشد و در این میان چه کسی بهتر 
از نفتالی بنت که انتخابش، هم ائتالف راست را 
تقویت و هم او را از پیوستن به جریان رقیب دور 
می کند و هم در سیاست امنیتی کــردن فضای 

اسرائیل سیبلی می شود برای دفع آسیب های 
احتمالی.اما با وجود این برنامه نتانیاهو بعید است 
وی متمایل به یک جنگ تمام عیار با غزه باشد و 
نهایت چیزی که برای امنیتی کردن هر چه بیشتر 
اوضــاع بدان نیاز دارد حمالت دو سویه محدود 
است. ولی گروه جهاد اسالمی فلسطین در اقدامی 
غیر منتظره دامنه واکنش به ترور ابوعطا را فراتر 
از شهرک های اطراف غزه برد و به طور مستقیم 
منطقه تل آویو را هدف حمالت موشکی خود قرار 
داد. این وضعیت هم نفتالی بنت و بنیامین نتانیاهو 
را در برابر موقعیتی دشوار قرار می دهد و باید دید 
در تالفی این حمله به حمالتی گسترده دست 
خواهند زد یا محدود. به هر حال در چنین مواقعی، 
این میدان نبرد است که تعیین کننده است و صرفا 
تصمیمات پیشینی نیست که حرف آخر را می زند.

خودنمایی بنت و بازی نتانیاهو! 

چهره روز

رئیس جمهور مستعفی بولیوی به مکزیک 
پناهنده شد 

مورالس: با قوت برمی گردم 
"ایوو مورالس" رئیس جمهوری مستعفی و چپ گرای 
بولیوی تصویری از خود را در حساب توئیتری، هنگام 
خروج از کشور و عزیمت به کشور مکزیک در داخل 
هواپیما منتشر کرد.او زیر این تصویر نوشت: »برادران، 
من در راه عزیمت به مکزیک هستم. ترک این کشور بنا 
به دالیل سیاسی برایم دردناک است. اما به زودی با 
قوت  برمی گردم.« مورالس همچنین به دلیل اعطای 
پناهندگی سیاسی، از دولت مکزیک قدردانی کرد.
وی که با یک هواپیمای مکزیکی عازم مکزیک بود، 
به طور موقت در فرودگاهی در نزدیکی پایتخت 
پاراگوئه حضور پیدا کرد. دلیل فرود این هواپیما در 
پاراگوئه آن بود که برای سوخت گیری نیاز به فرود 
آمدن داشت. این هواپیما برای سوخت گیری از کشور 
پرو درخواست فرود کرده بود اما مقامات این کشور به 
آن اجازه فرود نداده بودند.مورالس در پی اعتراضات 
مخالفانش به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
با وجودی که قبول کرده بود دوباره انتخابات برگزار 

کند، با فشار ارتش بولیوی مجبور به استعفا شد.

روند تعیین جانشین مورالس	 
به دنبال استعفای مورالس و کناره گیری شمار زیادی 
از معاونان و متحدان وی در دولت و پارلمان، تالش ها 
برای تعیین رئیس جمهور موقت آغاز شده است. 
بر اساس قانون اساسی بولیوی »آدریانا سالواتیرا« 
رئیس سنا می توانست جانشین مورالس شود اما 
او نیز یک شنبه استعفا کرد. از این رو، »ژانین آنز« 
معاون دوم سنای بولیوی گفته که وی آماده است 
کنترل کشور را در دست بگیرد.او که طبق قانون 
اساسی امکان ریاست جمهوری را دارد، با چشمانی 
گریان اظهار کرد که سنا روز سه شنبه جلسه ای 
تشکیل خواهد داد. او از اعضای پارلمانی »حزب 
جنبش سوسیالیسم« وابسته به مورالس خواست 
تا در این جلسه شرکت کنند و راه  حلی طبق قانون 
اساسی بیابند و رئیس جمهوری موقت را تعیین 
کنند.استعفای مورالس باید رسمًا به تأیید »مجمع 
قانون گذاری« که متشکل از اعضای سنا و مجلس 

نمایندگان است، برسد.

حدود دو هفته قبل روزنامه صهیونیستی اورشلیم 
پست در مقاله ای به قلم آنا آرونهایم با مطرح کردن 

وجود »توفانی ایرانی« علیه امنیت رژیم صهیونیستی 
از سه نفر به عنوان افرادی که هدایت کننده این جریان 

هستند نام برد. آن سه نفر قاسم سلیمانی فرمانده 
سپاه قدس، سید حسن نصرا... دبیرکل حزب ا... لبنان 
و بهاء ابوالعطا فرمانده نیروهای القدس جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین بودند.نویسنده مجموعه افراد ذکر 
شده را لیست هدف رژیم صهیونیستی اعالم می کند 

که به صورت بالقوه می توانند توسط این رژیم مورد 
حمله قرار بگیرند.دیروز این رژیم با هدف قرار دادن 
ساختمانی در غزه بهاء ابوالعطا را به شهادت رسانید. 
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این 

روزنامه دست به تحلیل زده یا از طرحی از پیش تعیین 
شده اطالع داشته است. البته با نگاهی به این لیست 

می توان دریافت که سید حسن نصرا... و سردار سلیمانی 
از اهداف غیر قابل دسترس رژیم صهیونیستی محسوب 
می شوند و احتماالً این مقاله نوعی خبر دادن از تروری 

است که دیروز اتفاق افتاد.  

فرا خبر

  صابرگل عنبری
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

درخواست کنترل گروه های فشار

حجت االسالم احمد مازنی عضو فراکسیون امید 
مجلس  با ابراز نگرانی درخصوص این که ممکن 
است در آستانه انتخابات مجلس گروه های فشار 
مشکالتی را برای برخی کاندیداها و هوادارانشان 

آیا  ایــجــاد کنند، گفت: 
اراده ای بــرای کنترل 
ــار و  ــش گــــروه هـــای ف

وحـــــدت شــکــن در 
جامعه وجــود دارد؟ 

/ایسنا

نسبت جبهه پایداری و اصولگرایی

ناصر سقای بی ریا عضو شــورای مرکزی جبهه 
ــان گفتمان اصولگرایی اندکی  ــایــداری: زم پ
منسوخ شده و اکنون گفتمان »نیروهای انقالب« 
مطرح اســت لــذا جبهه پــایــداری اساسا کاری 

ــدارد؛ هر  با اصولگرایی ن
شــخــصــی ارزش هــــای 
انقالبی را قبول داشته 
باشد ما نیز او را قبول 

داریم. /انتخاب

واکنش صریح ظریف به بیانیه 3 کشور  اروپایی 

فقط یک تعهد انجام شده خود را  نشان دهید! 

 حجت االسالم صدیقی 
درباره ماجرای اعتراض  یکی از 

نمازگزاران توضیحاتی ارائه کرد 

عذرخواهی خطیب جمعه 
تهران از یک نمازگزار 

اتفاق  دربــاره  تهران  گذشته  هفته  نمازجمعه  خطیب 
پیش آمده در نمازجمعه و اعتراض یکی از نمازگزاران به 
مشکالت اقتصادی اش توضیحاتی ارائه داد. به گزارش 
تسنیم، هفته گذشته در هنگام ایراد خطبه های نمازجمعه 
از  یکی  صدیقی،  والمسلمین  االســالم  حجت  توسط 
نمازگزاران درخصوص مشکالت معیشتی و بازنشستگی 
خود اعتراضاتی داشت که مسئوالن برگزاری نمازجمعه 
او را به بیرون هدایت کردند. این ماجرا در شبکه های 
اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت. صدیقی دراین باره  
با بیان این که  مردم باید مشکالتشان را در نماز جمعه 
مطرح کنند، افزود:  من از اقدام این فرد ناراحت نبودم ، 
دستم را بلند کردم به نشانه ابراز احساسات و عالقه و توقع 
داشتم بعد نماز پیش من بیاید تا ببینم چه می گوید اما این 
اتفاق نیفتاد. وی تاکید کرد: خدا می داند که من در آن 
لحظه چیز دیگری به ذهنم نرسید وگرنه من انسانی هستم 
که خودم وقتی در نمازجمعه شرکت می کنم در بین مردم 
می روم و مردم هم اگر حرفی دارند و چیزی می خواهند 
بیان می کنند. خطیب نمازجمعه تهران افــزود: زمانی 
که این بزرگوار صحبت می کرد من در جایگاه سخنرانی 
بودم و کسانی هم فکر کردند که وی می خواهد شلوغ کند 

و جلویش را گرفتند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل : 

اعتراضات مردمی ناشی از فشار 
اقتصادی دشمن را به رسمیت 

بشناسیم 
رئیس ســازمــان پدافند غیرعامل گفت : سپر 
امنیتی کشور باید ضمن به رسمیت شناختن 
اقتصادی  فشار  از  ناشی  مردمی  اعتراضات 
دشمن، صف دشمن را از خودی تفکیک کند و با 
مردم حداکثر لطافت و با دشمن حداکثر قاطعیت 
را داشته باشد. به گزارش ایسنا، سردار غالمرضا 
جاللی روز گذشته در کنفرانس پدافند غیرعامل 
مطلب  تصریح  ــن  ای بیان  بــا  کشور  وزارت  در 
کرد: دفاع قاطع از منافع سرزمینی، مشارکت 
ــالح مـــداوم رفتارها و  و مقاومت مــردمــی، اص
تصمیمات اقتصادی، حل مشکالت اقتصادی، 
اصـــالح و هــوشــمــنــدکــردن سیستم تــوزیــع از 
عناصر استراتژی مقاومت فعال اســت. وی در 
ــزود: همه مسئوالن و مــردم باید فهم  ــه  اف ادام
دقیقی از استراتژی مقاومت فعال داشته باشند 
و با دقت باال به آن عمل کنند. نیروهای مسلح، 
ــردم به  دستگاه هــای اجــرایــی و حاکمیتی و م
صورت هماهنگ این استراتژی را اجرا کنند زیرا 
ما در چند الیه با دشمن درگیر هستیم. از سویی 
کسی حق ندارد این استراتژی ملی را برهم بزند. 
کسی که آگاهانه این کار را انجام دهد به کشور 

خیانت کرده است. 

عراقچی: منتظر بررسی طرح 
صلح هرمز در منطقه هستیم 

معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در پاسخ 
به این سوال که برخی رسانه ها به تازگی اعالم 
کــرده اند هیئت های عالی رتبه از عربستان و 
امارات به تهران آمده اند، گفت: »ما منتظر بررسی 
از ســوی کشورهای منطقه  طــرح صلح هرمز 
هستیم و درخصوص مسئله حج تماس هایی 
میان مسئوالن ایرانی و سعودی انجام شده است 
و اکنون نیز تماس هایی در این خصوص وجود 
دارد زیرا این وظیفه اسالمی ماست که مشکالت 
حجاج را حل کنیم.« به گــزارش ایسنا، عباس 
عراقچی که در گفت و گو با بخش عربی شبکه 
آر تی روسیه درباره طرح صلح هرمز توضیحاتی 
ارائه می کرد، افزود: ما به تمام کشورهای منطقه 
حتی کسانی که با آن ها رابطه نداریم از جمله 
عربستان پیام فرستادیم و همه طرف ها را به گفت 
وگو و همکاری مشترک دعوت کردیم و امیدواریم 
که جواب های مثبتی دریافت کنیم. در همین 
چارچوب می توانیم مسائل دیگر از جمله مسئله 
یمن را حل کنیم. عراقچی اعتراضات را حق مردم 
عراق دانست و گفت: دولت عراق باید به مطالبات 

پاسخ دهد.

ادامه دردسر مونوریل 
احمدی نژاد برای دولت روحانی

پس از آن که یک مقام مسئول در گزارشی به 
ــد دولتی خبر داد که  تــعــدادی از مــدیــران ارش
قرارداد مربوط به طراحی، تهیه و تدارک و سپس 
اجرای طرح تک ریل معروف به مونوریل در یکی 
مواجه  مشکالتی  با  کشور  غربی  شهرهای  از 
و پیمانکار پــروژه که از شرکت های نزدیک به 
دولت است با شهرداری آن شهر دچار اختالفات 
ــای اخیر و با ابالغیه  مختلفی شــده، طی روزه
یک مسئول مهم اجرایی به تعدادی از اعضای 
کابینه، مقرر شده این طرح به شورای  عالی فنی 
سازمان برنامه و بودجه منتقل شود تا شورای 
مذکور به عنوان مرجع داوری، به اختالفات آن 

رسیدگی کند.

 تذکر جدی به ادارات 
بابت معطلی سربازان نخبه

یک نهاد مسئول در نامه روزهــای اخیر خود به 
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره 
به ضرورت استفاده مفید از سربازان نخبه جذب 
شــده توسط آن دستگاه هــا، از طوالنی شدن 
فرایند تایید پیشنهادهای این سربازان، تایید 
فعالیت های آن ها و تاخیر در انجام مکاتبات 
مربوط به پایان حضورشان انتقاد کرده و متذکر 
شده با توجه به مشاهده اتالف زمان فــراوان و 
بعضا بیش از شش ماه از سوی نهادهای مربوط 
در به کارگیری و رسیدگی به امور این عزیزان، 
اتخاذ تدابیر ویــژه بــرای حل این معضل، مورد 

انتظار است.

»ابــراز نگرانی« و تهدید به استفاده از 
مکانیسم ماشه آخرین موضع گیری 
ــه کــشــور اروپــایــی طرف  مشترک س
برجام اســت که در خــالل یک بیانیه 
و در اعتراض به غنی ســازی در فردو 
صورت می گیرد. موضعی وقیحانه که 
با واکنش صریح ظریف مواجه  البته 
شد. این موضع اروپایی ها درحالی 
است که آن ها در 18 ماه اخیر اقدامی 
ــداده اند.  ــرای حفظ برجام انجام ن ب
البته اظهارات قبلی مرکل صدراعظم 
آلمان نشان می دهــد که اروپــایــی ها 
ــاره کم و کیف موضع گیری  هنوز درب
در برابر ایــران به نتیجه نرسیده اند. 
هفته  فرانسه  جمهور  رئیس  ماکرون 
گذشته اعالم کرده بود، راهکار فشار 
ــد، امــا به نظر  ــواب می ده ــران ج بر ای
می رسد دیگر کشورهای اروپایی با 
رئیس  نباشند.  مــوافــق  تصمیم  ــن  ای
جمهور فرانسه دوشنبه شب از تماس 
مذاکرات تلفنی موفق اش با ترامپ 
درباره ایران و مسائل ناتو خبر داد. در 
این شرایط وزیــران خارجه سه کشور 
آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه ای 
آن چـــه را »نــقــض تــوافــق هسته ای از 

سوی ایران« خوانده اند، باعث دشوار 
خاورمیانه  در  تنش ها  کاهش  شــدن 
دانسته اند.  کشورهای اروپــایــی در 
حالی که مدعی اند همچنان به برجام 
»پایبند« هستند، پس از گزارش آژانس 
مبنی بر آغاز غنی سازی ایران در فردو، 
هشدار دادند که ممکن است اقداماتی 
علیه ایران از جمله رجوع به مکانیسم 
ماشه و بازگرداندن تحریم های شورای 

امنیت انجام دهند.
 اروپــایــی ها در حالی از ادامــه دادن 
تالش های دیپلماتیک سخن می گویند 
کــه در یــک ســال و نیم گذشته، هیچ 
ــاوردی از ایــن تــالش هــا حاصل  ــت دس
ــای بــرجــام در  ــرف ه نــشــده و دیــگــر ط
قبال خروج آمریکا از توافق هسته ای 
تنها وعده هایی نسیه و انجام نشده را 
انباشته کرده اند. این بیانیه تروئیکای 
اروپایی همان طور که انتظار می رفت با 

واکنش ظریف روبه رو شد. 
به گزارش ایسنا، وزیر خارجه کشورمان 
در پیامی توئیتری از کشورهای اروپایی 
خــواســت فقط یــک تعهد انــجــام شده 
ــود را نشان دهــنــد. وی در توئیت  خ
خود خطاب به وزیران خارجه آلمان، 

که  »وقتی  گفت:  فرانسه  و  انگلیس 
شما مشغول دفع الوقت بودید، ایران 
جریان  به  را  اختالف  رفــع  مکانیسم 
انــداخــت و آن را بــه اتــمــام رســانــد. ما 
اکنون در حــال استفاده از اقدامات 
جبرانی مندرج در پاراگراف ۳۶ برجام 
هستیم. به نامه ششم نوامبر ۲۰18 

من مراجعه کنید.« 
همچنین کاظم غریب آبادی، سفیر و 
نماینده دایم کشورمان در وین، گزارش 
اخیر آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
درباره فعالیت های هسته ای ایران را 
نشان دهنده دسترسی کامل آژانس 
دانست و گفت: با وجود کاهش تعهدات 
ایران تحت برجام که با هدف برقراری 
و تکالیف  تــوازن نسبی میان حقوق 
طرفین انجام می شود، آژانس همچنان 
قادر به راستی آزمایی اجرای تعهدات و 
توقف اجرای بخشی از تعهدات است. 
دایم  نماینده  اولــیــانــوف«  »میخائیل 
ــس بین المللی انرژی  روسیه در آژان
وضعیت  از  انــتــقــاد  ضمن  نیز  اتــمــی 
اجرای برجام، تأکید کرد که تالش های 
جدیدی بــرای از بین بــردن برجام در 

حال انجام است.

اعالم موجودیت ائتالف اصولگرایان با تأکید بر وحدت و حضور جوانان و بانوان 
ــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی  ش
روز گذشته با صــدور بیانیه ای رسمًا اعالم 
ــورا که زمزمه های  ــرد. ایــن ش موجودیت ک
فعالیت آن از چند ماه پیش آغاز شده بود به 
ریاست غالمعلی حــدادعــادل و سخنگویی 
محسن پیرهادی نمایندگی از ائتالف احزاب 
اصولگرا را در انتخابات آینده برعهده دارد. 
براساس گزارش فارس، در بخشی از بیانیه 
ــورای ائتالف نیروهای  اعــالم موجودیت ش

انقالب با اشاره به این که آغاز تحول در نظام 
اسالمی  شــورای  مجلس  کشور،  مدیریتی 
باشد، تأکید شد: چندین ماه است که جمع 
بزرگی از چهره هــای ملی، شخصیت های 
کشوری، مسئوالن و فعاالن احزاب سیاسی، 
چهره های رسانه ای جریان انقالب و بانوان 
ــرد هــم آمــده و  و جــوانــان فعال و انقالبی گ
بــا بــرگــزاری جلسات متعدد کارشناسی و 
ــالع جریان  ــوت از تمام اض هماهنگی و دع

ــورای ائتالف نیروهای انقالب  انقالب، »ش
اسالمی« را تشکیل داده اند. در این بیانیه، 
ــدت فراگیر، تأکید بر حضور جــوانــان و  وح
اهمیت ویژه برای فعالیت بانوان به عنوان دو 
مورد از مهم ترین شاخصه های این ائتالف 
ذکر شده اســت. این ائتالف با بیان این که 
نیمی از اعضای شورای ائتالف را جوانان و 
بانوان تشکیل داده است، افزود: همزمان با 
تهران، اجزا و بدنه ائتالف فراگیر نیروهای 

انقالبی در شهرستان ها در حال شکل گیری 
است. تاکید بر حق تصمیم گیری استان ها و 
شهرستان ها و نفی تصمیم گیری از مرکز برای 
نامزدها، از اساسی ترین رویکردها و دیدگاه 
های شورای ائتالف است. براساس این بیانیه، 
از دیگر اصول محوری این ائتالف، نفی سهمیه 
بندی برای تشکل ها و جریان های سیاسی و 
استفاده از مطالعات علمی در حوزه انتخابات 

و مطالبات مردم است.
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جامعه

 دیدگاه مقام معظم رهبری
 درباره مسئله  چندهمسری

 خدا یکی و محبت یکی و
یار یکی

ــیــرو انــتــســاب برخی  پ
دیدگاه ها و تعبیرات در 
موضوع »چندهمسری 
مــــــردان« بـــه حــضــرت 
ــه ای و  ــن ــام آیـــــت ا... خ
بــا توجه بــه تأثیر آن بر 
ــی  ــوادگ ــان ــل خ ــائ ــس م
ــون اجــتــمــاعــی،  ــئ و ش

بخش زن و خانواده پایگاه اطالع رسانی دفتر 
ایشان، فتوا و نگاه معظم له به این مسئله را به 
شکل مختصر بیان کرد.در نظر حضرت آیت ا... 
خامنه ای بنابر ادله معتبر دینی چند همسری 
ــردان، مباح اما غیر مستحب اســت، اما از آن  م
جا که مطابق دالیل قرآنی جواز آن مشروط به 
اطمینان از رعایت عدالت بین همسران شده 
تحقق  عقالیی  نظر  از  هرگاه  بنابراین  ــت،  اس
محتمل  همسران  بین  عدالت  رعایت  نیافتن 
باشد، ازدواج مجدد شوهر جایز نیست.همچنین 
در نگاه کالن ایشان به خانواده به عنوان مهم 
ترین نهاد اجتماعی در زندگی انسان و ضرورت 
شکل گیری خانواده و مراقبت و حفاظت از آن، 
عواملی در استحکام این بنیان الهی و شکل گیری 
آن مؤثر است از جمله: حفظ محبت و اعتماد 
متقابل زوجین، اصالت نقش مادری و تربیتی 
بانوان، پرهیز از راه یافتن نگاه مادی به خانواده 
و تجمل گرایی و رقابت های مادی خانواده ها، 
ترویج ازدواج آسان و نقش مهم و مؤثر والدین در 
آن، وظیفه  دستگاه های حکومتی و رسانه ها در 
تسهیل امر ازدواج جوانان. بر این اساس از آن 
جا که در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان 
اغلب به ضرر استحکام خانواده و موجب تضعیف 
محبت زوجین و گاه فروپاشی خانواده است، 
نگاه معظم له به آن خوشبینانه و مثبت نیست و 
از این روست که این جمله در بیان ایشان تکرار 

شده است که »خدا یکی و محبت یکی و یار یکی«

مردان تا چه سنی باید به سربازی 
بروند؟

سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه، متولدین ۵۵ به بعد را سرباز اعالم کرد 
و گفت که آن ها باید تکلیف نظام وظیفه خود را 
مشخص کنند یا تا میان سالی در این وضعیت 
بمانند. به گــزارش   مهر، ســردار موسی کمالی 
سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تکلیف 
ــد و هنوز به سربازی  افــرادی که ِکَبر سن دارن
نرفته اند چه می شود؟ اظهار کرد: متولدین ۵۵ به 
بعد سرباز هستند و باید تکلیف نظام وظیفه خود را 
مشخص کنند یا این که به این وضع تا ۵۱ سالگی 
ادامه دهند. وی افزود: فردی که به ۵۱ سالگی 
برسد، خود به خود از شمول قانون خدمت خارج 
می شود، یعنی مشمول قانون خدمت وظیفه 
نیست. سردار کمالی توضیح داد: منظور از خارج 
شدن از شمول قانون خدمت یعنی دیگر خدمت 
)سربازی( از آن فرد برداشته می شود، نه این که 
معاف شود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر این که فردی با شرایط عنوان شده بعد از ۵۱ 
سالگی باید کــارت خاصی مانند کــارت پایان 
خدمت دریافت کند یا خیر؟ گفت: خیر، برای این 
افراد کارت خاصی صادر نمی شود و شناسنامه آن 

ها همان کارت پایان خدمت شان تلقی می شود.

وزیر بهداشت: نیامدم جیب 
پزشکان لوکس نشین را پر کنم

وزیر بهداشت با انتقاد از برخی فشارها و تهدیدها 
گفت: من نیامدم جیب پزشکان لوکس نشین را 
ُپر کنم و راه را برای فساد در سازمان غذا و دارو باز 
کنم، بلکه آمده ام مقابل همه این فسادها بایستم.
به گــزارش ایسنا، سعید نمکی دیــروز در آیین 
افتتاح بیمارستان سوانح و سوختگی "گلستان" 
کرمانشاه   افزود: هیچ وقت اجازه نمی دهم که 
خدمات رسانی در وزارت بهداشت به سیاست 
آلـــوده شــود و ایــن را بــه همه نیروهای وزارت 
بهداشت تاکید و گوشزد کرده ایم که مذهب و 
قومیت و سیاست هیچ جایی در خدمات رسانی 
به مردم کشور نــدارد. این آرمان اصلی انقالب 
اسالمی است که باید با جدیت آن را پیگیری 
کنیم.نمکی تاکید کــرد: من نیامده ام که راه 
را برای ُقلدرها و زورگوها باز کنم. نیامدم که 
جیب پزشکان لوکس نشین در شمال شهر را ُپر 
کنم. من نیامدم راه برای فساد در سازمان غذا 
و دارو باز کنم، نیامدم یک آقازاده پزشک شود و 
بچه روستایی درس خوانده بی بهره بماند. من 
آمدم قربانی شوم برای نظامی که مبتنی بر خون 
شهداست و برای آرمان های این نظام هر خطری 
را به جان می پذیرم.وی گفت: من نیامدم چیزی 
به مال و اموالم اضافه کنم و آمــدم تنها از حق 
مظلومان دفاع کنم و نگذارم حقوقشان پایمال 

شود و در این راه هر خطری را می پذیرم.  

اخبار

 گلمرادی:دولت به دالیل 
متعدداز بازنشستگان غافل است و 

چون درمیان مردم حضور ندارند این 
مسائل را چندان متوجه نمی شوند

خیال خام خرید با حقوق بازنشستگی
۳ نماینده مجلس در گفت وگو با خراسان از راهکارهای بهبود معیشت بازنشستگان  می گویند

زنگ  کـــارم  محل  تلفن  اجتماعی-  ــروه  گ
می خورد، یک آقای مودب پشت خط است. 
سالم می کند و هنوز حرفش را شروع نکرده، 
عــذرخــواهــی مــی کند کــه مــی خــواهــد چند 
کلمه ای درد دل کند. می گوید »من یک سال 
اســت بازنشسته شــده ام. االن حقوقی که 
تامین اجتماعی به ما می دهد از یک میلیون 
و800 هزار تومان بیشتر نمی شود... شما مگر 
خبرنگار نیستید، مگر نباید از مشکالت من 
بازنشسته بنویسید؟ من که ۳0 سال کار کردم 
امروز و در شرایطی که به حداقل رفاه نیازمندم، 
آیا با این مقدار حقوق و با این میزان تــورم و 
گرانی های بی حساب و کتاب می توانم زندگی 
کنم؟ آیا مسئوالن خودشان با همین میزان 
حقوق می توانند زندگی کنند؟« حرف هایش 
را می شنوم و تنها کاری که می توانم آن لحظه 

برایش انجام دهم فقط همدردی است...
نمی دانــم، اما مسئوالن هم این روزهــا شاید 
فقط هــمــدردی مــی کنند و تــمــام. طبیعتا 
ــرای بهبود وضعیت  ایــن هــمــدردی ها هم ب
بازنشستگان؛ اجاره خانه، هزینه های ازدواج 

فرزندان، هزینه های درمان و... نمی شود.
این روزهــا وقتی به قیمت اجناس و کاالهای 
ــوارد تا  اساسی نگاهی می انــدازیــم برخی م
۵0 درصــد افزایش  قیمت و گاهی تا همین 
مــیــزان بــا تـــورم روبـــه رو بـــوده اســـت. بــا تمام 
افزایش   ۳6/۵ درصدی و مبلغ ثابتی که برای 

سال 98 برای حقوق بازنشستگان اختصاص 
یافت، اکنون حداقل حقوق این گروه همان 
دو میلیون تومان است که به گفته بیات رئیس 
 60  « اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  کانون 
درصد بازنشستگان حداقل حقوق را دریافت 
می کنند که حقوق آن ها کفاف زندگی شان را 

این  نمی دهد.«ضمن 
که تعداد قابل توجهی 
ــران  ــی ــگ ب ــوق  ــقـ از حـ
نیز  اجتماعی  تامین 
بگیران  مستمری  از 
هــســتــنــد کـــه مــیــزان 
دریافتی شان کمتر از دو 
میلیون تومان است.به تعدادی از پیامک هایی 
که به روزنامه خراسان رسیده است، توجه کنید:

*بی سر و صدا قیمت نان را افزایش دادنــد در 
کناردیگر افزایش ها، ولی حقوق ما بازنشستگان 

را در سال فقط یک بار افزایش می دهند.
* آقای رئیس جمهور به قول خودتان تورم ساالنه 

ــد بوده  درشهریورسال 98رقم 40/09درص
درحالی که شما خیلی کمتراز20درصد به 
حقوق ها اضافه کردید درحالی که باید برابرتورم 

حقوق هارا زیاد می کردید.
*مسئوالن میگن حقوق یک خــانــوار چهار 
نفری زیر7/۵میلیون تومان زیرخط فقراست 
پس چراحقوق کارگران وبازنشستگان تأمین 

اجتماعی این همه کم است؟

بدتر         بازنشستگان  معیشتی  وضعیت 
شده است

در این باره به سراغ علی گلمرادی نماینده مجلس 
می روم و نظرش را جویا می شوم. او می گوید: 
شرایط فعلی بازنشستگان نسبت به شرایط قبلی 
شان که مشغول کار بوده اند به مراتب بدتر است و 
وضعیت معیشتی آن ها سخت تر شده است در این 
وضعیت، دولت به دالیل متعدد از بازنشستگان 
غافل است و چون درمیان مردم حضور ندارند این 

مسائل را چندان متوجه نمی شوند.  

دولت  حق بازنشسته ها را بدهد       
وی به گفته اخیر رئیس جمهور که می خواهیم 
به ۱8 میلیون ایرانی کمک مالی کنیم اشاره و 
بیان کرد: جای تعجب دارد که رئیس جمهور 
چنین حرفی را بیان می کند. به عقیده ما ابتدا 
سزاوار است حق و حقوق باقی مانده صنوف 
مختلف را بدهد بعد از این فکر ها داشته باشد.

نشان امانتداری برای تاکسیرانی 
که ۷0هزار یورو را به صاحبش  

برگرداند

شهردار تهران  دیروز در سه شنبه بدون خودرو با 
حضور در مسیر دوچرخه سواری بولوار کشاورز 
از راننده تاکسی امانتداری که هفته گذشته، 
70 هزار یورو متعلق به زوج گردشگر لهستانی 
را به آنان برگرداند، تقدیر کرد. حناچی با اهدای 
نشان امانتداری و یک سفر مشهد، از این اقدام 
انسان دوستانه ایــن رانــنــده تاکسی کــه دبیر 
ــرورش نیز اســت، تقدیر  ــوزش و پ بازنشسته آم
کــرد و گفت: امیدوارم چرخ تاکسی ات برایت 
خوب بچرخد. علی حسن ظفری، راننده امانتدار 
که بیش از 70 سال سن دارد، به شهردار تهران 
گفت: بنده دبیر آموزش و پرورش بودم که از سال 
86 بازنشسته شده و از آن زمان راننده تاکسی 
شدم و افتخار می کنم که عضوی از این جامعه 

زحمتکش تاکسیرانان هستم.

 480 روز مرخصی زایمان
در سوئد

از بهترین کشورهای  بــه عــنــوان یکی  ســوئــد 
رتبه بندی  زایــمــان  مرخصی  زمینه  در  جهان 
می شود؛ پس از تولد فرزند، هر دو والدین واجد 
شرایط مرخصی 480 روزه هستند.به گزارش 
"گاردین"، سوئد به طور مداوم به عنوان یکی از 
بهترین کشورهای جهان در این زمینه رتبه بندی 
می شود که به پدران مرخصی می دهد؛ پس از 
تولد فرزند، هر دو والدین واجد شرایط مرخصی 
480 روزه هستند.این مرخصی به همراه حقوق 
خواهد بود و هر دو با وجود مرخصی می توانند 
حقوقشان را دریافت کنند؛ مقدار حقوق دوره 
ــد حقوق دریافتی  مرخصی زایــمــان 80 درص

شخص است.

ضرورت اقدامات حمایتی ویژه و فوری

ــا  ــ مـــعـــصـــومـــه آق
پـــــور عــلــیــشــاهــی 
کمیسیون  عــضــو 
مجلس  اقتصادی 
هم در این زمینه با تاکید براین که با وجود 
اینک  هم  کشور  اقتصادی  خــاص  شرایط 
بازنشستگان کشور در وضعیت خوبی به سر 
نمی برند، گفت:  در این وضعیت ضرورت 
دارد دولت اقدامات حمایتی ویژه و فوری 
بــرای آن ها داشته باشد.فراکسیون زنان 
مجلس یادآورشد که تاکید داریم دولت باید 
به جای دادن پول بیشتر به بازنشستگان در 
وهله نخست به آن ها بسته های حمایتی و 
کارت های خرید از مراکز ارائه دهد.نماینده 
شبستر در مجلس تصریح کرد: این کار چند 
حسن دارد یکی آن که کاالهایی که با ارز 
4200 تومانی تهیه می شود به دام دالالن 
گرفتار نمی شود و به جای سرگردانی در بازار 

مستقیم به دست مصرف کننده می رسد.

به         ها  جویی  صرفه  هزینه  اختصاص 
"هم ترازی حقوق بازنشستگان"

ــرد: دیگر ایــن که مردم  وی خاطرنشان ک
مستقیم به فروشگاه می رونــد و نیاز خود 
را تامین می کنند و هیچ گونه توزیع رانتی 
به وجــود نخواهد آمــد. همچنین کاالهای 
اساسی و مورد نیاز مردم با قیمت مناسب 
در اختیار آن ها قرار می گیرد و مستقیم در 
خانواده استفاده می شود.آقاپور اظهار کرد: 
متاسفانه  گاهی سوءتغذیه و مشکالت از این 

دست نیز گریبان گیر خانواده ها شده است.
وی تاکید کرد: توصیه ما به دولت این است 
که در تهیه بودجه هرجایی که نیاز به صرفه 
جویی در ردیف های بودجه ای بود آن را به 
هم تــرازی حقوق بازنشستگان اختصاص 
دهد و در بستن بودجه شرط این باشد که این 

موضوع در اولویت قرار گیرد.

 دولت اعتبار الزم برای
  ردیف بودجه بازنشستگان

 را نمی آورد

رســول خضری عضو کمیسیون اجتماعی 
ــی از تحقق  ــران ــگ مــجــلــس هــم بــا ابــــراز ن
نیافتن وعــده های دولــت در زمینه حقوق 
ــان  ــگ ــت ــس ــش ــازن ب
متاسفانه  گفت: 
ــرای  ــه ب ــددی ک عـ
ــرازی حقوق  هم ت
بازنشستگان ، قانون مصوب مجلس دهم 
است واقعی و کافی نیست و دولــت 2 تا ۵ 
درصد پول مورد نیاز همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را در الیحه بودجه می آورد 
که طبعا آن هم عملیاتی نمی شود به همین 
ــدام محسوس در ایــن زمینه نمی  دلیل اق
بینیم.وی افــزود: هم اینک حدود چهار تا 
پنج میلیون بازنشسته در کشور داریــم که 
عمدتا در مضیقه مالی هستند. این افراد 
عــروس و دامــاد دارنــد و خرج خانه شان به 
مراتب از زمانی که شاغل بودند بیشتر شده 

است اما با این حال بین ۵0 تا 60 درصد 
ــراز شاغل خــود حقوق  دریافتی یک هم ت
می گیرند.نماینده پیرانشهر در مجلس اظهار 
کرد:خط فقر تعریف شده است دولت باید 
ردیف بودجه بازنشستگان را در برنامه مالی 
ساالنه به درستی ببیند. هم اکنون مبلغی 
که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
و تامین نیازاولیه آن ها نیاز داریم ۱۵ تا 20 

هزار میلیارد است . این رقم صرفا می تواند 
وضعیت را متعادل نگه دارد.وی یادآورشد: 
برنامه  طبق  بازنشستگی  هــای  صــنــدوق 
توسعه هرساله باید به طور متوسط همسان 
سازی را صورت دهند تا در پایان برنامه این 
کار به اتمام برسد اما بعید می دانیم تا پایان 
برنامه بیشتر از ۵ تا ۱0 درصــد آن محقق 

شود. 

گفت وگو
   

توضیح استانداری درباره خودسوزی جانباز اعصاب و روان در قم

 مشاور امــور ایثارگران استانداری قم با بیان 
این که با دستور ویژه »سرمست« استاندار قم به 
مسئله خودسوزی جانباز اعصاب و روان ورود 
کردیم، افزود: از هاشمی مدیرکل بنیاد شهید 
قم بابت این مورد و همچنین سه خودسوزی اخیر 
توضیح خواسته ایم.به گــزارش ایلنا، گروسی 
با اشــاره به انتشار خبر خودسوزی یک جانباز 
4۵ درصد اعصاب و روان در منزلش، در پاسخ 
به این ســؤال که بنیاد شهید قم چه توضیحی 
بابت سه خودسوزی اخیر داشته است؟ گفت: 
وی تحلیل هایی کــرده بود و دالیلی هم بابت 
خودسوزی نفرات قبلی ارائه داده که البته یک 
مــورد این مــوارد هم بــرای ما زیــاد اســت.  به هر 
حال اگر نیاز روز جامعه ایثارگر و جانباز کشور، 

تأمین داروهایشان است و اگر بپذیریم یکی از 
دالیل این اتفاق این است که شاید دارو به موقع به 
جانبازان نرسیده، خب این یکی از مواردی است 
که باید پیگیری شود؛ بعضی هم اشاره می کنند 
که داروخانه ها، چون طلب هایشان را نگرفتند و 
داروهای شان به موقع استفاده نمی شود و دوز 
آن ها باید به موقع رعایت شود و نمی شود؛ این 
اتفاق می افتد. در هر صورت جانبازان اعصاب 
و روان، همیشه کــارهــای شــان ارادی نیست 
بنابراین این جانبازان عزیز ما باید دایم تحت نظر 
باشند؛ البته این اطالعات فعال در حد کلیات 
است و در نهایت معاون بهداشت و درمان بنیاد 
شهید کشور که مسئول آسیب شناسی ویژه این 

موضوع هستند، باید نظر دهند.
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چهره ها و خبر ها

بــهــرام رادان بــه عــنــوان سفیر 
طرح »افزایش مهارت عمومی 
ــه پویش  ــنــدگــی کــشــور«، ب ران
ــات  ــادف ــص ــات ت ــف ــل کـــاهـــش ت
رانندگی در فدراسیون جهانی 

ورزشــکــار  نعمتی  زهــرا  پیوسته.  اتومبیلرانی 
تیراندازی نیز همراه این پویش است.

بهرام افشاری بــازی در سریال 
»دل« اثر منوچهر هادی را به پایان 
رسانده و به زودی با این مجموعه 
به نمایش خانگی می آید. حامد 
بهداد، ساره بیات، بیژن امکانیان 
و نسرین مقانلو از جمله بازیگران 

این سریال هستند.

برزو ارجمند به جمع بازیگران 
سریال کمدی »کتونی زرنگی« 
اثر علی مالقلی پور اضافه شده 
و در ایــن ســریــال بــا بازیگرانی 
مانند افسانه چهره آزاد، ملیکا 
سلیمانی  عــلــی  و  شریفی نیا 

همبازی خواهد شد.

الناز شاکردوست این روزها با فیلم 
کمدی »مطرب« به کارگردانی 
مصطفی کیایی، حضور موفقی در 
گیشه دارد. این فیلم طی شش روز 
اکران چهار میلیارد تومان فروخته 

و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفته است.

شبنم مقدمی فیلم »خداحافظ 
دختر شیرازی« ساخته افشین 
هاشمی را در نوبت اکران دارد. 
ایــن فیلم که فضای عاشقانه و 
مفرحی دارد، از فیلم نامه »دختر 

خداحافظی« اثر نیل سایمون اقتباس شده است.

دیگر  هفته  دو  آقاخانی  سعید 
تصویربرداری سریال »نــون. خ« 
را در استان کرمانشاه و منطقه 
اورامانات این استان آغاز خواهد 
کرد. این مجموعه قرار است ماه 

رمضان 99 از شبکه یک پخش شود.

اخبار

مهران رجبی با نمایندگان مجلس 
گفت وگو می کند

برنامه »هر کی شما بگین« با اجرای مهران رجبی 
در ایــام انتخابات مجلس شــورای اسالمی روی 
آنتن شبکه یک می رود.به گــزارش صبا، برنامه 
ترکیبی »هر کی شما بگین« برای پخش در ایام 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
آماده می شود. دو ماه است که از تولید این برنامه 
می گذرد و پخش آن از اواسط آذر آغاز خواهد شد. 
در ابتدا قرار است این مجموعه به صورت هفتگی 
پخش شود، اما با نزدیک شدن به ایام انتخابات، 
این برنامه هر شب روی آنتن خواهد رفت. برنامه 
ترکیبی »هر کی شما بگین« محصول گروه سیاسی 
شبکه یک سیماست. در این برنامه، مهران رجبی به 
عنوان مجری حضور خواهد داشت و در هر برنامه با 
یکی از نمایندگان مجلس گفت وگو خواهد کرد. 
»هر کی شما بگین« در ۳۰ قسمت تولید می شود 
و وحید نجف زاده کارگردانی آن را بر عهده دارد. 
مرتضی صمدی نویسنده و محقق برنامه است و 
این برنامه ترکیبی عالوه بر مصاحبه مجری، از 
قسمت هایی  چون تریبون آزاد که مصاحبه با مردم 
است نیز بهره می برد و فضای این کار شاد و مفرح 

خواهد بود.

واکنش ستارگان »انتقام جویان« 
به انتقادها

ــازی« در  دو ستاره فیلم »انتقام جویان: پایان ب
گفت وگویی به انتقاد از فیلم های ابرقهرمانی که 
در چند هفته اخیر اوج گرفته است، واکنش نشان 
دادند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کریس 
ایوانز که در دنیای سینمایی مارول نقش »کاپیتان 
آمریکا« و اسکارلت جوهانسون نقش »بیوه سیاه« 
را بازی کرده اند، در حالی که هیچ نامی از مارتین 
اسکورسیزی نبردند، به انتقاد اخیر او که فیلم های 
مارول نباید به عنوان آثار سینمایی حساب شوند، 
اشاره کردند. اسکارلت جوهانسون در واکنش به 
این موضوع گفت: »در چند روز گذشته عده ای از 
مردم به من گفتند که تعدادی از کارگردان های 
حرفه ای و بزرگ درباره فیلم های دنیای مارول و 
پرفروش ، واکنش نشان داده اند و معتقد هستند 
که این فیلم ها نفرت انگیز )نظر فرانسیس فورد 
کاپوال( و مرگ سینما )اسکورسیزی( هستند که 
این عقیده بسیار قدیمی و ناامیدکننده است.« 
کریس ایوانز هم این موضوع را ادامه داد و گفت: »به 
نظرم ایده های جدید باعث گردش چرخه خالقیت 
می شود و معتقدم به اندازه کافی برای همه ایده ها 
مثل فیلم های ابرقهرمانی مارول فضا وجود دارد. 
این که فیلم های مارول را از سینما جدا کنیم مثل 
ایــن اســت که نوعی خــاص از موسیقی را جزئی 
از موسیقی ندانیم که شما اجازه چنین کاری را 

ندارید.«

مستند »ایکسونامی« در تهران، مشهد و اصفهان رونمایی شد

روایت تاریخچه بی بندوباری جنسی در آمریکا

گروه سینما و تلویزیون - عصر روز 
دوشنبه، سه سالن در شهرهای تهران، 
همزمان،  ــور  ط بــه  اصفهان  و  مشهد 
سینمایی  مستند  از  رونمایی  شاهد 
ــود؛ اکــران هــایــی که  »ایکسونامی« ب
شاهد  منتشرشده،  تصاویر  ــواه  گ بــه 
پــرشــور فــعــاالن فرهنگی و  استقبال 
عالقه مندان به سینمای مستند بود. 
این مستند در مشهد حتی به سئانس 
فوق العاده هم رسید. رونمایی از مستند 
»ایکسونامی« به نوعی اتفاق مهم حوزه 
سینما و تلویزیون در روز دوشنبه بود که 
با حواشی نیز همراه بود و سروصدای 

زیادی به پا کرد.

ماجرای فیلم چیست؟	 
کارگردانی  به  »ایکسونامی«  مستند 
آقــایــی، محصولی از مؤسسه  محسن 
ــت که  ــ ــی هـــنـــری آوش اس ــگ ــن ــره ف
تبلیغات  بـــا  ــه  ــت ــذش گ ــای  ــ ــ روزه در 
پرسروصدای خود با عنوان »خاطرات 
ــد. یک  ــرح شـ ــط ــک پـــورن اســـتـــار« م ی
خانم آمریکایی که در گذشته، بازیگر 
فیلم های مستهجن بوده و مدتی است 
که ایــن شغل را کنار گذاشته، راوی 
آن  از  بخش هایی  در  و  اســت  مستند 
نیز به خاطراتی از زندگی خود اشاره 
می کند. با ایــن حــال، محور مستند، 
 1۰4 مستند  نیست.  وی  خــاطــرات 
دقیقه ای »ایکسونامی«، روایتی بی پرده 

و شفاف از تاریخچه طوالنی مبارزات 
کشور  ــن  ای قوانین  بــا  آمریکا  جامعه 
ــای جنسی  برای دستیابی به آزادی ه
است و در بخش هایی نیز به تبعات این 

بی بندوباری های جنسی می پردازد.

یک پژوهش قدرتمند	 
محسن آقایی که پژوهش، نویسندگی 
و کارگردانی »ایکسونامی« را برعهده 
داشته، مدت هاست به عنوان پژوهشگر 
شناخته  حـــوزه  ــن  ای مرتبط  مسائل 
می شود و روی مستند خود سه سال 
کار کــرده اســت. »ایکسونامی« واجد 
ــده اخیر  ــوی در تــاریــخ س پژوهشی ق
آمریکاست کــه طیف گــســتــرده ای از 
جنسی  زیست  بر  تأثیرگذار  اتفاقات 
ــت می کند.  جامعه ایــن کشور را روای
به  را  مستند  فیلم  ــن  ای نریشن  ــر  اگ
با  ببینیم،  پژوهشی  مقاله  یک  مثابه 
یک متن محکم و خیلی خوب مواجه 
هستیم که البته بی نقص نیست، اما 
به نظر می رسد از بهترین پژوهش های 
ــوزه بــاشــد.  ــ ــن ح مــنــتــشــرشــده در ایـ
شگفت آور،  شکلی  به  »ایکسونامی« 
ــار و اطــالعــات مرتبط اســت و  پر از آم
ــدارد؛ اگرچه  از این لحاظ، کاستی ن
ــا، منابع  ــاره ــن آم ــود بـــرای ای بهتر ب
بیشتری اعــالم می شد. در شرایطی 
ــای  کــه بحث های مرتبط بــا آزادی هـ
ــرای مــخــاطــب ایـــرانـــی، به  جنسی بـ

بحث هایی جنجالی و طوالنی تبدیل 
شــده و مخالفان و موافقان بسیاری 
دارد، اما »ایکسونامی« تقریبًا به همه 
می دهد  پاسخ  مخاطب  پرسش های 
ــواب باقی  ــی ج و چــیــزی را مبهم و ب

نمی گذارد.

تشویق های مخاطبان در رونمایی	 
فارغ از محتوای اثر، مستند سینمایی 
»ایکسونامی« از نظر فرمی، عالی نیست، 
اما قابل قبول است؛ به ویژه آن که اولین 
تالش محسن آقایی در مسیر کارگردانی 
محسوب می شود. سازندگان مستند، 
زحمت زیادی برای جمع آوری تصاویر 
آرشیوی مرتبط کشیده اند و تقریبًا همه 
آن چه در این فیلم به نمایش گذاشته 
شده، منطبق بر اتفاقات جامعه آمریکا در 
1۰۰ سال اخیر است؛ ناگفته پیداست 
که دسترسی به ویدئوهایی از اتفاقات 
تاریخی در دهه ۳۰ یا 5۰ آمریکا، آن 
چنان سخت است که تالش فیلم ساز 
را قابل ستایش می کند. »ایکسونامی« 
فراوانی  تابوشکنانه  تصاویر  همچنین 
ــذارد و از همین  ــی گ نیز بــه نمایش م
منظر، صاحب طنزی ملیح به خصوص 
ــت. اســتــقــبــال  ــ در نــیــمــه اول آن اس
مخاطبان و تشویق پرشور حاضران در 
پایان پخش فیلم نیز نشان از آن دارد که 
»ایکسونامی«، توانسته با مخاطب خود 

ارتباط برقرار کند.

پر شدن 5 دقیقه ای سالن 300 نفری

ــوان گفت تقریبًا هــر کسی که  ــی ت بــه جــرئــت م
ــاره آن نظری  ــرده، درب »ایکسونامی« را تماشا ک
اجتماعی،  شبکه های  در  ــت.  اس داشته  مثبت 
به جز برخی کاربران که فرامتن را مد نظر قرار 
ــاره حواشی فیلم نوشته اند، نظرات  داده یا درب
ــت. کــاربــری دربـــاره ایــن فیلم  یکسره مثبت اس
نوشت: »ابتدا فکر می کردم با یک نسخه بدل از 
»انقالب جنسی« مواجه شده ام، اما مستند که جلو 
رفت، برتری های خودش و مستند بودنش را به رخ 
کشید.« شخص دیگری با انتشار عکس سالن مملو 
از جمعیت در رونمایی این مستند نوشت: »در 
عرض 5 دقیقه تموم ظرفیت 300 نفری سالن برای 
اکران ایکسونامی پر شد و یه عده هم توی راهروها 

ایستادن.«
در شبکه های اجتماعی، نظرات زیادی هم درباره 
تکان دهنده بودن روایت این مستند وجود دارد. 
شخصی نوشته است: »ایکسونامی در مقاطعی به 
شدت اعصاب شما را خرد می کند، مثل یک سیلی 
محکم که زنگش در گوشتان می پیچد! به معنای 
کلمه مستند است و با شعار فاصله زیاد دارد.« یا 
این نظر: »مستندی که روح و روانم را در هم ریخت. 
کــاش حــاال همه جــوون هــا بتونن ببینن.« کاربر 
دیگری نیز این گونه به محتوای مستند واکنش 
نشان داد: »ایکسونامی نشون داد که ظاهر آمریکا 
واقعا غلط اندازه و وقتی درباره مسائل فرهنگی و 
اخالقی این کشور تمرکز می کنی متوجه میشی 
آمریکا جهنم واقعی  است، جایی که قربانیان اصلی 
اش زنان و کودکان هستن و اعمال قبیحی انجام 

میدن که حیوان هم انجام نمیده.«
کاربر دیگری درباره کیفیت فرمی »ایکسونامی« 
نوشته است: »فارغ از معدود ایرادهای فنی تدوین 
و این که حتی از نظر محتوایی می شد کامل ترش 
کرد، اما زحمت بسیار زیــادی که کشیده بودند 
مشهود بود و در کل عالی بود.« یک مستندساز 
نیز این گونه واکنش نشان داده است: »به عنوان 
کسی که می فهمه آرشیو قدیمی خارجی درآوردن 
برای مستند چه مصیبتیه، اجازه بدید برای تهیه 
کننده و کارگردان مستند ایکسونامی سر تعظیم 

فرود بیارم.«

گزیده ای از واکنش های شبکه های اجتماعی 
به »ایکسونامی«
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کارتون روزتوئیت روز

 کنسرت ها یه جوری شده همه می خونن غیر از خواننده، خواننده فقط نقش 
پایه میکروفن رو داره!

   رفتم خالفی موتور گرفتم، زده نداشتن پالک جلو. این به کنار، بعدی نوشته 
خوانا نبودن پالک. خب اگه خوانا نبوده چه جوری جریمه شدم؟!

 چرا به محض این که از جامون پا میشیم همه میگن اون کتری رو هم بذار رو گاز؟!
   من اگه سیندرال بودم، مادر شاهزاده می گفت این که نمی تونه کفشش رو جمع 
کنه چطور می خواد زندگی کنه؟ شاهزاده هم نمی گرفت منو و تا ابد کلفتی می کردم!
 یه مدت پیش یه آهنگ فرانسوی پیدا کردم، خیلی خوشم اومد ازش. بعد این 
آهنگ رو با چند تا از عکس هام میکس کردم و به بقیه پزش رو می دادم ولی وقتی 
رفتم معنی متن آهنگ رو پیدا کردم فهمیدم آهنگ رو واسه حمایت از گربه های 

ولگرد خوندن، دنیا رو سرم خراب شد!
   یکی از دوستام رفته واسه یک دانشگاهی دوربین مداربسته راه 
انداخته و حدود ۲۰ تومن بهش بدهکارن. حاال دانشگاه پول نداره 
بهش بدن، گفتن بیا درس بخون به جای پول بهت مدرک بدیم!

   ایران داره به یه کشور پنج فصل تبدیل میشه. 
بین پاییز و زمستون یه فصل هست که نه 
بارون میاد نه برف، فقط زلزله، بهش میگن 

زلستون!

کفش سیندرال و کتری روی گاز!

 

وزیر بهداشــت: نیامدم جیب پزشکان لوکس نشــین را پر کنم

پزشکان لوکس نشین: خیال تون راحت، 
جیب ما از این پرتر نمیشه!

گله فرماندار مشهد از مدیرانی که در جلسات خوابند

اقال یه غلتی بزنین که زخم بستر نگیرین!

وزیر ارتباطات: من به دنبال رئیس جمهور شدن نیستم

دارکوب: درسته، روندش اینه که اول باید 
نماینده مجلس بشین!

ظریف خطاب به اروپا: فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ 
ماه گذشته به آن عمل کرده اید

 اروپا: صبر کنین...  االن میگیم...
 سر زبون مونه ها...!

در تهران یک خیابان به اسم ناصر حجازی و یک میدان به اسم 
پرسپولیس نام گذاری می شود

طرفداران بعضی تیم ها: پیاده رویی، 
بن بستی، تیر چراغ برقی، جدولی، چیزی 

نبود که به نام ما هم بزنین؟!

شهردار تهران در حاشیه مراسم تقدیر از تاکسیران امانت دار که 
۷۰هزار یورو جامانده در تاکسی را به گردشگر لهستانی پس داده 
بود، گفت: »اگر باد بوزد اوضاع خوب می شود و مشکالت برطرف 
می شود.« البته این صحبت بادی ربطی به جایزه آن تاکسیران برای 
کار زیبایش یا تقدیر گردشگر لهستانی از فرهنگ واالی ما یا حتی 
وضعیت ترافیک شهر و این چیزها نداشته و آقای شهردار درباره 
آلودگی هوا این جمله را گفته است. بد نیست همین سیستم بادی 

را برای دیگر مشکالت هم آزمایش کنیم بلکه برطرف شوند.
مثال وزیر جوان ارتباطات بگوید: »اگر امواج اقیانوس ها، توفان های 
خورشیدی، ضخامت الیه ازن و عالقه کوسه ها به گاز گرفتن 
کابل ها کم شود، سرعت اینترنت هم بیشتر خواهد شد. البته فقط تا 
قبل از فیلتر، فیلترینگ به ما مربوط نمی شود«! رئیس بانک مرکزی 
هم مصاحبه کند: »اگر بانک ها قبول زحمت کنن و منت بر سر ما 
بگذارن و سیستم رمز یک بار مصرف رو راه بندازن و مردم هم لطف 
کنن و به طمع برنده شدن تو مسابقه ها و قرعه کشی ها رمزشون 
رو در اختیار کالهبردارها نذارن و سلبریتی ها هم این قدر توئیت 
نزنن و جو ندن و کسی هم توقع نداشته باشه که ما امنیت شبکه 
بانکی رو تامین کنیم، ممکنه این کالهبرداری ها و خالی کردن 
حساب ها برطرف بشه، ممکنه!« وزیر اقتصاد هم بنویسد: »اگر 
کشاورز تخفیف بدهد، کارخانه دار هم سودش را کم کند، دالل هم 
به کم راضی شود، پخش کننده هم انصاف داشته باشد، فروشنده 
هم لطف کند و مردم هم توقع شان را پایین بیاورند، گرانی ها 
به زودی برطرف خواهند شد«! در نهایت سازمان مدیریت بحران 
هم اطالعیه بدهد: »اگر گسل ها یک لحظه آرام بگیرند و ابرها هم 
نبارند و جنگل ها هم آتش نگیرند و کوه ها هم سر جای شان بمانند 
و آتش فشان ها هم کوتاه بیایند و کال ابر و باد و غیره دست به دست 

هم بدهند، ما بحران را مدیریت خواهیم کرد«!

سیستم مدیریت بادی

تیتر روز

دی روزنامه 

علیرضا کاردار| طنزپرداز
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دوبیتی های حاشیه ای 
در حاشیه انگ زدن های این روزهای 

مسئوالن!
مردم می فرمایند:

اصال همه  پیش ما زرنگ و خفنید
از این همه نطق آتشین دل بَکنید

ما اسم نخواهیم؛ برای افشا
این قدر شما به هم تعارف نزنید!

***
در حاشیه آمارهای متفاوت رشد 

اقتصادی توسط مسئوالن!
نه که آن جا ولی این جاست منفی

تراز مالی باباست منفی
اگرچه اقتصاد توست مثبت

ولیکن اقتصاد ماست منفی!
***

در حاشیه مناظره های اینستاگرامی 
مسئوالن!

برای کل کلی جانانه جا هست
به قدر کرکری خواندن فضا هست

اگرچه فیلتر شد »بوق« یا »بوق«
خدا را شکر فعال اینستا هست!

عبدا... مقدمی  

شعر روز

ای صاحب فال، امروز پیاده روی را فراموش 
نکن. کفش و کاله کن و برو از این هوا لذت 
ببر، به شرطی که ماسک بزنی تا خدای 

نکرده بالیی سرت نیاید!

فال روز

سوژه روز 

اولی: اگه گفتین تازگی چی ممنوع شده؟
دومی: این بهترین سوالیه که میشه از من پرسید! به کار بردن لفظ غذا برای سوپ؟ 
ریختن کرفس تو خورشت؟ پوشیدن جوراب سفید؟ کردن پلیور تو شلوار؟ خالل کردن 
دندون جلوی همکار؟ باد کردن آدامس و ترکوندنش تو اتوبوس و مترو؟ سبقت از راست 

و شل رفتن از چپ؟ گرفتن زن...
اولی: یعنی اگه ولت کنیم اون قدر چرت و پرت سر هم می بافی که آخرش می زنی به جاده 

خاکی! نخیر، اینا هنوز ممنوع نشدن.
سومی: به نظر من یا دست زدن به یارانه توسط دهک های باالست یا پول زور اجاره خونه 
چندبرابر دادن به صاحب خونه هاست یا استفاده از وی پی ان و فیلترشکن برای مسئوالنه 

یا رفتن به مطب ها و دفترهای وکالت بدون کارت خوانه یا...

اولی: نه عزیزجان، ستون داره تموم میشه و محض رضای خدا یه حدس درست نزدین. 
مجلس تصویب کرده که املت دادن در قهوه خانه ها ممنوع بشه.

دومی: یعنی اگه تا سال دیگه هم برات ستون رو پر می کردیم، این قانون به ذهن مون 
نمی رسید! حاال چی شد که این تصویب شد؟

اولی: قرار بود قلیان تو قهوه خانه ها  آزاد بشه ولی باهاش مخالفت کردن، نماینده ها 
گفتن پس قهوه خانه هایی که توش سیگار و قلیان آزاد بشه، نباید غذا بدن.

سومی: آهان! تو هم بدت نمیاد اذهان عمومی رو تشویش کنی ها، از اول می گفتی. 
قانون خوبیه اتفاقا.

سامان، نواده مرحوم قنبر، مدیریت کافی شاپ آناستازیا )مش قنبر سابق(: دوستانی 
که می خوان همراه با اسپرسوی دبل و پاستا با سس آلفردو و اسموتی توت فرنگی، سیگار 

بکشن می تونن به بخش  VIPفری  اسموکینگ کافی شاپ ما مراجعه کنن. آدرس...
اولی: چی چی رو آدرس؟ آقا ستون رو ببند بریم!

کافه ممنوعیت!

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکـــوب« در پیامک فراموش نشود!

  با این قیمت ها اگه ما فقط بخواهیم هر 
وعده نان یا برنج بدون گوشت بخوریم، باز هم 
آخر ماه کم می آوریم. صدای ما را به مسئوالن 
یک بازنشسته برسان دارکوب.  

دارکوب: من که از رسوندن صدای شما به 
مسئوالن خسته نمیشم ولی کو گوش شنوا، 
شما هم سعی کنین وعــده هــاتــون رو یک 

درمیون کنین تا ببینیم آخرش چی میشه!
  یادش به خیر اولین بار که برای من و 
خانواده ام یارانه ریختند با مبلغش رفتیم 
بازار و حسابی خرید کردیم. این بار توانستیم 
دو کیلو گوشت با یک کیسه برنج خارجی 

بخریم!
دارکوب: بازم خدا رو شکر کنین که همون 
مبلغ یارانه تون هنوز هست و قطعش نکردن 

که نتونین همین چیزها رو هم بخرین.
 آق کمال گفتی یادت بندازیم این هفته 
داش سعید درباره لوله بخاری بنویسی!  

آق کمال: دستت درد نکنه یادم انداختی ولی 
باید فکر کنم یادم بیه درباره چی می خواستم 

بنویسم!

خط ویژه!  

ی
جهانگیر

کجا دارن میرن اینا؟ 
هنوز که شما آدرسش 

رو نگفتین!

یک میدان جدید و بزرگ نفیت اب ذخیره ۵۳ میلیارد بشکه کشف کرده ایم 
رئیس جمهور: رئیس جمهور: 

یک میدان جدید و بزرگ نفیت اب ذخیره ۵۳ میلیارد بشکه کشف کرده ایم 
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            نحوه تشکیل نفت

ــاره نحوه تشکیل نفت به طور خالصه باید گفت که   درب
میلیون ها سال قبل، جلبک ها و گیاهانی در دریا های کم 
عمق زندگی می کردند. پس از مرگ و فرورفتن آن ها در 
بستر دریا، مواد ارگانیک )آلی( با سایر رسوبات ترکیب و 
دفن شدند. در طول میلیون ها سال و تحت فشار و دمای 
باال، باقی مانده این ارگانیزم ها به موادی تبدیل شدند که 
ما امروزه از آن ها با عنوان سوخت  فسیلی یاد می کنیم. این 
خالصه ای از چگونگی شکل گیری نفت است. زغال سنگ، 
گاز طبیعی و نفت از جمله سوخت های 
فــســیــلــی هــســتــنــد که 
چــنــیــن  در 
شــرایــطــی 
ایـــــجـــــاد 
می شوند.

از زمان پیدایش نفت تا امروز فعالیت های اکتشافی برای 
کشف ذخایر جدید نفت و گاز و تامین تقاضای بازارهای 
نفت در حال انجام است. امــروزه با پیشرفت تکنیک های 
اکتشافی جدید، دقت فعالیت های اکتشافی بیشتر شده 
و شانس بیشتری برای موفقیت وجود دارد، اما اکتشاف 
هنوز به صورت یک فعالیت با ریسک باال باقی مانده است. 
به دلیل هزینه های باالی اکتشاف برنامه مطالعاتی مدونی 
برای اکتشاف چیده می شود که بعد از موفقیت آمیز بودن هر 

مرحله، مرحله بعد اجرا می شود.
1- بررسی زمین شناسی ناحیه برای پی بردن به وجود 

شرایط الزم برای تولید نفت )هیدروکربن(:
 در این مرحله از عکس های هوایی، نقشه های زمین شناسی، 
روش های سنجش از دور، مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی 

و ... استفاده می شود.
2-بررسی های مغناطیس سنجی و گرانی سنجی:

 از این دو روش برای شناسایی مخازن نفتی  که ساختارهای 
مشخص و معینی )مثل طاقدیس( در اعماق کم دارنــد، 

استفاده می شود.
3-بررسی های لرزه شناسی: 

بررسی های لرزه ای، مهم ترین روش از میان سه روش پی 
جویی ژئوفیزیکی است. روش اصلی اکتشاف لرزه ای عبارت 
است از: ایجاد امواج لرزه ای و اندازه گیری زمان الزم برای 
رسیدن امواج از چشمه ها به یک سری گیرنده )ژئوفون( که 
معموال در امتداد یک خط مستقیم به سوی چشمه ها چیده 

می شوند.
4-حفر چاه های اکتشافی:

 هیچ یک از روش هــای گفته شده 
نمی تواند به طــور قطعی وجود 
نفت را تایید کند، تنها راه حل 
بــرای شناسایی مخزن و اثبات 

وجود سیال در درون آن ها، حفر 
چــاه هــای اکتشافی اســت که از 
آن  ترتیب قرار گرفتن سازندهای 
مختلف در عمق زمــیــن، عمق 

واقعی مخزن و ضخامت مخزن 
به دست می آید.

            چگونگی استخراج نفت

استخراج نفت با آن چه در ذهن تان تصور می کنید، شاید 
کمی متفاوت باشد. نفت در سه مرحله استخراج می شود که 

آن را کوتاه مرور می کنیم.
برداشت اولیه:

 پس از حفر چــاه و اصابت آن به 
مخزن نفت، به دلیل فشار زیاد 
موجود در مخزن، جریان نفت به 
سوی دهانه خروجی چاه فوران 
ــدان معنا  می کند . البته ایــن ب
نیست که اگر نفت خود به خود به 
سطح زمین نیاید، برداشت اولیه 
وجود نخواهد داشت، بلکه وقتی 
ــاال آوردن نفت  از پمپ بـــرای ب
استفاده می کنیم، در واقع هنوز 
در مرحله اول برداشت نفت قرار داریم. در این مرحله انرژی 
خاصی وارد مخزن نمی شود. با افزایش تولید و کاهش فشار، 
سرعت تولید نیز کاهش می یابد تا این که فشار به حدی 

می رسد که دیگر نفت خارج نمی شود.

برداشت ثانویه: 

امروزه برای برداشت ثانویه، در جهان  روش تزریق آب مرسوم 
است. در این روش از چاه تزریقی، آب به مخزن تزریق و از 
چاه بهره برداری، نفت استخراج می شود. در این روش، ما 
با تزریق سیال در سیستم مداخله می کنیم و سیال تزریقی، 
نفت را به طرف چاه تولیدی هدایت می کند. البته به جای آب، 

می توان گاز نیز تزریق کرد.
برداشت نهایی: 

پس از استخراج به کمک روش هــای مرحله دوم هنوز هم 
حدود 30 تا 50 درصد نفت می تواند به صورت استخراج 
نشده در مخزن باقی بماند. در این جاست که استخراج 
 )micellar solution( نفت به کمک تزریق محلول مایسالر
صورت می گیرد. البته از روش احتراق زیر زمینی هم در این 
مرحله استفاده می شود. طی این روش اکسیژن موجود در 
هوا در زیر زمین با هیدروکربن ها می سوزد و مقداری انرژی 
و گاز تولید می شود و فشار مخزن باال می رود. گرما همچنین 
گرانروی را کاهش می دهد و جریان نفت راحت تر صورت 

می گیرد.
البته به تازگی شیوه جدیدی از برداشت نفت و گاز با عنوان 
شیل گس متداول شده که با فناوری خاصی  میدان کوچک 

در زیر زمین به هم متصل و محتویات آن استخراج می شود .

            مشکل ضریب بازیافت میادین نفتی کشور

ضریب بازیافت به زبان ساده یعنی درصد نفتی که می توان 
از کل ذخایر میادین نفتی استخراج کرد. به گفته وزیر نفت 
در کشور ما ضریب بازیافت از میزان نفت درجای میدان نام 
آوران تنها 10 درصد است  یعنی تنها حدود پنج میلیارد و 
300 میلیون بشکه از 53 میلیارد بشکه آن، با فناوری های 
داخلی قابل استخراج است. این در حالی است که با فناوری 
پیشرفته می توان نفت بیشتری استخراج کرد. هم اکنون 
شرکت های غربی با سرمایه گذاری و فناوری های پیشرفته، 
ضریب بازیافت نفت میادین مشابه در کشورهای عرب خلیج 

فارس را به 30 تا ۴0 درصد و حتی بیشتر افزایش داده اند.
ــره وری و استحصال از مــیــدان نفتی جــدیــد نــیــاز به  ــه ب
سرمایه گذاری و همچنین فناوری دارد و   افزایش تنها 10 
درصدی ضریب استحصال از این میدان نفتی می تواند 3۲0 

میلیارد دالر به درآمدهای ارزی کشور بیفزاید.

منابع: دویچه وله، شرکت ملی نفت ایران، اکتشاف و ...

شیوه های برداشت از  یک میدان نفتی چگونه است  و چرا بیش از 80 درصد نفت آن زیر زمین می ماند ؟

قاچاق  با بطری نوشابه  و شیوه کاسبی برخی  پارکینگ ها!
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پشت پرده کباب های ارزان قیمت

صحبت های سرپرست اداره فراورده های غذایی سازمان 
غذا و دارو از پشت پرده کباب های ارزان قیمت در برخی 
رستوران ها در فضای مجازی بازتاب وسیعی داشت. 
دکتر عزیزی درباره نحوه تهیه این کباب های ارزان گفته: 
»در کباب های ارزان قیمت، سنگدان های مرغ معموال از 
کشتارگاه های مجاز خریداری و با مقدار زیادی سویای چرخ 
کرده مخلوط می شود و به همین دلیل غذای ارائه شده 
به مشتری ارزان تر از سایر اماکن تهیه و طبخ غذاست.« 
بسیاری از کاربران به این صحبت ها واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »اگه واقعا فاسد نباشه که خیلی هم خوبه، 
آدم زن و بچه اش رو می بره بیرون بهشون کباب میده 
اونم با قیمت ارزون.« کاربر دیگری نوشت: »کاش نظارت 
باشه که واقعا همینایی که گفتن توی این کباب ارزونا باشه 

نه گوشت فاسد و ...«  
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قاچاق سوخت با بطری نوشابه 

ویدئوی کوتاهی از کشف و ضبط چندین هزار بطری یک و 
نیم لیتری مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت. 
بنا بر آن چه در زیر این ویدئو ادعا شده بود از داخل این 
بطری ها 130 هزار لیتر سوخت قاچاق شامل گازوئیل و 
بنزین که در زیر بار سیمان جاسازی شده بود کشف شده 
است. واکنش کاربران به این ویدئو جالب بود. کاربری 
نوشت: »هزینه و ساعتی که صرف شده تا این سوخت ها 
رو توی بطری یک و نیم لیتری بریزن، بیشتر از سود قاچاق 
بوده !« کاربر دیگری نوشت: »این بحث قاچاق سوخت هم 
شده یکی از معضالت هر روز جامعه، یک فکری بکنین 
براش.« کاربری هم نوشت: »تا وقتی سهمیه بندی ها 
صورت نگیره و نرخ سوخت با کشورهای همسایه همسان 

سازی نشه این شرایط وجود خواهد داشت.«
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صید فالوئر از فقر مردم

 ویدئویی از کودکانی در مناطق محروم توسط یکی از فعاالن 
فضای مجازی در توئیتر منتشر شد که نشان دهنده سوء 
استفاده برخی برای جمع کردن الیک و فالوئر بود. در این 
ویدئو یکی از بچه هایی که دور خودرو جمع شده بودند می 
گوید: »عکس می گیره می گه فردا براتون کفش میارم 
ولی دیگه نمیاد!« کاربران هم به این سوء استفاده از حس 
مردم دوستی واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »با 
سوء استفاده از احساسات مردم الیک و فالوئر جمع کردن 
هم شده یکی از دردهای جامعه ما.« کاربر دیگری نوشت: 
»اگه خودمون توی فضای مجازی به این جور آدم ها بها ندیم 
مشکل حل می شه.« کاربری هم نوشت: »آهای کسی که 
این کارا رو می کنی خیلی وقیح هستی، از چهره بچه هایی 
که نه شما رو میشناسن نه طرفدار شما هستن عکس می 

گیری تا فالوئر بیشتری جذب کنی.«
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تقدیر از راننده تاکسی امانت دار

صحبت های پیرمردی که حدود یک میلیارد تومان را به 
صاحب لهستانی اش برگرداند در فضای مجازی پر بازدید 
شد. بازگرداننده 70 هزار یورو که بازنشسته آموزش 
و پــرورش اســت، ماجرای بازگرداندن پول توریست 
های لهستانی را که برای رفتن به دربند سوار ماشین 
او شده بودند، تعریف کرد. بعد از این اتفاق که چند 
روز پیش افتاد دیروز هم شهردار تهران با اعطای مدال 
امانتداری تاکسیرانی به این فرد از او تقدیر کرد وعالوه 
بر هدیه نقدی، قرار شد این دبیر بازنشسته به همراه 
اعضای خانواده اش به سفر زیارتی مشهد مشرف شود. 
کاربران هم به این صحبت ها و هدایایی که به او داده 
شده، واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »قطعا ترویج 
فرهنگ امانتداری در جامعه خیلی مهمه و باید با بزرگ 
شمردن آدم های امانتدار، امانتداری رو به یک فرهنگ 

عمومی تبدیل کرد.«
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شیوه کاسبی برخی از پارکینگ ها!

کاربری در صفحه خود نوشت: »اگر قصد سفر کاری یا 
تفریحی دارید، با وسیله  شخصی به پارکینگ فرودگاه 
نروید.« این فعال فضای مجازی مدعی شده است که برخی 
پارکینگ ها از جمله پارکینگ فرودگاه مهرآباد برای درآمد 
بیشتر شماره پالک خودروهایی را که در پارکینگ پارک 
کرده اند، به پلیس می دهند تا در صورت داشتن جریمه 
و خالفی، پلیس آن ها را توقیف و به ازای هر روز توقف در 
پارکینگ مبلغ 30 هزار تومان هزینه دریافت کند. این 
کاربر برای اثبات ادعایش با قراردادن یک عکس در صفحه 
شخصی اش نوشت: »همان طور که در تصویر سمت چپ 
مشخص است، یکی از خودروها آن قدر در پارکینگ مانده 
که یک سانت خاک روی آن نشسته! و هزینه پارکینگ تمام 
این روزها را هم باید بپردازد!« کاربران به این روش پول 

درآوردن معترض بودند. 
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عکس تلخ وآرزوی سوخته 

یک فعال رسانه ای در زاهدان عکسی را منتشر کرد و 
نوشت: » نامش گل است)دختری که دستاشو گذاشته 
رو صورتش( گل کالس سومه ولی مجبوره ترک تحصیل 
کنه چون نامزدش دوست نداره گل درس بخونه... آخه 
بچه با اون سن و سال چی می فهمه از زندگی زناشویی!« 
کاربران هم به این عکس واکنش های متفاوتی نشان 
دادند. کاربری نوشت: »بچه 9 ساله باید بچگی کنه و بره 
با هم سن و سال هاش خاله بازی کنه نه این که بیفته 
توی شوهرداری و بچه داری.« کاربر دیگری نوشت: 
»کاش رسم و رسوم منطقه رو هم در نظر می گرفت. توی 
خیلی از مناطق زاهدان بچه ها رو از سن کم برای کسی 
نشون می کنن ولی قرار نیست توی همون کودکی برن 
سر خونه و زندگیشون، وقتی به سن مناسب رسیدن 
بزرگ ترها اجازه میدن زندگیشون رو شروع کنن.« 
کاربری هم نوشت: »برای طرح هر مسئله ای دونستن 
آداب و رسوم منطقه مهمه و اال قریب به اتفاق مردم با 

کودک همسری مخالفن.«

ناصری- روز یک شنبه رئیس جمهور در یزد از کشف میدان نفتی جدید در حد فاصل ُبستان تا امیدیه با ظرفیت 53 میلیارد 
بشکه خبر داد که دو برابر کشور بحرین مساحت دارد یعنی میدانی با وسعت 2400 کیلومتر مربع که 80 متر هم ضخامت نفت 
این میدان است و دومین میدان نفتی بزرگ ایران به شمار می آید. بزرگ ترین میدان نفتی ایران، میدان نفتی اهواز نیز همچون 
میدانی که به تازگی کشف شده، در استان خوزستان قرار دارد. میزان نفت موجود در میدان اهواز بر اساس محاسبات وزارت 
نفت ایران حدود ۶5 میلیارد بشکه اعالم شده است. شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید میادین نفتی چطور شکل می 
گیرند، چگونه کشف می شوند و چرا ضریب بازیافت میادین نفتی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است. برای خواندن 

این موضوعات پیشنهاد می کنیم مطالب امروز را از دست ندهید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

هدیه حال خوب

با این جوابی چرا آشغال می ریزی؟
که خودش 
نوشته دیگه 

حجت رو تمام 
كرد به نظرم 
و الزم نیست 
چیز دیگه ای 

اضافه کنیم

خرس ایرانی عضو ارتش لهستان

هفت میلیون 
تومن پول یه 
کاپشنه؟ یه 

زمانی با هفت 
میلیون بهت 

پراید میدادن 
که فقط خانوم 
دکتره باهاش 
می رفته مطب

روی کاغذ 
نوشته:دیدم 

جریمه شدی. 
من روزخوبی 

داشتم ... . 
جریمه ات 
روپرداخت 

کردم. تو هم یه 
روزی این کارو 
برای یکی بکن

سیِخ مهربانی!

کاپشنی به قیمت پراید!

هر کاری که 

می خواین 

شروع کنین و 

هر کمپینی که 

می خواین راه 

بندازین بهتره 

که روی اسمش 

هم خوب فکر 
کنید

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

توی جنگ 

جهانی دوم یه 

خرس ایرانی 

برای سربازهای 

لهستان مهمات 

و سالح حمل 

می کرد و کلی هم 

مجسمه براش 

ساختند

 میدان نفیت
 روی دایره 

 ترجمان- اگر چند روزی در هر شبکه اجتماعِی دیگری پرسه 
بزنید، مدام با آدم های منتقدی رو به رو می شوید که می گویند 
سطح بحث ها خیلی پایین آمده و دیگر هیچ کس حرف جدی 
نمی زند و همه شده اند کارشناس و حرف هایی شبیه این. این 
انتقادات ریشه در تصور خاصی از زبان دارند که می گوید زبان 
ابزاری است برای انتقال »افکار و اندیشه ها«. اما اگر به طور 
اساسی هدف از حرف زدن، نه انتقال پیام، که صرفًا لذت بردن 

از معاشرت و پیوند با دیگران باشد چه؟

ارتباط هم سخنانه	 
در سال ۲01۲، مرکز تحقیقاتی پیو اعالم کرد که کاربران 
گوشی های هوشمند در گروه سنی 1۸ تا ۲۴سال در آمریکا 
به طور متوسط روزانه 60 پیام متنی ارسال می کنند. در سال 
۲00۹، همین گروِه جمعیتی روزانه 50 پیام می فرستادند. 
در یک کالم، به نظر می آید اکنون چنین برآوردهایی برای این 
گروه سنی و گروه های سنی دیگر پایین باشد و تمرکز بر پیامک 
هم کوته بینانه. مثال مناسب این است: فیس بوک گزارش داد 
سال گذشته واتس اپ و مسنجر روزانه با بیش از 60  میلیارد 
پیام سروکار داشته اند. البته این غیر از نیم میلیون پستی 
است که هر دقیقه در خوِد فیس بوک منتشر می شود. به تعبیر 
وینسنت میلِر جامعه شناس در این حوزه  »محتوا مهم نیست، 

بلکه بی خبرنگذاشتن است که اهمیت دارد«. میلر و دیگران 
رسانه های اجتماعی را ارتباط »هم سخنانه« جدید نامیده اند.
حتی مالینوفسکِی قوم نگار هم متوجه شده بود هنگامی که 
نگاه خیره اش را به  اروپا بر می گرداند، انسان های »مدرن و 
متمدن« هنگام »مطرح کردن پرسش هایی دربارۀ سالمتی، 
دادن نظراتی دربارۀ آب وهوا یا وضعیت کاماًل مشخص چیزها« 
او استدالل  شوخی های نسنجیدۀ خودشان را داشتند. 
می کرد که »مصاحبت هم سخنانه« کاری همیشگی است. 
انسان شناس ما »جنبۀ اساسی ماهیت انسان در جامعه« را 
پیدا کرده بود: میل بنیادین انسان به »ِصرف حضور دیگران«.
بااین حال، در مثال های مالینوفسکی، نشانی از مقاومت 
و کمی اختالف، وجود دارد. عبارت های او )مثل »باالخره 
آمدید« و »روز خوبی است«( دال بر مواجهه های رودرروست.
بی تردید، گپ وگفتی که مالینوفسکی می خواست به آن 
اعتبار ببخشد به رسانه های اجتماعی منتقل شده است و در 
آن جا رونق دارد. در مسنجر، توئیتر و جاهای دیگر،  کاربران 
خوش وبش های کلیشه ای می کنند، پرسش هایی درباره 
سالمتی مطرح می کنند و دربارۀ آب وهوا و موضوعات »کاماًل 
مشخِص« دیگر نظراتی می دهند. محققانی که می کوشند 
نمادشناسی هم سخنی خاِص رسانه های جدید را تعریف 
کنند این نکته  را مطرح کرده اند که محتوای این رسانه ها شامل 

شکلک ها و شاخص های پیرازبانِی دیگر مثل الیک ها،  چیزهای 
مورد عالقه و موافقت ها نیز می شود. برخی پژوهشگران حتی 
نتیجه گیری مالینوفسکی دربارۀ خصلت انسان ها را بازگو و 
استدالل کرده اند که آن »پست های هم سخنانه« گواه میل 
شدید و ریشه دار انسان برای معاشرت است. مشکل این جاست 

که بسیاری از ما فقط برای آن چند کلیک فرصت داریم. 

سرنوشت ارتباط هم سخنانه در رسانه های اجتماعی	 
پاسخ این سؤال مبتنی بر این است که شما ترجیح می دهید 
رابطه هایتان در حالت جامد باشند یا سیال. بحث مالینوفسکی 
دربارۀ معاشرت هم سخنانه با گونه پیشین رابطه تنگاتنگی 
دارد. آشــکــارتــریــن نتایج پیشنهادی او بـــرای مــبــادالت 

هم سخنانه پیوندهای اجتماعی و رابطه های اتحاد هستند.
بیشتر کــارهــایــی کــه در رســانــه هــای اجتماعی می کنیم 
مخالف ایــن مــدل انــد. کلمات و نمادهای هم سخنانه ما 
بسیار بیشتر با بازی اعــدادی همخوانی دارد که زیگمونت 
باومن، جامعه شناس و فیلسوف فقید، نام »مدرنیته سیال« 
را روی آن گذاشت. در مدرنیته سیال انسان های مــدرِن 
بی ریشه و پرتحرک، به جای روابط سنتی پایدار، »ارتباطات« 
اتفاقی و با تعهد کم می سازند.امروزه ارتباط هم سخنانه 
فقط در حکم پیش درآمدی برای ارتباط هم سخنانه بیشتر 
عمل می کند، شاید هم اختالل ایجاد می کند. هم سخنی 
ممکن است هرگز رسانه ها را ترک نکند و به دنبال موقعیت 
مستحکم تری نباشد، چه برسد به این که چنین موقعیتی را 
 پیدا کند. دیگر چه کسی برای این جور چیزها فرصت دارد؟

چت های بیهوده، به روایت زبان شناسان
مالینوفسکی راز شبکه های اجتماعی را کشف کرده بود: »صرفًا با دیگران بودن«

            چگونگی کشف میدان نفتی
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خط طالق

فراموشی دروغین
ترس در تمام دلش سایه انداخته بود. حال و روز 
خوبی نداشت نمی دانست واقعًا تصمیم درستی 

گرفته یانه؟ 
ساناز به آرامــی از پله های آرایشگاه پایین آمد. 
لباس بلندوسفیدش را باال گرفت . تمام آرزوهای 
دوران نوجوانی و جوانی اش را به یاد آورد و حاالبه 
آرزوهایش دست یافته بود. نادر كنار ماشین گل 
زده ایستاده بود. او هم در لباس دامــادی جلوه 
دیگری پیدا كرده بود.  صبح زود ماه عسل شروع 
می شد و یكی ، دو هفته بعد تمام این لحظات كه 
مثل  راه رفتن روی ابرها بود، پایان می یافت.  
روز ماه عسل، ساناز سرش را به شیشه خودرو 
تكیه داد. نــادر که آرام حركت می كرد صدای 
ضبط را بیشتر كرد. انگار می خواست هرطور که 
شده این وضعیت را عوض كند. صبح زود ساناز 
بساط چای و صبحانه را آماده کرد. نادر عبوس 
و نــاآرام از خواب بیدار شــد.-  چقدر تق تق می 
كنی؟  -داشتم صبحانه آمــاده می كردم. نادر 
خمیازه ای كشید و گفت:  مثل این كه خیلی ناشی 
هستی، خانم! صبحانه را توی راه می خورن! 
ساناز به سرعت میوه هایی را كه شسته بود، داخل 
كیسه ریخت. فوری چمدان را بست و فالكس 
را آماده كرد. نادر زیاد خوش اخالق نبود.هرچه 
می گذشت او كم حرف تر می شد. ساناز دختر 
شیطان و با انرژی بود و به سكوت عادت نداشت، 
شاید نــادر خسته بود این تنها توجیهی بود كه 
می توانست برای رفتار همسرش داشته باشد. 
شنیده بــود مردها در مــاه عسل و آغــاز زندگی 
بهترین رفتار را دارنــد، یك لحظه دلش گرفت. 
چه زندگی و سرنوشتی پیش روی او بود. نادر 
زیرلب شعر می خواند. به طرف او برگشت.  -چی 
شده عیال؟ هنوز تو خیال پدر مادرت هستی؟ 
ساناز لبخندی زد.  نه! مگه تو توی این خیاالت 
هستی؟-  خانم ها همه دست پیش گرفتن شون 
عالیه ؟! كم كم سرحرف باز می شد. نادر خیلی 
هم اخمو نبود. روزها به خوبی می گذشت. هرروز 
او و نادر به گردش و تفریح می رفتند. دو هفته 
به سرعت گذشت. ساناز تمام وسایل را بست 
و نادر آن ها را در صندوق عقب گذاشت تا شب 
حتمًا در خانه خودشان بودند و اگر نادرحرفی 
نمی زد یك روز به خانه مادرش می رفت. حرف 
ها و شوخی های ساناز و نادر ادامه داشت. ساناز 
بعد از ناهار احساس خستگی كــرد.  -نــادر من 
بخوابم؟  -بــخــواب! ساناز درخـــواب ستاره ها 
را می دید. چقدر به آسمان نزدیك شــده بود. 
دلش می خواست یك سبد ستاره بچیند و كنار 
آینه شمعدانش بگذارد. دستش را دراز كرد...  
صدای به هم خوردن شدید و... ساناز روی تخت 
بیمارستان چشم بازكرد. چند پرستار دور او را 
گرفته بودند. - نادر كجاست؟-  ساكت باش. به 
خودت فشار نیار. اونم مجروح شده ولی حالش 
خوبه. ساناز می دانست كه نادر تصادف كرده، ای 
كاش نخوابیده بود. سرش به شدت درد می كرد. 
وقتی خانواده اش را دید كمی آرام تر شد.  دو هفته 
بعد ساناز از بیمارستان مرخص شد، مادر سعی 
می كرد دخترش را آرام کند. ساناز اصرار می كرد، 
كه حتمًا نادر را ببیند. پدر مخالفت می كرد.   اگه 
نذارید نادر رو ببینم، خودم رو می كشم. پدر راه را 
به طرف خانه پدر نادر كج كرد. نگاه های مشكوك 
او ومــادر به هم دلشوره اش را بیشتر می كرد.  
سالم! مادرشوهرش نگاهی به او كرد. ساناز را 
درآغوش گرفت و بوسید.  سالم دخترم. خوش 
آمدی! روی مبل نشست. اضطراب داشت. مادر 
نــادر با سینی چای وارد شد. - نــادر كجاست؟ 
اشك از گوشه چشمان مادر شوهرش شروع جاری 
شد.-  توی اتاقش ! مادرجون! بلند شد.دلش 
می خواست سرنادر فریاد بزند. در را باز كرد. - 
نادر! نادر به طرف صدا برگشت.-  عذر می خوام، 
خانم كی باشن؟ - نادر شوخی بسه! دو هفته توی 
بیمارستان یه تلفن به من نزدی . هزار بار گریه 
كردم كه نكنه بالیی سرت اومــده...  من شما رو 
به جا نمی آورم، وگرنه حتمًا تلفنی با شما دوست 
می شدم. ... ساناز خسته به خانه برگشت. در اتاق 
اش را بست. -دخترم نادر ضربه خورده،بیماری 
فراموشی گرفته. نمی شه كه كشت اش! شش ماه 
بود كه ساناز، هر روز صبح تا شب خانه پدرنادر را 
زیرنظر گرفته بود. انگار نادر به او دروغ می گفت. 
ساناز نمی توانست باور كند. نادر همه چیز را به 
یاد داشت؛ جز ساناز را! لباس پوشید هر چه بود، 
پدرش نباید می فهمید. به دادگاه رسید.  آقای 
قاضی! من و همسرم بعد از تمام شدن ماه عسل 
تصادف كردیم. موقع تصادف خواب بودم. بعداز 
تصادف می گه من رو نمی شناسه. تمام حافظه 
اش سر جاشه ، تمام رفتارش عادیه، فقط من رو 
نمی شناسه. شش ماه زیرنظرش گرفتم. می خواد 
زن بگیره اگه واقعًا منو نمی شناسه و مشكل داره 
چطوری می خوان براش زن بگیرن،اونم دختری 
رو كه قباًل می شناخته و دوســت داشته. آقای 
قاضی! احساس می كنم به من دروغ می گن. 
احساس می كنم می خوان سرم كاله بذارن، تورو 
به خدا یه كاری كنید. چند هفته بعد وقتی روان 
پزشكان پزشكی قانونی اعالم كردند:  نادر دچار 
هیچ بیماری و ضربه ای درخصوص فراموشی و از 
بین رفتن حافظه اش نشده، ساناز از او شكایت 

كرد؛  شكایت به خاطر فریب او.

چشم و هم چشمی های یک زن  به زندگی برادرشوهرش 
تراژدی پیچیده ای را آغاز کرد.

آخرین روزهای تابستان امسال زمانی که مرد جوانی با همسر 
و فرزندش از سفر به خارج از کشور به تهران بازگشته بودند 

هنگام ورود به خانه با صحنه عجیبی روبه رو شدند.
همه وسایل داخل خانه به هم ریخته شده بود، زن جوان به 
سرعت سراغ طالهایش رفت و دید که طالها، پول و وسایل با 

ارزش خانه به سرقت رفته است.
همین کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس کالنتری برای 
تحقیقات ویژه در خانه ویالیی مرد جوان حاضر شوند. در 
تجسس های ابتدایی  مشخص شد که دزدان بدون تخریب 
قفل درها و با اطالع از حضور نداشتن اهالی داخل خانه 
برای سرقت وارد عمل شده  و در فرصت مناسب این سرقت 

میلیونی را انجام داده اند.
مهرداد که با دیدن سرقت میلیونی از خانه اش شوکه شده 
بود به ماموران گفت: با توجه به روزهای آخر تابستان و پایان 
تعطیالت مدارس همراه همسر و فرزندم به ترکیه رفتیم و یک 
هفته آن جا بودیم اما وقتی به ایران بازگشتیم به محض ورود 
به خانه با صحنه دستبرد از خانه مان روبه رو شدیم که هنوز 

باورش برایم سخت است.
دزد آشنا	 

ماموران با توجه به اطالعات به دست آمده در صحنه سرقت 
احتمال دادند که سرقت از سوی یک آشنا صورت گرفته است 
و این در حالی بود که مهرداد تاکید داشت به کسی شک ندارد 
و هیچ یک از نزدیکان و آشنایانش نمی توانند دست به سرقت 

زده باشند.
در بررسی ها مشخص شد که هیچ دوربین مداربسته ای در 
نزدیکی محل سرقت نیست و در حالی که تجسس های فنی 
و اطالعاتی در خانه مهرداد به بن بست پلیسی رسیده بود 
ماموران تاکید داشتند که سرقت از سوی یکی از آشنایان 

صورت گرفته است.
ماموران به طرز نامحسوسی رفتارهای نزدیکان مهرداد را 
زیر نظر گرفتند و هیچ سرنخی از سارق حرفه ای از خانه مرد 

کارخانه دار به دست نیامد.
نخستین مظنون	 

تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که پس از دو ماه مهرداد به 
رفتارهای برادرش که کارمند یک کارگاه بود شک کرد. برادر 
مهرداد که جوان 30 ساله ای به نام آرمین بود از نظر وضعیت 
مالی اختالف زیادی با برادر بزرگ ترش داشت. او که یک 
حقوق بگیر بود پس از گذشت دو ماه از سرقت، خودروی گران 

قیمتی خرید و زیاد ولخرجی می کرد.
یک شب آرمین با مهرداد تماس گرفت و خواست تا در خانه آن 

ها مهمان شود و برادرش هم پذیرفت.
آرمین سوار بر خودروی گران قیمت اش همراه همسرش پای 
در خانه برادر بزرگ ترش گذاشت اما رفتار آرمین و همسرش 
تغییر کرده بود و حرف های عجیبی می زدند تا این که مهرداد 

درباره چگونگی خرید خودرو از آرمین سوال کرد.
آرمین شروع به داستان سرایی کرد اما هر چه او بیشتر حرف 
می زد مهرداد بیشتر به او شک می کرد تا این که فردای آن روز 

از برادرش خواست به کارخانه بیاید.
آرمین پس از پایان کارش به کارخانه برادرش رفت، همه چیز 
عادی به نظر می رسید تا این که مهرداد روبه روی برادرش 
نشست و از او خواست تا سکوت کند و حرف هایش را گوش 

کند و در آخر جواب سوالش را به درستی پاسخ بدهد.
آرمین کمی به فکر فرو رفت. در چهره اش اضطراب دیده 
می شد، مهرداد به آرامی شروع به حرف زدن کرد و گفت: 
مدتی بود که همسرت به خاطر شرایط مالی من به زندگی مان 
حسادت می کرد. بارها از خودت شنیدم که حسادت های 
همسرت تو را آزار می دهد و همیشه پیشنهاد دادم اگر کمک 
مالی خواستی بگو و همیشه تاکید داشتی که خودت موضوع 

را حل می کنی تا این که از خانه ام سرقت شد.

وی افـزود: هیـچ وقـت بـه تـو شـک نداشـتم امـا وقتـی شـنیدم 
خـودروی گـران قیمتـی خریـدی و وقتـی بـه خانه مـان آمدی 
رفتار خـودت و همسـرت تغییـر کرده بـود و بـا توجه بـه این که 
از روز اول پلیـس تاکیـد داشـت کـه سـرقت از سـوی یک آشـنا 
صـورت گرفته اسـت همـان شـب مهمانـی به تو شـک کـردم و 
وقتی حرف هایـت را درباره تهیه پول خودرو شـنیدم شـک ام 

بـه یقیـن تبدیل شـد.
آرمین خواست حرف بزند که مهرداد از او خواست سکوت 
کند. مهرداد به آرمین گفت می دانم که سرقت کار تو بوده 
است یا اعتراف کن و پول و وسایل سرقتی و طالها را به صورت 

اقساط بازگردان یا ماجرا را به پلیس لو می دهم.
آرمین حرف های برادرش را که شنید برای این که توطئه اش 
فاش نشود شروع به فحاشی کرد و همین کافی بود تا درگیری 

بین دو برادر باال بگیرد و پای پلیس به کارخانه باز شود.
اعترافات برادر دروغگو	 

آرمین وقتی پیش روی پلیس قرار گرفت برای فرار از اتهام 
سرقت، شروع به تناقض گویی کرد و همین کافی بود تا به 

سرقت میلیونی از خانه برادرش اعتراف کند.
آرمین گفت: من و برادرم رابطه خوبی با هم داشتیم ولی مسیر 
زندگی مان در کار متفاوت بود و او توانست به واسطه تحصیل 
و ارتباطی که داشت در کار و زندگی موفق باشد. من کارمند 
یک کارگاه بودم اما هیچ وقت به اختالف طبقاتی بین مان 
اعتراض نکردم و همیشه برادرم مثل یک پدر پشتم بود اما 
بعد از ازدواج،  مسیر زندگی ام تغییر کرد و همسرم هربار که 

به خانه برادرم می رفتیم بهانه گیری می کرد.
وی ادامه داد: چشم و هم چشمی های همسرم باعث شد یک 
روز آرام در زندگی نداشته باشم تا این که برادرم به سفر رفت 
و همسرم هر روز بهانه گیری می کرد که چرا ما نباید به خارج 
از کشور سفر کنیم و حرف های رنج آورش باعث شد تا به فکر 

سرقت از خانه برادرم بیفتم.
پسر جوان ادامه داد: کلید خانه برادرم را داشتم و یک روز 
بدون این که به همسرم حرفی بزنم به خانه او  رفتم و دست به 
سرقت زدم و چون نمی خواستم نقشه ام لو برود حدود دو ماه 
سکوت کردم و پولی را که به دست آورده بودم پنهان کردم 

تا این که تصمیم به خرید یک خودروی گران قیمت گرفتم.
همسرم پس از خرید خودرو رفتارش تغییر کرد و دیگر بهانه 
گیری نمی کرد و به همه می گفتم یک وام میلیونی از کارخانه 
گرفتم و فکر نمی کردم کسی به این داستان سرایی من شک 

کند اما برادرم شک کرد و نقشه ام لو رفت.
بنا بر این گــزارش، آرمین برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
پلیس قرار گرفت و مهرداد با حضور در دادسرا شکایت خود 

را پس گرفت.

تحلیل کارشناس	 ردپای عروس در سرقت از خانه اعیانی برادرشوهر 

پدیده بیمارگونه ای به نام »من هستم«
دکتر امان ا... قرایی مقدم- جامعه شناس و استاد دانشگاه 

چشم و هم چشمی و ویژگی هایی از ایــن قبیل اغلب 
بیماری های اجتماعی و روانــی است که در نگاه مردم 
شناسی عامل بسیاری از آسیب ها به شمار می رود. اصوال 
در جامعه شهری که اصول روابط و ارتباطات اجتماعی 
براساس مادیات است و افراد نگاه مادی گرایانه به هم 
دارند چشم و هم چشمی و حسادت های بیمارگونه بیشتر 

به چشم می خورد.
چشم و هم چشمی در جوامعی گسترش می یابد که افراد 
قصد دارند با خودنمایی ثابت کنند که من هستم و برای 
کوبیدن و تحقیر دیگران دست به روش های غیراخالقی 
می زنند که عامل اصلی آسیب های اجتماعی محسوب 
می شود. این افراد انواع دارایی های خود را به رخ دیگران 
می کشند و با این روش ها سعی می کنند ضعف شخصیتی 

خود را پنهان کنند.
افرادی که با چشم و هم چشمی قصد تخریب دیگران را 
دارند برای روابط معنوی، اخالقی، ارزش  ها و هنجارهای 
اجتماعی احترامی قائل نیستند. آن ها، عامل اصلی 
کمرنگ شدن معنویات در جامعه به شمار می روند که با 
کمرنگ شدن معنویات، جامعه به سوی بزه ها و آسیب های 

اجتماعی کشیده می شود. 
این قبیل افراد که دچار بی نامی و بی هویتی هستند می 
خواهند با چشم و هم چشمی شخصیتی کاذب برای خود 
به وجود آورند از این رو با به رخ کشیدن ظاهر آن چه که در 
زندگی دارند سعی می کنند به اهداف پلید خود برسند. 
افراد با این ویژگی ناپسند به اجتماع آسیب می رسانند 
زیرا سبب اتالف سرمایه های اجتماعی و انسانی می 
شوند و لطمه های شدیدی به پیکر  روابط اجتماعی وارد 
می کنند. کاهش سرمایه های اجتماعی و اقتصادی و 
رشد نیافتن در همه عرصه ها را می توان تا حدودی به 
دلیل چشم و هم چشمی در روابــط خانوادگی، شغلی 

و... دانست.
جوامع مادی گرا به دلیل فراموش کردن معنویات، مرتکب 
فخرفروشی و اسراف می شوند که در این قبیل جوامع، هر 
روز شاهد آسیب های اجتماعی هولناک هستیم زیرا این 
گونه افراد دارای اصالت نیستند و به خاطر تجمل گرایی 
عامل فروپاشی بسیاری از روابط خانوادگی و اجتماعی 
می شوند. چشم و هم چشمی در موارد حاد سبب تشدید 
پرخاش و خشونت در روابط انسان ها می شود و اگر این 
موضوع در جامعه افزایش یابد جنایت های هولناک، 

سرقت های خشن و جرایم سنگینی را رقم خواهد زد.

دختر جــوان که در نوجوانی هدف نیت شوم دو پسر 
قرار گرفته بود بعد از اعدام یکی از آنان، خواستار توقف 
حکم اعدام دیگری شد. اوایل تابستان سال ۹۲ دختر 
نوجوانی به پلیس آگاهی تهران رفت و از دو پسر شیطان 
صفت  که به زور او را سوار خودرو کرده و در بیابان های 
شهرک زینبیه آزار داده بودند شکایت کرد. وی گفت: 

در حال عبور از خیابان بودم که یک پراید جلوی 
پایم توقف کرد. راننده از من خواست سوار 

شوم اما قبول نکردم تا این که راننده و 
پسری که همراهش بودند از خودرو 

پیاده شدند و به زور مرا سوار کردند. 
ــد. با  آن ها در مکانی  مرا آزار دادن
اطــالعــاتــی کــه دختر 16ســالــه به 

پلیس داد یکی از متهمان ردیابی و 
بازداشت شد و به جرم سیاهش اعتراف 

کرد اما  پلیس نتوانست ردی از همدست 
وی بیابد. پسر شیطان صفت محاکمه و به اعدام 

محکوم شد .حکم وی در دیوان عالی کشور تایید  و برای 
همیشه پرونده زندگی اش بسته  شد. در حالی که چند 
سال از این ماجرا می گذشت پلیس رد متهم فراری را 
یافت و وی را بازداشت کرد.  به این ترتیب دومین پسر 
شیطان صفت نیز بازداشت و پس از محاکمه  به اعدام 
محکوم شد. در حالی که این حکم در دیوان عالی کشور 

تحت رسیدگی قرار داشت وی  توانست رضایت دختر 
جوان را بگیرد . با  این گذشت بزرگ،  پسر شیطان صفت  
ــی را مطرح کرد و  خواهان  ــاده دادرس درخواست اع
رسیدگی دوباره به پرونده اش شد. قرار بود پسر جوان  
در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه 
شود اما قضات دیــوان ایراداتی گرفتند. آن ها اعالم 
کردند به پرونده آدم ربایی دو پسر شیطان صفت 
رسیدگی نشده است . به این ترتیب  پرونده 
بــرای رسیدگی به جــرم آدم ربایی به 
ــاه کیفری یک استان تهران  دادگـ
فرستاده شد وپسر جوان دیروز در 
شعبه پنجم از خود دفاع کرد. وی 
در حالی که سرش را پایین انداخته 
بــود، گفت: خیلی پشیمانم. من و 
دوســتــم هنگام ارتــکــاب جــرم خیلی 
جــوان بودیم. ما اشتباه بزرگی مرتکب 
شدیم.حاال شش سال از این ماجرا گذشته 
است و من شرمنده دختر جوان هستم. من آدم ربایی 
و آزار دختر جوان را قبول دارم و حاال با توجه به رضایت 
وی تقاضا دارم قضات در مجازاتم تخفیف قائل شوند.
من مدتی که در زندان بودم به اندازه کافی تنبیه شدم و 
هر شب کابوس اعدام می دیدم. در پایان جلسه، قضات 

وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

ــوان کــه در آزار  حکم سنگین زنـــدان و شــالق پسر ج
شیطانی  دوست نوجوانش گناهکار شناخته شده است 

در دیوان عالی کشور شکسته شد.
رسیدگی به این پرونده با شکایت یک پسر نوجوان به نام 
مهیار آغاز شد که همراه پدرش به پلیس آگاهی پاکدشت 
رفته بود . وی از دو پسر جوان به نام های امین ، شاهین و 

یک پسر نوجوان به نام باربد شکایت کرد .
مهیار گفت : من از مدتی قبل باربد را می شناختم و با او 
دوست بودم .دیروز در خیابان بودم که باربد به همراه 
دو پسر جوان که آن ها را هم از قبل می شناختم سراغم 
آمدند  و از من خواستند تا همراهشان به جایی بروم . 
باربد و امین مرا سوار موتور کردند و شاهین هم با موتور 
خودش دنبال ما آمد .آن ها مرا به حاشیه پاکدشت بردند 
و خواستند آزارم دهند که مقاومت کردم ولی با تهدید 

مرا  آزار دادند.
 با ایــن شکایت، وی به پزشکی قانونی معرفی شد و 

کارشناسان آزار و اذیت مهیار را تایید کردند. 
به این ترتیب سه جوان شیطان صفت ردیابی و بازداشت 

شدند و به جرم سیاه شان اعتراف کردند.
این سه پسر در شعبه هفتم دادگــاه کیفری یک استان 
تهران به ریاست قاضی کیخواه و با حضور یک قاضی 
مستشار به آدم ربایی، آزار و اذیت  پسرنوجوان و سرقت 

گوشی تلفن همراه وی اعتراف و از خود دفاع کردند.
در پایان جلسه، قضات امین را به خاطر آدم ربایی به 1۵ 

سال زندان، به دلیل سرقت به هفت سال  زندان و ۷۴ 
ضربه شالق محکوم کردند. شاهین نیز به 1۵ سال زندان 
محکوم شد و قضات باربد را به خاطر این که هنوز به سن 
قانونی نرسیده است و هنگام ارتکاب جرم نوجوان بود به 

پنج سال زندان محکوم کردند .
سه فرد شیطان صفت همچنین به خاطر آزار و اذیت پسر 

نوجوان به 100ضربه شالق محکوم شدند. 
حکم صادر شده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی 
قرار گرفت و  قضات دیوان عالی کشور حکم امین و باربد 

را تایید کردند اما حکم شاهین شکسته شد.
 قضات دیوان اعالم کردند  با توجه به این که رئیس باند 
شیاطین با موتوری جداگانه مهیار را تعقیب کرده الزم 
است وی بار دیگر در دادگاه محاکمه شود تا روشن شود 

جرم  اش مشارکت یا معاونت در آدم ربایی بوده است ؟
از این رو، قرار است شاهین بار دیگر محاکمه شود.

سرنوشت متفاوت 2 اعدامی در دسیسه شوم

پسرجوان در دام گردانندگان باند شیاطین

راننده تاکسی که حجره دار بازار را کشته بود درباره انگیزه 
جنایت سکوت کرد.

گم شدن مرد بازاری	 
 1۴ تیر۹۷ زنی به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرد و از ناپدید 

شدن همسر ۴3 ساله اش به نام فریبرز خبر داد.
 این زن گفت : همسرم حجره دار بازار است.او صبح  به سرکار 
رفت اما دیگر بازنگشت .همکاران اش می گویند او به محل 
کارش نرفته است .من همه جا را دنبال او گشتم اما خبری از 
همسرم به دست نیاوردم تا این که پیامکی از تلفن همراه او 
به دستم رسید که ۷00  میلیون تومان پول خواسته بود .من  

گمان می کنم همسرم در دام آدم ربایان گرفتار شده است .
نخستین سرنخ	 

با این شکایت، پلیس پیگیر پرونده شد و تالش برای افشای راز 
ناپدید شدن مرد حجره دار آغاز شد .در حالی که همسر فریبرز در 
انتظار تماس های بعدی آدم ربایان  بود، هیچ پیامک دیگری  از آن ها 
دریافت نکرد. پلیس در گام بعدی از تحقیقات به ردیابی تلفن همراه 
فریبرز پرداخت و متوجه شد که این مرد آخرین بار به مالقات دوست 
صمیمی اش به نام مجید رفته بود. خیلی زود مجید ۴0 ساله 

ردیابی و بازداشت شد و به قتل دوست صمیمی اش اعتراف کرد.
سکوت 	 

مجید که به بازسازی صحنه جرم پرداخته بود  دیروز در شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی 
و با حضور یک قاضی مستشار  پای میز محاکمه ایستاد. در 
ابتدای جلسه اولیای دم برای وی حکم قصاص خواستند.
وقتی مجید در  جایگاه ویژه ایستاد، گفت : من و فریبرز از 1۵ 
سال قبل با هم دوست بودیم . من راننده تاکسی بودم و فریبرز 
در بازار تهران حجره داشت. ما با هم رفت و آمد خانوادگی 
داشتیم اما چند سال قبل سر موضوعی با هم درگیر شدیم که 
پس از مدتی درگیری فیصله یافت و با هم آشتی کردیم تا این 
که بار دیگر  به  فکر کشتن  او افتادم. من  قبول دارم دوستم را 
کشتم اما نمی خواهم درباره انگیزه قتل حرفی بزنم . وی ادامه 
داد:  وقتی بازداشت شده بودم در پلیس آگاهی به قتل اعتراف 
کردم و انگیزه جنایت را گفتم اما روزنامه ها حرف هایم  را منتشر 
کردند و همین موضوع باعث شد تا اولیای دم ناراحت شوند .آن 

ها می گفتند با حرف هایم آبروی شان را برده ام. به همین خاطر 
دیگر نمی خواهم درباره انگیزه قتل حرفی بزنم .

تشریح جنایت	 
وی در تشریح جزییات وقوع قتل گفت:  آن روز با فریبرز قرار 
گذاشته بودم  و او را به یک انبار در حوالی بازار بردم و به او آب 
میوه ای مسموم دادم تا این که بیهوش شد. وقتی به هوش 
آمد  آن قدر به من اعتماد داشت که فکر نکرد من به او آب میوه 
مسموم داده ام.  من همان موقع چند قرص خواب آور را داخل 
لیوان آب حل کردم و به او دادم تا بخورد. وقتی  فریبرز بی حال 
شد دست و پایش را بستم و بالشتی را روی صورتش گذاشتم 
تا جان سپرد. همان موقع پیامکی برای خانواده اش  ارسال 
کردم و از آن ها پول خواستم اما واقعًا قصد اخاذی نداشتم . 
این مرد در حالی که سرش را پایین انداخته بود،  ادامه داد:  
من نمی دانم چرا دست به چنین کاری زدم .باور کنید در یک 
لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم و  از خود  بی خود شدم و 
نمی دانم چرا دوست قدیمی ام را کشتم .فریبرز مرد مهربانی 
بود حتی چند سال قبل وقتی قرار بود دخترم ازدواج کند در 
برگزاری مراسم جشن عروسی دخترم به من کمک کرد و هر بار 
مشکل مالی داشتم دستم را می گرفت . با پایان دفاعیات این 

متهم، قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

سکوت عجیب راننده تاکسی در قتل مرد بازاری

دزد خشن پس از بریدن گلوی زن جوان 
در شرق تهران دست به سرقت زد و از 
پنجره اتــاق خــواب پا به فــرار گذاشت. 
ساعت 1۲:30 ظهر دوشنبه ۲0 آبان 
خیابان  در  ساختمانی  اهالی  امسال 
ــد تــهــران در تــمــاس بــا مــامــوران  ــاون دم
ــدای  ــو از ص ــران ن ــه کــالنــتــری 1۲8 ت
درگیری در طبقه اول ساختمان شان 
ــی از  ــروه ــد و خیلی زود گ ــ خــبــر دادن
ماموران با حضور در خیابان منتظری 
برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند. 
صدای درگیری پایان یافته بود و وقتی 
پلیس و اهالی ساختمان در خانه زن 18 
ساله را به صدا در آوردند کسی پاسخ گو 
نبود و با توجه به این که در خانه از داخل 
قفل شده بود گروهی از ماموران آتش 

نشانی در محل حاضر شدند و اقدام به 
بــاز کــردن در خانه کردند. مــامــوران با 
حضور در خانه با جسد زن جوانی که 
گلویش بریده شده بود روبــه رو شدند. 
افتادن تیغ کاتر در کنار جسد حاکی 
از آن بــود که قاتل با ایــن کاتر دســت به 
قتل زن 18 ساله زده است و باز بودن 
پنجره اتاق خواب نشان می داد که قاتل 
پس از جنایت با قفل کــردن در خانه از 
مسیر پنجره پا به فــرار گذاشته است. 
ــت تا  تجسس هــای پلیسی ادامـــه داش
این که همسر ۲6 ساله قربانی جنایت 
هولناک پای در خانه گذاشت و ماموران 
در همان ابتدا تحقیقات از وی را آغاز 
کردند. مرد جوان که نقاش ساختمان بود 
به ماموران گفت:صبح همراه برادرزنم 

به یک ساختمان رفتیم و در کار نقاشی 
ساختمان مشغول بودیم که همسایه ها 
با من تماس گرفتند و از صدای درگیری 
داخل خانه خبر دادند که به سرعت خودم 
را به خانه رساندم و متوجه شدم همسر به 
قتل رسیده است. صبح روز گذشته مرد 
جوان برای پیگیری پرونده همسرش پای 
در دادسرای امور جنایی تهران گذاشت 
و گفت: گوشواره و انگشتر طالی زنم و 
وسایل با ارزش خانه به سرقت رفته است. 
کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران 
در تحقیقات میدانی با توجه به خراب 
بودن آیفون خانه احتمال می دهند که 
قاتل فردی آشناست که با حضور در خانه 
پس از درگیری دست به قتل زن جوان 

زده و با سرقت طالها فرار کرده است.

سرقت طالیی در صحنه قتل فجیع یک زن



بعد از تعطیالت!

سالم و دمتون گرم، باز هم کوالک 
کردین و برخالف میل مون مجبور 
شدیم این بار هم خیلی از پیامک ها 
رو کم کنیم تا تو صفحه جا بشن! به 
هر حال ممنون از همه دوستانی که 
درســت و طبق روش گفته شــده تو 
 مسابقه شرکت کردن. پیامک های 
ــزه هــم که  ــام و بــی م ــط و بــی ن بــی رب
متاسفانه طبق روال همیشه حذف 
شدن. چندتا از جمله های بانمک تر 
رو انتخاب کردیم که می خونید. توی 
صفحه فردا هم سوژه جدیدمون رو 
ببینید و در موردش برامون بنویسید. 
منتظر پیامک هاتون هستیم. خوش 

باشین همیشه.
* مگه نگفتم بیا کمک کن زعفرون پاک 
کنیم چرا خوابیدی؟  ابوالفضل اصغری
* وضعیت من وقتی خانومم میگه عزیزم 
رضاحاجی آقاجانپور بریم بازار!  

 * وقتی دلت یک مشت و مال حسابی 
سید علیرضاصالبتی می خواد.  
* وقتی خودته به خواب زدی و هرچی 
وثوقیان پشت سرت مگن می شنوی!  
* وقتی منتظری فیلم مورد عالقه ات 
مهدی خوشدل دانلود شه!  
با تــمــاس مامانت  وقــتــی منتظری   * 

خاله ات تموم بشه برات ناهار بیارن! 
سیدهاشم قاسمی - تربت حیدریه  
ــول خادم  ــوای حریفان رس * حــال وه

بعدازپایان هر کشتی! 
ولی فرهادیان - بجنورد  
* وقتی باباش می دونه می خواد ازش 

پول بگیره و راه برگشتم نداره! 
حانیه خالصی  
* وقتی فهمیدی صاحبخونه اجاره رو 

زیاد کرده .  
محمدسینا - تربت حیدریه  
* حال و حوصله مردم از وقتی سریال 
ستایش با همه عیب و ایرادهاش تموم 
معصومه عرفانی شده!  

ــه دیــگ شله  ــه ت  * وقــتــی کــه کفگیر ب
محمدرضا صدفیان می خوره!  
ــورم مهارشده  ــالم میشه ت * وقتی اع

وگرونی وکمبود دارو وجود نداره!  
غالمحسین قنبری  
* پاشو پاشو برو آشغال رو بذار سر کوچه 

خودتم به موش مردگی نزن! 
فاطمه سبزی  
* وقتی از سرکار میای توخونه لم میدی 

جلوتلویزیون. 
 سید محمدطاها موسوی - رشتخوار
 * وقــتــی منتظری تــو ادارات جــواب 

نامه ات رو  بگیری!  سیدهاشم قاسمی
* ای خدا اینا موره تو خواب درن کجا 
جمشید وثوقیان موبورن؟!  
*  وقتی بهم گفتند یارانه ات قطع شده! 
مجید ایرجی  
* امــروز صبحونمو این جا می خورم تا 
مچشو بگیرم ، این آشغال ها کار کیه که 

هر روز صبح در خونه ما میذاره! 
رامین نژادرحیم  
* وقتی دکترگفته ازساعت 10شب باید 
ناشتا باشی وتوتاقبل این ساعت معده 
ات رو انبار ذخیره مواد غذایی می کنی! 
سید حسین آروند  
* وضعیت بچه هایی که بعد از یک هفته 

تعطیلی میخوان برن مدرسه. 
زهرا فرامرزنیا - تربت حیدریه  
* بریدم دیگه ،هرچی می گردم خونه 
مهدی بقمچی مناسب پیدا نمی شه!  
* اگر دیدی جگواری بر درختی لمیده 
ــت وشــکــار از دستش  بــدان گشنه اس
امید سمساری پریده!  

سرگرمی چهارشنبه   22 آبان 101398
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حل جداول ومعماها

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.

7 6 3 1
8 2 5

4 7 5 6
9 6 2 3

3 8
2 8 4 7

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

9 6 1
9 4 2

8 6
7 5 2

5 8 7
8 3 1

3 4 9 1

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضیمعمای شطرنج

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

نباشد.

با توجه به شکل باال، گزینه مناسب را برای جای 
خالی پیدا کنید.

نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید تنها 
در سه 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.

معما )1(عددیابخفن استریپ

معما )2(

معمای  شطرنج: 

بازی ریاضی:

ی:
طق

من
ش 

هو g3+   Kh5
g4+   Kh4
Bg#+3

چی شده؟

خفن استریپ:

چاقوکشی-  دادستان

تست هوش:گزینه )2( با 
کمی دقت متوجه خواهید 
شد که در هر خط سه شکل 

ستاره استفاده شده است.

هوش منطقی

معمای آبی یا قرمز :قرمزها، سیاه ها یک بازی را مساوی کردند، بنابراین 
حداکثر دو بازی را بردند. آن ها بیشتر از آبی ها برد داشتند، بنابراین آبی ها 
حداکثر یک برد داشتند. چون خاکستری ها بیشتر از آبی ها باخت داشتند، 
خاکستری ها احتماال هر سه مسابقه را باختند. مسابقه ای که آبی ها آن را بردند 

در مقابل خاکستری ها بوده است، بنابراین آبی ها در برابر قرمز ها باختند.

معمای توزیع جــواهــرات: مهتاب یک 
سنگ 25 میلیونی، ادوین یک سنگ 10 
میلیونی به همراه 3 سنگ 5 میلیونی و 
ناصر دو سنگ 10 میلیونی به همراه یک 

سنگ 5 میلیونی گرفت.

داخل هر یک از این حباب ها یکی از اعداد 1 تا ۷ قرار 
دارد. هر عدد فقط یک بار تکرار می شود. مجموع 
اعداد حباب ها در قسمتی ظاهر می شود که آن ها 
همپوشانی دارند. عدد داخل هر حباب را تعیین کنید.

آبی یا قرمز؟

قرمزها، خاکستری ها، آبی ها و سیاه ها مسابقات 
دوره ای دارند که در آن هر تیم یک بار با تیم های دیگر 
بازی می کند، به طور کلی شش بازی انجام می شود.
سیاه ها بیشتر از آبی ها ُبرد داشتند و خاکستری ها 
بیشتر از آبی ها باخت داشتند. قرمز ها با سیاه ها 
مساوی کردند که تنها تساوی در این مسابقات بود. 

در مسابقه بین آبی ها و قرمزها، کدام برنده شدند؟

توزیع جواهرات
جمشید  مجموعه  در  قیمتی  نیمه  جواهر  هشت 
وجود دارد. به قیمت امروز، چهار تا از آن  ها هر کدام 
5 میلیون، سه تا از آن ها هر کدام 10 میلیون و یکی 
از آن ها 25 میلیون تومان ارزش دارد. او آن ها را به 
سه فرزندش مهتاب، ادوین و ناصر هدیه داد. مجموع 
ارزش هدیه های هر سه آن ها یکسان است. ناصر 
دقیقا سه سنگ را دریافت کرد. مهتاب کمترین 
تعداد سنگ را گرفت. سنگ ها چطور توزیع شدند؟
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شش رقمی: 

  918253 – 932541
5۷9316 - 846۷35

سه رقمی: 

  219 – 843 – 236
  651 – 563 – 483

821 - ۷24

چهار رقمی:

  8452 – 5632
  3692 – 4825

2635 – 5982

پنج رقمی: 

  28۷92 – ۷3254
  ۷8324 – 64523

2۷385 - 95483

نمونه
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عددیاب

983172654
716453928
524986713
135694287
892731546
467528139
651847392
278319465
349265871

597643182
836129475
142785369
961874523
473592816
285316947
358261794
614957238
729438651
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ــوی رطــوبــت-ســاز  5.مــرغــابــی- تــیــزاب -هـــراس  6. ب
ضربی– بازداشتن-خربزه هندی ۷. آقای اسپانیولی-
زادگــاه ناپلئون–خاندان – زمینه 8.ردیــف - از غالمان 
محمودغزنوی- پیروزی 9. قاضی ورزشی –کلمه ندا – 
شهر روی آب10.بزرگ ترین دریاچه آفریقا 11. صابون 
های  رشته  از   .12 ممانعت  –نماد  مساوی   - خیاطی 

شمشیربازی-نظام فکری- برج َحَمل

عمودی:
1. نویسنده اثر سه تفنگدار 2.کــاله فرنگی- پایتخت 
ــژاد4.  آنگوال- گونه 3.مارپیچ بزرگ– فیلمی از داوودن
ــدن مزاحم- عضو اصلی تنفس 5.درخــت  سست – ران
خوش قامت 6. خدای آغاز زمان یونانیان باستان–اختالل 
دردناک کمر و پا ۷. چاه جهنده – رگ اصلی بدن 8. فریاد 
9. نوعی اسلحه کمری– پهلوان- هوش 10.از ماه های 
قمری–ساختمان 11. عدد دروازه بان- بیماری خناق – 

لقب فرگوسن 12. بازیگر اثر متری شش ونیم

ــک صدم  افــقــی:    1. کلس –نــام قدیم مشکین شهر- شش بــازاری 2.لنگه در-ی
خمیر-نوگرایی  کن-جوش  پوست   .4 تایپ  ماشین  مخترع   .3 هکتار-کجاست 

افقی:  1.درخت مجنون–برنده- نیرنگ 2.ضمیر غایب-امر از ساییدن-سرای محبت 
3. ماه دوم شمسی 4. عضو بدن ماهی-لحظه-دانشمند 5.پژواک- توسعه یافته-یک 

 دوره خورشیدی 6. دور دهان-سرکچل – از اجزای ترشی
۷. جاسوسخانه آمریکا-عدد فوتبالی – کرم  8.سان – آبشار 
والیبال- غذای گربه 9. بیماری کم خونی–خیس – نهنگ 
10.آلت تعدیل گرما 11. مایه حیات - با آشغال می آید–رمزینه 

12. سنگ بیابان-قتل سیاسی- گل نرم

 عمودی :
1. خیمه کشتی-ردیاب 2.ضمیر بیگانه- عنصر شماره 
هشت - حرف نــداری 3. میوه تلفنی– عزم جزم 4. بچه 
اســب– مــزه خرمالو- چــروک 5.قسمت اصلی اپــرا 6.از 
 دنــدان ها–پابرجا ۷. درخشنده – چلچله 8. کیسه کش
9. پایکوبی– من و شما- مقابل اسید 10.بچه شرور–بازنده 
شطرنج 11. یک دنده- قپان– ویتامین جدول 12. آالله 

زهری-شادکامی
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هنری 

موسیقی

ادبی
حسرت گذشته در آثار کدام شاعران کالسیک و معاصر پررنگ تر است؟

نوستالژی های قافیه دار؛  از رودکی تا اخوان ثالث

همایون شجریان: یک پرده پایین تر می خواندیم شاهد هجمه نبودیم

 رونمایی از پرتره های خاص 
خانم »مودیلیانی«

نمایشگاهی در شهر لیورنو ایتالیا، به مناسبت 
گرامی داشت صدمین سالروز درگذشت آمادئو 
مودیلیانی، نقاش و مجسمه ساز نامدار ایتالیایی 
برگزار می شود. به گزارش ایسنا، این نمایشگاه 
که در شهر زادگــاه » آمادئو مودیلیانی« برگزار 
می شود، ۱۴ تابلو نقاشی و ۱۲ طراحی این 
ــورت و  با ص هنرمند را که چهره  انسان هایی 
اندام الغر و کشیده و بعضًا، چشمانی تهی را به 
تصویر می کشد،  به نمایش می گذارد. به گفته  
مدیران این نمایشگاه، بسیاری از آثار حاضر در 
این مجموعه، تاکنون به نــدرت بــرای عموم به 
نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه که در 
موزه della Città برگزار می شود تا شانزدهم 
فوریه سال ۲۰۲۰ در معرض دید عالقه مندان 
اســت. یکی از تابلوهای نقاشی این هنرمند، 
در سال ۲۰۱۸ در حراجی ساتبیز،  به قیمت 
۱۵۷ میلیون دالر فروخته و به یکی از گران ترین 

آثارفروخته شده این حراجی تبدیل شد.

  رودکی سمرقندی  	 

ــدر شعر فــارســی را بتوان  ــی، پ ــ شــایــد رودک
ــه به  ــت ک ــس ــی دان ــران ــاع ــن ش ــی یــکــی از اول
نوستالژی هایشان در شعر اشــاره کرده اند. 
رودکــی قصیده ای مشهور به نام »دندانیه« 
دارد که در آن به دلیل از دست دادن جوانی و 
فرارسیدن پیری و تنگدستی به شدت حسرت 
می خورد: »مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان 

بود/ نبود دندان بل ال چراغ تابان بود«.

  فردوسی  	 
شاید بتوان گفت انگیزه فردوسی از سرودن 
باشد.  او  غربت)نوستالژی(  غــِم  شاهنامه، 

نوستالژی های شاهنامه 
را می توان به دو بخش 

فـــــردی)شـــــخـــــِص 
فــــــــــردوســــــــــی( و 
جمعی)ملی- میهنی( 

ــرد. یکی  ــ تــقــســیــم کـ
از نــوســتــالــژی هــای 

فــردی فردوسی در 
اواســط داستان 

ســیــاوش خــودش را نشان مــی دهــد؛ جایی 
که شاعر از احــوال خــودش در 6۰ سالگی و 
ضعف جسمی اش می گوید و حسرت جوانی 
را می خورد: »دریــغ آن گل و مشک خوشاب 
ــارســی«. از جمله  ســی/ همان تیغ بــرنــده پ
می توان  شاهنامه  جمعی  نوستالژی های 
بــه حسرتی کــه فــردوســی در ســراســر بخش 
تاریخی شاهنامه از نبودن پهلوانی چون رستم 

می خورد، اشاره کرد.

سعدی شیرازی  	 
شـــاعـــر و نــویــســنــده 

ــزرگ قــرن هفتم  بـ
ــری، ســعــدی  ــجـ هـ
شیرازی یکی دیگر 
از نوستالژی بازهای 

ادبیات فارسی 
در  او  اســـــت. 

ــارش از شعر  ــ آث
گرفته تا نثر به انواع 

و اقسام حسرت هایش 
اشاره می کند و برایشان غصه 

می  خورد که از جمله آن ها می توان به این  موارد 
ــاره کــرد: حسرت جوانی، جدایی از یار،  اش
دلتنگی برای دوران کودکی و اندوه از دست 
دادن عزیزان. مثاًل در حسرت جوانی این طور 
سروده: »سؤال کردم و گفتم جمال روی تو را/ 
چه شد که مورچه بر گرد ماه جوشیده است/ 
جواب داد ندانم چه بود رویم را/ مگر به ماتِم 
حسنم سیاه پوشیده است«. سعدی همچنین 
در حسرت گذر عمر می گوید: »تازه بهارا ورقت 
زرد شد/ دیگ منه کآتش ما سرد شد/ چند 

خرامی و تکبر کنی/ دولت پارینه تصور کنی«.

  حافظ شیرازی   	 
مـــگـــر مـــی شـــود 

حافظ که نماینده 
نـــــاخـــــودآگـــــاِه 
جمعِی یک ملت 

اســــــــت، در 
غزل هایش از 
نوستالژی ها 
حسرت ها  و 
نــــگــــویــــد؟ 

نوستالژی در شعر حافظ از دو جنبه فردی و 
جمعی قابل بررسی اســت. نوستالژی های 
فـــردی حــافــظ عبارتند از: دوری از وطــن، 
دوری از یار، غم پیری و یاد جوانی مانند این 
بیت: »دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد/ 
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد«. از جمله 
نوستالژی های جمعی حافظ هم می توان به بی 
ثباتی سیاسی، حاکمیت نااهالن، رواج ریا و... 
اشاره کرد که موجب اندوه و دلتنگی عمیق او 

برای گذشته ها شده است.

    شهریار   	 
شاعر »آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا« 
یکی از نوستالژی بازترین معاصران ادبیات 

فارسی است. نوستالژی 
در شعر محمد حسین 
بهجت تبریزی مشهور 
ــه دلیل  ــه شــهــریــار ب ب

خـــاطـــراِت عــاطــفــی ، 
بیماری و زندگی شخصی 

او و نــیــز نــارضــایــتــی از 
اوضـــاع زمــانــه بسیار 

ــت. از  ــ پــررنــگ اس

جمله آثار مشهوِر نوستالژیک شهریار می توان 
به غزل های »شاعر افسانه« و »حسرت عاشق« 
اشاره کرد. شعر نیمایی و نوستالژیک »ای وای 
مادرم« او هم فریاد پسری است که در سوگ از 
دست دادن مادر نشسته است: »آهسته باز از 
بغل پله ها گذشت/ در فکر آتش و سبزی بیمار 
خویش بــود/ امــا گرفته دور و بــرش هاله ای 
سیاه/ او مرده است و باز پرستار حال ماست«.

 مهدی اخوان ثالث 	 
اخوان ثالث، یکی از شاعران مهم و جریان ساز 
ادبیات معاصر هم از جمله کسانی است که 
حسرت دنیای آرمانی اش را می خورد و به هر 
بهانه ای این غم و اندوه را بیان می کند. به عبارتی 
به دنیایی  بازگشت  اخـــوان نوستالژی  شعر 
مطلوب و آرمانی است. او در »آخر شاهنامه« 
می سراید: »ما فاتحان قلعه های فخر تاریخیم/ 
شاهدان شهرهای شوکت هر قرن/ ما/ یادگار 
ــم/...آه دیگر ما/  ــاری ــص عصمت غمگین اع
فاتحان گوژپشت و پیر را مانیم/ بر به کشتی های 
موج بادبان از کف/ دل به یاد بره های فرهی، 
ــام تهی، بسته/ تیغ هامان زنگ  در دشــت ای
خورده و کهنه و خسته/ کوس هامان جاودان 

خاموش/ تیرهامان بال 
بشکسته...«

   الهه آرانیان  - مگر می شــود آدمیــزاد خاطره بــازی نکند و دلش بــرای روزهای 
خوِش زندگی اش در گذشته تنگ نشود؟ مگر می شود جوانی را از دست بدهد و 
برایش حسرت نخورد؟ مگر می شود در غِم از دست دادِن عزیزش اشک حسرت 
نریزد؟ به هر چیز خوب و خاطره انگیزی که مربوط به گذشته باشد و ما حسرتش 

را بخوریم و یاد آوری اش باعث شود آه بکشیم، اصطالحًا »نوستالژی« می گویند. 
جالب این که اهالِی خاطره بازی و نوستالژی در ادبیاتمان هم دیده می شوند. در 
این نوشته از چند شاعر کالسیک و معاصر فارســی که اهِل نوستالژی بوده اند، 

یاد کرده ایم.

 نصب سردیس فردوسی
 در دانشگاه اوستیای شمالی

ــس حکیم ابــوالــقــاســم فــردوســی طی  ــردی س
اسالمی  جمهوری  سفیر  حضور  با  مراسمی 
ایران در فدراسیون روسیه، در دانشگاه دولتی 
اوستیای شمالی در منطقه قفقاز شمالی نصب 
شــد. به گــزارش ایــرنــا، مهدی سنایی در این 
مراسم گفت: »این نماد یادآور آن است که باید 
همکاری ها در حوزه های علمی و فرهنگی را 
میان دو کشور گسترش دهیم«. گفتنی است، 
سردیس فردوسی شاعر حماسه سرای ایران 
به ابتکار مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، 
در محوطه دانشگاه دولتی اوستیای شمالی 
در مقابل ساختمان کتابخانه و دانشکده تاریخ 
این دانشگاه نصب شده است. دانشگاه دولتی 
اوستیای شمالی با ایران روابط نزدیکی دارد و 
آبان ماه دو سال پیش، دوره آموزش زبان فارسی 

در این دانشگاه افتتاح شد.

 انتشار یک زندگی نامه هنری 
با ترجمه سحر دولتشاهی

ــاب »عــبــور از  ــت ک
ــه به  ــا« ک ــوارهـ دیـ
ــی مــاریــنــا  ــدگـ زنـ
آبرامویچ، هنرمند 
یــوگــســالوی تــبــار 
دارد،  اختصاص 
ــازار کتاب  ــه ب روان
ــه گـــزارش  شـــد. ب
ــن،  ــ ــالی ــ ــرآن ــ ــن ــ ه
آبرامویچ این اثر را 

با اتفاقات دوران کودکی، از زمانی که خاطرات 
خود را به یاد مــی آورد، آغاز می کند و تا زندگی 
معاصر ادامــه می دهد. البته آبرامویچ دربــاره 
آن چه زمان به دنیا آمدنش رخ داده نیز، نوشته 
است. او در این کتاب 39۷ صفحه ای، با لحنی 
دوستانه و صمیمی از جزئیات زندگی شخصی 
و هنری خود گفته است که بخش هنری آن را 
می توان شرح مقطعی از تاریخ هنر محسوب کرد. 
این کتاب با ترجمه سحر دولتشاهی، توسط نشر 
نظر با همکاری نشر اورکــا، در شمارگان هزار 
و 6۰۰ نسخه و قیمت ۷9هــزار تومان منتشر 

شده است.

 تاسیس بنیاد ادبی 
توسط نویسنده برنده نوبل

اولگا توکارچوک، 
نویسنده لهستانی 
برنده نوبل ادبیات 
از   ،  ۲۰۱۸
تأسیس یک بنیاد 
ادبی برای حمایت 
نــویــســنــدگــان  از 
ــان  ــمـ ــرجـ ــتـ مـ و 
بــه  داد.  ــر  ــبـ خـ
گــــزارش ایــســنــا، 

این نویسنده ۵۷ ساله که هم اکنون مهم ترین 
می شود،  محسوب  لهستان  ادبیات  نویسنده 
در یک نشست خبری از ایجاد یک بنیاد ادبی 
در شهر وروســالو خبر داد که هدف آن اعطای 
بورسیه های تحصیلی به نویسندگان، مترجمان 
و برگزاری دوره های آموزشی در حوزه ادبیات 
ــت در محلی  ــن بنیاد ادبــی قــرار اس اســت. ای
تیموتئوش  زندگی  محل  پیشتر  که  شــود  برپا 
کارپوویچ، شاعر نامدار لهستانی بوده است. 
»دست نوشته های  عجیب«،  »داســتــان هــای 
ــا در گــورهــای جــهــان«، »آخرین  یعقوب«،  »آن
داستان ها«، »عروسک و مروارید« و »قصه های 
توکارچوک  آثـــار  دیــگــر  جمله  از  کریسمس« 

هستند.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مدیرمسئول محترم روزنامه خراسان در پاسخ به 
مطلب سراسر کذب و افترا تحت عنوان "آهنگ 
هایی که بی اجازه کاور شدند" مندرج در صفحه ۱۱ 
روزنامه شماره ۱996۱ مورخ ۱39۷/۰۸/۲۲ 
مقتضی است، طبق ماده ۲3 قانون مطبوعات، 
جوابیه زیر جهت تنویر افکار عمومی در همان 
صفحه و ستون شماره آینده روزنامه درج گردد. 
ــای مطرح شــده مبنی بر شباهت موسیقی  ادع
تیتراژ ابتدایی سریال دلدادگان با موسیقی سریال 
ــاس کــذب و خالی از  ــد از اس خارجی وســت ورل
واقعیت بوده و به طور کلی مطلب مندرج تکذیب 
می شود. تصریح می شود که اثر هنری یادشده، 
اثری مستقل و خالقانه است و شنیدن و مقایسه 
کردن دو موسیقی یاد شده، توسط اهل فن، مستقل 

بودن این اثر را هویدا می کند.

جوابیه 

 کنسرت جدید فرزاد فرزین 
در راه است

فرزاد فرزین خواننده پاپ که این روزها مشغول 
برگزاری تور کنسرت های خارجی خود در آمریکا 
و کانادا ست، بعد از اتمام آن برای اجراهای بعدی 
و برگزاری تور ایران گردی به ایران برمی گردد. 
به گزارش هنرآنالین، این برنامه از ۲۲ آبان از 
آبنمای موزیکال آوای خلیج فارس کیش آغاز 
می شود و سپس در سالن فرهنگ و هنر شهر 
قــدس در تاریخ 3۰ آبــان ادامـــه   می یابد. این 
خواننده که به تازگی با ایفای نقش و اجرای چند 
قطعه در سریال »مانکن« به کارگردانی حسین 
سهیلی زاده، نام خود را بیش از پیش سر زبان ها 
انداخته، به تازگی موزیک ویدئوی »آینده« به 
کارگردانی وحید امینی را نیز منتشر کرده است.

گروه شیلر میزبان 9 هزار ایرانی شد

کنسرت گروه موسیقی شیلر، روزهای ۱6، ۱۷ 
و ۲۰ آبان امسال درحالی در تاالر وزارت کشور 
برگزار شد که این گروه بین المللی میزبان حدود 

9 هزار مخاطب ایرانی بود. 
ــزارش »مــوســیــقــی مـــا«، گـــروه شیلر به  ــ ــه گ ب
سرپرستی کریستوفر فون دیلن، طی سه شب با 
اجرای منتخبی از قطعات محبوب گروه به همراه 
قطعاتی از آلبوم جدیدش با نام »صبح دم«   روی 
صحنه رفت. این گروه   نخستین بار، پاییز سال 
96 برای اجرای کنسرت به ایران آمد و فروردین   
امسال، آلبومی با نام »صبح دم« را با همکاری 

هنرمندان ایرانی منتشر کرد.

نشست رسانه ای عوامل اجرایی آلبوم »افسانه 
چشم هایت«، به آهنگ سازی مهیار علیزاده 
علیرضا  و  شجریان  همایون  خوانندگی  و 
قربانی در تــاالر وحــدت تهران برگزار شد. 
به  استناد  با  گذشته  روز  که  علیزاده  مهیار 
چند وبــالگ، ویدئویی بــرای عذرخواهی از 
انتخاب شعر جعلی ابتهاج در صفحه شخصی 
اش گذاشته بود، در این نشست گفت: »شعر 
را در اینترنت جست و جو کردم و دیدم همه 
آن هــا با اسم استاد ابتهاج اســت، وقتی هم 
با ایشان مالقات داشــتــم، به استاد نگفتم 
تصمیم به استفاده از شعر را دارم. کما این 
که اگر می گفتم، امروز این جنجال ها اتفاق 
نمی افتاد. به هر حال من فکر نمی کنم اشتباه 
عمیقی در این حوزه صورت گرفته باشد اما 
با توجه به این که بعد از بروز حاشیه ها دیدم 
ماجرا چنین شده است، مراتب عذرخواهی ام 

را اعالم کردم.«
ــاره انتخاب  رامین حیدری فاروقی هم درب
مجموعه »ایران مال« برای  لوکیشن ساخت 
تیزرهای تبلیغاتی آلبوم »افسانه چشم هایت« 
گفت: ما به همین سادگی، دنبال کتابخانه ای 
بودیم که بتوان در آن فیلم برداری و عکاسی 

کرد و اصال هم بنا نبود در این مکان کنسرت 
ــود. آن چــه انجام  ــرا ش یــا برنامه دیــگــری اج
شد، فقط تالش برای انتخاب مکانی بود که 
کتابخانه و پله ای با چشم انداز خوب در آن جا 

باشد، فقط همین.
همایون شجریان هم در این نشست بیان کرد: 
»برای شخص من، هم حضور علیرضا قربانی 

در این کار جذاب بود و هم شعرهایی که مهیار 
علیزاده برای آهنگ سازی انتخاب کرده بود. 
بعد از این که مهیار علیزاده آهنگ سازی را 
انجام داد، با من صحبت کرد و من نیز به او 
پیشنهادهایی دادم که اگر یک پرده پایین تر 
این کار نوشته می شد، آلبوم برای من جذاب تر 
بود. اگر این آلبوم در یک پرده پایین تر تولید 

می شد، با این هجمه مواجه نمی شد. بعد از 
این نکات کوچک که نظر شخصی من است، 
ما تالش کردیم مجموعه ای شکل بگیرد و 
امروز بسیار خوشحالم که در این آلبوم حضور 

داشته ام.«
ــاره انگیزه های  ــ ــه قــربــانــی هــم درب در ادامـ
خود بــرای پذیرش حضور در آلبوم »افسانه 
چشم هایت« گفت: »هیچ اجباری برای حضور 
من و همایون در کنار هم نبود، مگر احساس 
همدلی و صمیمیتی که با هم داشتیم. در 
عین حال، برای من بسیار ارزشمند بود. سابقه 
چندان  ما  کشور  در  ارکسترال  موسیقایی 
طوالنی نیست و اگر امــروز شما بسیاری از 
اپراهای دنیا را ببینید، متوجه برخی سالیق 
می شوید که ما هنوز به شنیدن آن ها عادت 

نکرده ایم. 
به فواصل موسیقایی  من معتقدم گوش ما 
کالسیک عــادت نکرده است و شاید برخی 
انتقاداتی که در این حوزه مطرح می شود به 
می خواهم  شما  از  پس  باشد.  دلیل  همین 
ماجرا را به عنوان ایراد نبینید  بلکه آن را به 
گوش شنیداری مخاطب تعمیم دهید که هنوز 

به آن عادت نکرده است.«
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در امتداد تاریکی

ازمیان خبرها

 ! اختصاصی خراسانخط زرد

مرز رسوایی!
زمانی که در اوج جوانی دل به رابطه ای هوس 
آلود بستم و بی پرده به این رابطه خیابانی تا مرز 
رسوایی ادامــه دادم، هیچ گاه فکر نمی کردم 
که این روابط گناه آلود روزی به متالشی شدن 

زندگی ام می انجامد و ...
زن 38 ساله که مدعی بود از خیانت های آشکار 
همسرش به تنگ آمده است و قصد طالق دارد در 
حالی که سرنوشت تلخ خود را نتیجه رفتارهای 
هوس آلــود دوران مجردی اش می دانست به 
میرزاکوچک  کالنتری  اجتماعی  کارشناس 
خان مشهد گفت: پدرم رفتگر ساده ای بود که 
به صورت قراردادی با شرکت های پیمانکاری 
ــدازه ای  ــدش به ان همکاری می کــرد. اما درآم
نبود که بتواند هزینه های خانواده هشت نفره 

را تامین کند. 
به همین دلیل مادرم نیز در مناطق مرفه نشین 
شهر به کارگری می پرداخت تا با نظافت منازل 
و پرستاری از سالمندان به مخارج زندگی و 
همچنین پرداخت اجاره منزل کمک کند. در 
این میان سرپرستی خواهران و برادران کوچک 
تر و انجام امور خانه به عهده من بود در واقع در 
سن نوجوانی کدبانوی خانه بودم چرا که وقتی 
مادرم از سر کار به منزل بازمی گشت از شدت 
خستگی توان حرف زدن با ما را نیز نداشت. به 
همین دلیل همواره جسم فیزیکی من در کالس 
درس حضور داشت و روح و روانم در جای دیگری 
خانوادگی  های  محبت  کمبود  می کرد.  سیر 
آزارم می داد و هیچ تفریح و سرگرمی نداشتم 
تا این که در سال آخر دبیرستان با پسری به نام 
»آریــا« آشنا شدم. این آشنایی خیابانی خیلی 
زود به رابطه ای هوس آلود انجامید که نام عشق 
بر آن گذاشته بودیم. اگرچه در ابتدا هیچ هدف 
خاصی از این ارتباط غیرمتعارف نداشتم و فقط 
در پی جبران کمبود محبت های خانوادگی بودم 
اما آرام آرام لذت های زودگذر و هوس آلود این 
رابطه خیابانی را بیشتر کرد و من از هر فرصتی 
برای مالقات با آریا استفاده می کردم و از این که 
مورد توجه پسری قرار گرفته ام خوشحال بودم 
چرا که بسیاری از کمبودهایم را در البه الی این 
خوشگذرانی ها از خاطر می بردم. همواره به 
همکالسی هایم غبطه می خوردم که در کالس 
هــای فــوق الــعــاده ثبت نــام می کردند یا پــدر و 
مادرهایشان سوار بر خودرو به مدرسه می آمدند 

یا به مسافرت خانوادگی می رفتند! 
در این میان دلخوشی من فقط آریا بود، با او قرار 
می گذاشتم و به تفریحات خیابانی می پرداختم 
بدون آن که از وضعیت خانوادگی ام بگویم در 
واقع خودم را دختری با شرایط عادی جلوه می 
دادم در حالی که اوضاع خانوادگی و اقتصادی 
آریا با خانواده من قابل مقایسه نبود. خالصه 
دیدارهای پنهانی من و آریا در مکان های مختلف 
ادامه داشت تا این که روزی مرا به منزل پدرش 
دعوت کرد چرا که خانواده اش به شهرستان رفته 

بودند و کسی در منزل آن ها نبود. 
آن روز روابط هوس آلود ما تا مرز رسوایی پیش 
رفت و من در حالی نگران آینده ام شدم که می 
ترسیدم افشای این موضوع با وجود قول ازدواج 
آریا به آبروریزی بینجامد اما خیلی زود آن حادثه 
شوم را فراموش کردم و دوباره به همین روابط 

پنهانی ادامه دادم. 
از سوی دیگر نیز آریا به خاطر ترس از قانون و 
رسوایی بیشتر هنگامی به خواستگاری ام آمد 
که حدود دو سال از آشنایی ما می گذشت اما 
خانواده اش با دیدن وضعیت خانوادگی ما با 
این ازدواج مخالفت کردند و حتی به شغل پدرم 
ایراد گرفتند. من هم برای سرپوش گذاشتن به 
رسوایی به بار آمده مانند آریا اصرار به ازدواج 
داشتم تا این که باالخره شش ماه بعد خانواده 
ــد امــا کنایه ها،  او به ایــن ازدواج رضایت دادن
سرزنش ها و متلک پرانی های خانواده آریا برای 
تحقیر خانواده ام ادامه داشت تا این که در نهایت 
با کمک خیران و همسایگان زندگی مشترک 
ما آغاز شد. با به دنیا آمدن اولین فرزندم و راه 
اندازی تعمیرگاه خودرو توسط همسرم زندگی 
ما سر و سامان گرفت و خانواده او نیز مرا به عنوان 
عروسشان پذیرفتند. مدتی بعد برادر کوچکم 
به اتهام سرقت دستگیر شد و آریا همه تالشش 
را برای آزادی او به کار گرفت در حالی که این 
ماجرا موجب نگاه های تحقیرآمیز اطرافیانم 
شده بود تازه فهمیدم که آریا و برادرم هر دو به 
مواد مخدر آلوده شده اند. همه تالش هایم برای 
ترک دادن آریا بی فایده بود و من مجبور شدم با 
به دنیا آمدن فرزند دیگرم در منازل افراد ثروتمند 
کار کنم و در واقع جا پای مــادرم گذاشتم. اما 
وقتی فهمیدم همسرم در نبود من، زنان خیابانی 
را به خانه می آورد و به من خیانت می کند دیگر 
نتوانستم تحمل کنم و تصمیم به طالق گرفتم 

اما ای کاش...
شایان ذکــر اســت به دستور سرهنگ محسن 
ــس کــالنــتــری میرزاکوچک  ــی بـــاقـــی زاده )رئ
خان( این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی 
ــای کارشناسی و  کــالنــتــری مـــورد بــررســی ه

حمایتی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

کودک مشهدی در انفجار منزل همسایه مصدوم شد !

افسر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد 
از انفجار مهیب یک منزل مسکونی و 
مصدوم شدن یک کــودک در پی این 
حادثه در بزرگراه شهید بابا نظر مشهد 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
مشهد سر آتشیار حسن عظیمیان با 
بیان این مطلب افزود:سحرگاه دیروز 
در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 
۱۲۵ مبنی بر شنیدن صدای انفجار 
مهیب توام با آتش سوزی از داخل یک 
فرماندهی  ستاد   ، مسکونی  منزل 
بالفاصله گروه نجات و اطفای حریق 
ایستگاه های 8 و ۱8 را به محل حادثه 
در خیابان شهید بابانظر شماره ۶ اعزام 

کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی شهر 
مشهد ادامه داد: با حضور آتش نشانان 
در محل مشخص شد، انفجار در طبقه 

دوم یک واحــد مسکونی سه طبقه رخ داده 
که به تخریب بخشی از این ساختمان و ایراد 
خساراتی به منازل اطراف منجر شده است. 
افسر نگهبان آتش نشانی مشهد خاطرنشان 
کرد: در زمان وقوع انفجار ساکنان در این مکان 
نبودند، اما متاسفانه یک کودک هشت ساله 
که در منزل روبه روی محل حادثه در اتاقش 
خواب بود، به دلیل موج انفجار و شکسته شدن 

شیشه هــای واحدمسکونی شــان مصدوم و 
به بیمارستان منتقل شد. آتش نشانان پس 
از مهار این آتش سوزی و ایمن سازی کامل 
محل حادثه به ماموریت خود پایان دادنــد و 
کردند.  مراجعت  خویش  ایستگاه های  بــه 
شایان ذکر است علت دقیق این انفجار توسط 
کارشناسان مربوط در آتش نشانی مشهد در 

حال بررسی است.

 هشدار پلیس 
برای سایت جعلی یارانه 

ــان کــرمــان  ــت تــوکــلــی- رئــیــس پلیس فــتــای اس
درخصوص کالهبرداری با ارسال پیامک انبوه با 
عنوان قطع یارانه  هشدار داد و گفت: شهروندان 
ــرای بررسی یــارانــه خــود حتما از طریق سایت  ب
های رسمی اقــدام کنند. به گــزارش خبرنگار ما، 
سرهنگ یادگارنژاد در این  باره  گفت: سود جویان 
با طراحی سایت های جعلی با ارســال پیامک به 
شهروندان با متن"یارانه شما قطع شد ثبت نام در 
لینک yaranem.com "اقدام به کالهبرداری از 
مردم می کنند که این سایت با نام سامانه یارانه شبیه 
سازی شده و در هنگام وارد کردن اطالعات، ابتدا دو 
هزار تومان به منظور کارمزد از شهروندان دریافت 
می کند.  این مسئول انتظامی ، شگرد مجرمانه را 
فیشینگ  دانست  و بیان کرد: طبق اعالم وزارت  کار 
ورفاه اجتماعی ، شهروندانی که یارانه آ ن ها قطع 
شود، می توانند به مدت دو ماه پس از قطع یارانه به 
سایت www.yaraneh10.ir مراجعه و درخواست 

خود را ثبت کنند. 

پیشگیری از سرقت اتومبیل
    اوراق شناسایی شخصی خود را در خودرو 

رها نکنید.
    شماره اتومبیل خود را روی ضبط صوت و دیگر 
وسایل حک کنید و شماره سریال وسایل را در 

جایی ثبت کنید.
     اگر بسته ای در اتومبیل دارید، آن را در معرض 

دید قرار ندهید.
    هرگز کلیدهای خــود را در اتومبیل بدون 
سرنشین رها نکنید حتی زمانی که یک کار بسیار 

فوری دارید.
    همیشه درهای خودرو را قفل کنید و شیشه ها 

را کامال باال بکشید.
     هرگز نام یا آدرس خود را روی دسته کلید 
منزل یا اتومبیل تان ننویسید. این کار ممکن است 
سارقان را به سوی منزل شما راهنمایی و ورود آن 
ها را به داخل منزل میسر کند. کلیدهای اتومبیل 

را از کلیدهای منزل تان جدا کنید. 
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 پایان وحشت آفرینی شرور  شهرستان های جنوبی کرمان 

آفرینی  وحشت  و  شـــرارت  عامل  توکلی- 
بــا تالش  ــای جنوبی کــرمــان  شهرستان ه
ماموران انتظامی  فرماندهی انتظامی  مرکز 

استان  کرمان دستگیر شد . 

فرمانده انتظامی استان  کرمان گفت: یکی از 
اراذل و اوباش شهرستان های جنوبی که به 
جرم آدم ربایی مسلحانه از مدت ها پیش تحت 
تعقیب قضایی بود در مرکز استان شناسایی 
و دستگیر شــد.  به گــزارش خبرنگار ما، 
سردار"عبدالرضا ناظری" افزود: این متهم 
به جرم آدم ربایی مسلحانه فراری بود و 
در این مدت به اقداماتی نظیر شرارت، 
اخاذی مسلحانه، کالهبرداری و سرقت 
جنوبی   ــای  ه شهرستان  در  مسلحانه 
کــرمــان  دســت می زد.  وی خاطرنشان  
ــا  فعالیت های  کــرد:ســرانــجــام متهم ب
توسط  پلیسی  و  اطالعاتی  چندماهه  
ماموران پلیس امنیت عمومی استان با 
همکاری پلیس امنیت نرماشیر  در کرمان 

در چنگ قانون گرفتار شد.

سجادپور- شرور سابقه دار معروف به »شاه 
توت« که در پاتوق خالفکاران دست به جنایتی 
هولناک زده بود، هنگام بازسازی صحنه قتل 
در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد، مدعی 
شد »خمار بودم! ولی پاتوق نشینان دِر منزل را 
به رویم باز نکردند! به همین دلیل عصبانی شدم 

و دست به چاقو بردم...«
ــزارش اختصاصی خــراســان، هشتم تیر  به گ
۱9 مشهد،  گذشته، اهالی خیابان رسالت 
شرور معروفی را دیدند که با رها کردن پیکر 
یکی از دوستانش در خیابان، با حالتی وحشت 
زده از محل گریخت. وقتی اهالی بــاالی سر 
جوان ۲9 ساله رسیدند او را درحالی غرق در 
خون دیدند که هنوز خون از شاه رگ گردنش 
بیرون می زد. با تماس اهالی محل بالفاصله 
ــازم خیابان  نیروهای امـــدادی و انتظامی ع
رسالت ۱9 شدند و بدین ترتیب جوان مجروح 
به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال 
ــوارض ناشی از خــون ریزی  یافت امــا بر اثــر ع
شدید جان سپرد. بنابر گزارش خراسان، در 
پی مرگ این جوان، نیروهای انتظامی مراتب 
را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع دادنــد و این 
گونه پرونده ای جنایی روی میز قاضی کاظم 
میرزایی گشوده شد. دقایقی بعد مقام قضایی 
به همراه گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی به بیمارستان 
ــاره این جنایت  رفت و به تحقیق میدانی درب
هولناک پرداخت. بررسی های مقدماتی از 
نزاع مرگباری حکایت داشت که ریشه آن به 
پاتوق خالفکاران می رسید. با حضور قاضی 
شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
در خیابان رسالت ۱9، ساکنان و اهالی محل از 
وجود منزلی که به »النه سیاه« معتادان و سارقان 
تبدیل شده بود، ابراز نارضایتی کردند. آن ها 
به قاضی کاظم میرزایی گفتند: شرور معروف 
به »شاه توت« که پیکر خون آلود دوستش را در 
خیابان رها کرد از جمله خالفکارانی است که به 
پاتوق مذکور رفت و آمد داشت! با این اظهارات 
و با دستور قاضی ویــژه قتل عمد، تحقیقات 
گسترده کارآگاهان برای شناسایی »شاه توت 
فــراری« آغاز شد. بررسی ها نشان می داد، او 

از سارقان سابقه دار و حرفه ای است که بنا به 
دالیل نامعلومی با یکی از پاتوق نشینان درگیر 
شده و او را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. 
همچنین ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که »شاه 
توت« از دوران کودکی نزد پدربزرگش زندگی 
می کند و آن ها از گیالن به مشهد مهاجرت 
کرده اند. گزارش اختصاصی خراسان حاکی 
است، با مشخص شدن هویت اصلی »شاه توت« 
که »علیرضا-ن« نام دارد، سوابق وی زیر ذره 
بین کارآگاهان رفت و در مدت کوتاهی پرونده 
های متعدد خالفکاری هایش روی میز قاضی 
میرزایی قرار گرفت. با توجه به  این که احتمال 
فرار و اختفای متهم در شهرهای شمالی کشور 

وجود داشت، با راهنمایی های مقام قضایی، 
کارآگاهان در چند شاخه عملیاتی به ردیابی 
»شاه توت« پرداختند چرا که از سوی دیگر نیز با 
توجه به سوابق سرقت متهم فراری، این فرضیه 
قوت گرفت که او برای تامین مخارج اعتیادش، 
دوباره به »النه های سیاه« روی بیاورد و با تشکیل 

باند دیگری دست به سرقت بزند.
ــاه توت  به گــزارش خــراســان، مشخصات »ش
فراری« به کلیه یگان های انتظامی اعالم شد و 
بدین ترتیب وی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. 
بررسی های مقدماتی کارآگاهان بیانگر آن بود 
که »شاه توت« به شمال کشور نرفته و همچنان 
در مشهد مخفی شده است به همین دلیل توجه 

و تمرکز پلیس بر »النه های سیاه« بیشتر شد.
از طرفی نیز قاضی میرزایی با توجه به ابراز 
نارضایتی اهالی رسالت ۱9، دستور پلمب 
»پاتوق خالفکاران« را در حالی صادر کرد که  
تحقیقات نشان می داد،  زن جوانی گرداننده 
این پاتوق است و همسر او نیز در زندان تحمل 

کیفر می کند.
این گزارش حاکی است، بررسی های دقیق 
نیروهای انتظامی برای شناسایی مخفیگاه 
ــت تــا ایــن که  »شــاتــوت« همچنان ادامـــه داش
پانزدهم مهر گذشته رصدهای اطالعاتی به 
بولوار سرافرازان مشهد کشید. ردیابی های 
پلیس بیانگر آن بود که »شاه توت« سرقت از 

داخل خودروها را ادامه می دهد و در یک »النه 
سیاه« پنهان شده است. بنابراین گروهی از 
ماموران انتظامی با دستور سرهنگ عباس 
صارمی ساداتی )رئیس پلیس مشهد( وارد عمل 
شدند و با تعقیب دزدان اموال داخل خودرو، به 
النه ای در خیابان سرافرازان رسیدند که بررسی 
های نامحسوس از حضور »شــاه تــوت« در آن 
مکان حکایت داشت. وقتی نیروهای کالنتری 
با دستور قضایی وارد النه سیاه شدند، شاه توت 
و دو عضو دیگر باند سرقت مشغول استعمال 
مواد مخدر بودند.  به گزارش خراسان، این گونه 
بود که حلقه های قانون بر دستان شاه توت و 
همدستانش گره خورد و اموال سرقتی زیادی 

نیز در این »النه سیاه« کشف شد. شرور سابقه 
دار که در ابتدای دستگیری از شدت خماری 

نای ایستادن نداشت، ارتکاب قتل را پذیرفت.
او بعد از آن که روند درمانی اعتیادش را در زندان 
طی کرد، توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به خیابان رسالت ۱9 
هدایت شد و در حضور قاضی کاظم میرزایی به 

تشریح جزئیات این جنایت هولناک پرداخت.
برابر دوربین قوه  اتهام در  از تفهیم  بعد  او 
قضاییه قرار گرفت و گفت: مدتی بود که برای 
مصرف مواد مخدر صنعتی به پاتوقی می آمدم 
که چند خالفکار دیگر هم به آن جا رفت و آمد 

داشتند. 
شب قبل از حادثه درحالی که به شدت خمار 
بودم به پاتوق رفتم اما هر چه در زدم کسی دِر 
حیاط را باز نکرد! من که عصبانی شده بودم 
تصمیم به آزار پاتوق نشینان گرفتم! گاهی دِر 
حیاط را محکم به صدا درمی آوردم و در جایی 
پنهان می شدم! تا حال رضا را بگیرم! رضا 
)مقتول( در را باز نکرده بود و من از او کینه به 
دل داشتم تا این که روز بعد دوبــاره وقتی به 
پاتوق رفتم او از دِر حیاط خارج شد و باهم روبه 
رو شدیم! من ماجرای بازنکردن دِر حیاط را 
پیش کشیدم و با هم جر و بحث کردیم ولی این 
مشاجره به فحاشی کشید و رضا مرا کتک زد! 
من هم که دیگر خیلی خشمگین بودم چاقو 
را بیرون کشیدم و ضربه ای به گردنش زدم! 
اما دیدم خون به شدت از  گردن او فواره زد! 
ترسیدم و دستم را روی گردنش فشار دادم اما 
خون بند نمی آمد! به همین دلیل وحشت زده 
او را در همان حال رها کردم و به خاطر این که 

کسی مرا نبیند از محل گریختم!
به گزارش خراسان، در آغاز بازسازی صحنه 
قتل که سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس دایره 
ــت، ابتدا  قتل عمد آگاهی( نیز حضور داش
سرگرد وحید حمیدفر )افسر پرونده( به تشریح 
خالصه ای از محتویات ایــن پرونده جنایی 
پرداخت و در پایان نیز قاضی میرزایی با صدور 
قرار قانونی، متهم را روانه زندان کرد تا دیگر 
مراحل قانونی و دادرسی این پرونده جنایی 

طی شود.

ماجرای آدم کشی »شاه توت« در النه سیاه

شرور معروف به شاه توت در حال  تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی میرزایی
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شاخص

آمار جدید درباره تجارت ایران 
و ترکیه 

مـــروری بــر تــجــارت کــاالیــی ایـــران و ترکیه در 
سال های اخیر حاکی از این است که در بین 
سال های 2014 تا 2018، بیشترین میزان 
تجارت دو کشور مربوط به سال 2014 است. 
همچنین غیر از سال 2016، در بقیه سال ها و 
نیز 9 ماهه 2019، تراز تجاری به نفع ایران بوده 
است. با این حال، روند تجارت دو کشور، از سال 
2017 تاکنون، افت محسوسی را نشان می دهد 
که در واقع ناشی از افت شدید صادرات ایران به 
ترکیه به ویژه نفت و فراورده های نفتی است. این 
آمارها در سال 2019 حاکی از آنند که در 9 ماهه 
2019، ارزش تجارت ایران با ترکیه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، کاهش 37 درصدی یافته 
است. این در حالی است که پیشتر آماری منتشر 
شده بود که  از رشد دو برابری تجارت بدون نفت 
دو کشور حکایت داشت و آنکارا به  سومین شریک 
تجاری ایران بدل شده بود.)منبع: اتاق بازرگانی 
تهران به نقل از آمارهای رسمی ترکیه و محاسبات 

کارشناسی(

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

)                500                     ( 114.500 126.500141.80317.044 31.1394.067.570)                               50/000                 (  40.050.00020.750.00012.900.00093.56174.415 خبر

بازار خبر

3 جایگزین ۴05 مشخص شدند 

معاون تحقیقات،  طراحی و تکوین محصول ایران 
خودرو، سه جایگزین خودروی پژو 405 جی.ال.
ایکس بنزینی  را از خانواده سمند، پارس و رانا 

اعالم کرد.

 آخرین آمار نصب کارت خوان 
توسط پزشکان

ایسنا - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر 
برون سپاری سازمان امور مالیاتی درباره ثبت نام 
پزشکان در سامانه صندوق فروش گفت: تاکنون 
کمتر از 40 درصد در این سامانه ثبت نام کرده اند.

۴38 شعبه بانکی از ابتدای امسال 
تعطیل شد

ایرنا- تعداد شعب بانک های کشور از 23 هزار 
و 549 شعبه در پایان سال گذشته به 23 هزار 
و 111 شعبه تا آبان ماه امسال رسیده که حاکی 
از تعطیلی 438 شعبه در سال 98 است و در این 
میان بانک های تجارت، صادرات و ملی بیشترین 

کاهش را در تعداد شعب داشتند. 

شیب مالیم دالر در مسیر 
صعودی

نرخ ارز در ادامه روند صعودی این چند روزه وارد 
کانال 11 هزار و 500 تومان شد و دیروز با 15 
تومان افزایش به 11 هزار و 550 تومان رسید. 

در هشتمین جلسه دادگاه مدیران 
سابق بانک ملت و پارسیان مطرح شد: 

اعطای تسهیالت بدون مجوز و 
ناپدیدشدن ۱۱6 میلیون درهم 

هشتمین جلسه دادگاه 9 متهم در خصوص اعطا 
و دریافت غیرقانونی تسهیالت از بانک های ملت و 
پارسیان برگزار شد. این 9 نفر که متهم به  “اخالل در 
نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی 
شبکه کالهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه 
بانک های ملت و پارسیان” هستند،عبارتند از:  علی 
دیواندری )مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان( 
مجید سعادتی )همکار دیواندری در بانک ملت و 
پارسیان(، بهروز مختاری، رحمت باختری، مهدی 
فالحتیان، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، 

سمانه آشتیانی و وحید نمازی.
در جلسه دیروز متهم ابوالحسنی )مدیرعامل یکی 
از شرکت های زیرمجموعه بانک که از طرف بانک 
تسهیالت داده و سرمایه گذاری کرده است( ادامه 
دفاعیات خود را بیان کرد و مدعی شد که تسهیالت 
پرداخت شده به افراد و شرکت های مختلف قانونی 
و با مصوبه هیئت مدیره بوده است. به گزارش میزان، 
وی تصریح کرد: ادعای برخی اعضای هیئت مدیره 
در خصوص بی اطالعی از برخی قرارداد ها کذب 
محض است. وی همچنین گفت: در خصوص این 
که آقای فالحتیان )از افراد دریافت کننده تسهیالت 
و جزو متهمان پرونده( جزو لیست سیاه بانکی بوده 

است چیزی به من ابالغ نشد.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: 
چطور ممکن است که شما به عنوان مدیرعامل عالی 
نمی دانستید که باید استعالم کنید؟ متهم استعالم 
را وظیفه بانک دانست.در ادامه قهرمانی، نماینده 
دادستان، خطاب به ابوالحسنی گفت: شما گفتید 
سرمایه گــذاری خارجی است اما مصوبه نــدارد و 
نظارت بر آن سرمایه گذاری نداشتید. می فرمایید 
وظیفه ما استعالم نبوده و اعالم بوده است. قهرمانی 
گفت: آقای ابوالحسنی اعالم می کند که چون من 
هر 15 روز یک بار گزارش مــی دادم آن ها )هیئت 

مدیره( مطلع بودند.
وی با اشاره به این که مبالغ پرداختی وصول نشده 
است، افزود: در شرکت پارسیس کیش یک بخش 
آن آقای فالحتیان بدون مصوبه است که من بررسی 
کردم که موارد دیگری هم به همین ترتیب وجود 
داشته مثال خانم شبنم نعمت زاده هم پنج میلیون 
درهم تسهیالت گرفته که البته تسویه کرده است. 
وی تصریح کرد: متأسفانه 116 میلیون درهم ناپدید 
شده و آقایان سعادتی و فالحتیان باید شفاف سازی 

کنند و بگویند که این پول ها کجا رفته است.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

آغاز روند نزولی تورم اجاره بها 
استان های کم برخوردارتر رکورددار رشد اجاره بها شدند 

تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت 
ــاره بها در تابستان 98 حاکی از  اج
افــت فشار فزاینده نــرخ اجــاره برای 
خانوارهای شهری است. با این حال، 
ــاره بها، در سه استان کمتر  رشــد اج
بــرخــوردار لرستان، ایــالم و سیستان 
و بلوچستان اتفاق افتاده است. داده 
های این گزارش همچنین نشان می 
دهد که در دو سال گذشته، اجاره بها 
در قراردادهای تمدید اجــاره، عمدتًا 
ــاره بهای کل قراردادها  بیشتر از اج

افزایش یافته اند.
به گــزارش خــراســان به نقل از مرکز 
آمار ایران، شاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری 
در تابستان امسال روی عدد 151.9 
ایستاد که نسبت به فصل بهار، 6.9 
درصد و نسبت به تابستان 97، 23.1 
ــد را نشان مــی دهــد. این  درصــد رش
گــزارش بیانگر آن است که نرخ تورم 
 98 تابستان  بــه  منتهی  چهارفصل 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل، در 
بخش اجاره بها برابر 24 درصد بوده 
اســت.از منظر میان و بلندمدت، این 
داده ها بیانگر آن هستند که هم اینک 
روند نزولی تورم نقطه به نقطه اجاره 
بهای واحدهای مسکونی آغــاز شده 
است. این شاخص از بهار 96 صعود 
خود را آغاز کرده بود و در بهار 97 به 
باالترین سطح با رقــم 25.6 درصد 
رسید. با این حال، در تابستان، تورم 
نقطه به نقطه تا سطح 23.1 درصد 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، عقب 

نشینی کرده است.

استان های رکورددار  رشد اجاره بها	 
گزارش مرکز آمار از وضعیت اجاره بها در 
استان های کشور همچنین حاکی از آن 
است که در تابستان امسال، استان های 
لرستان، ایالم و سیستان و بلوچستان 
به ترتیب با 37.2، 30.4 و 30 درصد، 
ــاره بها نسبت به  ــد اجـ ــورددار رش ــ رکـ
تابستان 97 بوده اند. از سوی دیگر اجاره 
نشین های سه استان آذربایجان غربی، 
فارس و کردستان، کمترین فشار را از 
ناحیه رشد اجاره بها متحمل شده اند. 
ــاره در ایــن سه استان  ــوری که اج به ط
تنها 11، 11.9 و 12.7 درصد نسبت 
به تابستان 97 افزایش یافته است. در 
گــزارش مرکز آمار ایــران، رشد نقطه به 
نقطه اجاره بها در استان های خراسان 
رضـــوی، شمالی و جنوبی و تهران به 
ترتیب 16.4، 17.5، 20.6 و 29.3 

درصد گزارش شده است.

تمدید اجاره به ضرر اجاره نشین ها!	 
نکته جــالــب تــوجــه در گـــزارش اخیر 
مرکز آمار، رشد بیشتر اجاره بها برای 
خانوارهایی است که قرارداد اجاره آن ها 
تمدید شده است. مقایسه این شاخص 
با رشد نقطه به نقطه اجاره بها برای کل 
خانوارهای شهری نشان می دهد که 
از تابستان 96 تاکنون، به جز زمستان 
97، خانوارهایی که اجاره خود را تمدید 
کرده اند، به طور متوسط رقم اجاره آن ها 
بیشتر از کل خانوارهای اجــاره نشین 
افزایش یافته است! در تابستان امسال، 
این رقم به 27.1 درصد رسیده است 
که از رشد 23.1 درصدی اجاره بهای 
کل خانوارها نسبت به تابستان 97، 4 

درصد بیشتر بوده است. 

آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن 
با استقبال متقاضیان 

ظرفیت 3 شهر در ساعات ابتدایی تکمیل شد 

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، آخرین آمار ثبت نام شدگان برنامه اقدام ملی 
مسکن را در ساعات ابتدای آغاز ثبت نام این طرح اعالم کرد که نشان از 

استقبال مردم در شهرهایی نظیر قم، دهک و دستجرد دارد.
ــدام ملی مسکن طبق  ــزارش خبرگزاری مهر ثبت نام برنامه اق به گ
اعـــالم قبلی وزارت راه و شــهــرســازی در اســتــان هــای سیستان و 
 بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی و قم از روز 21 آبان به نشانی
 tem.mrud.ir آغاز شد.در این زمینه، پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر 
اقتصاد مسکن گفت: تاکنون )تا ساعت 14:30( در استان های سیستان  
و بلوچستان 4085 نفر، خراسان جنوبی 2059 نفر، خراسان شمالی 
609 نفر و قم 4399 نفر ثبت نام کرده اند. وی با اشاره به این که ثبت 
نام در دو شهر قم و کهک به حد نصاب رسیده است، گفت: در مجموع 
در استان های قم پنج شهر، در سیستان و بلوچستان 18 شهر، در 
خراسان جنوبی 23 شهر و در خراسان شمالی نیز پنج شهر در برنامه 
اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند. گزارش ایرنا در این زمینه همچنین از 
اطالعیه اداره راه و شهرسازی قم برای تکمیل ظرفیت ثبت نام دستجرد 
حکایت دارد.   به گفته اصالنی رصد و پایش متقاضیان در حد امکان در 
هنگام ثبت نام انجام می شود. با این حال مواردی که نیاز به استعالم و 
بررسی بیشتر دارد، در مراحل دیگر تکمیل خواهد شد. بر همین اساس، 
چنان چه افرادی حذف شوند، سامانه به تعداد حذف شدگان برای افراد 
دیگر باز می شود.  همچنین در صورت تامین مجدد زمین، سامانه مجدد 
برای شهرهایی که ثبت نام آن ها به اتمام رسیده، باز خواهد شد. وی تاکید 
کرد: تمام تالش ما این است که تمامی 400 هزار خانوار طرح اقدام ملی 
تعیین تکلیف شوند و 400 هزار واحد طبق برنامه در شهرهای مدنظر 

احداث شود و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

طرح بانک مرکزی 
برای سرمایه در گردش 
تولید، روی میز شورای 
پول و اعتبار

ــاق تعاون  رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ات
ایران با حضور روسای اتاق های تعاون، بازرگانی 
و اصناف، از آماده شدن طرح گام )گواهی اعتبار 
مولد( به منظور حل بخشی از مشکل سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی خبر داد. بــه گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی 
در خصوص طرح گام گفت: کارهای کارشناسی 

و دریافت دیدگاه های صاحب نظران انجام شده 
است و در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مطرح 
ــزود: امــیــدواریــم با تصویب  خواهد شــد. وی افـ
این طــرح، بخشی از مشکل سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی رفع شود و شاهد رونق بیش از 
پیش تولید باشیم.رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
این که شرایط اقتصادی کشور ویژه است، گفت: 

به رغم محدودیت ها و تحریم ها، شاخص های 
اقتصادی در زمینه های متعدد از جمله صنعت و 
کشاورزی مثبت است و الزم است همه ما به آرامش 
موجود و ثبات ایجاد شده در بازار  توجه و به تداوم آن 
کمک کنیم. وی افزود: خوشبختانه به مدد نگاه 
به درون و اتکا به ظرفیت های داخلی، اقتصاد غیر 

نفتی شاهد رشد و شکوفایی است.
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شرق- کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه  •
با مفاسد اقتصادی درباره موضوع پول های کثیف در 
انتخابات گفت: بعضی ها انصافا هزینه نمی کنند، اما 
برخی ها هم سه تا چهار میلیارد هزینه می کنند. این 
یعنی فردی چند میلیارد هزینه می کند که حداکثر 
یک میلیارد گیر بیاورد؟ او چقدر شیفته خدمت 
است. این یعنی یک جای کار می لنگد و نقصی در 

کارش وجود دارد.
جام جم- به دلیل آمــار کم بیماران ای بــی در  •

جهان امکان تولید پانسمان ویژه این بیماری برای 
اغلب کشورهای جهان ممکن نیست بنابراین تنها 
یک شرکت سوئدی میپلکس این پانسمان را تولید 
می کند. حاال هم آن طور که مدیرعامل و موسس خانه 
ای بی می گوید، این شرکت سوئدی به دلیل افزایش 
تحریم ها سهمیه پانسمان ایران را نداده و باعث شده 
است 15 کودک ایرانی مبتال به این بیماری جان 

خود را از دست بدهند.
اطالعات- این روزنامه در یادداشتی تصریح کرد:  •

وزارت صنعت، شورای عالی استاندارد، راهور ناجا و 
غیره باید جلوی تداوم »پراید یسم« در جاده های ایران 
را از طریق این ترفندها بگیرند. چرا که صراحتًا باید 
گفت و عقل سلیم هم می گوید تیبا ، ساینا و کوئیک 

همان پراید هستند و ماهیتا تفاوتی با هم ندارند.
اعتماد- علی شکوهی در یادداشتی با انتقاد  •

از طرح سامانه رأی سنجی اصالح طلبان نوشت: 
درست است که بزرگان اصالح طلب که در معرض 
نقد جوانان اصالح طلب قرار دارند از هر طرحی که 
مسئولیت را از دوش آنان بردارد، استقبال می کنند 
اما بعید است فهرست نهایی فراهم آمده با اجرای این 
طرح بتواند نظر آنان را تامین و جوانان را هم راضی 
کند. این طرح بیشتر به درد اصولگرایان می خورد 
که نگران معرفی خود و نامزدهای خود نیستند و به 
مشارکت دادن هواداران سخت نیاز دارند و نگرانی 
امنیتی ندارند و تایید صالحیت نامزدهای اصلی آنان 

تضمین شده است.
کيهان- این روزنامه در یادداشتی با انتقاد از  •

»زیست مجازی وزیر ارتباطات« نوشت: نگاه امروز 
مدیران به فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی 
نگاه ابزاری و کاربردی نیست، بلکه نگاهی تجاری و 
سرگرم کننده و شاید با اهداف خاص سیاسی است 
که خطرات و لطمات آن از اکنون قابل پیش بینی 

است.

انتخاب نوشت: نصرت ا... تاجیک دیپلمات و  •
سفیر پیشین ایران در اردن ضمن تاکید بر این که 
انتخاب کاظم جاللی برای سفارت ایران در روسیه  
انتخاب وزارت خارجه نبوده مدعی شد: رئیس 
جمهور و رئیس مجلس موافق آن بوده اند؛ بنابراین 
آقای ظریف هم هیچ وقت نمی تواند نه بگوید و این 
یک واقعیت است. اما من می توانم به عنوان یک 
کارشناس این را با یقین بگویم که ما در وزارت خارجه 
افــرادی را که سطح شــان از جاللی باالتر باشد، 
قطعا داریم. تاجیک در عین حال  افزود: در روابط 
دیپلماتیک، وقتی کشور مقابل احساس می کند 
فردی که به عنوان سفیر معرفی شده، دارای جایگاه 
تاثیرگذاری در نظام سیاسی آن کشور است، طبیعتا 
نوع روابط و ارتباطات و برخوردها و میزانی که فضا 

برای آن فرد باز می شود، متفاوت است. 
نامه نيوز نوشت : محمد عطریانفر گفت: اگر تا 20  •

ماه آینده، روحانی کارشکنی ببیند لحن نقدهایش 
تندتر می شود. او هدف روحانی از اظهارات اخیرش 
را انتخاباتی ندانست و افزود: اگر سخن از نقد به قوه 
قضاییه مد نظر است، آقای روحانی دربــاره برخی 
رویکردهای دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد 

سوال و به آن نقد دارد. 
ــن، عضو  • ــک ــوه تــابــنــاک نــوشــت : مــحــســن ک

شــورای مرکزی جبهه پیروان خط امــام و رهبری 
و از چهره های نزدیک به علی الریجانی، دربــاره 
حضورنیافتن علی الریجانی در انتخابات مجلس 
یازدهم گفت: با توجه به اخباری که این روزها از آقای 
الریجانی در رسانه های مختلف شنیده می شود، 
بنده به همراه یکی از دوستان روز گذشته نشستی 
دوستانه با وی برگزار کردیم.نکته جالب و قابل 
توجهی که در این نشست برای بنده پیش آمد، این 
بود که آقای الریجانی به صراحت در این نشست 
اشاره کردند همه کس درباره آمدن و نیامدن من به 
انتخابات مجلس اظهارنظر کردند، جز خود من که 
این جمله به خوبی گواه تحلیل ها و اظهار نظرهای 

دوستان در جناح های مختلف است.
عصرایران نوشت : سید مجید رضــوی، مداح  •

و مدیر هیئت انصارالمحسن قم  مدعی شد : 10 
ســال پیش اگــر مداحی در مجلسی حضور پیدا 
می کرد، حاضران از شکل و نحوه لباس پوشیدن 
او می شناختند که این ذاکر اهل بیت )ع( است. 
آن فرد با عبا یا پالتوی مرتب روی منبر می نشست، 
اما متاسفانه برخی مداحان امروزی، تبلیغ ساعت 
می کنند و ساعتی را که به دست دارنــد، در جلسه 
هیئت چند مرتبه به وضوح نمایش می دهند تا مردم 

از این ِبرند خرید کنند!

رئیس جمهور با اشاره به این که همچنان با دنیا 
در حال مذاکره هستیم و پیشنهادهایی از سوی 
آن ها ارائه شده که هنوز آن ها را نپذیرفته ام، 
گفت: تقریبًا در اصول به توافق رسیده ایم، اما در 
زمینه شیوه اجرا اختالف وجود دارد. به گزارش 
پایگاه اطــالع رسانی رئیس جمهور، حجت 
ــالم و المسلمین روحانی که به استان  االس
کرمان سفر کرده، در جلسه شورای اداری این 
استان تأکید کرد: ناامید کردن مردم، تخریب 
و آبروی یک نفر را بردن بسیار آسان است، اما 
چه کسی می تواند این آبرویی را که رسانه ای، 
فردی یا تریبونی از یک نفر یا یک جمع برده، 
بازگرداند؟ وی افــزود: این که در میان مردم 
تزلزل فکر و تشویش اذهان ایجاد کنیم و مردم 
را درباره آینده نگران کنیم، هرگز کار درستی 
نیست؛ این که بخواهیم به مردم بگوییم راهی 
که شما انتخاب کردید، درست نبوده و راهی 
که ما می گوییم درست است، به معنای استکبار 

است و از این استکبار باالتر وجود ندارد.

تمام طرح هایی که اکنون در کشور افتتاح 	 
می شود، به خاطر برجام بوده است

رئیس جمهور ادامه داد: بارها در جلسات دولت 
به وزیــران گفته ام که از تهمت ها و حرف های 

ناصحیحی که زده می شود، ناراحت نباشید و 
با انگیزه کار خود را ادامه دهید. روحانی افزود: 
اگر هدف از کارها رضایت خداوند باشد، نباید 
از حرف ها و تهمت ها ترس داشته باشیم چرا که 
ما این بار سنگین را به دوش گرفته ایم و با اتکا به 
خداوند از هیچ تزلزلی واهمه نداریم.  روحانی 
همچنین با بیان این که تالش شبانه روزی من 
این بود که برجام نشکند و این در حالی بود که 
برخی برایشان اهمیت نداشت که این توافق از 
بین برود، ادامه داد: براساس گزارش مسئوالن 
و کارآفرینان تمام طرح هایی که اکنون در کشور 

افتتاح می شود، به خاطر گشایش برجام و 
تسریع در تکمیل آن ها بوده است. روحانی با 
اشاره به این که همچنان با دنیا در حال مذاکره 
هستیم و پیشنهادهایی از سوی آن ها ارائه شده 
که هنوز آن ها را نپذیرفته ام، گفت: تقریبًا در 
اصول به توافق رسیده ایم، اما در زمینه شیوه 

اجرا اختالف وجود دارد.

شاید اگر رئيس جمهور دیگری در آمریکا 	 
بود، کار تمام می شد

به گزارش ایسنا، روحانی همچنین افزود: در 

نیویورک پیشنهادهای نسبتا خوبی داده شد و 
می توانستم تصمیم بگیرم که تحریم را بشکنیم 
و شرایط طوری بود که باید به رئیس جمهور 
آمریکا اعتماد می کردیم که کار بسیار سختی 
بود، شاید اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا 
بود این کار تا اول مهر ماه انجام و تمام می شد.

رئیس جمهور با اشــاره به این که در ماه های 
آینده که نزدیک به انتخابات می شویم، به طور 
معمول به خاطر رقابت های سیاسی، برخی 
لحن ها تند می شود، گفت: نباید اجازه دهیم، 
ایــن فرصت  از  شیاطین بتوانند با استفاده 
میان ما تفرقه، اشکال و فاصله ایجاد کنند.  
روحانی تأکید کرد: بگذارید همه کاندیداها 
آزاد باشند و بتوانند حضور پیدا کنند و اجازه 
دهیم مردم آن چه را صالح می دانند، انتخاب 
کنند. رئیس جمهور افزود: برخی می گویند، 
ما باید صالحیت افراد را احراز کنیم و تشخیص 
دهیم چه کسی به درد می خورد، اما بگذاریم 
احراز صالحیت در اختیار مردم باشد. روحانی 
با اشاره به این که باید قدری انتخاب را به دست 
مــردم بدهیم،  گفت: مــردم ما فهیم، رشید، 
فداکار، انقالبی و عالقه مند به کشور خود 
هستند و خادمین را برای پذیرش مسئولیت ها 

انتخاب می کنند.

ــای اخیر رئیس جمهور همچنان با   اظــهــارات جنجالی روزهـ
واکنش ها و تحلیل های متفاوتی میان چهره های سیاسی و رسانه 

ها مواجه شده است.

ذوالنوری: کدهای روحانی به دليل دستگيری نزدیکان وی و 	 
برخی وزیران است

حجت االســالم مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس که توزیع بیانیه اخیرش درباره سخنان رئیس جمهور در 
مجلس حاشیه ساز شده بود، در مصاحبه ای گفت: رئیس جمهور به 
دنبال تفرقه افکنی و دادن آدرس غلط به مردم است. وی افزود: این 
که آقای روحانی ُکدهایی را در خصوص وجود فساد در کشور مطرح 
می کند، تنها به این دلیل است که نزدیکان وی و برخی از فرزندان 
برخی از وزیران دولت های او از طریق قوه قضاییه دستگیر شده اند و او 
با این ادبیات تنها به دنبال گروکشی است. نقوی حسینی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی هم ضمن اشاره به جلسه این کمیسیون در 
روز دوشنبه گفت: در ابتدای نشست، گفت وگویی درباره اظهارات 
آقای رئیس جمهور در یزد انجام و مقرر شد کمیسیون نشستی با 
دستگاه های مختلف با محوریت مبارزه با فساد اقتصادی برگزار کند. 
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم در 
سخنانی بدون آن که اشاره مستقیمی به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
داشته باشد، گفت: خوشبختانه شمشیر عدالت توسط قوه قضاییه 
بلند شده است. ممکن است برخی هم از مقابله با فساد بدشان بیاید 
ولی باید با مفسدین اقتصادی مقابله قاطع، شفاف، به موقع و به دور از 
سیاسی کاری کرد. با هر مفسدی در هر مقامی برخورد کرد و در این 

زمینه نباید دوقطبی سیاسی ایجاد کرد.

حمایت فراکسيون اميد و مستقلين از اظهارات روحانی	 
در سوی دیگر برخی از چهره های نزدیک به دولت و اصالح طلبان 
نیز از اظهارات رئیس جمهور در روزهای اخیر دفاع کردند. فاطمه 
سعیدی سخنگوی فراکسیون امید با بیان این که طبق اخبار و 
گزارش های دریافتی اخالل در سخنرانی رئیس جمهور در یزد 
سازمان یافته بوده است، افزود: فراکسیون امید از وزیر کشور برای 
توضیح درباره بررسی ها و اقدامات صورت گرفته در موضوع اخالل 

گران در سخنرانی رئیس جمهور دعوت خواهد کرد.
 بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس هم با بیان این که آقای 
رئیس جمهور بحثی را فارغ از این که درست است یا غلط مطرح کرده 
است، دلیل ندارد عده ای این موضوع را به خودشان بگیرند، افزود: 
عده  ای حرف های روحانی را نقد می کنند و نقطه ضعف می دانند 
چه ایرادی دارد نقاط ضعف و قوت سخنان رئیس جمهور هر دو باهم 
دیده شود؟ باید نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود. علی 
مطهری نماینده تهران در مجلس هم در یادداشتی تصریح کرد که 
به نظر من بهتر است رئیس جمهور نام نهادهایی را که مدعی تخلف 
آن ها هستند ذکر کنند و از نهادهای نظارتی بخواهند توضیح الزم 
را بدهند و از قوه قضاییه هم بخواهند نتیجه رسیدگی خود را اعالم 
کنند. علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس در نطق میان 
دستور خود با اشاره به شعارهای مطرح شده در حاشیه سخنرانی 
رئیس جمهور، از وزارت کشور و نهادهای قضایی و امنیتی خواست 
به این موضوع رسیدگی کنند.  علیرضا معزی معاون ارتباطات و 

اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور هم در توئیتی نوشت: »سخن گفتن 
 رئیس جمهور از   شفافیت و مبارزه فراگیر با  فساد، رفتاری انتخاباتی 
است، اما دوباره برافراشتن پالکاردهای  استخر فرح، احساس وظیفه 
برای »به زیرکشیدن رئیس جمهور«، شب نامه پراکنی و راه اندازی 
جنگ روانی با کلیدواژه    نظرسنجی ، رفتاری کامال عادی است برای 

اهدافی کامال عادی!«

ادعایی درباره کاهش محبوبيت رئيس جمهور	 
از سوی دیگر مهدی محمدی تحلیل گر سیاسی هم در یادداشتی به 
نظرسنجی یک نهاد دانشگاهی در مرداد امسال درباره محبوبیت 
رئیس جمهور اشاره کرد و افراد بسیار عالقه مند به او را 10 درصد و 
بی عالقه یا بسیار بی عالقه را 45درصد ذکر کرد. محمدی در تحلیل 
خود با تأکید بر این که اکنون در جامعه ایران یک دوقطبی جدید به 
نام »موافق روحانی-مخالف روحانی« خلق شده که در آن مخالفان 
بیش از چهار برابر موافقان هستند، افزود: روحانی با سخنرانی یزد 
تالش برای عوض کردن زمین بازی را آغاز کرد اما نقطه تمرکز او 
کامال اشتباه است چرا که مردم در زمینه مبارزه با فساد، قوه قضاییه 
و آقای رئیسی را جدی و صادق می دانند و روحانی اعتبار اجتماعی 
الزم برای مخدوش کردن این روند را ندارد. محمدی تصریح کرد: 
با این روند، هر جریانی که دو ویژگی داشته باشد، شانس باالیی در 
انتخابات پیدا می کند؛ 1-به طور معتبر مخالف روحانی باشد و مردم 
باور کنند آمده تا  بالیی را که در دوره روحانی سر زندگی مردم آمد 
پایان بدهد. 2-سوژه هراس اجتماعی نباشد و نتوان از آن در ذهن 

مردم لولو ساخت.

 ضمن تشریح ماجرای معاهده
 رسول ا...)ص( با یهودیان مدینه 

رجبی دوانی: اظهارات روحانی 
درباره پيامبر اسالم تحریف 

مسلمات است 
محمدحسین رجبی دوانــی مــورخ و پژوهشگر 
تاریخ اســالم با اشــاره به اظهارات اخیر رئیس 
جمهور دربــاره سیره پیامبر)ص( در مواجهه با 
پیمان شکنی کفار  گفت:  رئیس جمهور برای 
توجیه سیاست های خود و نیات و مقاصد خودش 
از سیره معصومین)ع( آن هم با تحریف مسلمات 
تاریخ اســالم مایه می گذارد. رجبی دوانــی که 
با تسنیم گفت و گو می کرد، اضافه کــرد: این 
اولین بار رئیس جمهور نیست، ظاهرًا منظور 
ایشان از این که »پیامبر بزرگوار اسالم با کفار 
پیمان می بست و آن ها پیمان را می  شکستند، 
ــاره به آیــه پنجاه و  پیمان دوم را می بست« اش
ششم سوره انفال دارد که در این سوره خداوند 
می فرماید، »اَلّذیَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ُثَمّ َیْنُقُضوَن 
ُقوَن« یعنی کسانی از  ٍة َو ُهْم اَلَیَتّ َعْهَدُهْم ِفی ُکِلّ َمَرّ
آنان که با آنان عهد بستی، عهد خود را در هر مرتبه 
می شکنند و راه تقوا نپیمایند، این آیه شریفه 

به گفته همه مفسران درباره یهود مدینه است. 
ـ کنار  وی افــزود: مدینه پیش از هجرت پیامبرـ 
ـ سه گروه مجزا  اکثریت جمعیت عربی که داشتـ 
از هِم یهودی را در خود جای داده بود که این ها 
عبارت  بودند از بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه 
که مستقل بودند و گاهی با هم رقابت داشتند. 
گهگاهی پیش از اســالم بین دو طایفه »اوس« 
و »خزرج« در مدینه درگیری پدید می آمد، این 
یهودی ها که با هم رقابت داشتند برخی شان به 
یکی از این دو گروه عرب می پیوستند و در این 
درگیری ها شرکت می کردند، بنابراین قرآن 
که می فرماید »کسانی که با آن ها عهد و پیمان 

بستی« منظور کل یهود مستقر در مدینه است.
رجبی دوانــی با بیان ایــن که پیامبر بزرگوار 
اســالم هنگام ورود به مدینه با ایــن سه طایفه 
پیمان همزیستی امضا فرمودند و روابط اسالم 
با یهود را مشخص کردند و از این ها امضا گرفتند 
ولــی هــرکــدام از ایــن ها یک نوبت پیمان خود 
را با پیامبر نقض کردند و با همان یک مــورد، 
پیامبر)ص( پیمان را کان لم یکن اعالم و  با آن 
ها مقابله کرد، خاطرنشان کرد: در مجموع این 
یهودیان سه بــار عهد خــود را شکستند نه این 
که یک طایفه با پیامبر عهد بسته باشد و این ها 
هردفعه پیمان خود را بشکنند. در این آیه هیچ 
اشاره ای به این نیست که پیامبر مجدد با آن ها 
پیمان بسته باشد. این جا اشــاره می کنند که 
دشمنان هربار عهد خود را شکستند و از خیانت و 

پیمان شکنی ابا ندارند.
مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم تصریح کرد: در 
دو آیه دیگر خدا تکلیف پیامبر و مسلمانان را در 
برابر این دشمنان پیمان شکن مشخص می کند، 
ا َتَخاَفَنّ ِمْن َقْوٍم ِخَیاَنًة  آن جا که می فرماید "َوِإَمّ
َ اَلُیِحُبّ اْلَخاِئِنیَن"  َفاْنِبْذ ِإَلْیِهْم َعَلٰی َسَواٍء  ِإَنّ الَلّ
یعنی چنان چه از خیانتکاری گروهی از معاهدین 
خود سخت می ترسی در این صورت تو نیز با حفظ 
عدل و درستی، عهد آن ها را نقض کن و پیمان را 
به سوی آن ها پرتاب کن! آقای روحانی یا آیات 
بعدی را نخواندند یا عامدانه و عالمانه بدون این 
که به این آیات مراجعه کنند، "یؤمنون ببعض و 
یکفرون ببعض" برخورد کرده اند، یعنی به آیاتی 

استناد می کند و برخی را نادیده می گیرد.
وی افزود: این آیه نشان می دهد حتی اگر دشمن 
رسمی و علنی عهد خود را نشکست و شواهد 
و دالیل داللت می کرد که پیمان شکنی کرده، 
پیمان را باید به سوی آن ها افکند و نقض کرد. 
همان طوری که رهبر معظم انقالب فرمودند اگر 
آمریکا بخواهد برجام را  پاره کند، ما آن را  آتش 

می زنیم.
 رجبی دوانی گفت: اگر به این صحبت های رئیس 
جمهور خوش بینانه نگاه کنیم در حقیقت باید 
گفت ایشان مطالعه و اطالع دقیقی از مسائل 

دینی و سیره پیامبر ندارد.

صف آرایی موافقان و مخالفان سخنان جنجالی روحانی 

روحانی:بگذارید احراز صالحیت در اختیار مردم باشد
رئیس جمهور در ادامه اظهارات جنجالی اخیر به دفاع از برجام پرداخت  

جزئیاتی از  مذاکرات در نیویورک مطرح و نقدهایی را  درباره احراز صالحیت ها در انتخابات بیان کرد
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 بسیاری از ما وقتی برای خرید به سوپرمارکت می رویم، فهرستی از وسایل 
موردنیاز را همراه خود داریم. فهرستی که احتمااًل نام های آشنایی مثل تاید، 

ریکا، وایتکس و ... در آن دیده می شوند. این اسم ها که سال هاست روی 
زبان ما می چرخد و فکر می کنیم نام ماده ضدعفونی کننده 

از اول وایتکس بــوده و ریکا، احتمااًل اســم دیگر مایع 
ظرفشویی است از کجا و کی وارد زبان ما شده اند و 

چه تاریخچه ای دارنــد؟ بیشتر این ها نام برندهای 
معروف جهانی هستند که از یک زمانی وارد کشور 
ما شدند و بعد از آن حتی اگر دیگر خودشان نبودند 
ولی نام شان ماند و ظاهرا به این راحتی ها هم رفتنی 

نیست. البته بعضی از آن ها مثل کلینکس خیلی کمتر 
مورد استفاده قرار می گیرد و مردم از واژه دستمال 

کاغذی بیشتر استفاده می کنند اما هنوز هم بعضی از 
قدیمی ها بنا به عادت از فروشنده، کلینکس می خواهند. قدیم 

مثل این روزها مردم با تنوع زیاد نام و نشان ها روبه رو نبودند و زنبیل خرید 
همسایه ها با اندکی تفاوت مثل هم بود. حتی لوازم خانگی و پوشاک هم مثل 
حاال نبود. شاید همین عامل باعث شده بود تا برندهای معروف آن زمان به 
نام کاال تبدیل شوند و مشتری ها برای خرید مثال پودر لباس شویی با مارکی 

خاص از فروشنده یک تاید با نام همان مارک را می خواستند یا یک 
کیم با فالن مارک. در صورتی که خود کیم یا تاید، نام یک 

مارک بودند! شاید جالب باشد بدانید هرکدام از این 
شرکت ها و کارخانه ها چه زمانی شروع به کار کردند 

و کی سر از ایــران درآوردنــد. محصوالتی که انگار 
قرار نیست خاطره و نام شان از ذهن ما ایرانی ها پاک 
شود. در این پرونده، می خواهیم سری به گذشته ها 

بزنیم و سراغ تاریخچه این برندهای معروف برویم.

پفک به جای اسنک پنیری
قبل از این که بعضی از شرکت ها تصمیم 

نام  تولیدی  بسته های  روی  بگیرند 
اسنک پنیری را به جای پفک بگذارند، 
ما و کارخانه ها به این ماده شور و پفی، 
پفک می گفتیم و فقط نام شرکت های 

تولید کننده و نوع طراحی و شکل پفک ها 
متفاوت بود. البته حاال هم برای خرید، کسی 

از فروشنده اسنک پنیری نمی خواهد و همان نام 
پفک روی این خوراکی مانده است. اما این اسم از 
کجا آمده است؟ ظاهرا یک تاجر ایرانی در یکی از 
سفرهایش به خارج از کشور، مرتب در نمایشگاه ها 
و مغازه ها، نمونه اجناس مختلف را جمع آوری 
می کرده و می چشیده است. در یکی از این امتحانات 
به محصولی برخورده که بعدها در ایران با نام پفک 

نمکی به بـــازار عرضه شــد. جنسی که 
این تاجر به آن برخورده بود محصول 
شرکت آمریکایی »بیاتریس فودز« 
بود. این تاجر در مصاحبه ای جالب 
در خصوص نام گذاری این محصول 
می گوید: »در دوران کودکی با مادرم 
به یک قنادی می رفتیم که شیرینی هایش 
را خیلی دوست داشتم. آن ها یک شیرینی داشتند 
به نام پفک که خیلی مورد عالقه من بود. در این بین، 
محصولی که قرار بود تولید شود خیلی پف داشت 
و چون محصول شوری بود، من تصمیم گرفتم که 
اسم آن را پفک نمکی بگذارم و با عجله زیاد این اسم 
را ثبت کردم« و این گونه پفک نمکی از اواخر دهه 40 

وارد ایران شد.

تاید به جای پودر شوینده

تاید نام برند تجاری پودر رخت شویی است که هم اکنون به شرکت »پروکتر اند گمبل« تعلق دارد. این نام 
تجاری برای اولین بار در سال 1946 معرفی شد و یک تاجر ایرانی در پاییز سال 1338 توانست پس از 
جلب رضایت شرکت هنکل آلمان، نمایندگی توزیع »تاید« را بگیرد و انحصار بازار پودر رخت شویی ایران 
را از آن خود کند. از آن سال به بعد تاید به قفسه مغازه ها راه پیدا کرد و کم کم نامی شد که مردم برای تمامی 

پودرهای رخت شویی ایران استفاده می کردند و هنوز هم بر سر زبان هاست. 

وایتکس به جای سفیده کننده

شرکت شیمیایی شمین برای اولین بار، محصولی را با نام 
وایتکس وارد ایران کرد. در سال 134۲، این ماده سفید 
کننده برای اولین بار وارد ایران شد و پس از تست های 
آزمایشگاهی متوالی، موفق به تولید این محصول در 

سطح صنعتی شدیم و در همان زمان اولین ماده سفید 
کننده را با نام وایتکس در بازار عرضه کردیم. 

ــان تــا حــاال تمامی محصوالت سفیده کننده کــه در  از آن زم
فروشگاه ها به فروش می رسد به نام وایتکس شناخته می شود و این نام در ذهن  مردم 

ماندگار شده است.

ریکا به جای مایع ظرف شویی

ــر بــرای اولین بار  شرکت داروگ
مایع ظرف شویی با نام ریکا 

را وارد بازار ایران کرد. این 
مایع با ظرفی آبــی رنــگ و 
ساده چنان جا افتاد که از آن 

به بعد دیگر بیشتر مردم برای 
خرید مایع ظرف شویی با هر نام 

و برندی از اسم ریکا استفاده می کردند 
و مثاًل ریکای فالن شرکت را می خواستند. البته این 
شرکت بنیان گذار مواد شوینده بسیاری است ولی ریکا 
نام و جای خود را بین مردم بیشتر از بقیه باز کرده و حتی 
اگر یک مایع ظرف شویی ریکا هم در قفسه فروشگاه ها 

نباشد، باز هم نامش بر سر زبان هاست.

کیم به جای بستنی
قدیمی ترین عکسی که از کیم دیده شده مربوط به کیم پاک است، زمانی که در 
بسته بندی های کاغذی و فقط پنج ریال به فروش می رسید. این نوع از بستنی که به 
احتمال زیاد برای اولین بار توسط شرکت پاک در ایران تولید شده، به سرعت در بین 
مردم محبوب شد و شرکت های دیگر هم از این نام و ظاهر استفاده کردند و کیم  های 
متنوع و رنگارنگ به بازار آمد اما نام همه آن ها کیم بود و بچه ها تا سال ها به انواع 
بستنی های چوبی و شرکتی، کیم می گفتند. امروزه با تنوع زیاد شرکت ها و رقابت 
برای فروش بیشتر، مدل های مختلف بستنی به بازار آمده و هر کدام نام مخصوص به 
خودشان را دارند. از انواع ساالر و مگنوم تا بستنی گز و سوهان اما هنوز کیم از زبان 

خیلی ها نیفتاده است!

اسکاچ به جای بافته ظرف شویی

اسکاچ هم از آن دسته محصوالت است که برندشان نام کاال شده و بسیاری از ما 
نمی دانیم   به جای اسکاچ باید از چه کلمه ای استفاده کنیم و قبل از ورود این کاال برای 
پاک کننده ظروف از چه واژه ای استفاده می کردیم. همه ما برای خرید این پاک کننده از 
فروشنده یک اسکاچ می خواهیم و محال است یک نفر را پیدا کنید که وارد فروشگاهی 
شود و به فروشنده بگوید: »یک پاک کننده ظروف شویی لطفًا!« جالب است بدانید که 
شركت »ابرك كاال« نماینده انحصاری کاالیی به نام »اسكاچ برایت« در ایران در سال 
1370 تاسیس شد و تاكنون به فعالیت خود در زمینه تولید انواع اسكاچ و سیم ظرف 

شویی ادامه می دهد.
 اسكاچ برایت، اولین پاك كننده وارداتی در ایران بود   به همین دلیل تمامی ایرانیان 
پاك كننده های خانگی را با نام اسكاچ می شناسند در صورتی که این نام، فقط به برند 

این محصول اشاره دارد.

اسمارتیز به جای 
دراژه شکالتی

ــای کوچک رنگی که همه ما  دراژه هـ
آن ها را با نام »اسمارتیز« می شناسیم، 
نــام برندی اســت که در ســال 1344 
توسط شرکت مینو به همراه شکالتی با 
نام »کیت کت«، تحت لیسانس شرکت 
»راونتری مکینتاش« وارد ایران شد. 
کیت کت هم تا سال ها برندی معروف 
بود تا این که به نام دیگری تغییر کرد. 
ــا، خیلی از مــا این  ــ ــن روزه ــاال و ای ح
شــکــالت هــای کوچک را هنوز بــا نام 
اسمارتیز می شناسیم و آن ها را نوش 

جان می کنیم!

 سامسونت
 به جای کیف اداری

برند »سامسونیت« که در ایــران با عنوان 
»سامسونت« شناخته می  شود، در 1910 
پایه گذاری شد. این برند که اکنون محصوالت 
متنوعی از چمدان بــزرگ و کیف دستی را 
تولید می کند، در ابتدا به عنوان تولیدکننده 
صندوق فعالیت خود را آغــاز کرد و با دیگر 
رقبا برای در اختیار گرفتن بازار چمدان های 
چوبی در آن دوران رقابت کرد. سامسونیت در 
1941 با تولید جنس تازه ای از چمدان، رشد 
قابل توجهی یافت و در 1965 چمدان های 
خاصی را طراحی و عرضه کرد که به بهترین 
محصولش تبدیل شد و شهرت جهانی یافت 
به طوری که اکنون به گونه ای از کیف های 
مردانه تولید شده توسط هر برند در ایران کیف 
سامسونت گفته می شود. اگر شما هم جزو 
دانش آموزهای دهه 60 و 70 باشید، حتما 
یادتان هست که یکی از آرزوهای بچه های آن 

زمان، داشتن یک کیف سامسونت بود!

کلینکس به جای دستمال کاغذی

هنوز هم بعضی از افراد برای خرید دستمال کاغذی با نام های 
تاریخچه  ــا  ام می کنند  استفاده  کلینکس  واژه  از  مختلف 

اســت؟  آمـــده  کجا  از  و  چیست  کلینکس 
شرکت »کیمبرلی کــالرک« یک شرکت 
تجاری است که عمدتا  به تولید محصوالت 

کاغذی می پردازد. از جمله محصوالت آن 
می توان به دستمال کاغذی های کلینکس، 

محصوالت بهداشتی، دستمال توالت، 
پوشک  و خشک کننده  اشــاره کرد. 

 این شرکت در سال 187۲ توسط 
چهار تاجر بــا سرمایه اولــیــه 30 
هـــزار دالر تاسیس شــد و هشت 
ســـال بــعــد، عملکرد شــرکــت به 

نحوی بود که سهم هر یک از شرکا به 400 هزار دالر رسید! 
به  این ترتیب در سال 1889 و در راستای توسعه شرکت، 
کارخانه کاغذسازی بزرگی احداث شد. محصول فوق برای 
اول  جهانی  جنگ  دوران  در  بــار  نخستین 
برای زخم بندی و ماسک های گاز مورد 
ــرار گرفت و پس از آن،  بــهــره بــرداری ق
اتاق  لباس های  تهیه  در  وسیعی  کاربرد 
جراحی داشت. دستمال های 
سال  در  کلینکس  کــاغــذی 
ایــن شرکت  19۲4 توسط  
به عنوان پاک کننده آرایش 
ــازار عرضه شد که نسبت  به ب
بــه حوله های پــارچــه ای کــه در 

گذشته خانم ها از آن استفاده می کردند، بسیار ارزان تـــر و 
لطیف تر بود.  جالب تر این که با وجود فروش باالی  این محصول، 
این شرکت در اواخر دهه 1930 برای یافتن دالیل محبوبیت  این 
برند، تحقیقات گسترده ای انجام داد. نتیجه  این تحقیقات نشان 
داد که تعداد زیادی از مشتریان به دلیل قیمت پایین کلینکس از 
 این محصول در دوران سرماخوردگی استفاده می کنند. بنابراین 
مورد مصرف  این دستمال های کاغذی از پاک کننده لوازم آرایش 
به دستمال دست دور انداختنی تغییر یافت. شعار تبلیغاتی آن 
نیز که »پاک کننده بهداشتی کلد کرم« بود به »دستمال دستی 
که می توانید دور بیندازید« تبدیل شد! حاال و هنوز در بسیاری 
از کشورهای دنیا از کلینکس به جای دستمال کاغذی استفاده 
می کنند در صورتی که استفاده ما از این کلمه، بسیار کمتر از 

گذشته شده است.

نسکافه به جای قهوه فوری
 قهوه فوری یا قهوه آماده یا پودر قهوه، یک نوشیدنی به دست آمده از دانه های 

قهوه به عمل آمده و فراوری شده  است. قهوه فوری را به صورت تجاری با یکی 
از روش های خشک کردن انجمادی یا خشک کردن پاششی تولید می کنند 
که می توان با بازگرداندن رطوبت، آن را آماده مصرف کرد. در برخی مناطق 
ایران، قهوه فوری را با نام نسکافه که نشانی تجاری برای نوعی قهوه فوری 

متعلق به شرکت نستله است، می شناسند. درباره تاریخچه قهوه فوری باید 
بدانید که این محصول در سال 1890 توسط دو جوان نیوزیلندی اختراع شد. 

در سال 1938، شرکت نسکافه یک فرایند بسیار پیشرفته برای تولید قهوه فوری ارائه داد و این محصول 
را به تولید انبوه رساند. این روزها مارک های زیادی از نام های مطرح و محبوب در تولید قهوه فوری در دنیا 

هستند اما بسیاری از ایرانی ها، هنوز قهوه فوری را با نام نسکافه می شناسند.

 ساندیس به جای آب میوه
بیشتر بچه های دهه شصتی ساک دستی هایی 
را که با بسته بندی ساندیس های مختلف درست 
می شد به  خاطر دارند. انواع شکل های مختلف 
کنار هم می نشست و یک ساک دستی جالب را 

درست می کرد. 
ساندیس آن قدر معروف شد که تا سال ها به هر نوع 
آب میوه و نوشیدنی گفته می شد اما بسته بندی 
آن غیر از ساک دستی، کاربردهای دیگری هم 
داشــت. بعضی از بچه های قدیم از آن به عنوان 
لیوانی تاشو استفاده می کردند.  قسمت باالیی 
آن را می بریدند و به عنوان لیوان در جیب خود 

می گذاشتند. 
خاطره مشترکی که احتمااًل همه ما با ساندیس 
داریم، مربوط به جمله »از این جا باز کنید« قسمت 
باالی بسته است. جایی که هیچ وقت با نی میانه 

خوبی نداشت و همه ما ترجیح می دادیم بسته را 
برعکس کنیم و با خیالی راحت از قسمت انتهایی 
آن استفاده کنیم! اما   این نوستالژی کودکی ما  از 

کجا آمده است؟ 
اولــیــن آب مــیــوه هــای صنعتی کــه در جهان به 
ــد، در  ــدن ــده روانـــه بـــازار ش ــراوری شـ ــورت فـ صـ
پوشش هایی آلومینیومی به رنگ نقره ای بودند 
که توسط شرکتی آلمانی به نام وایلد با نام تجاری 
کاپری سان به جهان معرفی شدند. این آب میوه ها 
در سال 195۲ با این نام تجاری به ثبت رسیدند 
و فروش و توزیع آن ها از سال 1966 آغاز شد. 
آب میوه های صنعتی تولیدشده در آلمان با نام 
ساندیس به ایران راه پیدا کرد و تا سال ها بعد این 
آب میوه صنعتی تحت لیسانس شرکت مبدأ به 

کشور وارد می شد و هنوز هم می شود.

لی به جای شلوار جین
جین به شلوارهایی گفته 

مــی شــود کــه بــا پارچه 
شده  دوخته  »دنیم« 
ــم« نام  ــی بــاشــنــد. »دن
با  کتان  پارچه  نوعی 

ضخیم  و  راه راه  بافت 
است که اگرچه همه گونه 

پوشاک با آن دوخته می شود ولی این پارچه عمدتا 
ــت شلوار به کــار مـــی رود. در ایــران به  ــرای دوخ ب
شلوار»جین«، »لی« گفته می شود که در حقیقت 
»لی« نام یک نماد بازرگانی)برند Lee( است. جالب 
است که بدانید نخستین سازندگان شلوار جین 
آبی، سه جوان آلمانی تبار در سال 1873 بودند 
اما از سال 1950، این شلوار در میان نوجوانان 
جهان محبوبیت یافت و مورد استفاده قرار گرفت. 
این مارک خاص از شلوار که هنوز هم در ایران تا 
حد زیــادی در فروشگاه های پوشاک و بین مردم 
به خصوص جوان ها مورد استفاده قرار می گیرد 
به همه شلوارهای جین نسبت داده می شود در 

صورتی که فقط نام یک برند خاص است.



ورزش از چند روش به بهبود افسردگی   

 کمک می کند 

انتشــار مــواد شــیمیایی از مغــز باعث می شــود احســاس 

خوبی در شما ایجاد شود و همین افسردگی را کاهش می 

دهد. )انتقــال دهنده های عصبــی و اندورفیــن(.  ورزش 

روی مســائل عاطفی نیز تأثیر مثبتی می گذارد. به عنوان 

مثال می تواند به شــما کمک کند تا اعتماد به نفس داشته 

باشیدکه این اعتماد به نفس ناشی از تناسب اندام شماست 

که وضعیت فیزیکی بهتر موجب می شــود   شــما احساس 

رضایت بیشتری به خود و ظاهر خود داشته باشید. ورزش 

یک نوع حواس پرتی مثبت به همراه دارد زمانی که شما در 

حال فعالیت هستید حتی برای مدت کوتاه نگرانی و دغدغه 

را از خود دورمی کنید.در واقع وقتی که مشغول به فعالیت 

ورزشی هســتید ذهن شــما از چرخه افکار منفی که تغذیه 

کننده افسردگی و اضطراب هستند دور می شود.

چه فعالیتی،  ورزش محسوب می شود؟

زمانی که اسم ورزش می آید افراد دچار سردرگمی می شوند 

که چه نوع ورزشی مناسب است؟  چرا که مشاهده شده  است، 

اشخاصی که دچار بحران افسردگی هستند حتی در انتخاب 

ورزش هم دچار مشکل می شوند. ورزش شامل طیف گسترده 

ای از فعالیت هایی است که فعالیت بدنی شما را برای داشتن 

احساســی بهترافزایش می دهد.  پیشــنهاد ما به شما ورزش 

های گروهی مانند ایروبیک ، تی آرایکس ، بسکتبال و والیبال 

اســت چرا که بســیار مفیدند.در کنار فعالیت های ورزشــی ، 

فعالیت های بدنی دیگر هم هســت که موجب بهبود وضعیت 

روحی شما می شــود مانند : باغبانی، شســتن ماشین یا قدم 

زدن در اطراف ســاختمان محل زندگی.صحبت ما این است 

که فقط از روی زمین بلند شوید و حرکت کنید و زمانی را به خود 

اختصاص دهید ولی بهتر است در قالب یک برنامه هدفمند که 

همان ورزش است، انجام شود.در علم ورزش ثابت بودن زمان 

آن بسیار مهم است اما اگر به دلیل مشغله ،  وقت و زمان کافی 

در اختیار ندارید ، نگران نباشید ، ما به شما می گوییم که الزم 

نیست این قدر سخت بگیرید! بله، سخت نگیرید. هیچ ایرادی 

ندارد فقط کافی است شما فعالیت کنید. مثال » مسیری از محل 

کار تا منزل را پیــاده روی کنید با گــوش دادن به موزیک مورد 

عالقه تان.  حتی می توانید از دوچرخه استفاده کنید.این واقعا 

ایده خوبی برای بهبود وضعیت روحی شماست و هیچ ایرادی 

ندارد شما برای سالمتی خود دست به کارهایی بزنید که شاید 

فکر کنید مناسب شما نیست، این جا سالمتی شما مهم هست.

  بهترین داروی سالمت 

اگر می خواهید به صورت هدفمند ورزش کنید، 30 تا 45 دقیقه 

ورزش در طول روز به مدت سه تا پنج جلسه تمرینی در هفته به 

طور قابل توجهی مفید است. همان طور که گفتیم ورزش های 

کوتاه مدت )۱0 تا ۱5 دقیقه (نیز همان نتیجه را خواهد داشت. 

مثال یک بار صبح و یک بار هم بعدازظهــر. درنهایت جمله آخر 

معروف صفحه سالمت زندگی سالم؛ بهترین دارو برای سالمت 

جسم و روان شما ورزش است. اولین گزینه از نظر ما، برای بهبود 

وضعیت روحی و جسمانی شما همان ورزش کردن هست، پس 

در صورت مشاهده عالیم افسردگی یا اضطراب لزومی ندارد به 

داروهای شیمیای روی بیاورید.البته توصیه می کنیم در کنار 

فعالیت ورزشی با مشاوران متخصص هم جلساتی داشته باشید 

تا بهتر و زودتر به نتیجه برسید.

ت
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س

۲

پرسش و پاسخ

عوارض مسمومیت با گوگرد

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 جواد حسین پور
 متخصص طب سوزنی

  آیا طب سوزنی در افزایش حجم ماهیچه 
ســاق پا )بیماری فلــج اطفــال( تاثیر مثبت 

دارد؟
طب سوزنی در افزایش حجم عضله در بیماری  فلج 

اطفال هیچ تاثیری ندارد.

 برای پرشــدن صــورت چند جلســه طب 
ســوزنی الزم اســت و ماندگاریــش چقــدر 

است؟
برای پر شــدن صورت دســت کم ۱0 جلســه الزم 
است تا شما شروع پر شدگی را احساس کنید. البته 
بستگی به سن، تغذیه و نوع زندگی فرد دارد. برای 
مثال هرچه سن باالتر باشد افتادگی طبیعی سریع 

تر اتفاق می افتد که ربطی به طب سوزنی ندارد.

 آیا تیروئید کــم کار درمان قطعــی دارد؟ 
قرص لووتیروکســین مصرف می کنم. االن 
چند ماه است که تیروئیدم کم کار است. با 
هومیوپاتی و طب ســوزنی چند ماهه کامل 

درمان می شوم؟
کم کاری تیروئید در هیچ طبی درمان قطعی ندارد 
مگر مواردی اسثتنا که آن هم  هنگام شروع بیماری 
اســت. بقیه موارد برای کمک به عارضه کم کاری 

کمک کننده است.

 48 ســاله ام و طبیعتا در آستانه یائسگی 
هســتم. می خواســتم بدانم با طب سوزنی 

می شود این روند را به تاخیر انداخت یا نه؟
اگر روند به سمت یائســگی طبیعی پیش می رود 
نیاز به بر هم زدن طبیعت نیست. نه در طب سوزنی 

و نه در دیگر موارد نباید جلوی این روند را بگیرید.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
چهارشنبه
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 سبزی را با دقت پاك کنید و بشــویید و بعد از این  كه 
آب آن گرفته شد، خرد كنید.

 پیازهــا را هــم خاللــی و درون روغن ســرخ كنید تا 
طالیی شــود. نیمــی از پیازها را برداریــد و مقداری 

زردچوبه درون بقیه پیازها بریزید و كمی تفت دهید.
 روی پیازهای سرخ  شده آب بریزید.

 برنج و عدس را كه قبال شسته اید درون ظرف بریزید 
و بگذارید تا بپزد.

پس از این  كه برنج و عدس كامال پخته شد، آب انار ،  

نمك و فلفل را هم اضافه كنید و بگذارید تا نیم ساعت 
بجوشد و كامال جا بیفتد.

 آش آماده اســت؛ آن را با مقــداری نعنــاع و پیاز داغ 
تزیین كنید.

خواص
آنتــی اکســیدان قــوی در انــار ، فولیکول هــای مو
  را تقویت می کند و گردش خون را بهبود می بخشــد.
 روغن دانه انار به عنوان یک درمان موثر برای مو های 

مجعد، خشک و نامرتب شناخته می شود.

 مشکالت تنفسی
در صورتی که میــزان گوگرد موجود در بنزین زیاد باشــد، 
هنگام تنفس وارد بدن می شود و مشــکالتی را برای بدن 

ایجاد می کند.
 معموال محققان بر ایــن باورند که گوگرد ســم کمی دارد. 
مسمومیت با گوگرد اغلب استنشاقی است و از طریق تنفس 
رخ می دهد و تمــاس مداوم بــا گوگرد، تحریک  غشــا های 

مخاطی را به دنبال دارد. 
بسیاری از افراد که ساعت های طوالنی در معرض این ماده 
قرار می گیرند، مبتال به برونشیت، دچار سرفه های متعدد 

و ناراحتی های تنفسی می شوند.
 آســم شــایع ترین مشــکل تنفســی و از بیماری های مزمن 
ریوی است که ممکن است به دنبال تنفس گوگرد در بدن 

ایجاد و باعث تحریک راه های هوایی و سرفه، خس خس 
ســینه، گلودرد و کوتــاه شــدن حجم تنفس شــود. 

دی اکسید گوگرد سنگین تر از هواست و وقتی بدن 
در محیطی بســته و مملو از آن قرار می گیرد، در 
مواردی حتی می تواند باعث خفگی و مرگ شود.

 مشکالت چشمی و پوستی
بســیاری از کارگــران معــدن کــه در معــرض 
دی اکسید گوگرد قرار دارند، دچار اختالالت 

چشــمی و تنفســی، برونشــیت مزمــن و آثــار 
سینوسی مزمن می شوند. 

به گــزارش بــه نیــوز ،  گوگــرد همچنیــن با اثــر روی 
چشــم ها، ممکن اســت تاری دید ایجــاد کند. تماس 

پوســت بــا دی اکســید گوگــرد، موجــب درد، قرمــزی و 

تاول های پوستی به  ویژه در غشا های مخاطی می شود.

 عوارض گوارشی
معموال بلع دی اکســید گوگرد امر شایعی نیست، چرا که 

به صورت گاز در محیط وجود دارد.
 اما در مواردی که غذا یا نوشیدنی در محیطی حاوی این 
گاز وجود داشته باشــد و افراد به ویژه مبتالیان به آسم آن 
را بخورند، باعث ســفت شــدن ماهیچه های ریه در آن ها 

می شود. 
در مــواردی هم ممکــن اســت حالت تهــوع، اســتفراغ و 

درد های شکمی رخ دهد.

خواص گیاهان

 زیبایی و سالمت مو
 با رزماری

خواص رزمــاری بــرای زیبایی و 
سالمت مو از هزاران سال پیش 
مورد توجه بوده اســت. به همین دلیل هم اغلب 
برندهای معتبر آرایشی مو از عصاره و روغن گیاه 
رزماری در تهیــه محصوالت زیبایی پوســت و مو 
اســتفاده می کننــد. در این مطلب بــا چند روش 
استفاده از رزماری برای تقویت مو آشنا می شوید.

  تقویت و جلوگیری از ریزش مو
پنج قطره روغن رزماری را کف دست بریزید و موها 
را با آن ماســاژ دهید. بهتر اســت این کار را بعد از 
حمام و روی موهای تمیز انجام دهید. می توانید 
روغن رزماری را با روغــن نارگیل خالص یا روغن 
جوجوبا مخلوط کنید. آبکشی موها بعد از استفاده 
از این روغن ها اختیاری است اما اگر قصد آبکشی 
دارید حتما دست کم ۱0 دقیقه اجازه دهید روغن 
رزماری برای رشد مو و تاثیر بر توقف ریزش موها 

روی موهای تان بماند.
   نرم کننده موی سر

یک فنجان آب را بجوشــانید و ســپس ۱5 قطره 
روغن رز ماری به آن اضافه یا می توانید از برگ های 
خشک رزماری استفاده کنید. ۱5 عدد از برگ ها 
را در یک فنجان آب جوش به مدت ۱0 دقیقه قرار 
دهید. این مخلوط را در یک بطری اسپری بریزید.

موهای خود را بشــویید و محلــول را در حالی که 
موهای شما هنوز مرطوب اســت، به موهای تان 

اسپری کنید.
    براق شدن مو

رزماری تازه را له و با ســرکه ســیب ترکیب کنید. 
آن را در ظرفی شیشــه ای برای دو تــا چهار هفته 
نگه دارید. پس از شــامپو زدن، یک چهارم لیوان 
سرکه رزماری را با نصف لیوان آب مخلوط و برای 
شستن مو ها استفاده کنید. پس از آن دیگر مو ها را 

نشویید. این کار موها را براق و نرم می کند.
   درخشندگی مو

برگ تازه رزماری را به خوبی له کنید تا عصاره آن 
در آید. سپس در یک بطری شیشه ای بریزید و آن 
را با روغن نارگیل ترکیب کنید. بطری را در جایی 
خشک و تاریک به مدت دو تا چهار هفته نگه دارید. 
حاال روغن رزماری آماده است. از این روغن برای 
درمان شــوره، افزایش درخشــندگی مو و ماساژ 

پوست سر استفاده کنید.
    متوقف کردن شوره

برگ های گیاه را در ظرفی بریزید و با مقداری آب 
آن را بجوشانید. پس از 5 دقیقه دمنوش رزماری 
آماده اســت. این نوشــیدنی خواص ضد باکتری 
قوی دارد که رشد قارچ ها و ایجاد شوره را متوقف 

می سازد.
منابع: ایران بانو، سیمرغ

بانوان

مدتی است که وجود گوگرد در بنزین ها خبرساز شده است. این موضوع حتی اگر شایعه باشد، باز هم زنگ خطری 

است که نباید به آن بی توجه بود. این ماده می تواند ســالمت خیلی از افراد را در معرض خطر قرار دهد. گوگرد، 

عنصری شیمیایی است که در تمام بافت های زنده وجود دارد و بعد از کلســیم و فسفر فراوان ترین ماده معدنی 

در بدن انسان است و در سیر، پیاز و بروکلی نیز یافت می شود. با وجود تمام فوایدی که دارد، مانند هر ماده مفید 

دیگری، وقتی بدن بیش از حد در معرض آن قرار گیرد، می تواند خطرناک و مضر باشد.

غذای اصلی

سبزی آش - نیم كیلوگرم
 برنج  -  نصف پیمانه

 عدس  -  یك پیمانه
 پیاز متوسط  -  3 عدد

 آب انار ترش  -  یك لیوان 
 نمک، فلفل، زردچوبه، روغن سرخ  كردنی 

و نعناع  -  به میزان الزم

آش انار پاییزی با خواص بی نظیر

 چرا ســیگاری بودن مــادر می تواند 

به مرگ نوزاد منجر شود؟

بررسی ها تا به امروز نشــان داده بود سیگار کشیدن 
مادر در طول دوره بارداری می تواند عوارض متعددی 
بر سالمت فرزند داشته باشد. یکی از موضوعاتی که 
پژوهش های قبلی تایید کرده بودند ارتباط بین سیگار 
کشیدن مادر در دوره بارداری و مرگ ناگهانی نوزاد در 
هفته های ابتدایی تولد بود. اما هر چند مشخص شده 
بود که سیگار کشــیدن مادر می تواند احتمال مرگ 
ناگهانی نوزاد را افزایــش دهد اما متخصصان تبیین 
روشــنی برای وجود این ارتباط در اختیار نداشــتند. 
حاال به تازگی محققان دانشگاه آریزونا نتایج تحقیقی را 
منتشر کرده اند که می تواند چرایی وجود این ارتباط را 
تاحدی مشخص سازد. البته این مطالعه روی موش ها 
انجام شده است بنابراین نمی توان نتایح آن را به شکلی 
کامل به انســان ها تعمیم داد اما به هر صورت فرضیه 
تایید شــده این پژوهش می تواند ایده  اولیه ای در این 
زمینه در اختیار ما قرار دهد.مطالعه محققان دانشگاه 
آریزونا نشان می دهد که در معرض نیکوتین بودن در 
دوره جنینی به شکل روزانه می تواند به تخریب بخشی 
از سلول های مغزی منجر شود که در کنترل حرکات 
زبان نقش دارد. به واسطه این تخریب نیز نوزاد بعد از 
تولد توان کنترل حرکات زبان خــود را مانند نوزادان 
عادی ندارد و به نظر می رسد ناتوانی در حرکت دادن 
زبان با سرعت مناسب و در زمان الزم، در افزایش مرگ 
ناگهانی نقش داشته باشد. از آن جا که ناتوانی نوزاد 
در نفس کشیدن، یکی از عوامل موثر در مرگ ناگهانی 
اســت، پژهشــگران این مطالعه بر این باورند که این 
ناتوانی در حرکت دادن ســریع زبان می تواند نقشی 
تعیین کننده در این باره داشــته باشد. چرا که گاهی 
اوقات این شــکل قرار گرفتن زبان نوزاد است که راه 
تنفسی او را  محدود می کند.اگر قصد بارداری دارید 
و سیگاری هســتید، پیش از اقدام به بارداری، تالش 
کنید سیگار را با کمک متخصصان ترک کنید. اگر هم 
در طول دوره بارداری به هر دلیلی سیگار کشیده اید، 
در کنار کاهش دادن تعداد سیگارهای خود از همین 
امروز، با هوشیاری و رعایت دیگر نکات، احتمال بروز 

حوادث تلخ را کاهش دهید. 
dailymail :منبع

بانوان 

جنگی میان ورزش و افسردگی 

مصطفی عاشوری |  فیزیولوژیست ورزشی

ورزش بهترین  راه برای بهبود وضعیت جســمی وروحی شماست. در این مطلب 

خبر خوبی برایتان داریم که ورزش قطعا می تواند آرامش را به شما هدیه دهد و باعث شود 

که احساس بهتری به زندگی داشته باشید. اما سوال این اســت که ورزش چگونه به رفع افسردگی و اضطراب 

کمک می کند؟

زمانی که به افسردگی یا اضطراب مبتال هستید، شاید ورزش آخرین راه حلی باشد که می توانید برای بهبود خود انجام دهید

بیشتر بدانیم
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مخاطــب گرامی، مشــکل مطرح شــده 
توسط شما در خصوص خبرکشی کودک 
چهار ســاله تان از چند بعد قابل بررسی 

است.

   کودک در این سن، به شدت تقلید می کند
در ایــن مرحله رشــد، یکــی از ویژگی های بــارز کودکان، 
کنجکاوی است و آن ها همه رفتار، گفتار و عوامل محیطی 
را دقیق تحت نظــر می گیرند و الگوپذیــری باالیی دارند. 
والدیــن و اطرافیان بایــد باتوجه بــه کنجــکاوی و روحیه 
پژوهشــی کودک، بیش از پیــش مواظب اعمــال و گفتار 
خود باشــند چون کودک در این ســن از اعمــال ما پیروی 
و به شــدت با توجه به تفکر عینی که دارد، تقلید می کند. 
بنابراین به عنوان یک خدمت ضروری تربیتی به کودک، 
باید سعی کنیم در برابر کنجکاوی کودک از امر و نهی ها و 

باید و نبایدهای غیرضروری پرهیز کنیم تا خالقیت کودک 
رشد کند.

   به خبرکشی هایش گوش ندهید
کودک شما به احتمال زیاد، مشــاهدات خود را نه با نیت 
خبرکشــی بلکه دوســت دارد برای جلب توجه بــه مادر یا 
پدر منتقل کند و اگر به یک موضوع واکنش مثبت نشــان 
دهید، کودک را مستقیم یا غیرمستقیم تشویق کرده اید. 
این تشویق باعث تقویت رفتار کودک و تکرار آن می شود. 
آن گاه کودک بی گناه بازخواست می شود در حالی که برای 
خاموشی یک رفتار ناپسند، اطرافیان باید با بی توجهی به 
آن رفتار و تقویت نکردن آن مثل گوش ندادن فعاالنه، زمینه 

خاموشی رفتار کودک را فراهم کنند.

   شاید خانواده تان آشفته است
در برخــی خانواده هــای آشــفته، گاهــی مســتقیم یــا 
غیرمستقیم، کودک تشــویق یا وادار می شود گزارشگر 

رفتارهای مثال پدر به مادر باشد و با استقبالی که ممکن 
اســت مادر از گزارش کودک داشــته باشــد، تشویق به 
ادامــه رفتار می شــود و کودک هــم برای جلــب توجه و 
دریافت تقویت مثبــت از جانب مادر، خــود را موظف به 
خبرکشــی می داند کــه این ســوء اســتفاده از کودکان 
معصوم و جفــا در حق آنان اســت. در نهایت هم دید این  
کودکان به پــدر، منفی می شــود و خــود را مقصر تنش 

احتمالی بین والدین می دانند.

   تنبیه بدنی اصال موثر نخواهد بود
مشــکالتی مثل لجبازی، پرخاشــگری، قهر یا خبرکشی 
کودکان نتیجه سبک تربیتی والدین و کامال محیطی است 
و هیچ کودکی با این گونه اختالالت از مادر متولد نمی شود 
بلکه تحت تاثیر برخورد و انتظارات والدین، ممکن اســت 
رفتار نامتعارف داشته باشد. برخی والدین که عامل بروز این 
رفتارهای نامطلوب هستند برای تغییر رفتار کودک از تنبیه 
استفاده می کنند که هم آسیب روحی کودک را درپی دارد و 
هم رفتار نامناسب را خاموش نمی کند. تنبیه بدنی رفتار را 
متوقف می کند اما وقتی کودک اهرم فشار را احساس نکند، 
مجدد آن رفتار بروز می یابــد. بهترین راهکار تغییر چنین 
رفتارهایی در کودکان، نگاه سیستمی والدین است که در 
برابر ادامه این رفتار هیچ واکنشی نشان ندهند و با کمک 
داستان، بد بودن این رفتار را برای کودک شان شرح دهند.

دوست ندارم دختر 4 ساله ام این قدر خبرکشی کند!

 تربیت 
فرزند

عبدالحسینترابیان|کارشناسارشدروانشناسی

قرار و مدار

روز بررسی ساعت های خونه

امروز ســاعت های خونه تون رو بررسی 
کنین. واســه هر کدوم باتــری نداره، یه 
باتری جدیــد بخرین و بعد 
تنظیم شون کنین. بقیه رو 
هم بررسی کنین که دقیق 
باشــه. این جوری شــاید 
حواس تــون 
بیشــتر بــه 

زمان باشه.

* پرونده تون درباره گازگرفتگی خیلی تلخ و ناراحت کننده 
بود. به همیــن دلیل اول صبحــی و بعد از خونــدن پرونده 
زندگی سالم، رفتم روی پشت بوم خونه مون و مسیر خروج 
دود بخاری رو دوباره بررســی کردم. هم لوله داغ بود و هم 

یک سنگ انداختم پایین، مشکلی نداشت به نظرم.
* کارشناس محترم صفحه سالمت، آیا توجه کردید که تمام 

عالیم حاملگی خارج از رحم با عالیم حاملگی، یکی بود؟
* خاطره آتش نشــانی که دچار گازگرفتگی شــده بود، به 
خصوص که دکتر متوجه گازگرفتگی نمی شده، باحال بود.
* آقــای دکتر ســودآوری، شــما هــم احتماال آقــازاده 
هســتین وگرنه به جای این که به مســئوالن تذکر بدی 
پول نفت رو بیارن سر ســفره مردم، نمی گفتی ما بریم 

دنبال کار و تالش.
* علت اصلی افزایش نزاع های خیابانی، اعصاب نداشتن 
مردم اســت. واقعا دل مشــغولی ها و نگرانی هایمان زیاد 
است. با کمی درک کردن یکدیگر و همدلی، می توانیم از 
فرهاد هادیزاده، مشهد این پیچ تاریخی هم عبور کنیم.  
* لطفا از خاطرات بچه های آتش نشانی درباره سیل و زلزله 

هم مطلب چاپ کنید. اون ها هم خیلی جالبه.
* مطلــب فــن حرکــت چشــم در صفحــه خانــواده بــرای 
زمان هایــی که مثل دینامیــت منفجر می شــویم، به نظرم 

خنده دار بود. خخخ!
* یادداشت صفحه خانواده درباره »نفت بهتر است یا ذهن 
ثروت ساز!؟«، حرف های قشنگی داشت اما کو گوش شنوا؟

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

   نتایج جالب مطالعات درباره تاثیرات سلفی گرفتن
مطالعات درباره تاثیرات سلفی گرفتن تایید کننده دو دسته 
عوارض ناشی از این سبک عکس گرفتن است. دسته اول 
عوارض، زمانی بــروز می کند کــه افراد عــادت به گرفتن 
سلفی دارند. این عکس ها حتی زمانی که به اشتراک هم 
گذاشته نمی شوند، خود دردسرهایی را می توانند ایجاد 
کنند. اما دسته دوم عوارض زمانی از راه می رسند که افراد 
عکس های خود را در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک 
می گذارند و بازخورد دریافت می کنند. شــاید با خواندن 
این که صرف سلفی گرفتن و نگاه به آن مسئله ساز است، 

تعجب کرده باشید اما چرا این اتفاق می افتد؟

   فاصله دوربین را دست کم نگیرید!
مطالعه ای که در دانشــگاه پزشــکی نیوجرسی انجام و 

نتایج آن در ســال 2018 منتشــر شد، نشــان می دهد 
فاصلــه دوربین تا صــورت مــا در زمان عکاســی، نقش 
تعییــن کننــده ای در انــدازه بینــی مــا دارد!  طبق این 
مطالعه زمانی کــه فاصله دوربین تا صــورت حدود 30 
سانتی متر است)مشابه زمان سلفی گرفتن( در مقایسه 
با زمانی که فاصله دوربین تا صورت یک و نیم متر است، 
افراد اندازه بینی را حدود 30 درصد بزرگ تر می بینند. 
این بدان معناست که وقتی افراد عادت به گرفتن سلفی 
و تماشــای عکس های خــود دارند، آرام آرام نظرشــان 
درباره اندازه بینی شان تغییر می کند و ممکن است به 
این نتیجه برســند که بینی بزرگی دارنــد! این موضوع 
می تواند یکی از دالیل تمایل افراد بــرای انجام اعمال 
جراحی زیبایی بینی برای کوچک کردن آن باشــد. اما 
این همه داســتان نیســت. بخش دوم عــوارض، زمانی 

خود را نشــان می دهد که افــراد عکس های خــود را به 
اشتراک می گذارند.

   خوش سلفی شدن، انگیزه 55 درصد متقاضیان 
جراحی زیبایی!

بازخوردهــای افــراد در خصــوص عکس هــای دیگــران، 
موضوعی است که می تواند فشار روانی زیادی را به صاحب 
عکس وارد کند. ایــن روزها خوش ســلفی بــودن یکی از 
معیارهایی است که برخی افراد، به ویژه نوجوانان و جوانان، 
برای کسب آن تالش می کنند. نظرسنجی  که سال 2017 
از جراحان زیبایی و پالســتیک آمریکا انجام شــده، نشان 
می دهد جراحــان انگیزه حــدود 55 درصــد متقاضیان 
جراحی هــای زیبایی را خــوب افتادن در ســلفی ارزیابی 
کرده اند، در حالی که در سال 2016، انگیزه تنها حدود 

13 درصد متقاضیان برای انجام عمل های زیبایی، کسب 
چنین معیاری بوده است. همزمانی این افزایش تقاضا با 
کاهش سن متقاضیان، زنگ خطری است که باید جدی 

گرفته شود اما باز هم این تمام داستان نیست!

   این فیلترهای پردردسر!
این روزها تمایل به اســتفاده از ویرایش عکس و استفاده از 
فیلترهای متنوع اپلیکیشن ها به شدت افزایش یافته است. 
هر چند بســیاری از ما ممکن اســت تصور کنیم می توانیم 
عکس های ویرایش شده را تشخیص دهیم اما بررسی های 
پژوهشگران در دانشــگاه واریک انگلستان نشان می دهد 
تنها حدود 60 تا 65 درصد دســتکاری در عکس ها توسط 
افراد شناسایی می شــود و بقیه را افراد نمی توانند متوجه 
شــوند. این موضوع از چند منظر اهمیت دارد. اول افرادی 
که عکس های ویرایش نشده خود را به اشتراک می گذارند، 
در غالب اوقات، خود را پــر نقص تر ارزیابی می کنند؛ بدون 
این که متوجه حجم واقعی دســتکاری عکس های دیگران 
شــوند. نکته دوم این که دیده شــده افرادی که عکس های 
ویرایش شده زیادی در فضای مجازی دارند، نگرانی و فشار 
زیادی را بابت این که دیگران متوجه شوند آن ها آن قدرها هم 
زیبا یا متناسب نیستند، تحمل می کنند. بنابراین استفاده 
از فیلترهای متنوع فضاهایی چون اینستاگرام و اسنپ چت 
موضوع دیگری است که سالمت روان برخی افراد را نشانه 
گرفته است. با اســتفاده از این فیلترها، افراد گاهی اوقات 
به عکس هایی دسترســی پیــدا می کنند کــه در واقعیت یا 
امکان پذیر نیستند یا رسیدن به آن چهره ها مستلزم صرف 
هزینه های زیادی اســت. یکی از محبوب تریــن جلوه ها در 
این فیلترها بزرگ کردن چشم هاست. تغییر دیگر که البته 
این روزها بســیاری از دوربین های جلوی گوشــی ها نیز به 
آن مجهز هستند، صاف نشــان دادن پوست صورت است. 
استفاده زیاد از این فیلترها باعث افزایش تقاضا برای برخی 
فرایندهای زیبایی مانند استفاده از فیلرها، تزریق بوتاکس و 
کشیدن پوست شده است. این افزایش تقاضا البته می تواند 

به استفاده نابه جا از این روش ها منجر شود.

   نکته  پایانی، خطاب به والدین
درست است که سلفی گرفتن می تواند عوارض خاص خود 
را داشته باشد اما به هر صورت همچنان این سبک عکس 
گرفتن، سبک محبوب عکاسی بســیاری از افراد و به ویژه 
نوجوانان و جوانان است. اگر فرزندی دارید که نگران او در 
این زمینه هستید، توجه داشته باشید که سرزنش او بابت 
این رفتار، تنها باعث تشدید عوارض در او می شود. پس در 
عوض این کار، سعی کنید ارتباط خود را با او افزایش دهید 
و او را تشویق کنید تا درباره این موضوع بیشتر اطالع کسب 
کند. آگاهی از عوارض می تواند به استفاده بهتر منجر شود.

برگ های رنگی پاییزی 
از جنس پارچه یــا مقوا، 
گیره چوبــی، نخ کنفی، 
چند تکه کاغذ بســته به 
ســلیقه، بریــده روزنامه 
یا مطالــب خاطره انگیز 

و ... .

دختر چهار ساله ام به تازگی یاد گرفته کارهای برادر و حتی پدرش را یواشکی به من لو بدهد. مثال می گوید 
مامان، می دونی بابا آشغال رو ریخت زیر مبل؟ چندبار اول، واکنش مثبت نشان دادم، بی ادب شده است. 
دوست ندارم این قدر خبرکشی کند. چندبار به او گفته ام این کار بد است اما به حرفم گوش نمی دهد. 

چطور تنبیه اش کنم؟ چه کنم؟

سلیف گرفنت، سالمت روان مان را نشانه گرفته؟!
طبق جدیدترین آمارها تا امروز حدود 300 نفر هنگام تالش برای سلفی گرفتن جان شان را از دست داده اند اما 

این تمام عوارض سلفی گرفتن نیست

7 توصیه به افراد مسن برای 
افزایش اعتمادبه نفس

ریسمانی که پاییز را به خانه می آورد!

1- نخ کنفی را از سر گیره ها 
رد کنید. بســته بــه اندازه مد 
نظرتــان، تعداد گیره هــا را با 
فواصل مساوی روی نخ سوار 

کنید.
2- گیــره را بــه بــرگ متصل 
کنیــد. در یــک ســمت برگ، 

تکه های کاغذ را بین بــرگ و گیره 
قــرار دهید. در ســمت دیگر برگ، 
بریده روزنامه یا مطلب خاطره انگیز 

را بین گیره و برگ قرار دهید.
3- برگ ها را طــوری بچینید که 
یکی در میان بریده ها قابل رؤیت 

باشند.

مراحل ساخت وسایل مورد نیاز
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دکترشکیالیوسفی
متخصصروانشناسیسالمت

 

در فصلی هستیم که درختان و گیاهان با رنگ های قرمز، 
زرد، نارنجی و قهوه ای، زیبایی نقاشی گونه ای به طبیعت 

می بخشند. خوب است این تغییر شکل طبیعت را به 
خانه های خود نیز بیاوریم و از زیبایی آن ها در کنار دیگر 
اعضای خانواده لذت ببریم. در این مطلب، آموزش ساخت 

یک نماد زیبای پاییزی ارائه شده است.
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تب سلفی گرفتن و به اشــتراک گذاری آن در اینستاگرام و دیگر 
محوری

 
شبکه های اجتماعی، روز به روز بیشتر می شود. بر اساس آخرین 
آمار منتشر شده در حد فاصل سال های 2011 تا 2018 میالدی، 
میزان مرگ و میر ناشی از گرفتن عکس های سلفی در جهان، 2۵۹ 
نفر ثبت شده است که گفته می شود بیشتر جان باختگان را مردان رده سنی 20 و 
21 ساله  تشــکیل داده اند)منبع خبر: ایســنا(. به همین دلیل، بد نیست به این 

سوال ها پاسخ دهید آخرین باری که از خودتان سلفی گرفتید، چه زمانی بود؟ آیا از 
نتیجه راضی بودید؟ واقعیت این است که این روزها گرفتن عکس به کمک دوربین 
جلویی گوشی ها به صورت سلفی، بسیار فراگیر شده است و دیگر کوچک و بزرگ 
نمی شناسد. فراگیر شدن این موضوع، البته تاثیرات خاص خود را هم به دنبال دارد؛ 
تاثیراتی که گاهی اوقات چندان خوب نیستند و حتی می توانند هزینه های زیادی 

را به فرد تحمیل  کنند!

نرگسعزیزی|مشاورخانواده
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 سالم کودکانه

نوبت را رعایت کنیم
مامان یک فهرســت به بابا داد و گفت: »لطفا اینا رو زود تر بخر. برای 
درست کردن شام الزمشون دارم. امشب مهمون داریم.« من و داداش 
پویا هم همراه بابا رفتیم تا کمک کنیم. مــا توی مغازه رفتیم. یک آقا هم 
قبل از ما توی مغازه بود. خانم فروشنده رو به بابا کرد و گفت: »بفرمایید، 
چی الزم دارید؟« بابا آقای مشتری را نشان داد و گفت: »نوبت ایشونه. 
من بعد از ایشون اومدم« آقای مشــتری به بابا لبخند زد و تشکر کرد. 
خریدش را انجام داد و رفت. بعد هم مــا خریدمان را انجام دادیم و به 

خانه برگشتیم.
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نویسنده  : دایی مصطفی       

معرفی کتاب

مشق شبم را 

ننوشتم چون . ..

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
 ت

شاعر: عفت زینلی

سرگرمی

بگرد و پیدا کن

شهر قصه

هیوالی زشت دروغ

شعر

پیامبر مهربان
در کتابی خوانده ام

قصه  هایی از شما
با خدا بودید و پاک

یک امانت دار خوبدر تمام لحظه ها
مهربان وراستگو

هم منظم، هم تمیز
مثل گل، خوش عطر و بو

هنرمند کوچولو

گل های کاموایی

دوســتای خوبــم اگر کالس 
ســومی یا باالتر هســتید و 
دوســت دارید یــک کتاب 
طنز بخوانید، معرفی کتاب 

امروز ویژه شماست.
تا حاال شــده به هر دلیلی 

مشق های تان را ننوشته باشید و به 
مدرســه بروید. آن وقت اگر خانم یا آقای معلم از شــما بپرسد 
چرا مشق هایت را ننوشــته ای چه جوابی می دهید؟ پسری را 
می شناســم که یک بار این اتفاق برایش افتاد. اگر می خواهید 
جواب های او را بدانید، پیشــنهاد می کنم کتاب »مشق شبم را 

ننوشتم چون...« را بخوانید.
این کتاب را »دیوید کالی« نوشته و »رضی هنرمندی« آن را ترجمه 

کرده است.  
                   برشی از کتاب

- پنگوئنی پیدا کردیم کــه راه خانه اش را گم کــرده بود. ما هم 
مجبور شدیم طفلکی را برداریم ببریم قطب شمال

+ »ولی پنگوئن ها که قطب جنوب زندگی می کنند!«
- دقیقا! بــرای همین وقتی متوجه اشــتباه مان شــدیم، برش 

داشتیم و بردیمش به آن یکی قطب .

سعی خود را می کنم
با تمام کوچکی

تا شوم مثل شما
از زمان کودکی

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

چی الزم داریم؟
 کمی کاموا، سیم یا سیخ، قیچی، چسب

 چطوری درست کنیم؟
- کاموا را به آرامی دور چهار انگشت خود یا مقوا بپیچید .
 - وقتی به اندازه دلخواه رســید، آن را از دســت خود 

در آورید. چوب یا سیمی روی آن قرار دهید.
- با نخ محکم گره بزنید. دو طرف کامواهای  تاشــده را 

قیچی کنید. 
-  روی ساقه گل ها کاموا بچسبانید .

- گل های زیبایتان را در گلدان قرار دهید.
حاال شما یک دسته گل کاموایی دارید .

۱

۲

۳

دوستان گلم با دقت به تصویر زیر نگاه کنید و دور کلماتی 
که با »ک« شروع می شوند خط بکشید. 

)راهنمایی: باید ۱۰ کلمه پیدا کنین(

طاهره عرفانی

 نوید پرید پیش مامانش و گفت: »مامان میشــه بریم پیش 
آقای همســایه...« بعد همه چی رو بــه مامانش گفت. توی 
آسانسور متوجه شد اون موجود زشت داره کوچیک تر میشه. 
وقتی نوید با کمک مامان همه چی رو به آقای همسایه گفت، 
نگاهی تو آینه  ماشین  همسایه کرد و متوجه شد اون موجود 
زشت کالً رفته. نوید خوشحال بود و تصمیم گرفت دیگه دروغ 

نگه تا بار سنگینی روی شونه هاش نباشه.

 نوید توی پارکینگ مجتمع در حال دوچرخه سواری بود که 
یک لحظه کنترل دوچرخه اش رو از دست داد و خورد به 
ماشین آقای همسایه. در همون لحظه آقای همسایه سر 
رسید و دید کنار ماشــین اش خط افتاده. از نوید پرسید: 
»تو که این جا بودی ندیدی چی شد که روی ماشین من خط 
 افتاد؟« نوید که دستپاچه شده بود، گفت: »نه نمی دونم،
حواســم به بازی خودم بود«. بعد هــم دوچرخه اش رو 

گذاشت کنار پارکینگ و رفت توی آسانسور.

نوید توی آینه آسانسور دید یک موجود زشت و خپل روی 
شــونه هاش نشســته. گفت: »تو دیگه کی هستی؟ روی 
شــونه های من چی کار می کنی؟« موجود زشــت گفت: 
»من دوستت هستم، خودت منو صدا کردی.« نوید گفت: 
»من اصالً تو رو نمی شناســم، برو پایین، شونه هام خسته 
شد«. موجود زشت جواب داد: »مگه تو االن دروغ نگفتی؟ 
خب من همون دروغ تو هستم، خودت خواستی پیش هم 

باشیم«.

نوید رفت توی خونه شون. مامانش اون موجود زشت رو 
نمی دید. مامان از نوید پرسید: »پسرم، بازی توی پارکینگ 
خوش گذشــت؟ اتفاقی نیفتاد؟« نوید گفت: »نه اتفاق 
خاصی نیفتاد«. بعد هم رفت تــوی اتاقش. وقتی تو آینه 
اتاق خودش رو نگاه کرد، دید اون موجود زشت بزرگ تر هم 
شده. با عصبانیت گفت: »برو، من ازت بدم میاد چاقالو«. 
موجود زشت گفت: »اگه از من بدت می اومد دوباره دروغ 
نمی گفتی. غذای مــن دروغ گفتنه، با هر دروغ تو بزرگ تر 

میشم«.

وقتی مادرتان برای شما شال یا ژاکت می بافد، حتما 
بعد از اتمام کار مقداری کاموا باقی می ماند . آن ها را 
دور نیندازید. با یک  فکر خالقانه می توانید گل های 

زیبایی درست کنید.

۴
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 یوزها محکــوم 
به پیــروزی

بررسی معادالت صعود ایران با 3 فرض مقابل عراق

هشـدار به ویلموتس و دوستـان!
پیشکسوتان نگــــران بـــازی حســاس تیم ملی

تست مثبت دوپینگ 
چند فوتبالیست

 دست بسته فیفا برای انتقال
پول های بلوکه شده استقالل

پرونــــده پروپئیـچ 
همچنــان بــاز است

 سیدورف با بدرقه دایی

از ایـــران رفـــت

حسینی: جشن سوپرجام 
در شأن هواداران ما نبود

  احتمال مالقات انصاری فرد و پروفسور
 در دبـی یا استـانبــول! 

کالدرون کدام بازیکن ها 
را کنار می گذارد؟

استقالل برای شجاعیان 

دست به جیب شد

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

پرونده شــکایت برانکــو ایوانکوویچ 
ســرمربی سابق پرســپولیس از این 
باشگاه در فیفا به جریان افتاده و چند هفته پیش با 
واریز 5 هزار فرانک توســط برانکو به حســاب فیفا 
رســیدگی به پرونده مرد کروات آغاز شــده است. 
برانکــو که یک ســال دیگر با پرســپولیس قرارداد 
داشــت، در پایان لیگ هجدهم و کســب ســومین 
قهرمانی متوالی با سرخ پوشان از این تیم جدا شد 
زمــان  آن  پیوســت.  عربســتان  االهلــی  بــه  و 
پرسپولیســی ها مدعــی بودنــد کــه می تواننــد و 
می خواهنــد از برانکــو بــه خاطر عــدم پایبندی به 
قرارداد سال آخر به ارزش 900 هزار یورو شکایت 
کنند و غرامت بگیرند امــا این برانکو بود که پیش 
دستی کرده و پرونده ای جدی و احتماال خطرناک 
را علیه پرسپولیس در فیفا باز کرد. با تغییر مدیریت 
باشگاه پرسپولیس، مســئوالن جدید این باشگاه 
ســعی کردند به صورت دوســتانه و مسالمت آمیز 
موضــوع را حل و فصل کنند و جلســاتی با وکیل و 
مدیربرنامه برانکو در تهران برگزار شد اما خروجی 
این جلســات مثبت نبود و برانکــو و وکیلش تاکید 
داشتند تخفیف نخواهند داد و منتظر می مانند تا 
فیفا درباره پرونده برانکو و پرســپولیس رای صادر 
کند. با این حال رقم هنگفت طلب برانکو از یک سو 
و ثبت شکایت های دیگر از سوی دستیاران برانکو 
و ماریــو بودیمیــر بازیکــن ســابق و کــروات علیــه 
پرسپولیس در فیفا مسئوالن پرسپولیس را نگران 
و آن هــا را بــه چاره جویــی و پیدا کــردن راهکاری 
خــاص بــرای حل ایــن بحــران انداخت. قــرارداد 
برانکو برای فصل قبل 800 هزار یورو بود که مبلغ 
300 هــزار یــورو بابــت قهرمانــی در لیــگ برتر، 
100 هــزار یورو بابت قهرمانــی در جام حذفی، 5 
 هزار یورو بابت هر پیروزی و 10 هزار یورو بابت برد 
دربی به آن اضافه می شود و البته پاداش صعود به 
مرحلــه حذفــی لیــگ قهرمانــان هــم بــه او تعلق 
می گیرد؛ جمع این ارقام حدود یک  میلیون و 400 

هزار یورو می شــود که معادل ریالــی اش با نرخ ارز 
آزاد 13 هزار تومانی 18 میلیارد تومان می شــود. 
این رقم طلب برانکوســت و اگر فیفا به سود او رای 
صــادر کند مبلغی هم بابت دیرکرد و غرامت به آن 
اضافه خواهد شد و پرسپولیس باید بیشتر از این ها 

سر کیسه را شل کند. 
  

بــرای جلوگیری از رســیدن پرونده بــه این مرحله 
خطرناک محمدحسن انصاری فرد پس از جلسات 
بی نتیجه بــا وکیل برانکو نقشــه ای جدید در ســر 
دارد. بر اساس شنیده ها مدیرعامل پرسپولیس در 
تالش است تا بتواند دیداری حضوری با برانکو در 
دبی یا اســتانبول داشته باشد و شخصا و رودررو با 
سرمربی سابق سرخ ها گفت وگو کرده و با پرداخت 
نقدی بخشــی از طلب مرد کروات بلکه بتواند این 
گــره کــور را باز کنــد. اما گویــا برانکو در پاســخ به 
پیشنهاد انصاری فرد تاکید کرده فقط حاضر است 
در کرواسی با مدیرعامل پرسپولیس مالقات کند. 
موضوعــی که اصــال باب میل مدیرعامل ســرخ ها 
نیست، چرا که هزینه زیادی برای رفتن به کرواسی 
متحمل خواهد شد و اگر جلسه اش با برانکو جواب 
ندهــد، بایــد پاســخگوی هــدر رفــت بیت المال و 
بودجه باشگاه باشــد. با این حال همچنان رایزنی 
بــرای توافــق در محــل مالقــات ادامــه دارد و اگر 
برانکــو از موضــع اش کوتاه بیاید و حاضر شــود در 
دبــی یا اســتانبول و یا حتــی تهران بــا مدیرعامل 
پرســپولیس دیداری داشــته باشــد هم او زودتر به 
پولش خواهد رســید و پرسپولیسی ها یک پرونده 
خطرناک را مختومه کنند. البته دیدار انصاری فرد 
و برانکــو به منزلــه پرداخت کامل طلب ســرمربی 
سابق پرسپولیس نیست و مدیرعامل باشگاه قصد 
دارد ابتدا از برانکو تخفیف بگیرد و اگر راضی نشد 
بخشی از طلب را نقدا پرداخت کند و بخشی دیگر 
را قسط بندی کرده و با خریدن زمان پرسپولیس را 

از خطر رای فیفا دور کند. 

صیادمنش به اردوی تیم ملی امید اضافه شد
اللهیار صیادمنش پس از یونس دلفی و مهدی مهدی خانی با معرفی خود به حمید اســتیلی در 
اردوی اندونــزی، به جمع ملی پوشــان تیم ملی امید پیوســت و این تیــم را در اردوهای اندونزی 
و قطــر همراهــی خواهد کــرد. این اولین حضــور صیادمنش در اردوهای تیم ملی امید از ســال 
1398 اســت. تیم ملــی امید فوتبال ایــران ابتــدا در اردوی اندونزی خود ۲ دیدار دوســتانه با 
تیم المپیک این کشــور برگزار خواهد کرد و ســپس راهی دوحه می شــود تا دیدار دوســتانه ای 
با تیم امید این کشــور انجام دهد. پس از آن نیز شــاگردان اســتیلی جهت بازی های مرحله آخر 

مقدماتی المپیک ۲0۲0 راهی تایلند می شوند. 

تیم ملی آماده به امان رفت
به نقل از سایت رسمی فدراسیون، آخرین تمرین تیم ملی فوتبال پیش از دیدار برابر عراق صبح دیروز 
از ســاعت 10 در زمین شــماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شــد. در این تمرین مجید حســینی و میالد 
محمدی هم به جمع ملی پوشان ملحق شدند تا تیم ملی تمرین پرنشاطی را با همه نفرات برگزار کنند. 
در آغاز تمرین بازیکنان زیر نظر کوین، مربی بدنســاز تمرینات گرم کردن را پشت سر گذاشتند. مارک 
ویلموتس، سرمربی تیم ملی در این بخش از تمرین مرتبا نکاتی را به بازیکنان گوشزد می کرد. در ادامه 
مرور تاکتیکی در دفاع و حمله به انجام رسید. دروازه بانان نیز تمرینات خود را به طور اختصاصی انجام 
دادند. در بخش پایانی تمرین، ملی پوشان به ۲ گروه تقسیم شده و به انجام بازی درون تیمی پرداختند. 
تیم ملی بعدازظهر دیروز تهران را به مقصد امان، پایتخت اردن ترک کرد. دیدار عراق و ایران از ساعت 

17:30 روز پنج شنبه ۲3 آبان ماه در ورزشگاه بین المللی امان برگزار می شود.

راهکار مدیرعامل پرسپولیس برای حل بحران برانکو 

احتمال مالقات انصاری فرد و پروفسور در دبی یا استانبول!

ابقای مشروط منصوریان 
بــا برگزاری جلســه طوالنی دیــروز عصر 
باشــگاه  مدیر عامــل  و  هیئت مدیــره 
ذوب آهن با علیرضا منصوریان سرمربی 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، با امید به 
آینده و جهت رســیدن به شرایط مناسب 
و  نقطه نظــرات  لحــاظ  بــا  و  ایــده آل  و 
رهنمودهای مدیریت باشگاه که بخشی 
ســخنگوی  گفت وگــوی  متــن  در  آن  از 
باشــگاه ذوب آهن با سایت باشگاه آمده ، 
بصورت مشروط در تیم فوتبال ذوب آهن 
مانــدگار شــد. با توجــه به نتایــج ضعیف 
ذوب آهن شــنیده می شــد منصوریان در 

آستانه برکناری است.

آرای کمیته انضباطی فدراسیون 
والیبال اعالم شد

آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در مورد 
4 پرونده لیــگ برتر صادر شــد. درخصوص دیدار 
تیم هــای ســایپا و شــهداب یزد از هفته ســوم لیگ 
برتر و درگیری لفظی ناصر شــهنازی و عباســعلی 
میرحســینی، ســرمربیان ۲ تیم، نظر به این که هر 
۲ نفر بــه رفتــار دور از انتظار خود اذعان داشــته و 
از یکدیگــر عذرخواهی کردند، بــه آن ها تنها تذکر 
کتبــی داده شــد. محمد)هومن( باقــری، بازیکن 
شــهرداری گنبــد بــه دلیــل بــه کار بــردن الفــاظ 
ناشایست به یک جلسه محرومیت تعلیقی و مبلغ 5 
میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. محرومیت 
بازی هــای  دیــدار  از  فوالدســپاهان  تماشــاگران 
خانگی به یک جلسه محرومیت تقلیل یافت و آن ها 
می توانند از هفتــه پنجم در ورزشــگاه خانگی این 
تیــم حضور یابنــد. در خصوص اختــالف میان تیم 
شــهرداری ارومیه و جاوید محســنی نیا که بخشی 
از مبلــغ قرارداد 3 ســاله خــود را دریافــت نکرده، 
کمیته انضباطی با ارسال نامه ای به مدیرعامل تیم 
شهرداری ارومیه و تعیین مهلت 10 روزه، خواستار 
پرداخت بدهی به مربی مذکور شد. چنانچه تا پایان 
مهلت تعیین شــده اقدامی صورت نگیرد، تصمیم 

مقتضی از سوی کمیته انضباطی اتخاذ می شود.

حسینی: جشن سوپرجام در شأن 
هواداران ما نبود

کاپیتــان تیــم پرســپولیس گفــت: » 3 ســال زحمت 
کشــیدیم و تیم خوبی ســاختیم که 7 جام گرفت اما 
به آن تیم ضربه زدند.« ســیدجالل حسینی کاپیتان 
تیم پرســپولیس با اشــاره به نحوه اهدای ســوپرجام 
به پرســپولیس گفت: »متاســفانه این مسائل در حق 
پرســپولیس رخ می دهــد. مطمئنــا حــق هــواداران 
پرسپولیس خیلی بیشــتر از این حرف ها بود؛ چراکه 
این ۲ قهرمانی در فصل گذشته با حمایت هواداران 
به دســت آمد و جشــن اهدای جام به گونــه ای انجام 
شد که انگار ارزشی برای این قهرمانی قائل نشدند. 
ما در 3 ســال 7 قهرمانی به دســت آوردیم و همه این 
جام ها برای ما ارزشمند و مهم است. این جام ها برای 
هواداران ماست؛ چراکه آن ها زحمت زیادی کشیدند 
و بــا حمایــت از ما باعث شــدند کــه قهرمان شــویم. 
خوشــحالی هواداران برای ما خیلــی مهم بود، اما به 
نظرم باید جشن خیلی بهتری برگزار می شد؛ چراکه 

جشنی که برگزار کردند در شأن هواداران ما نبود.« 

گابریل کالدرون ســرمربی آرژانتینی تیم پرســپولیس با وجود گذشــت حدود 5 ماه از حضور 
در این تیم هنوز در ارتباط گیری با سرخ پوشــان مشــکل دارد و نتوانســته راهی که برانکو در 
پیــش گرفته بود را برود. کالدرون که در مصاحبه هــا و اظهارنظرهایش درباره حریفان و رقبا 
هم نشــان داده سیاســت پروفســور را ندارد و ســر همیــن اظهارنظرهایش یــک محرومیت را 
هــم بــه جان خریده، گویا در ارتباط گرفتن با برخی بازیکنان تیمش هم دچار مشــکل اســت 
و بازیکنان هم نســبت به این موضوع گالیه مند هســتند. ظاهرا کالــدرون بر خالف برانکو که 
همــواره هوای شــاگردانش را داشــت و حتــی هنگام پرداخت هــا و عقب افتــادن مطالباتش 
اولویت را به بازیکنان تیم می داد و اصرار داشــت مطالبات بازیکنان به موقع پرداخت شــود، 
نه تنها در مباحث مالی بلکه در بقیه مســائل هم توجه چندانی به وضعیت شاگردانش ندارد. 
بر اســاس شنیده ها این موضوع آنقدر چشــمگیر و ملموس بوده که صدای اعتراض بازیکنان 
را درآورده و بزر گ ترهــای تیــم نــزد کالدرون رفته و این مســئله را به او گوشــزد کــرده و از او 

خواسته اند بیشتر هوای بازیکنانش را داشته باشد.

تذکر بزرگ ترهای پرسپولیس به کالدرون!
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 مقدماتی جام ملت های آفریقا
 آنگوال- گامبیا؛ ۲۲:۳۰

 کامرون- کاپه ورده؛ ۱۹:۳۰
 سنگال- کنگو؛ ۲۲:۳۰
 نیجریه- بنین؛ ۱۹:۳۰

خط خوردن استرلینگ از تیم ملی 
به دلیل درگیری

جــو  و  اســترلینگ  رحیــم  درگیــری  آغــاز 
لیورپــول- بــازی روز یک شــنبه  گومــز در 
منچسترســیتی در لیــگ برتــر زده شــد و 
اکنــون خبر رســیده کــه ایــن ۲ بازیکن در 
اردوی تیــم ملــی انگلیــس هــم بــا یکدیگر 
مــورد  در  توضیحاتــی  شــده اند.  درگیــر 
جزییــات درگیــری ایــن ۲ نفــر در کمــپ 
تیــم ملــی اعالم نشــده امــا گفته می شــود 
اســترلینگ از گومز پرســیده آیــا هنوز فکر 
می کند قلدر اســت و ســپس خــودش را به 
او نزدیــک کــرده و منتظــر واکنــش مانــده 
است. مدافع لیورپول اما با خویشتن داری 
تعجــب  عقــب  بــه  رو  گامــی  برداشــتن  و 
هم تیمی هــای خــود را برانگیختــه اســت. 
کــه  دارد  ایــن  از  حکایــت  دیگــری  منبــع 
اســترلینگ روی صندلــی نشســته بود که 
گومــز از پشــت ســر خم شــد تا با او دســت 
بدهد ولی استرلینگ گردن هم تیمی خود 
را گرفته است. ســایر بازیکنان انگلیس در 
ابتدا فکر می کردند بازیکن منچسترسیتی 
در حــال شــوخی کــردن اســت ولــی بعدا 
که متوجــه واقعی بــودن درگیری شــدند، 
گــرت  کردنــد.  جــدا  هــم  از  را  طرفیــن 
ســاوتگیت، ســرمربی تیم ملی انگلیس در 
این رابطه گفت: »تصمیم گرفتیم که رحیم 
برای بازی روز پنج شــنبه مقابل مونته نگرو 
و  چالش هــا  بزرگتریــن  از  یکــی  نباشــد. 
در عیــن حــال نقاط قــوت ما این بــوده که 
توانســته ایم رقابت در عرصه باشــگاهی را 
از تیم ملی جدا کنیم. متاسفانه احساسات 
این ۲ بازیکــن از بازی روز یک شــنبه هنوز 
جریحــه دار بــود. حــاال کــه ایــن تصمیم با 
حمایــت اعضــای تیــم اتخاذ شــده اهمیت 
دارد کــه از بازیکنــان حمایت کــرده و روی 

بازی پنج شنبه شب تمرکز کنیم.«

برنامه

خبر

 همه چیــز از دقیقــه ۸۴ بازی بــا لوکوموتیو 
آغــاز شــد؛ موقعی کــه کریســتیانو رونالدو با 
چهره ای پر از خشــم که تالش می کرد مائوریتســیو ساری 
متوجه آن نشــود، از زمین بیرون رفت. سرمربی یوونتوس 
در همــان  مدت زمان کوتاه که می خواســت با کریســتیانو 
دست بدهد، در حال قانع کردن سوپراستار پرتغالی بود تا 
خــدای نکرده از دســت او رنجیده خاطر نشــود! کریس اما 
بی توجــه بــه ایــن حرف هــا خیلــی حرفــه ای روی نیمکت 
نشســت؛ اتفاقی که حل شده به نظر رسید. این که باالخره 
رونالــدو هــم در ۳۴ ســالگی بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه 
نمی  توانــد ۹۰ دقیقه تاثیرگذار باشــد. در تاییــد این  نکته 
همین بس که پس از خروج آقای شماره ۷، یووه گل برتری 
را زد و با ۳ امتیاز از ســرمای مســکو  به تورین  برگشــت. اما 
این  موضــوع باعث یک  حاشــیه جدید شــد؛ این که کریس 

رونالدو قابل تعویض است.
 عصبانی نباش!

کسی در زمان حضور ۹ ساله رونالدو در رئال مادرید به یاد 
ندارد که آخرین بار او چه زمانی به دالیل فنی از بازی خارج 
شــد. اصال کســی به یاد ندارد ا و چــه زمانی به هــر دلیلی 
تعویض شــد! کریس به عنــوان یکــی از بهترین  های تاریخ 
هر چه رکورد در مادرید بود را شکســت و نباید هم تعویض 
می شــد. او بــه عنــوان یک  قدیــس از مادرید جدا شــد و به 
یوونتوس پیوســت. پس دلیلی نداشت همان مسلک را در 
تورین هم ادامــه ندهد. زمان مکس آلکری هم همین گونه 
بود. کریس در ۳۳ سالگی هم کمتر پیش می آمد بازی ای 
را از دســت بدهــد و اصــوال اگر خــو دش نمی  خواســت و یا 
بــازی ملی در کار نبود که باعث خســتگی مفرطش شــود، 
هیچــگاه از ترکیــب تیم دور نمی  ماند. البتــه که مثل زمان  
حضور در رئال نمی  درخشــید اما بــاز هم مهمترین بازیکن 
یــووه در یک ســال اخیر با اختــالف خود او بوده اســت. در 
این فصل اما انگار داســتان متفاوت اســت. با آمدن ساری 
و تاکتیک های جدیدش شــاید یووه کمی تهاجمی تر شــده 
باشــد اما فقط روی کاغذ. در واقع ساری بال هنوز در یووه 
جا نیفتاده و تنها این  پاسکاری هاســت که به چشم می آید. 

در تاکتیــک جدیــد بینکونــری، رونالــدو بیش از انــدازه از 
دروازه دور اســت و  در پاســکاری های تیــم حل می شــود؛ 
به همین دلیل اگر  خودش اســتارت یــک حرکت انفرادی 
را نزنــد، خبری از درخشــش نخواهد بود. در این شــرایط 
شاید ســاری از دیدن یک رونالدوی معمولی به ستوه آمده 
و برخالف مربیان قبلی جرات تعویض CR۷ را دارد. کار به 
جایی رســید که در بازی برابر میالن بحران زده، سرمربی 
یــووه وقتی دید تیمش تحت فشــار شــدید اســت، تصمیم 
گرفت بازیکــن ۱۱۰ میلیون یورویی اش را بیرون بکشــد. 
چه کســی؟ رونالدوی بــزرگ! همان جا بود کــه کریس از 
عصبانیت به سیم آخر زد و  حتی روی نیمکت هم ننشست. 

صاف به رختکن رفت و داستان جدیدی آغاز شد.
 عصبانیت باشگاه

اما ایــن رفتار رونالدو هنــگام ترک زمیــن در جریان دیدار 
یوونتوس-میــالن و نرفتــن بــه نیمکــت ذخیره هــا بــرای 
تماشــای بازی در کنار هم تیمی هایش خوشــایند باشــگاه 
تورینــی نبــود. مهاجــم پرتغالی چهــره بدی از خــود باقی 
گذاشــت و مائوریتســیو ســاری به عصبانیتش حــق داد. با 
این حال رسانه های ایتالیایی اعالم کردند فابیو پاراتیچی 

و پاول ندود، مدیر ورزشــی و نایب رئیس باشگاه یوونتوس 
پس از فیفادی با رونالدو جلســه خواهند گذاشت تا درباره 
رفتــارش توضیــح بدهــد. همچنین بــه او توصیــه خواهند 
کــرد دیگر چنیــن رفتارهایــی از خود بــروز ندهــد. گاتزتا 
دلواسپورت اعالم کرد باشگاه تالش خواهد کرد همه چیز 
را حل کنــد و اجازه ندهد این موضوع به یک جنجال برای 
چند روز یا چند هفته تبدیل شود. رونالدو ۱۹ ساعت بعد از 
رفتار خود یک عکس در اینستاگرامش منتشر کرد. در این 
تصویــر مهاجم پرتغالی در جریان دیــدار یوونتوس-میالن 
پا به توپ دیده می شــود. او نوشت: »بازی سخت و پیروزی 
 finoallafine# مهم.« همچنین از هشــتگ باشــگاه یعنی
بهــره بــرد. تنها واکنــش مرتبــط رونالدو با باشــگاه همین 
حرکــت بود. رســانه ایتالیایــی اما در ادامــه اضافه کرد که 
بازیکنــان و کادر فنی منتظر عذرخواهــی مهاجم پرتغالی 
هســتند. این یعنی آن ها از بازیکن بزرگشــان انتظار رفتار 
بهتری داشــتند. آیا آن ها کریــس را جریمه می کنند؟ بعید 
به نظر می رســد امــا خواهیم دیــد. اما نتیجه هرچه باشــد 
تابوی تعویض شدن رونالدو  شکسته شده و این یعنی شاید 

نزدیک شدن به پایان دوران حرفه ای.

عصبانیت رونالدو از ساری، 
داستان یک تعویضعصبانیت باشگاه از رونالدو

مهاجــم فرانســوی رئال مادرید از ســال ۲۰۱5 تاکنون 
به دنبال تشــکیل یک پرونده اخالقی مربوط به والبوئنا 
از تیــم ملــی فرانســه کنار گذاشــته شــده اســت. اخیرا 

زین الدیــن زیدان، اســطوره فوتبال فرانســه و ســرمربی 
رئال مادریــد خواســتار دعــوت بنزما به تیم ملی شــد اما 
حاال دشان در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار مقابل 

مولداوی در این رابطه گفت: »مشــکلی ندارم که زیدان 
چنیــن چیــزی بگوید. او ســرمربی رئال اســت و طبیعی 

است که چنین حرف هایی بزند.«

واکنش دشان به اظهارات زیدان

آنتونیو  کونته آنقدر معروف هست که برای به اشتراک گذاشتن 
تجربیاتش مشــتریان فراوانی داشته باشد. ســرمربی اینتر در 
تعطیالت باشگاهی به عربستان سفر کرد تا در کنگره ای به مربیان 

این کشور آموزشی کوتاه بدهد.

۴ مربی تحت فشار تا به اینجای فصل افراد حاضر در تصویر هستند. 
به نظر شما از بین فاوره، امری، پوچتینو و والورده کدام یک زودتر اخراج 

خواهند شد؟

تیبو  کورتوا که تا کمتر از یک ماه قبل مورد انتقاد شدید قرار داشت و به 
هیچ توپی نه نمی  گفت حاال ۵ بازی پیاپی است که موفق به کلین شیت 
می شــود و تنها 2 دقیقه دیگر باید دوام بیاورد تا به رکورد ۵۳۴ دقیقه 

کلین شیت کیلور ناواس برسد.
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  آفرین و درود و خســته نباشــی و خداقوت به ساحلی بازان  فوتبالی 
کشورمون که در جام بین قاره ای امارات برای سومین بار قهرمان این 

دوره از مسابقات شدند!
  به نظر این حقیر که فوتبالی و ورزشی نیستم در بازی پایانی)فینال( 
جام بین قاره ای فوتبال ساحلی بین تیم های ایران و اسپانیا ۲ گل از 
گل های ایران خیلی قشــنگ، زیبا، جذاب و تماشاگرپسند بود؛ یکی 
گل آقــای پیرامــون و دومی گل ســنگربان تیم ملی کشــورمان آقای 

بهزادپور!
  ای کاش در فوتبال چمنی هم مثل فوتبال ساحلی قدرت شکست 

تیم اسپانیا را می داشتیم!

رئیس کمیته المپیک در تمرینات تیم ملی اسکی
پیســت بین المللی توچال دیروز با حضور سیدرضا صالحی امیری، 
رئیــس کمیته ملی المپیک افتتاح شــد. ســیدرضا صالحی امیری، 
رئیس و کیکاووس سعیدی، سرپرست دبیر کل کمیته ملی المپیک 
و ســیدعبدی افتخــاری، رئیــس فدراســیون اســکی در مجموعــه 
بین المللی توچال حاضر شــدند. مقامات ورزشــی کشورمان بعد از 
افتتاح این پیســت سری هم به تمرینات تیم ملی اسکی ایران زدند. 
ملی پوشــان اسکی خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 

آماده می کنند که در ایران برگزار می شود.

سعادتمند و داوری قید حضور در انتخابات والیبال را 
زدند؟

محمدرضا داورزنی در حالی به منظور شــرکت در انتخابات ریاست 
فدراســیون والیبال از پســت معاونت خود در وزارت ورزش اســتعفا 
کــرد که افشــین داوری و احمد ســعادتمند در حالی کــه از مدیران 
وزارت ورزش هســتند در انتخابات فدراســیون والیبال هم ثبت نام 
کرده اند اما هنوز از سمت خود استعفا نکرده اند. خبرگزاری فارس 
مدعی شــد به نظــر می رســد افشــین داوری مدیرکل دفتر توســعه 
ورزش حرفــه ای و امور باشــگاه ها و احمد ســعادتمند مدیرکل دفتر 
توســعه آموزش های پایه و استعدادیابی قید حضور در این انتخابات 

را زده اند.

کیانوش رستمی در قطر وزنه می زند
با آغاز دوره ســوم مســابقات گزینشــی المپیک، کیانوش رســتمی، 
وزنه بردار دســته ۹۶ کیلوگرم ایران که همچنان برای گرفتن مجوز 
المپیک تالش می کند، در مســابقات گزینشی قطر شرکت خواهد 
کرد. رســتمی پیش از این قرار بود در مســابقات پرو شرکت کند اما 
انصراف داد. البته شــنیده شــده انصراف رســتمی از مسابقات پرو 
باعث ناراحتی فدراسیون جهانی شده و آتیال ادامفی، مدیر اجرایی 
فدراســیون جهانــی از این کــه رســتمی بــه مســابقات نیامــده ابراز 

ناراحتی کرده است.

زاویه نگاه شما

هفته پنجم ليگ برتر واليبال

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر والیبال 
عصر امروز در حالی با برگزاری ۶ دیدار 
پیگیــری می شــود کــه در حســاس ترین 
بازی ایــن هفته تیم های بدون شکســت 
شــهرداری ورامین و شــهرداری گنبد به 
مصاف هم می روند. ایــن ۲ تیم که در 4 
هفته گذشــته 4 پیروزی کسب کرده اند 
در حالی با هم تقابل می کنند که در حال 
حاضر شهرداری ورامین در صدر جدول 
رده بنــدی جا خــوش کرده و شــهرداری 
گنبــد هــم در تعقیــب آن اســت. بــا این 
اوصاف ورامینی ها عالوه بر این که اصال 
دوســت ندارند نوار پیروزی هایشان پاره 
شود به هیچ وجه قصد ندارند جای خود 
را در صدر جدول هم از دست بدهند. از 
طرفــی میزبانی ورامینی هــا کار را برای 
گنبدی ها تا حد زیادی ســخت می کند؛ 
البته گنبدی ها چشم شان به سالن های 
پر از تماشــاگر عــادت دارد و باید دید که 
درنهایت کدام تیم کم اشــتباه تر خواهد 
بود و می تواند نخستین شکست حریفش 
را ثبت کند. این هفته تیم شهروند اراک 
کــه لقب بحران زده های لیــگ را به خود 
سایپاســت.  میزبــان  داده  اختصــاص 
البته ســایپا هــم در این هفته ها شــرایط 
خوبی ندارد. شــاگردان ناصر شــهنازی 
پــس از تحمل ۲ شکســت خانگی مقابل 
شهداب و سپاهان به دنبال جبران نتایج 
هســتند. اراکی ها که به دلیل مشکالت 
مالــی در هفتــه دوم مقابل ســیرجان به 
میدان نرفتنــد، می جنگند تا ثابت کنند 
مشــکالت را پشــت ســر گذاشــته و بــه 
حالت عادی برگشته اند. باید دید در این 
مســابقه شــهروند اراک می تواند خود را 

از بحــران خارج کند یا نارنجی پوشــان با 
کســب پیروزی خود را بــه جمع مدعیان 
پیــام  پرحاشــیه  تیــم  برمی گرداننــد. 
خراســان هم در هفته پنجــم پذیرای تیم 
یک دســت کالــه اســت. مشــهدی ها در 
هفته گذشــته با وجود غیبــت 5 بازیکن 
اصلی خود در ســیرجان بــه یک پیروزی 
ارزشــمند دســت پیدا کردنــد و در هفته 
پنجــم بــاز هم بایــد در ســالن خالــی، از 
کالــه میزبانــی کننــد. شــاگردان بهروز 
عطایــی هــم هفتــه گذشــته در خانــه با 
نتیجه 3-صفر مغلوب شهرداری ورامین 
شــدند و حاال به دنبال جبــران آن نتیجه 
هستند. خراسانی ها این روزها با چالش 
چک هــای بی محــل و اعتــراض برخــی 
بازیکنان روبه رو هســتند و باید دید اکبر 
خداوردی چگونه تیمش را از این بحران 
خــارج خواهــد کــرد. در خانــه والیبــال 
تهران اما از ســاعت 17، پیــکان میزبان 
بــود.  خواهــد  ایرانیــان  فوالدســیرجان 
ســیرجانی ها در هفته گذشــته شکستی 

دور از انتظار و خانگی مقابل پیام داشتند 
و در این هفته به دنبال جبران شکســت 
هفته گذشــته خــود هســتند. پیکانی ها 
هم پس از پیروزی مقابل پیام، یک هفته 
اســتراحت کردند و حاال آمــاده دیدار با 
سیرجانی ها هســتند. نکته مثبت دیگر 
در خصــوص پیــکان اضافه شــدن جواد 
کریمــی و ســلیم چپرلی بــه ترکیب این 
تیم اســت. این بازیکنان بــا رای کمیته 
انضباطــی 3 جلســه از همراهــی تیــم 
خود محروم بودند. مریوانی ها که هفته 
گذشــته در خانه نتیجه را به شــهرداری 
ارومیــه واگــذار کــرده بودنــد در هفتــه 
پنجم باید به یزد رفته و مهمان شــهداب 
باشــند. مریوانی هــا بازی هــای خوبــی 
بــه نمایــش می گذارنــد امــا در کســب 
نتیجه ناکام هســتند. یزدی ها در هفته 
گذشــته به دلیل ســفر رئیس جمهور به 
شهرشــان اســتراحت کردنــد و مقابــل 
خاتم به میــدان نرفتند. پیش از این هم 
آن هــا توانســتند در تهــران تیــم مدعی 

ســایپا را مغلــوب کنند. نبــرد تیم بدون 
پیــروزی مریــوان مقابــل شــهداب یــزد 
جذابیت هــای زیــادی خواهــد داشــت 
چراکه توان تیم ها نزدیک به هم اســت. 
ســپاهان که هفته گذشــته یک پیروزی 
شــیرین مقابل ســایپا را تجربه کرده در 
هفته پنجم پذیرای خاتم اردکان خواهد 
بود. ســپاهان با نتایجی که کسب کرده 
نشــان داده که امســال یکی از تیم های 
مدعی اســت. آن هــا با وجــود این که به 
تازگی لیگ برتری شــده اند اما با جذب 
نفــرات خــوب و بــا انگیــزه و بــا هدایت 
رحمــان محمدی راد مســیر خوبی را در 
پیش گرفته انــد. اردکانی ها هم تا هفته 
پنجــم تنهــا ۲ مســابقه انجــام داده انــد 
کــه حاصــل آن کســب یــک پیــروزی و 
ثبــت یک شکســت اســت. بایــد دید که 
اردکان  خاتــم  می تواننــد  اصفهانی هــا 
را از پیــش رو بردارنــد یــا اردکانی ها به 
می تواننــد  بیشــتر  اســتراحت  واســطه 
به طالیی پوشــان ضربه بزننــد. گفتنی 
هفتــه  در  ارومیــه  شــهرداری  اســت؛ 
پنجــم رقابت هــای لیــگ برتــر والیبال 
باشــگاه های کشــور با قرعه اســتراحت 

روبه رو شده است.
 برنامه

 پیکان-فوالدسیرجان ایرانیان
 شهداب یزد-راهیاب ملل مریوان

 پیام خراسان-کاله
 سپاهان-خاتم اردکان

 شهرداری ورامین – شهرداری گنبد
 شهروند اراک – سایپا

 تمامــی بازی هــا ســاعت 17 برگزار 
می شود.

جنگ صدرنشینی در ورامین!

حقوق ۳۵ برابری روحانی در 
روسیه! 

حســین روحانی، دستیار شــهرام هروی 
در تیــم ملی کاراته ایران پــس از توافق با 
روسیه، هدایت تیم ملی کاراته این کشور 
را تا پایان المپیک ۲۰۲۰ توکیو بر عهده 
گرفــت. او اواخر هفته گذشــته راهی این 
کشور شــد و رســما کار خود را آغاز کرد. 
ایــن توافــق در حالــی صــورت گرفته که 
روحانــی در تیم ملــی کاراته ایــران فقط 
۲ میلیــون تومــان دریافتــی داشــت. اما 
گفته می شــود او در روســیه بابــت هر ماه 
۶ هــزار دالر)حدود 7۰ میلیــون تومان( 
بــه اضافه ســایر امکانات جهت اســکان و 
پاداش دریافت خواهد کرد. بنابراین رقم 
دســتمزد روحانی در روسیه در مقایسه با 
ایران افزایــش 35 برابری داشــته که در 

نوع خود جالب است.

قدمی اصلی ترین گزینه جانشینی 
داورزنی

پیشــین  معــاون  داورزنــی،  محمدرضــا 
قهرمانی وزارت ورزش به علت حضور در 
انتخابات فدراســیون والیبال دوشــنبه از 
سمت خود در وزارت ورزش استعفا کرد. 
اکنون مهمترین بحث، انتخاب جایگزین 
داورزنــی اســت. در ایــن میان اســامی و 
گزینه هــای زیــادی مطــرح شــده و حتی 
گفتــه می شــود خــود داورزنــی نیــز علی 
رغبتــی را بــه وزیر ورزش پیشــنهاد کرده 
امــا وزیــر ورزش مذاکراتــی را بــا نفــرات 
مدنظــر خــود داشــته. مهــدی علی نژاد، 
رئیس فدراسیون ووشــو و مهدی قدمی، 
معــاون ســابق پشــتیانی ســازمان تربیت 
بدنــی و نایــب رئیــس اســبق کمیته ملی 
سرپرســتی  گزینه هــای   نیــز  المپیــک 
معاونــت قهرمانــی هســتند. بــه گزارش 
ایســنا، تاکنون قدمــی جدی ترین گزینه 
برای معاونــت قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانــان اســت. قدمــی اکنون با 
حکــم رئیس دفتر رئیس جمهــور و رئیس 
نهــاد ریاســت جمهوری به عنــوان معاون 
مشغول  ریاست جمهوری  نهاد  پشتیبانی 

فعالیت است.

سوژه

خبر

اخبار

باشگاه شهرداری ارومیه با وجود گذشت ۲ ماه از زمانی 
که فدراســیون جهانــی والیبال)FIVB( بــرای پرداخت 
بدهــی معوقه 4 عضو خارجی پیشــین ایــن تیم فرصت 
داده بــود، هنــوز این بدهی را پرداخت نکرده اســت. به 
گزارش تســنیم و به نقل از روزنامه گاتزتا دلواســپورت، 
فدراســیون جهانــی والیبــال در اواســط ماه ســپتامبر 

باشــگاه ارومیــه را تهدیــد کرد کــه اگر بدهــی معوقه ۲ 
ســاله خود را به دراگان تراویتســا، اولی پکا اویانسیوو، 
لیوبومیر تراویتســا و آندره آ پوتــزی پرداخت نکند، روند 
قانونی برخورد با این تیم را آغاز می کند. به نظر می رسد 
تحریم تیم شــهرداری ارومیه نســبت به جــذب بازیکن 
خارجی و هشداری که فدراسیون جهانی به این باشگاه 

داده موثر واقع نشــده و ارومیه بدون بازیکن خارجی در 
لیگ برتر ایران حضور دارد و بازی می کند. اقدام بعدی 
فدراســیون جهانــی علیه تیم شــهر ارومیــه در صورتی 
کــه روش هــای معمول جــواب ندهد فشــار آوردن روی 
فدراســیون والیبال ایران برای حل سریع این موضوع و 

پرداخت بدهی 4 عضو پیشین این تیم خواهد بود.

FIVB تهدید فدراسیون والیبال ایران از سوی

با شکســت مقابل بحریــن، صعود ایــران به اما 
و اگر کشــیده شــد. اگر ایــران، عــراق و بحرین 
را 3 مدعــی صعــود از این گروه بدانیــم تا پایان 
هفتــه چهارم این مرحله، عــراق و بحرین با یک 
امتیاز بیشتر نســبت به ایران باالتر از شاگردان 
ویلموتس قرار دارند. نتیجه مهمانی مقابل عراق 
که 48 ساعت دیگر مشخص می شود احتماال تا 

حد زیادی سرنوشت ایران را مشخص می کند.
 اگر ایران ببرد...

ایران اگر موفق به شکست عراق شود با ۹ امتیاز 
از شــانس های اصلی صدرنشینی می شود. در 
این صــورت عراق که 7 امتیازی باقی می ماند، 
بحرین هــم در مهمانی مقابــل هنگ کنگ کار 
خیلی ســختی برای کســب امتیاز ندارد. اما با 
توجه به این که ایران ۲ بازی نسبتا ساده مقابل 
کامبوج و هنگ کنگ در پیش دارد و هر ۲ بازی 
دشوارش مقابل عراق و بحرین هم در ورزشگاه 
آزادی برگزار می شــود، با برد مقابل عراق دیگر 

صعود ایران جای نگرانی ندارد.
 اگر مساوی شود...

در صورتی که این بازی مساوی شود عراق یک 
اختالف امتیازش با ایران را حفظ می کند؛ یعنی 
عراق 8 امتیازی می شود، ایران 7 و بحرین هم با 
برد احتمالی مقابل هنگ کنگ 1۰ امتیازی؛ در 
نتیجه فاصله ایران با صدر جــدول به 3 و با تیم 
دوم یک امتیاز می شود. اما در هفته آتی و جایی 
که قرعه استراحت به ایران خورده، عراق میزبان 
بحرین است؛ مسابقه ای که می تواند استرس را 
تا فروردین که بازی های هفته ششم این مرحله 
برگزار شود به اردوی تیم ملی ایران تزریق کند.

 اگر ایران ببازد...
و اگــر تیم ملی ببــازد؛ عــراق کــه 1۰ امتیازی 
می شــود. بحریــن هــم شــانس بــردش مقابل 
هنگ کنگ کم نیســت و می تواند با 1۰ امتیاز 
کنار عراق قرار بگیرد؛ یعنی اختالف امتیاز ایران 
با ۲ تیم مدعی به 4 امتیاز می رسد؛ اختالفی که 
ایران 4 هفته فرصت برای جبرانش دارد اما هر 
۲ تیــم عراق و بحرین با کامبوج و هنگ کنگ ۲ 
تیم ضعیف گروه بازی دارند و بعید اســت که به 

سادگی به ایران اجازه جبران امتیاز دهند.

بررسی معادالت صعود ایران با 3 فرض مقابل عراق

یوزها محکوم به پیروزی
 جلسه مدیرعامل پرسپولیس 

با کالدرون 
در حالــی که کالدرون بــه دلیل دریافت 
بــه  اعتراض هایــی  مطالباتــش  نکــردن 
مســئوالن باشــگاه داشــته و اولتیماتــوم 
هم داده است، محمدحسن انصاری فرد 
عصر دیروز در نشســتی با این ســرمربی 

آرژانتینی شرایط را بررسی کرد.
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برنامه  ویژه استراماچونی برای تعطیالت لیگ
آنــدره آ اســتراماچونی، ســرمربی اســتقالل باتوجــه به 
تقویــم لیــگ برتــر، تمرین دیــروز را بــه کارهــای بدنی 
اختصــاص داد تا آمادگی بدنی بازیکنانش حفظ شــود. 
فرشید اسماعیلی، محمد دانشگر، شیخ دیاباته و روزبه 
چشــمی با تصمیــم اســتراماچونی ابتدا در ســالن وزنه 
تمریــن کردند و پس از آن زیرنظر کاســر تمرینات بدنی 

انجام دادند. 
محکومیت استقالل در کمیته تعیین وضعیت

کمیته وضعیت بازیکنان فدراســیون فوتبال آرای جدید 
خــود را در خصوص برخی از پرونده های مطروحه اعالم 
کرد که یکی از احکام مربوط به باشــگاه اســتقالل بود. 
در پی شکایت رضا مغانلو از باشگاه استقالل تهران، این 
باشــگاه به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ ۱۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرســی 

محکوم شد. 
پرسپولیس جریمه شد، خطیبی محروم

کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبال رســول خطیبی 
ســرمربی تیم فوتبال ماشین سازی را یک جلسه محروم 
کرد و پرســپولیس هــم 3۰ میلیون تومان جریمه شــد. 
دیــدار تیم هــای پرســپولیس و ماشین ســازی تبریــز در 
هفته نهم لیگ برتر برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم 
پرســپولیس تهران تخلفاتــی مبنی بر فحاشــی و پرتاب 
بطری به سمت سرمربی حریف رخ داد. تیم پرسپولیس 
بــه پرداخــت 3۰۰ میلیون ریــال جریمه نقــدی محکوم 

شد. این رای قابل تجدید نظر است. 
ترخیص سرمربی سپاهان از بیمارستان 

امیــر قلعه نویی ســرمربی تیــم فوتبال ســپاهان به علت 
در  بیمارســتانی  در  دیــروز  صبــح  شــدید  آنفلوآنــزای 
اصفهان بســتری شــد و پس از مراقبت پزشکان و پشت 
سر گذاشــتن روند درمانی حال عمومی او بهبود یافت. 
ســرمربی سپاهان پس از بهبودی نســبی مرخص شد و 

به منزل رفت. 
پرداخت طلب آبی ها تا پایان هفته

بازیکنان تیم اســتقالل بعد از دیدار مقابل نفت آبادان و 
تعطیلی ۴ روزه تمریناتشان دست به اعتصاب یک روزه 
زده و از شــرایطی کــه از نظر مالی بابــت پرداختی های 
ایــن فصل داشــتند، ناراحت بودند. مســئوالن باشــگاه 
اســتقالل نیــز جلســه ای را برگزار کــرده و مقرر شــد تا 
پایان هفته از قرارداد استقاللی ها به حساب آن ها واریز 
شــود. این تصمیم در جلسه 2 شــب پیش هیئت مدیره 

استقالل اتخاذ شد. 

استقالل، پرتماشاگرترین تیم آسیا
برای سومین سال متوالی هواداران استقالل بیشترین 
میانگین حضور در ورزشــگاه را ثبــت کردند تا همچنان 
لقب پرتماشــاگرترین تیم آســیا در اختیار استقاللی ها 
باشــد. اســتقالل طی 2 دیداری که در لیــگ قهرمانان 
2۰۱۹ میزبــان بود، بیش از ۱۰2 هزار تماشــاگر را به 
ورزشــگاه آزادی کشاند تا با میانگین ۵۱ هزار نفر برای 
هــر بــازی، باالتــر از دیگر تیم ها قــرار بگیــرد. این برای 
ســومین ســال متوالی اســت که لقب پرتماشــاگرترین 
تیم لیگ قهرمانان آســیا به استقالل و هوادارانش تعلق 

می گیرد.

مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی در آستانه دیدار با عراق پیامی به شرح زیر صادر 
کرد: » در وهله نخست، ابراز تاسف و تاثر قلبی ام را به خانواده حادثه دیدگان زلزله 
در آذربایجــان شــرقی اعالم می کنم. اندکی راجع به بــازی ایران و عراق صحبت 
کنیم. تیم ملی به اهمیت این بازی واقف اســت و می توانم به شما اطمینان بدهم 
که به خوبی برای این بازی آماده می شــویم. تا شما مردم ایران به تیم ملی افتخار 
کنید و بازیکنان با لباس تیم ملی افتخار آفرینی کنند. همه ما یک هدف مشترک 
داریم و آن راه یابی به جام جهانی است. هیچ نتیجه ای باعث حذف قطعی یا صعود 
قطعی تیمی نمی شود، اما می دانیم که مسابقه پنج شنبه بازی مهمی برای مردم 
ایران اســت و به شــما مردم عزیز اطمینان می دهم که حداکثر توان خود را برای 

ارایه بهترین بازی به کار می گیریم.«

یک رسانه بلژیکی به تمجید ازکاوه رضایی  مهاجم ایرانی شارلوا پرداخت. به 
نقل از سایت »lesoir« بلژیک، کاوه رضایی، مهاجم ایرانی شارلوا در دیدار با 
یوپن گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند. به نظر می رسد کاوه دوباره به 
همراه شارلوا احیا شده است. یوپن که امید ابراهیمی دیگر ملی پوش ایرانی 
را در اختیــار دارد در ایــن بــازی بهتر عمل کــرده بود اما حرکــت عالی کاوه 
رضایی و گل زیبایش نقطه قوت شــارلوا در ایــن بازی بود. کاوه بعد از دوران 
ناموفق به همراه بروژ تابســتان اخیر به صورت قرضی به شــارلوا برگشت و به 
نظر می رســد دوباره احیا شده اســت. رضایی همچنین توانست با درخشش 
در شــارلوا به تیم ملی فوتبال ایران نیز دعوت شود. او در شارلوا در کنار علی 

قلی زاده دیگر بازیکن ایرانی کار می کند. 

کاوه رضایی در شارلوا دوباره احیا شدویلموتس: مسابقه با عراق بازی مهمی برای مردم ایران است

استقالل برای شجاعیان دست به جیب 
شد

داریــوش  مصدومیــت  از  پــس  و  ایــن  از  پیــش 
شــجاعیان، مدیــران باشــگاه اســتقالل بــه این 
بازیكن اعــالم كردند به خاطر مشــكالت مالی، 
حاضر نیستند پول عمل جراحی او را بدهند. این 
مســئله با دلخوری شجاعیان همراه شد  و بعد از 
حرف های اخیر شــجاعیان و همین طور فشاری 
كه بعضی از رسانه ها به باشگاه استقالل آوردند، 
ســرانجام ایــن باشــگاه بــه پرداخــت پــول عمل 
جراحــی ایــن بازیكن تــن داد. خبر رســیده این 
جراحی حدود 2۰ میلیون تومان برای باشــگاه 

آب خورده است.

فردا، آخرین فرصت بازیکنان به فتحی 
پس از جلسه فرشید اسماعیلی به عنوان نماینده 
بازیکنــان با فتحــی، مقرر شــد تا روز پنج شــنبه 
بخشی از قرارداد بازیکنان پرداخت شود. باتوجه 
به صحبت های انجام شــده، بازیکنان استقالل 
فقط  تا پنج شــنبه برای دریافــت طلب خود صبر 
می کننــد و در صــورت بدقولی مجــدد، بار دیگر 

تمرینات را تحریم خواهند کرد.

تست مثبت دوپینگ چند فوتبالیست 
دیروز خبری پیرامون مثبت اعالم شــدن تســت 
دوپینگ چند بازیکن فوتبال منتشر شد. توحید 
ســیف برقی، رئیس کمیته پزشــکی فدراسیون 
فوتبــال در ایــن خصــوص گفت: » تســت مثبت 
دوپینگ چند فوتبالیســت به فدراسیون فوتبال 
ارسال شده اما همان طور که می دانید ستاد ملی 
مبارزه با دوپینگ هرگز اجازه فاش شدن اسامی 
را نخواهد داد.  تا آن جا که من می دانم بازیکنان 
معرفی شــده به ما در لیگ برتر حضــور ندارند و 

بیشتر لیگ یکی هستند.«  

سیدورف با بدرقه دایی از ایران رفت
بازیکن پیشــین تیــم ملی فوتبال هلنــد با بدرقه 
آقــای گل فوتبــال جهــان ایــران را تــرک کــرد. 
 کالرنس کالید سیدورف  بازیکن پیشین تیم های 
آث میــالن و تیــم ملی هلند که هفتــه پیش وارد 
ایران شــده بود، عصر دیروز بــا بدرقه علی دایی 
تهــران را ترک کــرد. علی دایی که عنــوان آقای 
گلــی جهان را در اختیار دارد رابطه گرمی با این 
بازیکن داشت. ســیدورف در مدت حضورش در 
تهران با برخی پیشکســوتان قدیمی و بازیکنان 

تیم ملی فوتبال ایران نیز دیدار کرد.

هشدار به ویلموتس و دوستان!
پیشکسوتان نگران بازی حساس تیم ملی

تیم های ملی ایران و عراق فردا 
مســابقات  چارچــوب  در  و 
مقدماتــی انتخابی جــام جهانــی در اردن به 
مصــاف هــم می رونــد. ایــن بــازی در حالــی 
برگزار می شــود که 2 تیم پیش از این 2۸ بار 
با هم دیدار کرده اند و ایران ۱۶ و عراق ۵ بار 
پیــروز شــده و ۷ بــار هم تــالش 2 تیــم برنده 
نداشته است. بازی های ایران و عراق بیشتر 
از آن که در این 2 کشــور باشد، در کشورهای 
دیگر بوده است. 2 تیم ۱۴ بار در کشور ثالث 
بــا هم دیدار کرده انــد و ۱2 بار در ایران. این 
بازی تنها 2 بار در کشــور عراق برگزار شده و 
دیــدار بیســت و نهــم 2 تیــم هــم بــه عنــوان 
پانزدهمین بازی آن هاســت که قرار است در 
کشــور دیگــری برگــزار شــود. مســلما بازی 
فردای تیم ملی کشــورمان مقابل عراق یکی 
از حساس ترین بازی های تاریخ فوتبال ایران 
همیــن  و  بــود  خواهــد  غربــی  همســایه  بــا 
حساســیت ها نیز واکنش چهره های شاخص 
فوتبال کشــور را به دنبال داشــته اســت. در 
فاصلــه یــک روز مانده به این بازی حســاس، 
نگاهی خواهیم داشت به نظرات کارشناسان 
و پیشکســوتان فوتبال در خصوص دیدار تیم 

ملی کشورمان مقابل عراق.
 فرشاد پیوس

عــراق تیم بســیار قدرتمندی اســت اما تیم 
ملی ایــران  پتانســیل آن را دارد که این تیم 

را شکســت بدهد. ما بازیکنانی داریم که در 
پســت های مختلف برتری نســبی نسبت به 
عراق دارند و اگر تیم ملی کمی از حواشــی 
دور باشــد، قاعدتــا می تواند روز پنج شــنبه 
عراق را نیز شکســت بدهد. در کل معتقدم 
بازیکنان خوبی به تیم ملی دعوت شــده اند 
که توانایی فنی باالیی دارند. چه بخواهیم، 
چــه نخواهیم حواشــی می توانــد تاثیرگذار 
باشــد اما این هنــر مجموعــه کادر فنی تیم 
ملی اســت که تیــم را از حواشــی دور کند و 
باعث شــود بازیکنان فقط تمرکزشان روی 
بازی پیش رو باشد. ما قطعا می توانیم عراق 
را شکســت بدهیــم، به شــرطی که بــا همه 

توان به مصاف این تیم برویم.
 ناصر فریادشیران

بــازی  مــا  و  اســت  فیزیکــی  تیمــی  عــراق 
دشواری برابر آن ها خواهیم داشت. فیزیک 
بازیکنــان عــراق بــا تیم هــای خلیج فــارس 
متفاوت اســت و آن ها شــبیه تیم ملی ترکیه 
هســتند. به هر حال، ما نیاز مبرم داریم تا از 
این بازی یک یا 3 امتیاز بگیریم. از نظر من 
ویلموتــس و وحید هاشــمیان تا اینجای کار 
نســبت به کادرفنی پیشین تیم ملی، خیلی 
از کــی روش در ورزشــگاه ها حضــور  بهتــر 
داشــتند و بازی هــای لیــگ را دیده انــد که 
اتفاق خوبی اســت و بایــد آن را به فال نیک 
گرفت. من فکر می کنــم ویلموتس ایران را 

با ترکیبی متفاوت به مصاف عراق بفرســتد 
و بــه عنوان مثال با بازی دادن به بازیکنانی 
مثل کاوه رضایی و قلی زاده همتای خود در 

تیم ملی عراق را غافلگیر کند.
 اصغر مدیر روستا 

مــا پتانســیل الزم را برای برد عــراق داریم. 
با تجربه هــای ایران باید در این بازی ســنگ 
تمــام بگذارند و اســیر حاشــیه ها نشــوند تا 
بتوانیــم نتیجه الزم را از این بــازی بگیریم. 

مــن فکر می کنــم یک امتیــاز در ایــن بازی 
بتوانیــم بگیریــم و عملکرد خوبــی خواهیم 
داشــت. اگــر بتوانیــم 3 امتیاز بــازی را هم 
بگیریم که اتفاق بسیار خوبی خواهد افتاد.

 کریم باقری
تیــم ملــی  بــازی ســختی را پیــش رو دارد و 
طبق صحبت هایی که ویلموتس انجام داد، 
شــناخت خوبی از عراق دارد. امیدوارم دیر 
جمع شــدن بازیکنان مشــکلی پیش نیاورد 

اما همه بازیکنان در شــرایط بازی هســتند 
و تمــام تالششــان ایــن اســت کــه بــازی را 
ببرنــد و خود را در جدول باال بکشــند. همه 
ملی پوشــان، بازیکنان باتجربه ای هســتند. 
بازیکنــان مــا زود عصبــی می شــوند و زود 
پرخاش می کننــد و این از بدی های فوتبال 
ماســت. امیدوارم بازی به بازی بهتر شــوند 
تا تمرکز بیشــتری داشــته باشــند و بتوانند 

نتیجه بهتری بگیرند.

کالدرون کدام بازیکن ها را کنار می گذارد؟
بر خالف مهاجمان، هافبک های پرسپولیس در گلزنی و گل سازی عملکرد خوبی داشته اند. اما با وجود این 
نمایش خوب و ترافیک گسترده، گابریل کالدرون عالوه بر یک مهاجم، درخواست خرید یک هافبک نفوذی 
را هم به انصاری فرد داده است. در این میان علی علیپور همچنان گزینه نخست خط حمله محسوب می شود. 
امیر روســتایی و مهدی عبدی نیز با توجه به سن و سال پایین، امید باشگاه برای آینده هستند و نزدیک ترین 
مهــره بــه در خروجی در چنین شــرایطی، بازیکن خارجی تیم یعنــی براندائو جونیور اســت. اما جونیور تنها 
خروجی پرســپولیس نخواهد بود، چرا که پرسپولیس برای برآورده کردن خواسته های کالدرون و جذب یک 
مهاجم و یک هافبک تهاجمی ملزم به خروج حداقل 2 بازیکن است و با توجه به خرید بازیکن خارجی، بهترین 
گزینه فسخ با دیگر خارجی های تیم خواهد بود و بشار رسن در این بین محتمل ترین گزینه خواهد بود، چرا که 
او مشــکالت مالی زیادی دارد و حتی در مصاحبه ای نیز به نقل از او گفته شــده که با این وضعیت پرداختی، 
می تواند به صورت یک طرفه فســخ کند. اما شــایعات پیش تر از قرارگیری احمدزاده در لیست مازاد نیز خبر 
دادند، وی حتی یک بار در اســتوری اینســتاگرامش گفت اگر شــرایط این طور باشــد از ایران می رود ولی با 

این حال بعید است وینگر شماره ۱۰ با توجه به قرارداد 3 ساله اش، از پرسپولیس جدا شود.

 »کپیــن« وکیل پروپئیــچ مهاجم 
پیشین تیم فوتبال استقالل چند 
روز پیش اعالم کرد که به دلیل پرداخت نشدن 
مطالبات موکلش از ســوی باشــگاه استقالل و 
فیفــا  ســاختمان  مقابــل  دوشــنبه  روز  فیفــا، 
کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد. این اتفاق 
امــا رخ نــداد و برگزاری نشســت بــه روز جمعه 
موکول شــد. طبق آخرین اخبار رســیده تغییر 
زمــان این کنفرانس خبری برای دریافت مجوز 
از پلیس ســوئیس بــوده تا در نهایــت کنفرانس 
خبری پروپئیچ بدون هیچ مشــکلی در نزدیکی 
مقر اصلــی فیفا برگزار شــود. بر اســاس اعالم 
وکیل پروپئیچ بعد از استقالل نوبت به بد قولی 
فیفا رسیده و حاال فدراسیون جهانی فوتبال هم 
نتوانســته  بدهی پروپئیچ را از محل درآمدهای 
کنــد.  پرداخــت  فیفــا  در  اســتقالل  باشــگاه 
اســتقالل با داشــتن ۴ بازیکــن در جام جهانی 
بیشترین درآمد را در بین باشگاه های ایرانی از 
ســوی فیفا داشــته و درآمد این باشــگاه چیزی 
حدود یک میلیون دالر بوده است. فیفا نیز قرار 
بوده از همین مبلغ بدهی پروپئیچ را بپردازد اما 
گویا تحریم های آمریکا دســت نهاد اول فوتبال 

جهان را هم بسته  و بلوکه شدن پول های فوتبال 
ایران در فیفا مانع از انتقال این مبلغ به حساب 
پروپئیچ شده است. طبق پیگیری های خبرنگار 
خراســان ورزشــی در ســال 2۰۱۵ میــالدی 
مقامات دادگســتری ســوئیس دســتور خود را 
برای ارســال اطالعات بانکی به دادستان های 
آمریكا صادر كردند و گویا همین مســئله باعث 
شــده تــا بانک هــای سوئیســی بیشــتر از دیگر 
بانک های اروپایی برای مبادالت ارزی با کشور 
ایــران تحت فشــار باشــند و تمام حســاب های 
مرتبــط با ایــران در این بانک ها بلوکه شــود. با 
توجه به همین مشکل هنوز فیفا نتوانسته طبق 
وعده خود بدهی پروپئیچ را پرداخت کند. حاال 
پروپئیــچ و وکیلــش در کنفرانــس خبــری روز 
جمعــه قصــد دارند بــا توجه بــه عــدم پرداخت 
مطالباتشــان از فیفــا بخواهند که فدراســیون 
جهانی فوتبــال فــورا ایمیلی کــه در تاریخ ۱۸ 
جوالی ســال 2۰۱۹ مبنی بــر پرداخت بدهی 
از  اســتقالل  درآمد هــای  محــل  از  پروپئیــچ 
جام جهانــی را، باطــل کنــد و تصمیــم کمیتــه 
انضباطی فیفا مــورخ ۱3 می ســال 2۰۱۹ را 

اجرایی کند.

دست بسته فیفا برای انتقال پول های بلوکه شده استقالل

پرونده پروپئیچ همچنان باز است
عملکرد درخشــان برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس سبب 
شــد این مربی پس از ترک ایران باز هم مشــتریان خود را از 
تیم های لیگ برتری داشته باشد. در همین راستا شنیدیم 
3 تیــم شهرســتانی از طریــق یکــی از دوســتان برانکــو در 
تهران به او پیشــنهاد همکاری داده اند. یک باشگاه متمول 
شهرستانی که از سرمربی فعلی خود هم حمایت جانانه ای 
داشــته، برای دومین بار نامه رسمی برای مدیر برنامه های 
برانکو فرســتاد، اما با پاســخ ســریع و صریح او روبه رو شــد، 

چراکه هواداران پرســپولیس نســبت به این تیم حساسیت 
دارند. دومین و ســومین باشــگاه ها نیز صنعتی هستند که 
در فصــل جاری عملکرد خوبی نداشــته و از کادر فنی خود 
رضایت ندارند. این 2 باشگاه پیشنهاداتی به برانکو داده اند 
کــه از نظر مالی خواســته های ایــن مربی کــروات را تامین 
نمی کند. ضمــن آن که به برانکو اطــالع داده اند این 2 تیم 
صنعتی خوب بســته نشده اند. شنیدیم ســرمربی کروات و 
سابق پرسپولیس اعالم کرده تا زمانی که تکلیف مطالباتش 

با پرســپولیس روشــن نشــود، به ایران بازنمی گردد. دیروز 
یک منبع موثق به ما خبر داد برانکو هنوز به فکر پرسپولیس 
اســت و می دانــد در صــورت عــدم نتیجــه گیــری گابریــل 
کالدرون می تواند تبدیل به اولین گزینه ســرمربیگری این 
تیم شود. البته پیش از این برانکو اعالم کرده بود که از چند 
تیم عربی هم پیشــنهادات خوبی دریافت کــرده و احتمال 
بازگشت این مربی کروات به لیگ های امارات، قطر و حتی 

عربستان هم وجود دارد. 

پاسخ منفی برانکو به ۳ پیشنهاد ایرانی

پرونده پروپئیچ همچنان باز است
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