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

 گزینه اخراج ویلموتس
روی میز تاج

سرمربی بلژیکی برای ادامه کار در تیم ملی چاره ای جز برد در ۴ بازی باقی مانده ندارد

گفت وگو با شفیعی کدکنی 
استاد نامدار ادب فارسی

60 سال پیش، عضو 
تحریریه »خراسان« بودم

شورای هماهنگی سران قوا ضمن حمایت از طرح  بنزینی و یارانه ای اعالم کرد

پرداخت کمک حمایتی از هفته آینده
 باج خواهی دوباره آمریکا 

در شرق آسیا
3

طرح اشتغال زایی آستان 
قدس برای سیل زدگان آق قال 

با 63 میلیارد اعتبار
خراسان رضوی

 »مطرب« و »مانکن« 
زیر تیغ »هفت«

6

 بقیه اهالی کیهان کجا هستند؟
 جزئیاتی از جدیدترین پروژه 

بین المللی یافتن فرازمینی ها

زندگی سالم

 حماسه »شجاع دل«
ازتاریخ تا هالیوود

فیلم »ِمل  گیبسون« درباره قهرمان 
ملی اسکاتلند واقعی است؟

12

 شهرخودرو، تیمی با مالکیت 
65درصدی توپ

مشخص شدن عیار تیم یحیی 
در بازی های فینال گونه

خراسان ورزشی

 در جلسه دادگاه مدیرعامل 
سابق بانک ملت مطرح شد  

پاسخ دیواندری به اتهامات 
15

 صحنه قتل به خاطر »کبوترپرانی« 
بازسازی شد

پیک مرگ !
13

   صفحه 14

 ورود
سردچال 

قطبی به کشور؟
  صفحه 5

افزایش قیمت بنزین ،کرایه ها و خدمات تاکسی ها را تحت تاثیر قرار داد

روز نقره داغ مسافران!

   خراسان ورزشی

11

طرح های ویژه 3 نهاد برای 
مقابله با گران فروشی احتمالی

گزارش ها از اغتشاش در تجمعات 
اعتراضی به گرانی ناگهانی بنزین

پیشنهادها و نقدهای کارشناسان 
به نحوه افزایش قیمت بنزین

یک شنبه
26 | آبان|1398

32صفحه
. 16صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
+ ۴صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

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

. 19 ربیع االول 1۴۴1 . 17 نوامبر 2019 
. سال هفتاد و یکم . شماره 202۴3 

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

  صفحه 5

  صفحه 14

  صفحه 2

  صفحه 4

واکاوی مقاومت در برابر 
طرح یارانه ای جدید

در میــان کویــر طــرح هــای رفاهــی چند ســال اخیر 
سرانجام دولت دست به اقدام زد ...

یادداشت روز

محمد حقگو

  صفحه 2



واکاوی مقاومت در برابر طرح 
یارانه ای جدید 

در میان کویر طرح های رفاهی چند سال اخیر، 
سرانجام دولت دست به اقدام زد و طرح حمایتی 
از 7 دهک جامعه را با مشارکت همه دارندگان 
خــودرو و مصرف کنندگان بنزین آغاز کرد. با 
این حال هم اینک مردم به درست یا غلط این 
ســوال ها را مطرح می کنند که: اگر قــرار بود 
از جیب ما، به خود ما کمک شــود، پس اساسًا 
چه نیازی به این کار بود؟ نهایتش این بود که 
باید از فرار مالیاتی، سهم یارانه پنهان و آشکار 
»خیلی ثروتمندان« و ... کم می کردند و به دهک 
های فقیرتر مــی دادنــد. بــدون آن که به بنزین 
خودروی ما کار داشته باشند. خودروهایی که 
امروزه مددکار مردم در شغل های دوم یا سوم آن 
هاست. آن ها می پرسند چرا باید تاوان مدیریت 
نامناسب سوخت در مناطق مرزی و قاچاق آن را 
کل مردم ایران بپردازند؟ اگر هم هدف مدیریت 
ــوده، ایــن کــار با یک  مصرف سوخت مد نظر ب
سهمیه بندی و تفاوت بسیار کمتر دو نرخ یارانه 

ای و غیر یارانه ای قابل اجرا بود!
ایــن شــده که ورای همه توضیحات مسئوالن 
مبنی بر نداشتن نگاه تامین کسری بودجه و نیز 
تامین اقشار کم درآمد، باز انگاره انتفاع دولت در 
افکار عمومی وجود دارد. مردم همچنین راجع 
به تورم نداشتن این طرح به رغم همه بحث های 
کارشناسی مبنی بر تاثیر مستقیم نهایتًا چند 
درصدی، مشکوکند. چرا که به تازگی، روی سیاه 

تورم را دیده و لمس کرده اند.
الیه پنهان دغدغه های کنونی مردم

با این حال به نظر می رسد همه این دغدغه ها و 
نگرانی ها ریشه در یک مسئله عمیق تری  دارد که 

در صورت اهتمام نهادهای تصمیم گیر، می توان 
راه این نارضایتی ها را به نقطه مطلوب و بهتری 
ختم کرد. این مسئله پنهان، وضع پریشان حمایت 
های اجتماعی و رفاهی دولت هاست. جایی که 
دود انواع طرح های ناقص و مقطعی یارانه ای، 
در وهله اول به چشم اقشار متوسط و ضعیف رفته 
است. به عنوان مثال در طرح کنونی این بیم نزد 
مردم وجود دارد که با گران شدن بنزین، تورم 
زیاد شود  و به مانند یارانه نقدی، قدرت خرید 
پرداخت های حمایتی به تدریج کاهش یابد. قصه 
مالل آوری که احتمااًل در آینده نیز ادامه خواهد 
ــت. بنابراین دولــت باید در برهه حساس  داش

کنونی برای این درد مردم چاره ای بیندیشد.
2 تصمیم راهبردی که باید گرفته شود

در بیان ارائــه راهکار، باید گفت دولت باید دو 
اصالح در راهبردهای رفاهی خود انجام دهد. 
در گــام اول الزم اســت احیانًا پنبه مالحظات 
سیاسی را از گوش خود بیرون آورد و با همان 
صراحت و عزمی که از برجام دفاع می کند، عزم 
و اراده خود را برای اصالح اساسی نظام رفاهی 
کشور اعالم کند. کاری که به جرئت می توان 
گفت تاکنون سابقه هیچ نمونه مشابهی در دولت 
های قبل نداشته است.در گام دوم، این تصمیم 
باید گرفته و اعالم شود که طرح موجود خاتمه 
طرح های رفاهی دولت برای مردم نیست. به 
عبارت دیگر دولت باید خود و مردم را از بن بست 
غیرقابل تغییر بودن طرح موجود  به مرور زمان 
خالص کند. شاید این تبیین گری ها، بهترین 
و سریع ترین پاسخ به دغدغه های این چند روز 

اخیر مردم باشد.
4 مالحظه اجرایی

ــت زیربنای  باید توجه داش در سطوح بعدی، 
معیوب نظام رفاهی مستلزم بازآفرینی است که 
به تازگی تالش های مثبتی نیز در این زمینه آغاز 
شده است. به عنوان مثال، اظهارات یک مقام 
مسئول دیروز نشان داد که طرح پایش خانوارها 
در سیکل های شش ماهه مورد توجه وزارت رفاه 
قرار گرفته است. این اقدام یعنی سیال در نظر 
گرفتن فهرست خانوارهای نیازمند یارانه، رویه 
بسیار مثبتی است که الاقل از اجرای هدفمندی 
یارانه ها سابقه نداشته است. در ادامه، به نظر می 

رسد باید تابوی غلط سرک کشی به حساب های 
بانکی کنار گذاشته شود و به مانند دیگر تجربه 
هــای جهانی تکلیف دهــک بندی خانوارها با 
مراجعه به حساب های بانکی مشخص شود. پس 
از این است که می توان راجع به حمایت هدفمند 
از خانوارها به تفکیک دهک های درآمدی فکر 
کرد و متناسب با هر دهک، حمایت موثر از آن ها 
را برنامه ریزی کرد.از دیگر سو، باید توجه داشت 
هم اکنون پیشنهادهای قابل اعتنایی در خصوص 
طرح های حمایتی جایگزین مطرح شده و به 
جهت انطباق با عقل، مورد توجه افکار عمومی 
قرار گرفته است. دادن سهمیه بنزین به هر ایرانی 
یکی از آن هاست که دغدغه زوال قدرت خرید 
یارانه های نقدی جایگزین را برای همیشه از بین 
می برد. دولت می تواند با موضع گیری صریح 
راجع به این طرح های عقالنی یا احیانًا هدف 
گذاری برای انتقال ریل سیاست های حمایتی 
به این سو، امیدهای نوینی را در اقشار جامعه در 
جهت برپایی عدالت اقتصادی زنده کند.اما ُبعد 
مهم دیگر سیاست های حمایتی و طرح بنزینی 
موجود، مهار تورم انتظاری است. در حالی هم 
اینک وزارت صمت بر تشدید طرح های نظارتی 
تاکید کــرده که سابقه این طرح ها، در میان و 
بلندمدت، کارنامه چندان روشن، موفق و دارای 
تاثیرات پایداری را نشان نمی دهد. ناتوانی در 
کنترل قیمت کاالهای وارداتی با ارز یارانه ای در 
یک سال گذشته نمونه بارز آن است. بنابراین به 
نظر می رسد گام مکمل دیگر دولت باید تکمیل 
سازو کارهای نظارت موثر باشد. پیشبرد و به 
مقصد رساندن صندوق های مکانیزه فروش در 
کنار تالش های قابل تقدیر کنونی، گام بسیار 
مهمی در این زمینه است.در پایان باید به درگیر 
کردن ظرفیت های تولید داخلی در حمایت های 
کاالیی فکر کرد. باید توجه داشت حمایت های 
کاالیی، در شرایطی که به نفع گروه های واردات 
گرا یا رانت جو باشد، یا موجب ایجاد رانت برای 
برخی فروشگاه های توزیع شود، به هیچ عنوان 
متناسب با سیاست های حمایت از تولید داخل 
های  سیاست  تنزیه  و  تطهیر  بنابراین  نیست. 
رفاهی از این کژکارکردها نیز امری ضروری و 

حیاتی خواهد بود.  
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گناهی که باعث عذاب دنیا 
می شود کدام است؟

بارها شنیده ایم که در حــوادث طبیعی برخی 
آقایان با اشاره به احادیث و روایاتی می گویند 
این بالهای آسمانی و زمینی به سبب گناهان 
مردم است!  همیشه هم این بحث و دعوا وجود 
دارد که آیا اصال این احادیث صحیح است یا نه 
و آیا تأویلی دارد؟  در مطالعه کتاب خواندنی و 
جذاب »نقد ُعْمر« که زندگی و خاطرات مرحوم 
استاد علی دوانی است )ناشر: دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی( به این تعبیر حکیمانه و تفسیر عالمانه 
مرحوم آیــت ا... سید هبة الدین شهرستانی 
برخوردم که نگاه عمیق اش مانند جرعه ای زالل 
و گوارا تشنگی جانم را سیراب کرد و فهم بلندش 
بر عالقه و ارادتم نسبت به آن مرحوم افزود. آن 
فرزانه شهیر می گوید: گناهان فــردی، مانند 
نظر به نامحرم و غیبت و فساد اخالقی و ... از 
آغاز زندگی انسان در همه جوامع بشری بوده و 
تازگی ندارد، باید دید چه کوتاهی ها و خطاهای 
بزرگی است که موجب این گرفتاری ها می شود.  

ــات را این گونه بازخوانی می  ایشان این روای
کنند که آری، بال به خاطر گناه ماست، اما نه آن 
گناه نگاه به نامحرم یا شنیدن موسیقی لهوی! 
بلکه این بال به سبب گناهان دیگر ما نازل شده 
است؛ گناه ما آن بوده که سیل بند نساخته ایم، 
به فکر استحکام ساختمان های مان نبوده ایم، 
برای فقرا سرپناه فراهم نکرده ایم، پیش بینی 
ایم  نگرفته  جدی  را  هواشناسی  کارشناسان 
و... گناه انسان این است که تدابیر امنیتی الزم 
را برای سالمت و نجات زندگی خود بر اساس 
توصیه درست دانشمندان انجام نمی دهد و به 

بال گرفتار می شود!  
شاید روایاتی هم که به عنوان عقاب ترک امر به 
معروف و نهی از منکر نقل شده از همین منظر 
قابل بازخوانی باشد. وقتی گفته می شود که 
اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید فاسدان 
و نااهالن بر شما مسلط می شوند به این معنا 
ــود کــه باید مــردم را آگــاه کنید و بر  خــواهــد ب
هوشیاری سیاسی و بصیرت آنــان بیفزایید تا 
در انتخابات با چشم باز رأی دهند و اشخاص 
شایسته را انتخاب کنند، چرا که اگر چنین نبود 
افرادی ناالیق به شورای شهر و مجلس شورای 
اســالمــی و حتی ریــاســت جمهوری خواهند 
رسید.  وقتی فرد کارشناس و متخصص و سالم 
در چنین جایگاهی قرار نداشته باشد به طور 
طبیعی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها 
ــی مطلوب نخواهد داشــت و قانون هایی  روال

که تصویب می شود به صالح و خیر و سعادت 
شهروندان منتهی نخواهد شد.  این تفسیر و بیان 
تازه و متفاوت از مفهوم گناه و توسیع معنایی آن 
قابل تعمیم به همه محیط های انسانی و جوامع 
بشری است، حتی آنان که هیچ باور توحیدی 

نداشته باشند.  
گناهان کوچک فردی مانند آلوده کردن دهان و 
چشم و زبان گرچه آثار و عواقب دنیایی هم دارد 
اما وعده عقاب و عذابش در زندگی اخروی داده 
شده اســت، لیکن گناه های بــزرگ اجتماعی 
هستند که نتایج و پیامدهای منفی و شرربارشان 
در همین دنیا و بــرای هر کسی قابل مشاهده 
است.  با این دیدگاه می توان به هر انسانی گفت 
که اگر در رسیدگی به کودکان فقیر و نیازمند 
کوتاهی کنی، گناه کرده ای و نتیجه این گناه تو 
آن خواهد بود که به زودی آسیب های اجتماعی 
مانند حاشیه نشینی دامن تو را هم خواهد گرفت 
و ناامنی و فساد و دزدی و جنایت، فرزندان تو را 
هم گرفتار خواهد ساخت.  مشکالت سهمگین 
اجتماعی بالیی اســت که گناه بی توجهی و 
دیگر  و  تــو  اعتنایی  بــی  و  ناپذیری  مسئولیت 
ساکنان محیط پیرامون تو رقم زده است.  از این 
رو تعالیم دینی همواره در پی تشویق انسان ها به 
احساس مسئولیت در برابر شرایط اطراف شان 
است تا برای اصالح امور جامعه و محیط زیست 
خــود تــالش کنند و با حکمت و آگاهی فضای 

زندگی شان را بهتر و سالم تر بسازند.

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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از  • گفتن  مــی  مسئوالن  پیش  چندی  تــا   
سهمیه بندی بنزین خبری نیست واز دولت 
قبلی انتقاد می کردن که هزینه سنگین بابت 
کارت سوخت و سهمیه بندی شده. االن هم 
بنزین سهمیه بندی شده و هم کارت سوخت 
احیا شده. اما باز هم دولت قبلی مورد انتقاد 

قرار می گیره!
 توروخدا جمع کنید این فوتبال پرهزینه  •

را وبیش ازاین مارا درمقابل فوتبال عربی 
وارد  مــســئــوالن  نکنید.چرا  ســرافــکــنــده 

نمی شوند؟
 با این وضعیت اسفبار مدیریت اقتصادی  •

کشور،اگر در هر خیابان هم یک میدان نفتی 
کشف شود، شک نکنید که در معیشت مردم 
هیچ تاثیری ندارد و مردم همچنان گرفتار 

فقر و در آرزوی حداقل ها هستند!
ــت آمریکا، ملت عربی را می دوشد  • دول

و دولــت ما، امید ملت ایــران را. ما نه بسته 
حمایتی می خواهیم و نه گرانی نان و کرایه 
را. آخه باید تــوان خرید نان و هزینه کرایه 
را داشته باشیم که تــوان کارکردن داشته 
باشیم؟ با گرانی نان وبنزین که توانی برای 
مان نمی ماند. این گرانی نان، عدالت است 

یا ظلم؟!
 آقـــای روحــانــی شما کــه خیلی طــرفــدار  •

همه پرسی هستید، یک همه پرسی برگزار 
کنید تا ببینید چقدر مردم، پشتیبان همان 
شعارهایی هستند که به قول شما اقلیت به 

حساب می آیند!
 این چه مسخره بازیه که اینترنت رو قطع  •

کردند؟ 
یــک سلطان دستگیر مــی شه.  •  هــر روز 

می خوام بدونم این سلطان ها چه جوری رشد 
کردن؟ البته اگه اشخاصی پاسخ گو باشند 
خوبه. اصال یک برنامه تلویزیونی باید ساخته 
بشه و به رشد سلطان ها بپردازه. سرگرم هم 

می شیم و جالبه.
 واقعا تاسف می خورم برای فوتبالی که این  •

قدر براش هزینه می کنند بعد از یک کشور با 
فوتبال ضعیف می بازند!

 آقای روحانی! شما با دولتت هرروز رنگ  •
عوض می کنید و مردم و مملکت رو بیچاره 
و فلج کردید. دست بردار هم نیستید؟ اون 
از برنامه های صد روزه و اون از برجام که 
زهرجام شد. اون ازبیکاری وگرانی بی حد 
و مرز، اون ازدو ریال یارانه ای که ریالی به آن 
اضافه نشد. ولی چندین بار همه چیز را گران 

کردید. حاال هم که گرانی بنزین!
آقــای مطهری گویا خودشان هوس چند  •

همسری دارند که این قدر مدافع آن شدند!
 خدا از مسئوالن بی تدبیر نگذرد.ما همین  •

جــوری بــرای خــرج زندگی مانده ایــم. این 
گرانی بنزین رو کجای دلمان جا بدهیم؟

 ازوزارت آموزش و پرورش تقاضا دارم به  •
این نابه سامانی به وجود آمده درباره آزمون 
استخدامی ورود کند. یعنی چه که یک هفته 
ــراره زمــان امتحان مون  ــون ق مونده به آزم

تغییر کنه؟
 از حاال به بعد باید هم مراقب خود ماشین  •

بود که هم خود ماشینو دزد نبره و هم بنزینش 
رو دزد نبره. آخه یک دفعه باید سه برابر بشه؟ 

چه خبره؟
از  • نیمی  بگویید  قــدس  تولیت آستان  به 

مشکالت کشور به خاطر شفافیت نداشتن 
مسئوالن ونامحرم دانستن مردم ایجاد شده 
اســت. وقتی مسائلی مربوط به سرنوشت 
کشور و متعلق به مردم است مگر می شود 

خصوصی باشد؟ 
 یعنی ســران قوا واقعا به مشکالت مردم  •

واقف نیستند که بنزین رو که عامل گرانی 
ــاال  بــردنــد و با  اســت قیمتش رو ایــن قــدر ب

اعصاب مردم بازی می کنند؟
 پسرم بیماری خــاص داره تــوان خریدن  •

دارو رو ندارم آیا کسی هست کمکم کنه؟ از 
این مسئوالن که هیچ چیزی نمی شه گرفت!

 واقعا بی انصافی است شکست تیم ملی  •
را گردن شجاعی بیندازیم. وقتش رسیده 
کسانی که روزگـــاری تیم ملی را به عرش 
برده بودند بیایند و جواب پس بدهند. مثل 
همین خبرنگار خراسان ورزشــی و دشمن 

سرسخت کی روش. مرد باش و بیا االن از 
تحلیل خودت دفاع کن.

 آقــای رئیس جمهور اگر طرفدار عدالت  •
هستید طرح هر ایرانی یک لیتر بنزین را 
اجرا کنید تاکمکی به پابرهنگان که امام)ره( 
فرمود ولی نعمت ما هستند، بشود. کسانی 
که حتی یک دوچرخه هم ندارند ولی باید 
جور تورم افزایش بهای بنزین را نیز به دوش 

بکشند.
 چرا مسئوالن مربوط سود سهام عدالت  •

سال۹7 را به همه سهامداران پرداخت نمی 
کنند؟ ازخانواده ما فقط یک نفر سود سهام 

عدالت رو گرفته.
 واقعا آقای روحانی مردم ایران رو مسخره  •

کرده. از یه طرف میدان بزرگ نفتی کشف 
میشه از یه طرف، برای کمک به ۱۸ میلیون 
خانوار قول میده اما روز بعد  بنزین رو ۳۰۰ 
درصد گرون می کنه! از همه بدتر میگه یک 
ریال از آن به خزانه بر نمی گرده و این پول ها 

به قشر محروم می رسه!
 متاسفانه دولت به خاطر تامین مالی سبد  •

حمایتی و تسریع در پایه ریــزی جلب آرای 
انتخابات اسفند، بدون زمانی مقرر یک شبه 
بنزین راگران کرد که اعتراضات مردم توسط 
اشخاصی خاص راه اندازی شد. این یعنی 

بی تدبیری.
جوابیه شرکت الیت

با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم 
۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ با عنوان »خنده دار 
است که بیش از دو ماه است ماشینم را هیچ 
جایی بیشتر از ۱۰ دقیقه پارک نکردم ولی 
۳۰ هزار تومان الیت برایم هزینه ثبت کرده 
شهروندان  رساند  می  استحضار  به  و...« 
محترمی که با این مشکل رو به رو شده اند 
هرچه سریع تر با ارسال پیامک و طرح موضوع 
با سامانه ۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰ روابط عمومی 
شرکت الیت اقــدام کنند تا در  اســرع وقت 

پیگیری شود.
روابط عمومی و آموزش شهروندی شرکت 

ترافیک هوشمند الیت

یادداشت  روز

...
  محمد حقگو 

economic@khorasannews.co

پیشنهادها و نقدهای کارشناسان به نحوه افزایش قیمت بنزین 
از پیشنهاد بازار متشکل انرژی تا ضرورت توسعه سی ان جی 

اقدام یارانه ای - بنزینی همچنان محل بحث و 
بررسی کارشناسان است و برخی کارشناسان، 
نقدها و پیشنهادهای اصالحی را درباره این 
اقدام مطرح کردند.مجید شاکری، کارشناس 
مسائل اقتصادی در گفت وگو با روزنامه صبح 
نو با بیان این که وقتی یک سیاستی با ابعاد 
ملی اجــرا می شود باید درعمل پشتیبان آن 
ــرد: اجــرای ایــن طرح  طــرح باشیم، تاکید ک
آن هم به صورت فعلی و تکرار تجربه گذشته 
از سوی دولت قابل نقد است به ویژه با توجه به 
این که طرح های پیشنهادی بهتری روی میز 
دولت آمده بود. شاکری درباره این طرح های 
پیشنهادی توضیح داد: طرح های متعددی 
روی میز دولت وجود داشت که در مقابل آن 
بسیار مخالفت شد از جمله »طرح بازار متشکل 
انرژی« که بدون این که با افزایش قیمت شروع 
شروع  قیمت  محاسبه  روش  تغییر  با  ــود،  ش
می شد. شایان ذکر است که طرح بازار متشکل 
انرژی، طرحی است که سال گذشته از سوی 
اندیشکده شریف مطرح شــد. براساس این 
طــرح، پیشنهاد تخصیص سهمیه سوخت به 
همه افراد جامعه و تشکیل بازار متشکل سوخت 
در آن مطرح بود. به گونه ای که هر فرد 2۰ لیتر 
سهمیه بنزین به نرخ هزار تومان دریافت خواهد 
کرد و سرپرست خانوار می تواند سهمیه مازاد 

خود را به نرخ آزاد که در بــازار رقابتی تعیین 
می شود، بفروشد. طرحی که برای افراد فاقد 
خودرو آورده بیشتری دارد و دارندگان خودرو 
نیز به ازای تعداد خانوار از سهمیه برخوردار 

می شوند.

 سی ان جی باید توسعه یابد     
ــاره به  ــرژی با اش همچنین یک کارشناس ان
سهمیه بندی مجدد بنزین گفت: وقتی قیمت 
سوخت  آن  جایگزین  یافت،  افزایش  بنزین 
دیگری به نام CNG است که باید توسعه یابد. 
محمدجواد ساکت در گفت وگو با فارس درباره 
سهمیه بندی مجدد بنزین گفت: قیمت گذاری 
باید با کارهای دیگری نیز همراه باشد، مثال 
وقتی قیمت بنزین افزایش یافت، جایگزین 
آن سوخت دیگری به نام CNG است که باید 
توسعه یابد. جایگزین برطرف شدن نیاز به 
جابه جایی فیزیکی از طریق توسعه خدمات 
فــنــاوری  ــش  ــزای اف جایگزین  الکترونیکی، 
خودروها و کاهش مصرف سوخت در آن ها 
حمل و نقل عمومی بهتر است. ظرفیت بخشی 
از این جایگزین ها هنوز تکمیل نیست و به 
محض گرانی بنزین باید ظرفیت آن تکمیل 
شود ولی باید بحث CNG، حمل و نقل عمومی 

و دولت الکترونیک نیز توسعه یابد.

جای خالی پیوست رسانه ای برای بنزین     
با  دیگر  اقتصادی  کارشناس  یک  همچنین 
بیان این که اقدام دولت برای افزایش قیمت 
بنزین نیاز به پیوست رسانه ای دارد،  افزود:  این 
اقــدام دولــت براساس قانون هدفمندسازی 
گفت وگو با  در  سیاح  امیر  نیست.  یارانه ها 
فارس، یکی از ایرادهای اقدام دولت درباره 
پیوست  به  مربوط  را  بنزین  قیمت  افــزایــش 
رسانه ای آن دانست و گفت: بهتر بود قبل از 
هرگونه اقدام، مسئوالن و رسانه  ها در زمینه 
اقناع سازی، شفافیت و اطالع رسانی مناسب 
اقدام می کردند و اکنون نیز  باید در این زمینه 
گام های موثری برداشته شود تا مردم تحت 
تاثیر رسانه های بیگانه قرار نگیرند اما متاسفانه 
از سوی برخی نهادها دست رسانه ها بسته 
شده است. سیاح درباره اقدامات تکمیلی در 
اصــالح قیمت بنزین گفت: دولــت می تواند 
برای خودروهای دوم و سوم خانواده ها مالیات 
مدل های  و  پیشنهادها  از  یکی  کند.  وضــع 
پــرداخــت سهمیه بنزین ایــن بــود که سهمیه 
براساس کد ملی تخصیص یابد زیرا اکنون هر 
کسی خودروی بیشتری دارد یارانه بیشتری 
نیز دریافت می کند. افرادی که خودرو ندارند 
نیز باید بتوانند از این سهمیه استفاده کنند و از 

آن بهره مند شوند.

توضیحات سردار مهری درباره 
افزایش سن مشموالن خدمت 

سربازی از 18 به 20 سال

رئــیــس ســازمــان نــظــام وظیفه عمومی نیروی 
انتظامی دربــاره افزایش سن مشموالن خدمت 
ســربــازی از ۱۸ به 2۰ ســال که گفته می شود 
بوده  انقالب فرهنگی  خواسته شــورای عالی 
است،گفت:ضرورتی برای افزایش سن مشموالن 
ــه گـــزارش  ــدارد. ب ــ خــدمــت ســـربـــازی وجـــود نـ
ایرنا،سردار مهری گفت: افزایش سن مشمولیت 
سربازی، نیازمند فرایند جدید قانون گذاری است.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید
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قطر و عربستان در آستانه آشتی؟ 

خبرهای ویژه حاکی از آن است که بحران در شورای 
همکاری خلیج فارس رو به پایان است و اگر در لحظات 
آخر اتفاق خاصی روی ندهد  که همه رشته ها را پنبه 
کند، به احتمال زیاد طی روزهــا و هفته های آینده 
محاصره قطر لغو و روابط میان آن با عربستان، امارات و 
بحرین از سر گرفته خواهد شد. همچنین این احتمال 
وجود دارد که مقاماتی از این کشورها به دوحه سفر 
کنند و نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در 
آینده نزدیک برگزار شود.پرسش ها درباره چند و چون 
ماجرای آشتی و راه حل های مورد توافق زیاد است 
و فعال اطالعات دقیقی در دسترس نیست و صرفا 
با گمانه می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت اما یک 
نکته روشن است و آن هم این که کلیت خواسته های 
طرف های مقابل قطر محقق نشده است؛ هر چند 
احتماال دو طرف در برخی مسائل به راه حل های میانه 
دست یافته اند. نکته مهم اما این است که به احتمال 
زیاد آمریکا عامل اصلی این آشتی است. بعد از حدود 
دو سال بهره برداری خاص دونالد ترامپ از طرف های 
درگیر به نظر می رسد در این شرایط وی و دولت آمریکا 
به این نتیجه رسیده اند که تداوم بحران عربی در خلیج 
فارس به نفع سیاست های واشنگتن در خاورمیانه به 
ویژه در فشار حداکثری بر تهران نیست و باید جبهه 
هم پیمانان متحد شــود. نکته دیگر این که به نظر 
می رسد مصر بخشی از معادله آشتی با قطر نیست. 
این هم دالیلی دارد که فعال مجال پرداختن به آن ها 
نیست. این آشتی تحول راهبردی مهمی است و 
جا دارد با چشم اندازی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک 
به آن نگریست. جالب این جاست که این اتفاق اگر 
روی دهــد، در حالی اســت که امــارات در صرافت 
بهبودی روابط با ایران است و گام هایی نیز در این 
جهت برداشته شده است. به هر حال، ایران بخشی از 
انگیزه ها، پیام ها و پیامدهای آشتی احتمالی است و 
باید دید آیا اتحاد مجدد شورای همکاری خلیج فارس 
گامی در جهت مذاکره یکپارچه و متحد با ایران است 
یا در پازل فشار حداکثری آمریکا می گنجد یا هر دو به 
شکلی و نحوی مطرح است؟اول باید دید خبرهای 
پشت پرده رنگ آشکاری به خود می گیرد و این آشتی 
باالخره به واقعیت خواهد پیوست یا خیر؟ که اگر 
چنین شد می توان به پاسخ بخشی از پرسش های 
ســاده در روزهــا و هفته های آینده رسید، اما برای 
پرسش های کلیدی  باید منتظر تحوالت عملی ماند و 

جواب را از آن ها گرفت.

تحلیل روز

خبر متفاوت 

عربستان

کارتون روز 

اقدام بی سابقه رئیس جمهور تونس 
رئیس جمهور تونس در یک اقدام بی سابقه، فرمان 
مکلف کــردن »الحبیب الجملی« نامزد جنبش 
النهضه برای تشکیل دولت جدید را با دست خود 
نوشت.فعاالن در شبکه های  ارتباط اجتماعی با 
تمجید از متن مکلف شدن الجملی از سوی قیس 
سعید از نظر شکل و مضمون به این نکته اشاره کردند 
که خطی که وی مورد استفاده قرار داده، خط مغربی 
بوده است. آن ها همچنین از اقدام قابل توجه رئیس 
جمهور تونس در ترجیح دادن تاریخ هجری بر تاریخ 
میالدی در فرمان تکلیف نامزد نخست وزیری خبر 
دادند و این که وی ابتدا تاریخ هجری و بعد تاریخ 
میالدی را نوشته  است و آن را نشان دهنده پایبندی 
قیس سعید به هویت عربی اسالمی تونس دانستند.

علیه اردوغان با  »پادشاهی های آتش« 
روابط ترکیه و عربستان که در سال های اخیر به علت 
تحریم قطر از سوی برخی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس رو به تیرگی گذاشته و این روند با قتل جمال 
خاشقچی روزنامه نگار عربستانی در سرکنسولگری 
استانبول در ترکیه به اوج خود رسید حاال به دلیل 
پخش یک سریال تلویزیونی، تنش دو طرف وارد 
ــت.  شرکت ام بی سی  مرحله ای جدید شــده اس
سریالی با عنوان »پادشاهی های آتش« را ازامروز 
)هفدهم نوامبر( به نمایش خواهد گذاشت. در این 
سریال پایان کار کشور مملوکان که از اوایــل قرن 
شانزدهم به دست امپراتوری عثمانی ایجاد شده بود 
به تصویر کشیده شده است. »تی. آر.تی خبر« پایگاه 
اینترنتی شبکه خبر رادیــو تلویزیون دولتی ترکیه 
نوشت: در سریالی که در زمینه سرنگونی دولت 
مملوکی تهیه کــرده، دولت عثمانی را یک نیروی 
اشغالگر معرفی می کند و از یک امپراتوری که بر پایه 
ریختن خون انسان ها حکومت می کند، نام برده شده 
است. ام بی سی در سال ۱۹۹۱ میالدی از سوی 
والد بن ابراهیم  آل ابراهیم سرمایه دار عربستانی در 
انگلستان تاسیس شد؛ مرکز این شرکت بعد از مدتی 
به امارات متحده عربی منتقل شد و شرکت اقدام به 

پخش برنامه تلویزیونی به زبان عربی کرد.

دوستی ترامپ و اردوغان از نگاه کاریکاتوریست 
اکونومیست که اشاره ای به سفر اخیر اردوغان به 
واشنگتن و دیدار روسای دو کشور عضو ناتو دارد. 

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

رئیس جمهور آمریکا بارها بر تجدید نظر در روابط 
آمریکا با متحدان خود در اطراف و اکناف جهان 
تاکید کرده اســت.وی معتقد است که متحدان 
منطقه ای واشنگتن مانند ژاپن ، کره جنوبی و 
عربستان سعودی از آمریکا سواری رایگان گرفته 
و بدون پرداخت هزینه چندانی بار دفاع از خود را 
بر دوش واشنگتن گذاشته اند.در این زمینه ترامپ 

بارها از ژاپن انتقاد کرده و مدعی شده است آمریکا 
هزینه حفاظت از این کشور را می دهد، اما ژاپن از 
آمریکا سوء استفاده می کند. با توجه به این رویکرد 
دولت ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا از ژاپن خواسته 
است تا بودجه پرداختی برای استقرار نظامیان 
آمریکایی در این کشور را به مقدار قابل توجهی 
افزایش دهد. نشریه فارن پالیسی به نقل از مقام 

های سابق و فعلی آمریکایی که نامشان را فاش 
نکرده است، نوشت: دونالد ترامپ از ژاپن خواسته 
است بودجه مربوط به استقرار نظامیان آمریکایی را 
چهار برابر افزایش دهد تا نظامیان آمریکایی در این 
کشور حفظ شوند. واشنگتن از توکیو خواسته است 
تا پرداخت سالیانه برای استقرار 54 هزار نظامی 
آمریکایی در ژاپن را از دو میلیارد دالر کنونی به 
هشت میلیارد دالر افزایش دهد.توافقنامه فعلی 
بین دو کشور در مارس 202۱  منقضی خواهد 
شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی وقت آمریکا و 
»مت پوتینگر« مدیر بخش آسیای شورای امنیت 
ملی کاخ سفید، در سفر به شرق آسیا در ژوئیه 
20۱۹، این درخواست را به مقام های ژاپنی ارائه 
کرده اند .در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه ژاپن 
مدعی شد که گــزارش منتشر شده توسط فارن 
پالیسی نادرست است و هیچ گونه مذاکره ای بین 
آمریکا و ژاپن درباره توافقنامه جدید انجام نشده 
است. با این همه می توان حدس زد که توکیو برای 
جلوگیری از فشارهای داخلی به تکذیب این مسئله 
پرداخته است. ترامپ پیشتر گفته بود در صورتی که 
توکیو از پرداخت کامل هزینه های استقرار نظامیان 
آمریکا در ژاپن امتناع کند، تمامی این نیرو ها را از 
این کشور خارج می کند. وی همچنین در نشست 
گروه 20 در اواخر ژوئن 20۱۹ در اوزاکای ژاپن بار 
دیگر به انتقاد از این مسئله پرداخت .ترامپ پیمان 
امنیتی میان آمریکا و ژاپن را ناعادالنه توصیف کرد 
و گفت بار ها شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن را برای 
بازبینی این پیمان تحت فشار قرار داده است.
این در حالی است که ژاپن رقم به مراتب بیشتری 
در مقایسه با کشورهای اروپایی برای میزبانی 
نیروهای آمریکایی پرداخت می کند .با توجه به 

تشدید فشارهای دولت ترامپ بر ژاپن ، انتظار 
می رود توکیو و واشنگتن مذاکرات سختی را درباره 
هزینه های استقرار نظامیان آمریکا پیش رو داشته 
باشند.این در شرایطی است که واشنگتن دیگر 
متحدان دیرینه خود مانند کره جنوبی و عربستان 
سعودی را نیز  برای افزایش هزینه های نظامی 
تحت فشار قرار داده است.در واقع ژاپن تنها متحد 
آسیایی آمریکا نیست که باید برای ادامه حضور 
نظامیان واشنگتن هزینه بیشتری را پرداخت کند. 
بولتون در سفر ژوئیه 20۱۹ خود به کره جنوبی 
پیام مشابهی را درخصوص حفظ 28 هزار و 500 
نظامی آمریکایی، به وزیر خارجه و دیگر مقامات این 
کشور ابالغ کرد.مشاور امنیت ملی وقت آمریکا از 
کره جنوبی خواسته بود تا پنج برابر مبلغ فعلی را به 
منظور تامین هزینه های استقرار نظامیان آمریکا در 
این کشور پرداخت کند.ترامپ نیز در سفر خود در 
ژوئن 20۱۹ به کره جنوبی، سئول را برای افزایش 
بودجه مربوط به استقرار نظامیان آمریکایی در 
کره جنوبی زیر فشار قــرار داد.رویــکــرد ترامپ 
به مقوله سیاست خارجی و امنیت، رویکردی 
تاجرمآبانه و مبتنی بر کسب سود و منافع مادی از 
متحدان منطقه ای آمریکاست.با این همه برخی 
تحلیل گران معتقدند که تحت فشار قرار دادن 
متحدان آسیایی آمریکا از سوی ترامپ می تواند به 
تشدید تنش ها میان آمریکا و متحدان دیرینه اش 
منجر شود و به سوء استفاده چین و کره شمالی از 
این وضعیت منجر خواهد شد.به رغم این گونه 
هشدارها، اما به نظر می رسد دولت ترامپ به طور 
جدی خواهان چند برابر شدن پول پرداختی از 
جانب ژاپن و کره جنوبی برای تداوم حضور نظامی 

آمریکا در این دو کشور است.

لبنان در دو راهی 
 در حالی که رایزنی برای انتخاب نخست وزیر جدید لبنان روند مثبتی داشته اما اعتراض ها نیز همچنان

 ادامه دارد.خأل سیاسی پایان می یابد؟ 

نمای روز 

فلسطین 

چهره روز 

راهپیمایی حامیان اوو مورالس  در الپاز

به رغم آتش بسی که از دو روز پیش در حال 
اجراست، صورت گرفت 

غزه زیر آتش صهیونیست ها 
جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد دیروز نیز به 
غزه حمله کردند. این حمله به رغم آتش بسی که از دو 
روز پیش در حال اجراست، صورت گرفته است.ارتش 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد در این حمالت نه تنها 
مواضع جهاد اسالمی بلکه مواضع حماس نیز هدف 
قرار گرفت. گفته می شود جنگنده های اشغالگران 
شش فروند موشک به یکی از مواضع جنبش حماس 
در بیت الهیا در شمال نوار غزه شلیک کرده اند.بنا بر 
برخی گزارش ها، موضع حطین در نوار غزه که هدف 
حمله هوایی جنگنده های رژیم اسرائیلی قرار گرفته 
متعلق به جنبش جهاد اسالمی فلسطین است.ادعا ها 
درباره حمله به مواضع گروه های مقاومت در حالی 
است که برخی گزارش ها از حمالت جنگنده های 
صهیونیستی به غیر نظامیان در این منطقه حکایت 
دارد.این حمالت تاکنون ده ها غیرنظامی فلسطینی 
را مجروح کــرده و به شهادت رسانده اســت. ابعاد 
این جنایت چنان گسترده بوده است که ارتش رژیم 
صهیونیستی به بخشی از این جنایات اعتراف کرد.
سخنگوی ارتش اشغالگر صهیونیستی ادعا کرد: 
حمالت هوایی به غزه در پاسخ به شلیک موشک به 
شهر بئرالسبع است. این در حالی است که حمالت 
موشکی مقاومت فلسطینی به اراضی اشغالی نیز 
واکنشی به عملیات صهیونیستی ترور تعدادی از 
فرماندهان فلسطینی است. دور جدید درگیری ها 
بین مقاومت فلسطینی و ارتش رژیم صهیونیستی از 
صبح سه شنبه و به دنبال عملیات رژیم صهیونیستی 
علیه یکی از فرماندهان ارشــد جهاد اسالمی آغاز 
شد.از سوی دیگر اندکی پیش از اجرای آتش بس، 
رژیم صهیونیستی اقدام به بمباران منزل ابوملهوس 
در دیر البلح واقع در جنوب نوار غزه کرد.بر اثر این 
حمله، ابوملهوس - که رژیم صهیونیستی ادعا می کند 

از فرماندهان جهاد اسالمی بود- به شهادت رسید. 

بوریس جانسون در راستای تبلیغات انتخاباتی 
برای نشان دادن چهره مردمی از خود، از حمل 
و نقل عمومی استفاده می کند/ در این تصویر 

وی در حال ترک ایستگاه قطار سامرست  است.

با شهادت برخی دیگر از شهود پرونده استیضاح 
ترامپ موسوم به »اوکراین گیت« به ویــژه سفیر 
پیشین آمریکا در کی یف، این پرونده وارد مرحله 
جدیدی از فشار علیه رئیس جمهور آمریکا شده 
است.ماجرای رسوایی موسوم به »اوکراین گیت« 
پس از آن آغــاز شد که افشاگر یا افشاگرانی از 
کاخ سفید به رسانه ها و نمایندگان کنگره اطالع 
دادنـــد، ترامپ در جریان گفت وگوی تلفنی با 
رئیس جمهور اوکراین، از او خواسته است دستور 
مالی  تخلفات  درخصوص  را  تحقیقاتی  انجام 
احتمالی پسر »جو بایدن« معاون وقت »بــاراک 
اوباما« رئیس جمهور آمریکا صادر کند. به گفته 
افشاگرها، ترامپ حتی ارائه کمک های نظامی 
به اوکراین را منوط به پذیرش این خواسته کرده 
است.»نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان به 
همراه دیگر نمایندگان حزب دموکرات، این اقدام 
ترامپ را مصداق سوءاستفاده از قدرت خوانده  و 
به همین دلیل روند استیضاح وی را کلید زده اند.
برهمین اساس، کمیته قضایی مجلس نمایندگان 
آمریکا در هفته های اخیر چندین مقام دولت ترامپ 
از جمله نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا و »ماری 
یووانوویچ« سفیر سابق این کشور در اوکراین را برای 
ارائه توضیحات درباره ماجرای »اوکراین گیت« به 
کنگره احضار کردند و حتی از »مایک پنس« معاون 
ترامپ نیز خواسته شده در این زمینه با کمیته 
قضایی همکاری کند اما ماجرا از زمانی پیچیده تر 

شد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز 
جمعه  همزمان با ادای توضیحات یووانوویچ در 
مجلس نمایندگان، توئیت هایی منتشر کرد و در 
یکی از آن ها نوشت: »هر جایی که ماری یووانوویچ 
رفت، وضعیت بد شد. این خانم کارش را از سومالی 
آغاز کرد. چه شد؟ بعد به اوکراین می رسیم، جایی 
مکالمه  دومین  در  جدیدش  رئیس جمهور  که 
تلفنی با من نظر مساعدی درباره او نداشت. این 
حق بالمنازع رئیس جمهور آمریکاست که سفیرها 
را منصوب کند«.»آدام شیف« رئیس دموکرات 
کمیته اطالعات مجلس نمایندگان هنگام ادای 
شهادت یووانوویچ توئیت های ترامپ را نشان داد 
و از سفیر پیشین ایاالت متحده در اوکراین نظرش 
را درباره آن ها پرسید.یووانوویچ گفت: »نمی توانم 
بگویم رئیس جمهور آمریکا در تالش است چه 
چیزی بگوید، اما به نظرم تاثیرش تهدیدآمیز است«.
دموکرات ها که اکثریت مجلس را در اختیار دارند 

نیز اظهارات ترامپ را »تهدیدآمیز« خوانده اند.
یووانوویچ که به عنوان سومین شاهد در ادامه 
تحقیقات درخصوص اتهام سوءاستفاده دونالد 
ترامپ از قــدرت، به طور علنی در مقابل  کمیته 
اطالعاتی کنگره آمریکا حاضر شد، یک دیپلمات 
حرفه ای و یکی از مقام های ارشد وزارت خارجه 
آمریکاست.او در آخرین سال ریاست جمهوری 
اوباما به سفارت آمریکا در اوکراین منصوب شد و 
تا دو سال بعد و ِمی 20 ۱۹ میالدی )اردیبهشت( 

که توسط دونالد ترامپ برکنار شد، در این سمت 
باقی ماند.بنا به شهادت پیشین او در پشت درهای 
بسته، برکناری یووانوویچ به دنبال تالش »رودی 
جولیانی« وکیل ترامپ و چند نفر دیگر برای تخریب 
او انجام شده بود. جولیانی، یووانوویچ را متهم کرده 
که علیه ترامپ سخن گفته اما او، آن را تکذیب کرده 
است.برخی تحلیل گران بر این باورند که جولیانی 
و دیگر مقام های ارشد کاخ سفید، یووانوویچ را 
به  عنوان مانعی در راه پیگیری سیاست آمریکا 

درخصوص اوکراین تلقی کرده اند.

اهمیت شهادت یووانوویچ	 
در حالی که نخستین نشست علنی تحقیقات 
در  گذشته  هفته  چهارشنبه  ترامپ  استیضاح 
مجلس نمایندگان برگزار شد و » ویلیام تیلور« 
سرپرست سفارت آمریکا در اوکراین در این جلسه، 
به افشاگری درباره کانال جانبی سیاست خارجی 
کاخ سفید با محوریت جولیانی پرداخت، اما نشست 
جمعه با تحقیق از ماری یووانوویچ، بازتاب بیشتری 
در رسانه های آمریکایی و در میان نمایندگان 
نمایندگان داشت.نمایندگان مجلس  مجلس 

آمریکا معتقدند، اخراج یک مقام به انگیزه استفاده 
از ابــزار فساد بسیار ناپسند است؛ بر این اساس 
حزب دموکرات آمریکا در تالش است که ثابت 
کند برکناری یووانوویچ بخشی از تالش مقام های 
طرفدار دونالد ترامپ برای اعمال نفوذ شخصی در 
اوکراین است.دموکرات ها معتقدند، هدف ترامپ 
از این برکناری، انتصاب فردی به جانشینی او بوده 
که با فشارهایی که تحقیقات سیاسی )علیه بایدن( 
می توانسته به کــارزار انتخاباتی ترامپ در سال 
آینده کمک کند، همراهی کند.همچنین شهادت 
برخی دیگر از مقام های پیشین نشان می دهد، به 
دنبال برکناری یووانوویچ، رودی جولیانی در صدر 
تالش هایی قرار گرفته که رئیس جمهوری اوکراین 
را برای اعالم آغاز تحقیقات درباره جو بایدن تحت 
فشار بگذارد اما در نهایت باید دید تحقیقات برای 
استیضاح ترامپ چه رونــدی را طی می کند، آن 
هم در حالی که پلوسی اقدامات ترامپ را نوعی 
»رشــوه« خوانده است.با توجه به شرایط پیش 
آمده، بسیاری معتقدند پایان ماجرای استیضاح 
هرچه باشد، قدرت ترامپ در کاخ سفید را به افول 

نزدیک تر می کند. 

»اوکراین گیت« در ایستگاه شهود 
در دومین جلسه تحقیقات استیضاح ترامپ با حضور سفیر سابق آمریکا چه گذشت؟ 

عراق همچنان ناآرام
 معترضان در بصره،دوباره ورودی های

 بندر ام القصر را بستند 

در بیست و دومین روز از دور دوم تظاهرات های مردمی عراق، 
بار دیگر معترضان در بصره، خود را به میدان نفتی »مجنون« 
رساندند و با بستن ورودی های این میدان، مانع ورود کارمندان 
و حضور آن ها در محل کارشان شدند. میدان نفتی مجنون 
واقع در جنوب عراق سومین میدان بزرگ نفتی جهان است 
که ذخایر آن به ۱2.6 میلیارد بشکه می رسد.همزمان با تجمع 
شماری از معترضان در میدان نفتی مجنون، شمار دیگری از 
تظاهرات کنندگان ورودی هــا و کلیه جاده های منتهی بندر 
ام القصر را  بستند و فعالیت در این بندر فلج شده است.مقامات 
امنیتی در بصره نیز در حال مذاکره با معترضان برای بازکردن 
کلیه ورودی هـــای بندر و از سرگیری فعالیت آن هستند. از 
ســوی دیــگــر،در اثــر انفجار بمبی که در یکی از خــودروهــا در 
نزدیکی میدان التحریر بغداد کار گذاشته شده بود، یک نفر 
کشته شد و ۱6 نفر زخمی شدند. بغداد و استان های عراق 
شاهد برگزاری تظاهرات  »جمعه پایداری« بودند. در اثر انفجار 
بمبی صوتی در نزدیکی میدان الحبوبی در مرکز ناصریه در 
استان ذی قار در جنوب عراق ۱۱ نفر زخمی شدند که برای 
مداوا به بیمارستانی در نزدیکی محل انفجار انتقال یافتند. 
همزمان،آیت ا... سیستانی، روز جمعه از اعتراض های  مردمی 
حمایت کــرد و گفت که عــراق هرگز شبیه به دوران پیش از 
اعتراضات نخواهد شد.وی از مقام های عراق خواست تا هرچه 
سریع تر به درخواست های معترضان واکنش نشان دهند.او در 
سخنانی که توسط نماینده اش در نمازجمعه کربال بیان شد، 
گفت: »اگر کسانی که در قدرت هستند فکر می کنند می توانند 
با تعلل، از زیر بار اصالحات واقعی شانه  خالی کنند، واقعا دچار 
توهم هستند.« آیت ا... سیستانی بر لزوم تسریع در تصویب یک 
قانون عادالنه و بی طرف برای انتخابات عراق تاکید کرد و گفت 
تصویب قانونی که چنین فرصتی را برای رأی دهندگان ایجاد 

نکند، غیرقابل قبول و بی فایده خواهد بود.

ترامپ خواهان 4 برابر شدن پرداخت های ژاپن برای استقرار نیروهای آمریکایی شد 

 باج خواهی دوباره 
آمریکا در شرق آسیا

رایزنی احزاب سیاسی لبنان در حالی که 
برای انتخاب نخست وزیر جدید روند مثبتی 
داشته و احتمال معرفی نخست وزیــر در 
روزهای آینده زیاد است، اما اعتراض ها نیز 
همچنان در مناطق مختلف ادامه دارد.منابع 
خبری به نقل از »جبران باسیل«، وزیر خارجه 
دولت مستعفی لبنان اعالم کردند که رایزنی 
احزاب برای معرفی نخست وزیر جدید این 
کشور که باید از میان اهل سنت باشد، به 
»محمد الَصَفدی« رسیده است.الَصَفدی 
75 ساله در دولت های فواد سنیوره، سعد 
الحریری و نجیب میقاتی به عنوان وزیر 
ــت.وی در دولت  مشغول فعالیت بــوده اس
سنیوره به عنوان وزیر امور عمومی و حمل و 
نقل و همچنین وزیر امور اقتصاد و تجارت، در 
دولت سعد الحریری به عنوان وزیر اقتصاد و 
در دولت نجیب میقاتی نیز وزیر دارایی بوده 
ــت.در همین حــال، الَصَفدی که عضو  اس
پارلمان لبنان نیز بود   در انتخابات سال های 
2000، 2005 و 200۹ راهی پارلمان 
شد.معرفی احتمالی الَصَفدی به عنوان 
نخست وزیر جدید لبنان بیانگر این است 
که تاکتیک سعد الحریری برای بازگشت 
به نخست وزیری با کسب امتیازهای ویژه 
سیاسی جواب نداده است.در همین حال، 
معرفی احتمالی الَصَفدی گویای این است 
که جریان ها و احزاب بزرگ لبنان شرایط 
حساس کنونی این کشور را درک کرده و 
درصــدد هستند مانع ورود لبنان به دوره 

ــون، رئیس  خأل سیاسی شوند.میشل ع
جمهور لبنان پس از این که سعد الحریری 
روز 30 اکتبر از نخست وزیــری این کشور 
استعفا کرد، تالش های زیادی انجام داد تا 
از طریق رایزنی با احزاب لبنانی مانع طوالنی 
شدن دوره موسوم به »تصریف االمور« در این 
کشور شود.در این دوره، نخست وزیری که 
استعفا کرد تا معرفی نخست وزیر جدید به 
کار خود ادامه می دهد، اما فقط حق اداره 
امور را دارد.در حالی که گمانه زنی ها درباره 
معرفی نخست وزیر جدید افزایش یافته، اما 
تظاهرات مردمی در مناطق مختلف لبنان در 
روزهای اخیر بار دیگر بیشتر شده، به نحوی 

که یکی از معترضان نیز کشته شده است.

نقش شبکه های مجازی در تحریک 	 
معترضان

در آغاز دور جدید تظاهرات مردمی لبنان 
شبکه های مجازی معاند نقش اصلی را ایفا 
کردند زیرا این شبکه ها با تحریف سخنان 
میشل عون، سعی کردند معترضان را علیه 
عون سازمان دهی کنند.میشل عون هفته 
گذشته اعالم کرد که خواستار گفت وگو 
ــت، امــا رهبر معترضان  با معترضان اس
ایــن اظــهــارنــظــر عون  مشخص نیست؛ 
مطابق با واقعیت های تظاهرات در لبنان 
بود.»سعدا... زارعی« کارشناس مسائل 
غرب آسیا معتقد است که یکی از شاخصه 
های تظاهرات در لبنان و عراق این است 

که این تظاهرات فاقد رهبر مشخصی است. 
بازیگران  مخالفان عمدتًا تحت حمایت 
خارجی با تحریف اظهارات میشل عون، 
معترضان لبنانی را به بــرگــزاری مجدد 
رئیس  بــا  ضدیت  محوریت  بــا  تظاهرات 
جمهوری این کشور سوق دادند.موضوع 
ــه انــتــشــار خبرهایی  دیــگــر ایــن اســت ک
در خصوص توافق احزاب لبنانی با محمد 
الَصَفدی برای تصدی پست نخست وزیری 
نیز با اعتراض معترضان مواجه شد چرا که 
معترضان بیان می کنند الَصَفدی در دو 
دهه اخیر یا به عنوان نماینده پارلمان یا به 
عنوان وزیر در قدرت حضور داشته است 
و چهره ای تــکــراری محسوب می شود.
با انتخاب  بنابراین بخشی از معترضان 
احتمالی الَصَفدی به عنوان نخست وزیر 
جدید مخالف هستند و به اعتراض ها در 
قالب بستن خیابان ها و مسیرها و اعتصاب 
ادامه می دهند اما مهم ترین چالشی که 
پیش روی محمد الصفدی قــرار دارد از 
جانب همان کسانی است که سعد حریری 
را به استعفا واداشتند یا سعی کردند حرکت 
اعتراضی فراجناحی را مصادره کنند و 
بر آن سوار شوند. از این رو اگر این افراد 
نتوانند از محمد الصفدی یا هر نامزد دیگر 
ضمانت های الزم را برای تامین خواسته 
های خود دریافت کنند حداقل بخشی از 
معترضان را علیه وی تحریک خواهند کرد تا 
لبنان همچنان در خأل سیاسی باقی بماند. 
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حمایت پهلوی، رجوی 
و پمپئو و شیفت 

فوق العاده بی بی سی
انجام تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای 
کشورمان، خیلی زودتــر از آن چه تصور می 
شد، خارج نشینان را به ذوق و تکاپو وادار کرد. 
تلویزیون بی بی سی فارسی در اقدامی نادر و 
بسیار کم سابقه، پخش زنده برنامه های خود 
را دو ساعت زودتر از روزهای معمول آغاز کرد 
و در کنار شبکه ســعــودی ایـــران اینترنشنال 
تقریبًا تمام برنامه های خود را به مسئله گرانی 
بنزین در ایــران اختصاص داد. مریم رجوی 
همان  منافقین  تروریستی  گروهک  سرکرده 
جمعه شب با انتشار یک عکس همراه با  خنده 
از خود از اغتشاشات حمایت کــرد. کــاری که 
رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایــران نیز انجام 
داد. همزمان با این درگیری ها مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا در سخنانی کوتاه به صورت 
غیرمستقیم به اعتراضات ایــران اشــاره کرد و 
ــروز شاهد مبارزه مــردم ایــران برای  گفت: »ام
دستیابی به آزادی هستیم.« همزمان خبرگزاری 
مهر نیز گزارش داد: پس از اعالم رسمی دولت 
درباره اصالح قیمت بنزین بسیاری از کانال ها 
و شبکه های فارسی زبان خارج از کشور به ماجرا 
ورود کرده اند و با آموزش اغتشاش، باعث شدند 
این مطالبات مردمی به سمت آشوب کشیده 
شود. در همین حال  حسام الدین آشنا، مشاور 
رئیس جمهور شب گذشته در مطلبی در کانال 
داخلی  »فرصت طلبان  نوشت:  خود  شخصی 
مرتکب  دیگری  راهــبــردی  اشتباه  خارجی  و 
شدند.  ایران نه عراق است و نه لبنان.  سفارت 
آمریکا هم سال هاست که بسته شده است.  ما 
ایرانیان اجازه نخواهیم داد رسانه های مزدور 
برای ما تعیین تکلیف کنند.  شب دراز است و 

قلندر بیدار« 

ویژه های خراسان  

چهره ها و گفته ها 

اخبار کوتاه 

مجلس اول، مجلس خوبی بود

آیت ا... موحدی کرمانی گفت: سال های ابتدای 
انقالب و مجلس اول، مجلس خوبی بود. در آن 

ــای سالم  مجلس انــســان ه
و صالحی بودند اما بدون 
تعارف می گویم که االن این 

طور نیست. /ایسنا

تنها راه پیروزی در انتخابات 
ائتالف است

هدف  اگــر  گفت:  رفسنجانی  هاشمی  محمد 
پیروزی در انتخابات اســت، راهــی جز ائتالف 
وجود ندارد و این ائتالف باتوجه به سیاست ها و 
خط مشی ها تعیین می شود. بحث هایی هم که 
در رسانه ها یا فضای مجازی مطرح می شوند، 
معموال  زیـــرا  باشند  عمل  ــالک  م نمی توانند 

تــصــمــیــم گــیــری دربــــاره 
ائتالف در لحظات آخر و 

با بررسی کاندیداها 
انجام می شود ./

نامه نیوز

ملت عراق قدردان ایرانی ها هستند

حجت االســالم سید صدرالدین قبانچی امام 
ایــران  جمعه نجف، گفت: جمهوری اسالمی 
همیشه در کنار ملت عراق بوده و در مبارزه با 
جریان تروریستی داعش به آن کمک شایانی 
ارائه کرده است و نباید به صداهای شاذ و اندکی 
که بر طبل تفرقه میان این ملت می کوبند، توجه 

داشــت. ملت عــراق به علت 
ــدردان  ایـــن کــمــک هـــا، قـ
ایرانیان هستند و از آنان 

کنند./ مــی  تشکر 
رسا

 واکنش وکیل »فریدون«
 به بازداشت »دانیال زاده«

وکیل حسین فریدون اعالم کرد: پرونده موکلم 
به دلیل دستگیری دانیال زاده مجدد بررسی 
با  گفت وگو  در  سرتیپی  شد.حسین  نخواهد 
ــارس، گفت: پرونده موکلم حسین فریدون  ف
اکنون مختومه است و بعید می دانم که پرونده 
و اتهامات آقای دانیال زاده ربطی به موکل بنده 
داشته باشد و پرونده حسین فریدون در تمام 
ــاره  موضوعات رسیدگی شــده اســـت.وی درب
آخرین وضعیت موکلش افزود: حسین فریدون 
از همان روزی که به بازداشتگاه اویــن رفته ، 

خروجی از بازداشتگاه نداشته است. 

چمران: فهرست جریان اصولگرا 
با آرای عمومی تدوین می شود

عضو شورای ائتالف جریان های انقالب با بیان 
این که هنوز به مصادیق کاندیداها  نرسیدیم، 
اظهار کــرد: تــالش می کنیم تا از مــردم کمک 
بگیریم و نظر آن هــا را دخیل بدانیم . مهدی 
چمران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با 
بیان این که در همه استان ها شورا هایی را شکل 
می دهیم، ادامه داد: این شورا ها حدود ۳۰ نفر 
هستند که از قشرهای مختلف تشکیل می شوند 
و با ایجاد مجمع، در بین کاندیدا ها افــرادی را 
انتخاب می کنند و کاندیدا های مورد نیاز را به 
آرای عمومی می گذاریم و نظرسنجی می کنیم 
تا چه کسانی در لیست قرار گیرند.وی افزود: 
امیدواریم این حرکت با کمک مردم، نیرو های 
انقالبی و تمام گروه هایی که با یکدیگر ائتالف 
کردند شکل گیرد تا مردم بیشترین سهم را در 

انتخاب نهایی و تعیین لیست داشته باشند.

پاسخ نماینده ایران به مقام 
اسرائیلی در نشست سازمان ملل

کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
با تصویب قاطع هشت قطعنامه ضد اسرائیلی،  
اقدامات این رژیم در نقض سیستماتیک حقوق 

بشر مردم فلسطین را محکوم کرد.
بر اساس این گزارش دراین نشست ، نماینده 
اتهامات نماینده رژیم  به  کشورمان در پاسخ 
صهیونیستی علیه ایران در حمایت از اقدامات 
جنبش حماس و سازمان جهاد اسالمی علیه آن 
رژیم تاکید کرد: با تصویب قطعنامه های ارائه 
شده به کمیته، جامعه جهانی بار دیگر حمایت 
ــردم فلسطین و حق تعیین  قاطع خــود را از م
سرنوشت آنان اعالم کرد و خواستار پاسخ گویی 
رژیم صهیونیستی به دلیل جنایاتی شد که علیه 
مردم فلسطین از جمله زنان و کودکان مرتکب 

شده است.

سرگردانی 2 ساله یک پیشنهاد 
مهم در دولت

در حالی که طبق ماده ۶۰ قانون تقویت و توسعه 
استاندارد مصوب آذرماه سال ۹۶ مقرر شده بود 
آیین  نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه 
از تاریخ تصویب آن به تصویب کابینه برسد، این 
پیشنهاد در تابستان سال گذشته به هیئت دولت 
واصل شد اما در آن زمان به دالیل اجرایی و قانونی 
متعدد، مــورد تایید اعضا قــرار نگرفت اما چند 
هفته ای است یکی از مسئوالن اجرایی، مجدد 
درخواست بررسی کارشناسی این پیشنهاد را 

مطرح و پیگیری کرده است.

دستور قضایی برای لغو بخشنامه 
یک مسئول قضایی

در حالی که یک مسئول استانی در دستگاه 
قضایی، با صدور بخشنامه ای در سال ۱۳۹۶ 
ثبت احکام طالق در دفاتر مربوطه را منوط به 
نامه خود کرده بود، با شکایت یکی از شهروندان 
به دستگاه قضایی و تشریح این موضوع که دستور 
مذکور مغایر با قانون حمایت از خانواده مصوب 
ســال ۱۳۹۱ بــوده و صادرکننده ایــن ابالغیه 
اختیاری بــرای اجبار شهروندان نـــدارد، طی 
روزهای اخیر این بخشنامه به دلیل عدم رعایت 
قانون لغو و به نهادهای مربوطه در آن استان اعالم 

شده است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

 گزارش ها از اغتشاش در تجمعات اعتراضی 
به گرانی ناگهانی بنزین 

در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین، صبح و 
عصر روز گذشته تعدادی از شهرهای کشور 
شاهد تجمعات پراکنده بود. در حالی که در 
برخی مناطق کشور این تجمعات به آرامی 
برگزار شد و حتی مردم تاکید داشتند که 
به دنبال اغتشاش و آسیب به اموال عمومی 
نیستند، اما در تعدادی از شهرها و مناطق، 
آتش زدن برخی بانک ها، خودروها و  دیگر 
اماکن عمومی، رنگ خشونت و اغتشاش به 
تجمعات اعتراضی داد و آن را منحرف کرد. 
به آتش کشیده شدن یک بانک در اصفهان، 
ترافیک سنگین در تهران، استفاده پلیس از 
گاز اشک آور در یکی دو شهر کشور و آسیب 
دیدن برخی اموال عمومی، از جمله اتفاقات 
مهم تجمعات دیروز بود. جمعه شب نیز در 
سیرجان یک نفر به ضرب گلوله و به طرز 
مشکوکی کشته شد که فرماندار سیرجان 
درایــن بــاره از بررسی موضوع در پزشکی 
قانونی خبر داد.بــراســاس گــزارش منابع 
خبری  از جمله سایت انتخاب روز گذشته 
درشــیــراز،  گرگان،  خــرم آبــاد،  قــم،  ایــالم و 
سنندج،  تبریز،  بوشهر،  اصفهان،  کــرج، 
 دورود و... برخی رانندگان با خاموش کردن 
خودروهایشان و ایجاد ترافیک،  نارضایتی 
خود را از نرخ جدید بنزین اعالم کردند. در 
شهرهایی مانند همدان، شهرکرد و اردبیل 
این تجمعات بسیار کوتاه بود و پس از ساعتی 
شرایط خیابان هایی که شاهد اعتراض 
مردم بود به حالت عادی بازگشت. با این 
حال در شیراز اعتراض ها با اقدامات برخی 

عناصر به اغتشاش کشیده شد  .
در اصفهان به رغــم ایــن که در چند نقطه 
تجمعات مسالمت آمیزی برگزار شد، اما 
عصر دیروز در خیابان شیخ طوسی، فضا به 
صورت ناگهانی تغییر کرد و با ورود عده ای، 
اموال عمومی آسیب دید و شعبه بانک شهر 

در این خیابان به آتش کشیده شد. 
البته روز گذشته در تهران به دلیل بارش 
برف در چند اتوبان بــزرگ، ترافیک های 
سنگین ایجاد شده و ظاهرا همین مسئله 
موجب غنیمت دانسته شدن فضا توسط 
برخی رانندگان و خاموش کــردن برخی 
اتومبیل ها شد. در تهران  در برخی نقاط 
به دلیل طوالنی شدن ترافیک افــرادی از 
خــودروهــای خود پیاده شدند که این امر 

تجمعات پراکنده ای را شکل داد. 
اما عجیب ترین اتفاق دیروز تهران   خالی 
کــردن یک کامیون سنگ در میان مردم 
بود که فیلم آن به سرعت در فضای مجازی 
منتشر شد. برخی کاربران اعالم کردند  
مردم به علت تالش راننده این کامیون برای 

ایجاد اغتشاش با وی برخورد کرده اند.
ــارس در شهریار و مالرد  ــزارش ف بنا بر گ
تجمعی  مسالمت آمیز و آرام برگزار  شد. 
همزمان یک منبع آگاه با بیان این که پلیس 
برخی از سارقان با صورت های پوشیده 
را که در حال سرقت اموال عمومی از یک 
دستگیر  بودند  اسالمشهر  در  فروشگاه 
کردند به خبرگزاری مهر گفته اســت: در 
با  نقابدار  زنــان  کشور  مناطق  از  برخی 
نمادهای روشن عضویت در گروهک های 
ضد انقالب دستگیر شــده انــد که برخی 

مسلح بودند. 

هشدار داد ستان کل کشور 	 
در همین حال فیلم های متعددی از برخی 
شهرهای کشور منتشر می شود که در آن 
معترضان از مردم می خواهند که به اموال 
از  نرسانند.  آسیب  خصوصی  و  عمومی 
جمله در یکی از اعتراضات خرم آباد شعار 
»نه شورش نه بلوا فقط حق فقرا« سرداده 
ــد. همزمان حجت االســـالم منتظری  ش
دادستان کل کشور با اشــاره به این که با 
اخاللگران و مسببان بی نظمی عمومی 
برخورد می کنیم، گفت: مطمئنًا مردم خط 

خود را از اخاللگران جدا می کنند. 
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جامعه

 پاسخ وزارت بهداشت
  به ادعای ناسالم بودن
 برخی مواد غذایی

ــاع رسانی  رئیس مرکز روابـــط عمومی و اط
وزارت بهداشت به برخی فضاسازی ها به ویژه در 
شبکه های اجتماعی مبنی بر ناسالم بودن بعضی 
فراورده های غذایی از جمله فراورده های غذایی 
بر پایه ذرت واکنش نشان داد و آن را جنگ 
روانــی برنامه ریزی شده برای تشویش اذهان 
و افکار عمومی خواند.دکتر کیانوش جهانپور 
به ایسنا گفت:  طبیعتا با توجه به دغدغه های 
عمومی درباره سامت، یکی از حوزه های اصلی 
محل مانور این جریانات، حوزه سامت است و 
ایجاد تشویش اذهان و افکار عمومی در زمینه 
سامت افراد می تواند موجب افزایش اضطراب 
اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی شود. شایعات مکرری دربــاره ناسالم 
بودن فراورده های غذایی یا ایجاد نگرانی های 
ــاذب در خصوص سامت عمومی و ... در  ک
سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته و مقابله 
با آن از یک سو با اقدامات امنیتی و انتظامی 
امکان پذیر است و از سوی دیگر با ارتقای سواد 

رسانه ای و سواد سامت جوامع. 
ــاع رسانی  رئیس مرکز روابـــط عمومی و اط
وزارت بهداشت در پایان صحبت هایش با تاکید 
بر لزوم افزایش سواد رسانه ای و سواد سامت 
ــوده ای که هرگز  جامعه گفت: یک روز ذرت آل
همه  که  روغنی  دیگر  روز  نشده،  کشور  وارد 
مردم استفاده می کنند، جایی واکسیناسیون 
به عنوان بزرگ ترین توفیق جامعه ایرانی در 
مهار بیماری های واگیر، آب آشامیدنی، داروی 
ایــرانــی، تولیدات داخلی، توهم سرنگ های 
آلــوده تا نوعی از نوشابه و قرص استامینوفن 
و بکلوفن و... دستاویز این جنگ روانــی قرار 
می گیرد و سوای برخوردها و اقدامات انتظامی 
و اطاعاتی، مهم ترین گام در برخورد با این 
اخبار  مقابل  در  جامعه  مصون سازی  معضل، 
بی پایه و اساس به ویژه با مبدا نامشخص است 
و در ارتقای ســواد رســانــه ای، ســواد سامت و 
نیز ارتقای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، 
نهادهای مسئول به ویژه نظام سامت در این 
زمینه و همچنین رسانه های گروهی رسمی و 

باهویت، نقش و مسئولیتی مضاعف دارند.

اخبار
افزایش قیمت بنزین ،کرایه ها و خدمات تاکسی ها را تحت تاثیر قرار داد

روز مسافران نقره داغ!
گروه اجتماعی- با وجود تاکیدهایی که افراد مسئول 
در بخش های مرتبط با حمل و نقل عمومی از جمله 
تاکسیرانی برای تغییر نیافتن نرخ کرایه تاکسی ها 
داشتند، اما روز گذشته وضعیت ارائه خدمات و نرخ 
کرایه تاکسی ها تحت تاثیر افزایش قیمت بنزین رقم 
خورد. برای نمونه، کرایه تاکسی بین شهری در مسیر 
بجنورد-مشهد که پیش از این 29 هزارتومان بود، 
ــروز به 40 هــزار تومان رسید. همچنین با وجود  دی
اطاعیه های دو شرکت مهم تاکسی اینترنتی مبنی 
ــوارد نرخ  برافزایش نیافتن نــرخ هــا، امــا در یکی از م
مسیری که در روزهای گذشته  8 و 10هزار تومان تعیین 
می شد،   روز گذشته 10 و 14 هزار تومان تعیین شده 
بود. اگرچه به دلیل اختال در اینترنت، خدمات این 
دو شرکت تقریبا با مشکل مواجه بود. پیگیری های ما 
همچنین حاکی است، کرایه یک آژانس تاکسی تلفنی 
در مسیر 10 هزار تومانی به 12 هزار تومان افزایش داده 
شد. البته در یک آژانس دیگر نیز صاحب آژانس اعام 
کرد امروز)دیروز شنبه( فعا افزایش قیمت نداریم. 
عاوه بر این موارد  پیگیری های ما از شهر تهران نیز 
حاکی است، برخی مسیرهایی که هر روز تعداد زیادی 
تاکسی در آن منتظر مسافر بودند، دیروز شنبه خالی 
از حضور تاکسی ها بود. در حالی که مسئوالن وعده 
داده اند برای ناوگان حمل ونقل عمومی سهمیه های 
ویژه در نظر گرفته خواهد شد.عادل اردشیری رئیس 

انجمن  صنفی رانندگان دیروز گفت:  سهمیه ۶0 لیتری 
تاکسی های کرایه برون شهری در بسیاری از استان 
ها کفاف یک روز را هم نمی دهد. با توجه به فرسوده 
بــودن بخش عمده ایــن ناوگان و بــاال بــودن پیمایش 
روزانه تاکسی های کرایه برون شهری، کارت سوخت 
تاکسی های برون شهری فقط ۶0 لیتر شارژ شده است 
درحالی که در برخی استان ها هر راننده حدود دو هزار 

لیتر سوخت در ماه مصرف دارد.

وعده وزیر برای سرویس مدارس       
دیروز همچنین وزیر آموزش و پرورش درباره سوخت 
سرویس مدارس گفت: سرویس مدارس متناسب 
با مسافتی که طی می کنند و مصرف سوختی که 
ــد، سهمیه سوخت خواهند گــرفــت. در این  دارنـ
زمینه مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی  شهری کشور 
هم بیان کرد: به طور میانگین پیمایش هر سرویس 
مدرسه در طول روز بین 10 تا 20کیلومتر است 
و پیشنهاد داده ایـــم که ماهی 120 لیتر سهمیه 
بنزین خودروهای سرویس مدارس باشد.گزارش 
خراسان حاکی است، با وجود وعده های افزایش 
سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی، منطق 
حکم می کرد که تمامی زوایا و برنامه های الزم برای 
سهمیه ها از قبل پیش بینی می شد که همزمان با 

افزایش قیمت بنزین به اجرا در می آمد. 

عضو کمیسیون آموزش

فرزندان اکثر مسئوالن در 
مدارس خاص تحصیل می کنند 

عضو کمیسیون آمــوزش و تحقیقات مجلس به 
مشکات ناشی از تنوع مدارس اشاره کرد و گفت: 
اکثر مــدارس شبانه روزی تعطیل هستند؛ در 
مهاجرت از روستا به شهرها سیاست های آموزش 
و پرورش دخیل است زیرا بسیاری از خانواده ها 
به خاطر مدارس و استعدادیابی فرزندان خود 
به شهرها مهاجرت می کنند. به گزارش فارس، 
ــه داد: استعدادیابی باید  اعـــزازی ملکی ادام
در تمام مدارس فعال باشد اما در کل تمام این 
بحث ها به اسم فقرا و به کام اغنیاست. اعزازی 
اضافه کــرد: در توزیع امکانات آموزشی باید 
عدالت  وجود داشته باشد؛ این موضوع به این 
معنی نیست مدارسی را که امکانات مناسب 
دارند، حذف کنیم بلکه بعضی از مدارس، مردم 
را مجبور می کنند که شهریه بپردازند؛ دلیل این 
که این مدارس به پرداخت شهریه دامن می زنند 
همان اسم شان اســت.مــدارس دولتی شهریه 
نمی گیرند چون اسم خاصی ندارند؛ با نام  گذاری 
برخی مدارس به عنوان مثال هیئت امنایی به 
طور سیستم وار مردم فقیر و غنی را از هم جدا 
کردیم؛ اکثر فرزندان مسئوالن در مدارس خاص 
مشغول تحصیل هستند به همین دلیل است که 

حاضر به حذف تنوع مدارس نیستند!

آزمون ورودی مدارس سمپاد 
همچنان برگزار می شود

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان 
ــوزان از دوره ابتدایی و  گفت: معرفی دانــش آم
ــون ورودی  طرح شهاب سبب نمی شود که آزم
سمپاد نگیریم. به گزارش مهر، فاطمه مهاجرانی 
گفت: مـــدارس استعدادهای درخــشــان برای 
آزمــون ورودی پایه هفتم، با همان روال قبل 
یعنی برگزاری یک آزمون که از جنس پیشرفت 
تحصیلی نباشد، اقدام خواهند کرد و حتمًا برای 
ورودی های جدید ابزاری از جنس آزمون خواهیم 
داشت. وی افزود: امیدوار هستیم در سال های 
آینده با همکاری معاونت آموزش ابتدایی بتوانیم 
مدل آزمــون را تغییر بدهیم اما تا زمانی که این 
اتفاق نیفتاده است حتمًا آزمون برگزار خواهد شد.

شــرایــط جــوی کــه طــی  امـــروز و فــردا 
شمالی  مناطق  و  شهرها  دوشنبه، 
کشور تجربه خواهند کرد و با »بارش 
سنگین برف« همراه است، پدیده ای 
ــک دهـــه گــذشــتــه اســت  ــی ی نـــادر ط
کــه مــردم کــشــورمــان را شگفت زده 
خواهد کرد. برخی گزارش های آب 
و هوایی  دلیل ایــن پدیده جــوی  را 
ورود یک »سردچال قطبی« از نواحی 
کرده  قلمداد  کشورمان  به  شمالی 
ــد کــه نتیجه آن، بــارش سنگین و  ان
مناطق  اکــثــر  در  ــرف  ب غیرمنتظره 
ــت. بنابر گــزارش  شمالی کشور اس
ــب بـــارش بـــرف در  هـــا، از جمعه ش
بسیاری از مناطق کشور آغــاز شده 
به گونه ای که طی دیروز در ارتفاعات 
محور هراز، چالوس، فیروزکوه و محور 
ــارش برف  کیاسر ــ سمنان  شاهد ب
بودیم.همچنین تسنیم در گزارشی 
به  ــال قطبی«  ــردچ آورد:  ورود »س
کشور  بنابر برخی پیش بینی ها باعث 
رقم خوردن پاییزی بسیار نادر طی یک 
دهه گذشته در کشور خواهد شد.در 
همین حال، صادق ضیائیان مدیرکل 
پیش بینی و هشدار سریع سازمان 

سردچال  پدیده  گفت:  هواشناسی 
قطبی را تایید نمی کنم و نمی دانم 
این شایعه از کجا نشئت گرفته و دست 
به دست می چرخد، اما می دانیم که 
نفوذ جریان هوای سرد را داشتیم، در 
واقع با نفوذ هوای سرد از عرض های 
باالتر شاهد کاهش در نقاط مختلف 
کشور به ویژه مناطق شمالی هستیم. 
وی درباره این که گفته می شود، بارش 
این میزان برف و کاهش دما در پاییز 
غیرمنتظره و نادر بوده است، افزود: 
فکر نمی کنم نادر و غیر معمول باشد.   

سردچالی چیست؟       
سردچال یا کم فشار بریده، فرودی 
است که در شاخص مداری از جریان 
اصلی بادهای غربی بریده شده و به 
صورت یک کم ارتفاع پر از هوای سرد 
در منطقه گرم جنوب بادهای غربی 
قرار می گیرد و ناپایداری ایجاد می 
کند. سرچال مانند موج های کوتاه در 
ناحیه زیرین خود ناپایداری به وجود 
می آورد و چون بیشتر اوقــات در یک 
ــارش های  منطقه ساکن می ماند ب

درازمدت را منجر می شود. 

ورود »سردچال قطبی«به کشور؟

قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نهایی شد
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
تکمیلی  بیمه  جدید  داد  ــرار  ق انعقاد  از  اجتماعی  تأمین 
بازنشستگان سازمان خبر داد و گفت: در قــرار داد جدید 

سقف تعهدات درمانی 1۵ درصــد افزایش یافت. بیات در 
خصوص بیمه تکمیلی جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی 
به   مهر گفت: قرارداد جدید از ۳0 آبان به مدت یک سال اعتبار 

دارد. تا اول آذرماه سال آینده بازنشستگان می توانند برای 
استفاده از خدمات درمانی به مراکز درمانی طرف قرارداد 

مراجعه کنند و از بسته جدید تکمیل درمان بهره مند شوند.
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چهره ها و خبر ها

داریوش مهرجویی فیلم برداری 
»المینور« به تهیه کنندگی رضا 
درمیشیان را به پایان رسانده. او 
هنوز فرم حضور در جشنواره فیلم 
فجر را پر نکرده و معلوم نیست 

این اثر در جشنواره رونمایی می شود یا خیر.

گالره عباسی به جمع بازیگران 
کارگردانی  به  »شهربانو«  فیلم 
شده  اضافه  بحرالعلومی  مریم 
ــدر عرفایی  ــــت. فــرشــتــه صـ اس
دیگر  از  ــاری  ــف غ محمدرضا  و 
بازیگرانی هستند که در این فیلم 

اجتماعی بازی می کنند.

مهرداد صدیقیان فیلم »سونامی« 
اثرمیالد صدرعاملی را در نوبت 
اکران دارد. او و بهرام رادان نقش 
دو تکواندوکار را بازی می کنند. 
رعنا آزادی ور   و امیرمهدی ژوله 

هم در این فیلم حضور دارند.

امیر کربالیی زاده از چهارم آذر 
برای اجرای تئاتر »پنجره ای رو به 
آسمان« به کارگردانی امیر دژاکام 
به روی صحنه خواهد رفــت. او 
ــای  »آق کمدی  فیلم  همچنین 

سانسور« را هم آماده اکران دارد.

فــاطــمــه معتمد آریـــا در ادامـــه 
ــازان  ــود بــا فیلم س همکاری خ
جوان، این روزها مشغول بازی در 
فیلم »عامه پسند« به کارگردانی 
سهیل بیرقی است. هوتن شکیبا 

و باران کوثری نیز در این اثر بازی می کنند.

ــرای  ــاه ب ــ حسن معجونی آذرم
بازی در نمایش »اختراع والس« 
به کارگردانی ســارا افشار روی 
صحنه خواهد رفت. او قرار است 
ــازده 60« اثر  در فیلم »آبـــادان ی

مهرداد خوشبخت هم بازی کند.

پیمان معادی که روز جمعه جایزه 
اسب برنزی جشنواره استکهلم 
را دریافت کرده، هنگام دریافت 
جایزه از اصغر فرهادی یــاد  و به 
فیلم ســازان جوان توصیه کرده 
است از شرایط سخت کار نترسند.

سینمای جهان

اتریش به اسکار اعتراض کرد

در حالی که اتریش و سازندگان فیلم »جوی« به 
رد شدن این فیلم از سوی کمیته انتخاب آکادمی 
اسکار اعتراض کرده اند، آکادمی از این کمیته 

دفاع کرد.
به گزارش مهر، پس از این که کمیته انتخاب فیلم 
بلند بین المللی اسکار روز دوشنبه فیلم »جوی« 
ساخته سودابه مرتضایی را که از سوی اتریش 
به آکادمی معرفی شده بود رد کرد، تهیه کننده 
و کارگردان فیلم از فیلم خود دفاع و به تصمیم 
کمیته انتخاب اعتراض کردند. دیروز پنج شنبه 
مارتین شوایگهوفر مدیر »آسترین فیلمز« در نامه ای 
اعتراضی به آکادمی نوشت: »ایــن تصمیم یک 
شگفتی ناخوشایند و واقعا شوک آور بود.« در این 
نامه که به امضای مرتضایی و الیویه نویمان تهیه 
کننده رسیده گفته شده است که شخصیت های 
فیلم با زیرنویس آلمانی، بینی )نیجریه( و پیدگین 
)ترکیب شکسته بسته بدون توجه به گرامر از زبان 
داخلی یک کشور با انگلیسی( که گرامر متفاوتی 
از انگلیسی است، حرف می زنند و این بیش از ۵۳ 

درصد فیلم را دربرمی گیرد.
با این حال، ظاهرا کمیته شش نفره انتخاب اسکار 
به این نتیجه رسیده که این زبان انگلیسی است و 
حتی بدون توجه به پیدگین، بیش از دو سوم فیلم به 
زبان انگلیسی صحبت شده است. از سال ۲006 
آکادمی اسکار درخصوص ایــن که راه را برای 
ورود فیلم کشورهای دیگر به این رقابت باز کند، 
بر این تاکید کرد که فیلمی واجد شرایط است که 
دیالوگ های آن عمدتا غیرانگلیسی باشد. با توجه 
به حمایت آکادمی از تصمیم کمیته انتخاب، این 
پرونده همچنان بسته است و راهی برای ورود این 

فیلم به رقابت اسکار وجود ندارد.
اتریش به خوبی با شرایط اسکار آشناست و تاکنون 
۴۲ بــار در ایــن رقابت شرکت کــرده اســت. این 
کشورسال ۲00۵ با فیلم »مخزن« ساخته میشل 
هانکه از این رقابت رد شد ولی چند سال بعد با 

»عشق« اسکار را برد.

آلمان سریالی با موضوع »برجام« 
می سازد

گروه »مونیخ تلوکس« اعالم کرد که پروژه ساخت 
سریال با موضوع برجام یا توافق هسته ای ایران 

و غرب را به صورت سریالی بلند خواهد ساخت.
به گــزارش فــارس، فیلیپ لیِنمان کارگردانی و 
نویسندگی این سریال را برعهده خواهد داشت 
و »آن گاه که کسی به کشتنت برمی خیزد« عنوان 
این سریال خواهد بود. در روند ساخت این سریال، 
نویسندگان و روزنامه نگاران مشهور جهان نیز 
مشارکت خواهند داشت. بنابر اعالم این کمپانی، 
ــت این سریال به صــورت داستانی بــوده که  روای
براساس رخدادهای واقعی تحریر شده است. این 
سریال به روایت مراحل مختلف مذاکرات هسته ای 
و جریانی ۱۵ ساله که از سال ۲000 تا ۲0۱۵ 
به طول انجامید می پردازد و روایتی از مذاکرات 
کشورها و طرف های درگیر در مسئله هسته ای 
ایران است که از زبان افرادی که لحظه به لحظه در 
این رویدادها حضور داشتند و از بیم و امید موجود 
در آن روزها و دیپلماسی بین المللی که به توافق 

برجام نایل شد، روایت می شود.

ــداد روز شنبه برنامه  ــام مــائــده کاشیان - ب
جنجال برانگیز »هفت« در بخش میز نقد، تغییر 
رویکرد مهمی نسبت به برنامه های قبلی داشت. 
در این بخش از برنامه برای اولین بار   یک سریال 
نمایش خانگی یعنی »مانکن« به کارگردانی 
حسین سهیلی زاده مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
منتقدان »هفت« مسعود فراستی، جواد طوسی 
و محمدتقی فهیم، فیلم »مطرب« را هم که مدت 
کوتاهی از اکران آن می گذرد، به بحث گذاشتند 

و به تندی از این فیلم انتقاد کردند.

توجه تلویزیون به نمایش خانگی	 
در 9 سالی که از توزیع اولین سریال های نمایش 
خانگی تا حاال گذشته، این اتفاق سابقه نداشته 
است که برنامه سینمایی »هفت« در بخش میز نقد 
به سریال های ویژه نمایش خانگی بپردازد. در 
حالی که برخی از این سریال ها توجهات فراوانی 
را جلب کرده اند، به نوعی از سوی این برنامه که 
برند شاخص تلویزیون در حوزه سینما به شمار 
می رود، نادیده گرفته شده اند. این در حالی است 
که نه تنها »هفت«، بلکه به طور کلی تلویزیون هیچ 
برنامه خاصی برای پرداختن به سریال های این 
مدیوم و پوشش اخبار آن را ندارد، چه برسد به این 
که یکی از سریال های آن را در یک برنامه سینمایی 
مانند »هفت« به بحث و نقد بگذارد. به همین دلیل، 
پرداختن به آثار نمایش خانگی اتفاق جدیدی بود 
که در تلویزیون شاهد آن بودیم و احتمااًل معنی اش 
این است که رسانه ملی، مدیوم نمایش خانگی را 
به رسمیت شناخته است و از این پس هم سهمی 

برای آن در نظر خواهد گرفت.

نقد آثار غیرقابل نقد و جدید	 
مدتی پیش که بی توجهی میز نقد »هفت« به 
سینمای ایران و نقد فیلم های کالسیک سینمای 
آمریکا، برخی واکنش های منفی را برانگیخته 
بود، محمدتقی فهیم درباره رویه میز نقد توضیح 
داد و نوشت که میان فیلم های سینمای ایران، 
آثاری مورد نقد و بررسی قرار می گیرند که قابلیت 
نقد داشته باشند، روزهای پایانی اکران را سپری 
کنند یا زمان اکران شان به پایان رسیده باشد اما 
جمعه شب »هفت« خالف رویکرد جدید برنامه 
عمل کرد و »مطرب« و »مانکن« را روی میز نقد 
گذاشت. از اکران فیلم »مطرب« کمتر از دو هفته 
می گذرد و سریال »مانکن« هم به اذعان تقریبًا 
همه منتقدان، اثر مهمی نیست که »قابلیت نقد« در 
یک برنامه سینمایی را داشته باشد، بنابراین جای 
تعجب دارد که چرا این آثار برای تحلیل و بررسی، 

انتخاب شده بودند.

نقد تلویزیون نسبت به تلویزیون	 
غیر از توجه تلویزیون به نمایش خانگی، موضوع 
ــود دارد ایــن اســت که نقد  مهم دیگری که وج
مجموعه »مانکن« در برنامه »هفت« را می توان 
به نوعی خودزنی تلویزیون و نقدی علیه خودش 
دانــســت. چــون حسین سهیلی زاده به عنوان 
کارگردان سریال، آثار زیادی را برای تلویزیون 
ساخته است، این کارگردان جز فیلم »نیلگون« که 
اولین تجربه سینمایی او خواهد بود و فعال خبری 
از کلید خوردن آن نیست، تا کنون فیلم سینمایی 
نساخته، ایرج محمدی تهیه کننده »مانکن« هم 
مانند سهیلی زاده بیشتر به عنوان تهیه کننده آثار 

تلویزیونی شناخته می شود و تنها فیلم »شکالتی« 
را به عنوان اثر سینمایی در کارنامه دارد. بابک 
کایدان نویسنده سریال نیز عالوه بر سینما، سابقه 
کار در تلویزیون را داشته و احتماال هر سه آن ها در 
آینده نیز همکاری هایی با تلویزیون خواهند داشت.

حمله مسعود فراستی به مخاطبان	 
عــالوه بر تغییرات مهمی که در ایــن قسمت از 
»هفت« شاهد آن بودیم، این برنامه حاشیه هایی 
نیز به همراه داشت. مسعود فراستی در بخشی از 
صحبت های خود، از انتقاد به فیلم ساز گذر کرد و 
نوک پیکان انتقادهای تندش را به سوی مخاطبان 
این فیلم گرفت و گفت اکثر تماشاگران »مطرب« از 
طبقه متوسط و از نظر فرهنگی »لمپن« هستند! 
وی با اشــاره به »مطرب« و »مانکن«، در انتقاد 

به تماشاگران گفت که چرا به خودشان اجازه 
می دهند آثار مبتذل را ببینند.

پاسخ پرویز پرستویی به منتقدان »هفت«	 
مسعود  توهین  به  واکنش  در  پرستویی  پرویز 
فراستی به مخاطبان، پستی در صفحه اینستاگرام 
خود منتشر کرد و در انتقاد به این اتفاق نوشت: 
ــرا باید مردمی را که با ایــن همه مشکالت  »چ
دست وپنجه نرم می کنند و ساعاتی را انتخاب 
می کنند که با خانواده شان به دیدن این فیلم بروند 
لمپن و بی فرهنگ خطاب کنیم.« محمدتقی فهیم 
هم پست پرویز پرستویی را بی جواب نگذاشت و در 
پستی اینستاگرامی نوشت که پرستویی مردم را 
سپر بال کرده و او پس از »مطرب« دلش برای پرویز 

پرستویی نمی سوزد چون خالیق هر چه الیق!

»مطرب« و »مانکن« زیر تیغ »هفت«

طبق بــرآوردهــا فیلم »جوکر« امــروز به جمع فیلم هایی که یک 
میلیارد دالر فروش داشته اند، ملحق می شود و نام خود را به عنوان 
نخستین فیلم درجه R تاریخ که به این فروش دست یافته است 

ثبت می کند.
به گــزارش مهر، به این ترتیب این اولین فیلم با درجه تماشای 
بــزرگ سال است که موفق می شود به این حد از فــروش دست 
یابد. رده بندی بزرگ سال )R( افراد زیر ۱7 سال، تنها با حضور 
والدین یا یک همراه بزرگ تر، می توانند وارد سالن سینما شوند، 
وگرنه از حضور آن ها در سالن، جلوگیری می شود. »جوکر« که 
با بودجه 6۲.۵ میلیون دالری ساخته شده، یکی از پرسودترین 
فیلم های تاریخ شده و از ۴ اکتبر که اکران شد رکوردهای متعددی 
را جابه جا کرده است که شامل بزرگ ترین  رکورد فروش در اولین 

آخر هفته اکران در ماه اکتبر در بازار داخلی آمریکا با فروش 96 
میلیون دالری می شود. با وجود نگرانی های امنیتی از احتمال 
بروز خشونت در سالن های نمایش فیلم و رعایت نکات امنیتی باال، 
هیچ یک از این مسائل بر فروش فیلم تاثیر نگذاشت و در سراسر 
جهان مردم به تماشای آن نشستند.در خارج از آمریکای شمالی 
که این فیلم فروش ۳00 میلیون دالری را کسب کرد، کشورهایی 
که بیشترین استقبال را از آن کردند شامل بریتانیا با فروش 6۸ 
میلیون دالری، مکزیک با فروش ۴۳ میلیون دالری، کره جنوبی 
با فروش ۳۸ میلیون دالری، برزیل با فروش ۳۴ میلیون دالری و 
فرانسه با فروش ۳۸ میلیون دالری بوده اند.فیلم »جوکر« با بازی 
خواکین فینیکس در نقش دشمن بتمن هفتمین فیلم سال است 
که به این مرز فروش دست یافته و در عین حال اولین فیلم امسال 

است که متعلق به دیزنی یا مارول نیست و توانسته است این فروش 
را به دست آورد. در میان فیلم های کمپانی 

ــرادران وارنــر تنها سه فیلم دیگر به این  ب
حد دست یافته اند که شامل »آکوامن« 
و دو فیلم بتمن یعنی »شوالیه تاریکی« و 

»شوالیه تاریکی برمی خیزد« 
می شود.

R جوکر« نخستین فیلم میلیـاردی رده«
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هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــرا بعضی از   دارکـــوب میشه بپرسم چ
خیابان ها و کوچه ها را دوباره آسفالت می کنند 
نسرین اباذریان درصورتی که نیازی نیست؟  

دارکوب: البد مسئوالن اعتقاد راسخی به 
»کار از محکم کاری عیب نمی کنه« دارن!

 خوشحالم که یارانه من بازنشسته با پنج 
سر عائله رو قطع کردن تا باری از روی دوش 

دولت برداشته بشه!
ــا متلک  ــوب: االن جــدی گفتین ی ــ دارک

انداختین؟!
ــت بـــرای کـــارت سوخت  ــاس ــدت ه   م
تکلیف  نگرفتیم  هنوز  اما  کردیم  پیگیری 

مون چیه؟
دارکوب: تکلیف تون که خیلی روشنه، فعال 

آزاد بزنین تا کارت سوخت تون بیاد!
 آق کمال اگه بخاری هاته درست نصب 

نکردی مو بیام مجانی نصب کنم برار؟
آق کمال: نه برار گلم، دمت گرم، فکر کن 
ــودم که قندیل  اگــه تا حــاال نصب نکرده ب

بسته بودم!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

 

 مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 دولت هرچه سریع تر وجوه را به حساب مردم واریز کند

دولت: صبر کنین اقال مردم دو باک بنزین 
بزنن تا یه پولی دست مون بیاد!

وزیر آموزش و پرورش: سهمیه سوخت سرویس های مدارس به 
زودی مشخص می شود

والدین و راننده های سرویس: امیدواریم به 
این سال تحصیلی برسه!

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی: افزایش نرخ کرایه تاکسی نداریم

دارکوب: کمبود تاکسی چی، اونم ندارین؟!

سردار آزمون نامزد بهترین لژیونر سال آسیا شد

دارکوب: لژیونر همون بود که بازی های 
خارج مثل رونالدو بازی می کرد و تو بازی 

ملی مثل ایشی زاکی؟!

یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی امشب واریز می شود

مردم: آخ جون، 15 لیتر بنزین با نصف نون!

 کالهبرداران عزیز که به صورت شبانه روزی در حال فعالیت 
هستند، پس از هر اتفاقی زحمت خود را چندبرابر و فعالیت بیشتری 
می کنند. مثال پس از هر زلزله و سیل و حادثه طبیعی غیرمتفرقه ای 
کمین می کنند تا طعمه های خود را از بین افــراد حادثه دیده 
انتخاب کنند و  یک چادر سوراخ یا کانکس زنگ زده و آب و کنسرو 
کپک زده را با چند برابر قیمت به آن بنده های خدا غالب کنند. یا 
در مرحله بعدی از احساسات پاک هموطنان که قصد کمک دارند 
سوءاستفاده و شماره کارت خودشان را اعالم می کنند! این ها که 
طبیعی هستند، طبیعی نیستند، یعنی حادثه طبیعی هستند، ولی 
اتفاقات غیرطبیعی هم بستر خوبی برای فعالیت این قشر است. 
نمونه اش همین گرانی بنزین و سبد حمایت معیشتی دولت که 
پلیس فتا درباره اش هشدار داده است. البته از حق نباید گذشت 
که دیگر این ترفند قدیمی شده و هرکه گولش را بخورد واقعا باعث 

خجالت است ولی بد نیست یک بار دیگر ما هم هشدار بدهیم.
شما هیچ گاه در هیچ مسابقه ای برنده نمی شوید که در آن شرکت 
نکرده اید یا برگزارکننده مسابقه به شما زنگ بزند و بگوید اگر 
جایزه تان را می خواهید باید شماره رمز اول و دوم و کد امنیتی 
و تاریخ انقضای کارت و همه مشخصات خودتان و جد و آباءتان 
را به او بدهید! ضمن این که اگر چیزی برنده شوید، الزم نیست 
برای گرفتن آن پول پست یا کارمزد یا شیرینی و... بدهید. فوقش 
هروقت جایزه را آوردنــد دم در، انعام شان را نقدی بدهید یا اگر 
خیلی اصرار به پرداخت غیرنقدی دارند بهشان اجازه بدهید از روی 
جایزه تان هرچقدر الزم دارند  بردارند و بقیه را به حساب تان بریزند! 
در این مورد اخیر هم در جریان باشید الزم نیست برای دریافت 
سهمیه سوخت یا دریافت بسته حمایت معیشتی از خانواده ها، 
همه چیزتان را به دیگران بدهید، دولت همه شماره حساب ها و 
مشخصات ما را دارد و اگر هم احیانا نداشته باشد، با پیامک از ما 
نمی خواهد به یک سایت عجیب برویم و پنج هزار تومان بریزیم تا 

ثبت نام مان کند! یا نقدی می گیرد یا قبال با ما حساب کرده!

 برای دریافت سبد معیشتی
 پول سبدش را واریز کنید

تیتر روز

دی روزنامه

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

خطاب به آقازاده های اختالسگر!
ما شام نداریم؛ تو داری اما

آرام نداریم؛ تو داری اما
در کافه برای زحمِت کارگرش

انعام نداریم؛ تو داری اما
در حومه شهر؛ خاک باید بشویم

اهرام نداریم؛ تو داری اما
کشمش َو نخود درون آجیل من است

بادام نداریم؛ تو داری اما
همراه غذای مان سس مایونز

مهرام نداریم، تو داری اما
صابون سرمان زدیم و بعد از حمام

ما »مام« نداریم تو داری اما
غیر از دو سه تا لباس و یک حوله خیس

بر بام نداریم؛ تو داری اما
جز آب و اگر پا بدهد دوغ ولرم

در جام نداریم تو داری اما
افسوس که خواب راحت و لحظه خوش

از وام نداریم تو داری اما
آن قدر گرفتار خودیم کاری با

هر جام نداریم تو داری اما!
امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ای صاحب فال، شال و کاله، زنجیر چرخ 
و کال امکانات ایمنی یادت نرود تا مبادا 
مثل مسئوالنی که مدت  هاست می دانند 
قرار است برف بیاید ولی باز هم غافلگیر 

می شوند، غافلگیر شوی!

فال روز
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 اولی: گوش کنید. گوش کنید. یک خبر براتون آوردم از رئیس مدیریت بحران کشور.
دومی: رئیس مدیریت بحران کدوم بود؟ همون که خوب غافلگیر می شد؟

سومی: نه همون که مدیریت بحرانش، دچار بحران می شد. هاهاها.
اولی: خب شلوغ نکنین اجازه بدین خبر رو بگم. ایشون گفته اتاقک های سه در چهار به 

زلزله زده ها و وام های 1۰ میلیون و ۵۰ میلیونی خواهند داد.
دومی: پس این دفعه ایشون ما رو غافلگیر کرده. اتاقک سه در چهار؟ مطمئنی گفته اتاقک؟ 
منظورشون همون چادر نیست؟ چون خیلی زلزله زده داشتیم که تا مدت ها تو چادر زندگی 

می کردن.
ــده. خیلی  از  سومی: حاال کانکس هم دادن. ولی از حالت موقت به حالت دایم دراوم

زلزله زده های قبلی هنوز تو کانکس زندگی می کنن.
اولی: درباره اون وام نظری ندارین؟

دومی: ایشون به زلزله  زده ها گفتن که با 1۰ میلیون برن واسه خودشون یه جایی رو پیدا 
کنن؟

سومی: به نظر من که با 1۰ میلیون نهایتا می شه یه مدت پول بنزین و خورد و خوراک هزینه 
کرد و دنبال خونه گشت.

اولی: آقا این قدر منفی نگر نباشین. شاید ۵۰ میلیون رو هم بعدش دادن. وعده دادن دیگه.
دومی: آخه ۵۰ میلیون تومان هم االن نهایتا می شه باهاش پراید خرید و توش ساکن شد.

سومی: فکر بدی هم نیست. می شه داخل پراید رو خالی کرد و یه اتاق نقلی ازش درآورد. به 
درد دیگه ای که نمی خورن این ماشین ها.

اولی: پس ختم جلسه رو اعالم می کنم. یه بحران دیگه مدیریت شد.

داخل پراید ساکن شویم؟

کارتون روزتوئیت روز

  حداقل واسه تولد دوست تون اون عکسی رو که خودتون خوب افتادین و 
دوست تون شبیه سمندون شده، استوری نکنید. اون بدبخت جای خوشحال 

شدن فحشت می ده!
    یه ترم یکی از بچه ها حساب کرد اگر استاتیک ۲۸ بشه مشروط نمی شه، االن 

حساب دخل و خرج منم این طوری شده!
   هیچ وقت نفهمیدم چرا وقتی قراره مهمون بیاد مادرم اول با جاروبرقی میاد تو 

اتاق من. خب مگه موزه اس که بیان همه جای خونه رو بگردن؟!
     تاکسی های اینترنتی راست می گفتن و قیمتاشون رو باال نبردن، فقط سرویس 

نمی دن و ماشین ندارن که اونم اصال مسئله مهمی نیست!
    تو روزهای سرد، رفتن زیر پتو عین افتادن تو باتالقه. تا کسی نیاد درت بیاره 

در بیا نیستی!
     امروز با خودم فکر می کردم کاش پولدار بودم ماشین هیبریدی می خریدم با 

برق کار کنه و پول بنزین ندم، بعد یادم افتاد اگه پولدار بودم پول بنزین هم داشتم!
    دیشب خواب دیدم 1۵ تا ماشین دارم، تو خواب  

گریه می کردم که چطوری می تونم پول 
بنزین اینا رو بــدم، می خوام بگم 

روحم هم فقیره!
 

جاروبرقی در اتاق سمندون!
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در حاشیه تعطیلی مدارس برخی شهرها به علت آلودگی هوا  

ربیعی، سخنگوی دولت: فشارهای زیادی به جامعه وارد شده است  

 بیا برو مدرسه 
الکی هم بهانه نیار

 من که آلودگی نمی بینم!

ممنون که خبر 
دادین... آخه خودمون 

نمی دونستیم!
ی

یع
رب
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شنا در آکواریوم و واکنش به عبارات »پیرپسر« و »ترشیده«!
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شنا در آکواریوم برای نجات دریاچه

یک نقاش و مجسمه ساز جوان شیرازی در حرکتی نمادین 
از پنج شنبه ۲۳ آبان به مدت سه روز هشتاد کیلومتر را 
داخل آکواریومی در دریاچه بختگان شنا کرده است. او 
که پیش از این هم تجربه هنرهای اجرایی داشته است، 
فیلم ها و عکس هایی از این حرکت خود را در صفحه 
شخصی اینستاگرامش منتشرکرد که بازتاب زیادی 
داشت. این نقاش جوان هدف از انجام این اجرای هنری 
را »حمایت از دریاچه های بزرگ ایران از جمله دریاچه 
بختگان« اعالم کرده است. بسیاری از کاربران هم با حمایت 
از این هنرمند خواهان مقابله با خشک شدن دریاچه های 
کشور شدند. کاربری نوشت: »تا وضع دریاچه های کشور 
مثل اوضاع بد ارومیه در چند سال پیش نشده بهتره 
براشون کاری کرد و اال بعد باید برای مقابله با ریزگردهاش 

چندین برابر هزینه بشه.«
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واکنش ها به »پیرپسر« و »ترشیده«!

ویدئویی از واکنش »محمدرضا یزدان پرست« مجری 
تلویزیون به کالس جنجالی و پرانتقاد »آموزش به دختران 
بازمانده از ازدواج« در فضای مجازی بازتاب گسترده 
ای داشت. این مجری در این ویدئو می گوید: »عبارات 
»پیرپسر« برای پسران و »ترشیده« برای دختران، مغایر 
با یک تعامل انسانی و از ایرادهای فرهنگ ماست! سِن 
ازدواج آدم ها به دیگران مربوط نیست که تازه برایش 
»صفت« بسازند! کاربران هم استفاده از این واژه ها 
را محکوم کردند. کاربری نوشت: »واقعا چرا با القاب 
زشت قصد توهین و تخریب هم رو داریم.« کاربر دیگری 
نوشت: »گاهی اوقات شرایط ازدواج مهیا نیست و شایسته 
نیست که هم رو با الفاظی که شاید در جامعه توهین آمیز 
تلقی بشه خطاب قرار بدیم.« کاربری هم نوشت: »کاش به 
جای آموزش به دختران بازمانده از ازدواج کالس برخورد با 

همنوع و هموطن هامون رو میذاشتن.« 
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طناب بازی با مار!

ویدئوی طناب بازی با مار توسط کودکان ویتنامی در جهان 
با بازدید زیادی همراه شد. در این ویدئو بچه ها سر و دم 
یک مار بسیار بزرگ را که مرده است گرفته و به جای طناب 
با آن طناب بازی می کنند. تنوع زیستی مارها در ویتنام 
زیاد است و بیش از ۳7 نوع مار در این کشور وجود دارد. 
کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری به طنز 
نوشت: »خانومم اگه بفهمه توی ویتنام این جور مارها وجود 
داره از همین جا جیغ می کشه!« کاربر دیگری هم نوشت:  
»به نظر میاد زندگی مسالمت آمیزی با مارها ندارن از 
طناب بازی بچه ها با این حیوون بیچاره میشه اینو فهمید.«
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غافلگیری درختی 

از صبح دیروز بارش برف در شهر تهران، شهروندان 
این شهر را حسابی غافلگیر کرد. بارش برف که در بعضی 
مناطق تهران عبور و مرور را تحت تاثیر قرار داده بود باعث 
ترافیک ها و حتی تصادف های زنجیره ای شد، اما سنگین 
شدن درخت ها و شکستگی شاخه ها هم از اتفاقاتی است 
که در چنین شرایطی معمول و محتمل است. در همین 
حین دیروز تصویری از یک درخت در منطقه قیطریه شهر 
تهران در فضای مجازی منتشر شد که روی یک دستگاه 
پژو ۲06 سقوط کرده و باعث ایجاد خسارت زیادی به این 
خودرو شده بود. کاربری در واکنش به این تصویر نوشت: 
»تو این شرایط از در و دیوار داره واسه مون می باره. این 
دیگه خیلی بدشانسیه!«. کاربر دیگری هم نوشت: »این 
درخت هم زیر بار فشار خسته شد و افتاد!«. کاربری هم 
نوشت: »بهتره توی این ایام درختایی رو که سنگین شدن 

تکون بدیم تا یه وقت سنگینی برف اونا رو نشکنه.«
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مزاحمت به خاطر صدای خانم!

»یک بررسی روان شناسانه جدی باید بشه«. یکی از 
خبرنگاران به تازگی فیلمی از بخش اپراتورهای اورژانس 
منتشر کرده که در آن به آمار باالی مزاحمت ها اشاره 
می شود. بر اساس این گزارش بخش باالیی از تماس های 
روزانه مزاحمت تلفنی هستند و هدف خاصی ندارند. وقتی 
این خبرنگار با یکی از این مزاحم تلفنی ها که جوانی تقریبا 
زیر ۲0 سال است صحبت می کند نکات عجیبی از آن روشن 
می شود. شخصی که آن سوی تلفن است هدف خاصی از 
خودش برای تماس اعالم نمی کند و سپس در مقابل اصرار 
خبرنگاری که خودش را معرفی نکرده است می گوید از 
صدای خانم اپراتور خوشش آمده است که مدام تماس 
می گیرد. وقتی خبرنگار توضیح می دهد که این کار جوان 
باعث به خطر افتادن جان دیگر شهروندان می شود، جوان 

نرم می شود و حرفی را که گفته شده می پذیرد.
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کفتار آزاری یک شکارچی

فیلمی از عقده گشایی بی رحمانه یک شکارچی متخلف 
منتشر شده است که احساسات کاربران زیادی را تحت 
تاثیر قرار داده است. گفته می شود این ویدئو مربوط 
به پارک ملی در استان خوزستان است. حیوانی که در 
این فیلم تحت آزار قرار می گیرد گونه ای از کفتار به 
نام »کفتار راه راه« است که نسل آن به شدت در خطر 
انقراض قرار دارد. نسل کفتارها از این نظر در معرض 
خطر انقراض قرار دارد که در برخی مناطق بنا بر یک باور 
خرافی عضو تناسلی کفتار ماده را وسیله خوش شانسی 
می دانند. کاربری نوشت: »یکی نیست بگه آخه آدم 
عاقل دنبال شانس تو عضو بدن یک حیوان زبان بسته 
می گردی؟!« کاربر دیگری نوشت: »کاش این فیلم دست 
به دست بشه و کمک بشه که فرد حیوان آزار هر چه 

سریع تر تحویل مقامات قضایی بشه«.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

دیاباته در تمرین استقالل

 ته  دیگ سرطان زاست!

از لذت های دنیا یه ته دیگ 
مونده بود واسه ما، که به نظر 
می رسه اونم از دست دادیم

سوژه روز

توی ژاپن 
بچه ها برای 
این که بهتر 

درس رو 
درک کنن یه 
زمانی رو باید 
توی کالس 

بخوابن

پاهای بلند 
مهاجم اهل 

مالی آبی 
پوشان و 

آمادگی این 
بازیکن در 
تمرینات 

حسابی پر 
بازدید شده

بنزین سوپر لیتری 3 ریال

خوابیدن در شرایط سخت!

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

وقتی 
دلت یه 

جایی 
گیره ولی 

باید بری 

همین 
 میشه که
می بینید

عکس زیر 
خاکی 

که قیمت 
بنزین 

توی سال 
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رو نشون 

میده

             فروش بنزین کارت سوخت

بندی  سهمیه  با  که  هایی  شغل  از  یکی 
بنزین در دوره گذشته ایجاد شده بود 
ــارت سوخت  ــروش بنزین هــای کـ فـ
در جایگاه ها بود. وانت ها و تاکسی 
دیگر  به  نسبت  بیشتری  سهمیه  ها 
خــودروهــا داشتند و به همین دلیل 
برخی از صاحبان این خودروها بنزین 
مازاد خود را در جایگاه به قیمت کمتری 
از نرخ آزاد می فروختند که در برخی موارد 
این اتفاق توسط متصدی پمپ بنزین ها رقم می خورد 
و باعث ایجاد بازار 3 نرخی شده بود، نرخ سهمیه ای، نرخ کارت 
وانت دار یا تاکسی دار و نرخ آزاد. حتی کار به جایی رسیده بود که 
برخی از صاحبان خودروهای پر سهمیه دیگر دست از کار کشیده 

بودند و به فروش سهمیه بنزینشان اکتفا می کردند.

            کارت سوخت های اجاره ای

ــاره  ــزار تــومــان  اج »کـــارت سوخت شما را ماهانه ٥0 هـ
می کنیم.« عنوان آگهی که در آن سال ها در فضای مجازی 
دست به دست می چرخید. برخی از قاچاقچیان سوخت، 
کارت سوخت را از مردم اجاره می کردند و هر ماه 50 هزار 
تومان برای صاحب کارت واریز می کردند. براساس اعالم 
شرکت پخش و پاالیش در هنگام سهمیه بندی بنزین از 
سال 1386 به بعد میزان مصرف بنزین در زاهــدان 34 
درصد، زابل ٢0 درصد، خاش ٢8  و سراوان 5 درصد بیشتر 
شده بود که بیشتر کارشناسان دلیل آن را سرازیر شدن 
کارت های سوخت مهاجر از دیگر استان ها و سوخت گیری 
در جایگاه های منطقه توسط افراد سودجو می دانستند.که 
البته این پدیده تا قبل از سهمیه بندی اخیر  هم وجود داشت 
و یکی از دالیل لزوم سهمیه بندی و احیای کارت سوخت 

همین مسئله است.

             جابه جایی کارت سوخت

در دوره گذشته سهمیه بندی بنزین باندی 
دستگیر شــد کــه بــا جابه جایی کــارت 
ــت سوخت  ــرق ــت اقــــدام بــه س ــوخ س
کارت ها می کردند. یکی از اعضای 
این باند روش سرقت کارت سوخت 
را این گونه بیان کرده بود که آن ها با 
شناسایی راننده خودروهایی که در 
داخل ماشین نشسته و کارت سوخت را 
به متصدی جایگاه می دادند تا برای شان 
سوخت بزنند، پس از گرفتن کارت و رمز، برایشان 
بنزین می زدند و در لحظه گرفتن پول و تحویل دادن کارت به 
راننده، کارت سوخت را با کارت سوخت مشابه که تمام سهمیه 
بنزین آن را فروخته بودند تعویض می کردند. از این باند بیش از 

700 کارت سوخت کشف شده بود.

            هک کردن کارت سوخت

یکی از شگردهایی که متاسفانه به دلیل 
ــای سوخت  پایین کــارت ه امنیت 

در دوره پیش باعث سوء استفاده 
ــک بسیاری  ــان بـــود ه ــوی ســـود ج
ــای سوخت سوخته و  از کــارت ه
سالم بود. یک مقام آگاه در همان 

دوره از شرکت ملی پاالیش و پخش 
فــراورده هــای نفتی در گفت وگو با 

فارس از کشف یک شبکه سوءاستفاده 
شبکه از کارت های سوخت خبر داده و گفته بود: »این 

کارت های سوخت سوخته شده را از طریق یک عملیات 
ــرده و بــا همدستی تــعــدادی از  پیچیده فنی بازیابی ک
جایگاه های سوخت تهران به صــورت غیر مجاز سوخت 
را از شبکه توزیع سوخت خــارج می کردند.« بر اساس 
بررسی های انجام شــده، کــارت های سوخته احیا شده 
توسط این هکرها در آن دوره در تهران چیزی بین10 تا 1٢ 
میلیارد تومان بوده است. البته مهر نیز در همان دوره در 
گزارشی از  وجود کارت های بنزین با سهمیه های نامحدود 
سوخت که توسط حمالت سایبری هک شده بودند خبر 
داده بود که توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران تایید شده بود.به نظر می رسد توجه به این موضوع 

هرچند فراگیری هم نداشته در دور جدید ضروری است.

            دست کاری پمپ 

یکی از فعاالن فضای مجازی که چند 
سالی اپراتور پمپ بنزینی در  تهران  

در دوره سهمیه بندی  قبلی بوده 
درباره یکی دیگر از شیوه های سوء 
استفاده از طرح سهمیه بندی بنزین  
در صفحه شخصی اش نوشت. او 

حتی از اجاره گرفتن جایگاه دار از 
اپراتورهای پمپ های گازوئیل نوشته 

بود که خودش جای تعجب و البته تحقیق 
دارد. دلیل این اجاره هم این بوده که خاور، مینی بوس، کله  
تریلی و بنز 10 تن با منبع های چند هزارلیتری جاسازی 
شده هر روز آمده و گازوئیل لیتری 16.5 )قیمت مربوط 
به همان سال است( را لیتری 35 می زدند و می رفتند. 
این کاربر از تخلف مسئوالن مربوط  اجرایی و نظارتی پمپ 
بنزین  در آن زمان و جاسازی یک دستگاه شبیه دزدگیر 
ماشین که با ریموت قطع و وصل می شد در  داخل پمپ  
سخن به میان آورده  که کار قطع و وصل جریان سوخت را  از 
طریق هوشمند به طریق عادی انجام می داد و در ادامه می 
افزاید : چند سال بعد که اپراتور آن پمپ را دیدم   تعریف می 
کرد صاحب یک رستوران بزرگ در یکی از مناطق تفریحی 
تهران شــده و دیگر بنزین s350 اش را هم راننده اش 

برایش می زند!

تجربه هایی از شگردهای سوء استفاده از کارت سوخت و طرح سهمیه بندی بنزین در دوره گذشته که 
باید مدنظر مسئوالن باشد 

خواسته یا ناخواسته، خوب یا بد فرقی ندارد باالخره طرح سهمیه بندی بنزین دوباره و برای سومین بار شروع به کار کرد و مردم 
برای بنزین زدن باید از کارت سوخت استفاده کنند. شاید فکر می کردید که سهمیه بندی بنزین برای دومین بار اتفاق افتاده اما 
این سومین بار است و بار اول سهمیه بندی در دهه شصت شروع شد. پیش از ورود فناوری کارت سوخت های امروزی، از کوپن های 
کاغذی بنزین در سال های آغازین جنگ تحمیلی استفاده می شد.  البته با تجهیز پمپ ها در پمپ بنزین ها سهمیه بندی در سال 
86 از طریق کارت سوخت صورت گرفت و در این دوره نیز با همان فناوری قرار است به مردم خدمات بدهد اما با توجه به تجربه 
ای که در دوره قبل به دست آمد بهتر است دستگاه های نظارتی توجه بیشتری به موارد سوء استفاده ای که در دوره قبل رخ داده 

داشته باشند که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.

کاسبان 
!هسمیه بندی بزنین

کاسبان 
هسمیه بندی بزنین
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سایه های واقعی 

وفای زندگی!
امید آرمین 

زیبا دو ساله بود که من دلباخته شدم 
در شرکت، دختری جوان منشی مدیر 
عامل بود که طی چند برخورد با من 
رابطه عاطفی برقرار کرده بود با توجه 
به سن کم من کسی تصور نمی کرد زن 
و بچه داشته باشم و البته ناگفته نماند 
که خــودم هم بــرای عنوان این مسئله 

بی میل بودم. 
رئیس حسابداری بودن باعث شده بود 
رفت و آمد زیــادی به دفتر مدیر عامل 
داشته باشم و بالطبع خانم منشی هم 
کم لطفی نمی کردند و من را کلی پشت 
در اتاق رئیس منتظر می گذاشتند دیگر 
سالن انتظار شده بود پاتوق من و نسیم 
که من را درخصوص مسائل خانوادگی 

محک می زد. 
هر روز وقتی کار تمام می شد و به خانه 
بر می گشتم مــی دیــدم که »سولماز« 
همه چیز را برای آسایش من آماده کرده 
است او زن خوب و مهربانی بود، زیبا هم 
رفته رفته شیطان می شد و دل همه را 

می برد. 
در خانه هر وقت به یاد منشی شرکت 
می افتادم یک جورهایی سعی می کردم 
خودم را مشغول کنم تا از فکرش بیرون 
بیایم گاهی موفق می شدم اما بعضی 
مواقع در برابر آن چه در اداره گذشته 

بود تسلیم تخیل می شدم. 
سولماز، وقتی خنده های بی دلیل من 
را می دید تصور می کرد به خاطر شیرین 
کاری های زیبا کوچولو است غافل از 
ایــن که مــرد زندگی اش عاشق شده 
است، انگار همین دیروز بود که پاشنه 
در خانه پدر سولماز را کنده بودم،  من 
و او که هر دو در یک دانشگاه بودیم به 

مرور به هم عالقه مند شدیم.
همسرم به درخواست من دیگر به محل 
ــت  و  ــد خوبی داش کــارش نرفت، درآم
رئیس بخش فنی اداره اش بود اما به 
خواسته من احترام گذاشت و در خانه 
ماند، من قول داده بودم نگذارم به او 
سخت بگذرد، همین کار را هم کرده 
بودم اما بعد از سه سال زندگی می دیدم 

که همه چیز را باخته ام. 
نسیم از عالقه اش به من می گفت و این 
که از چه شخصیت مردانه ای خوشش 
می آید من نیز سعی می کردم خودم را 
عالقه مند نشان دهم و سعی کنم رفتارم 
مطابق با شخصیت مردانه ای باشد که 

باب میل اوست. 
رفته رفته رابطه ما صمیمی تر شد تا این 
که من به خودم جرئت دادم و به او گفتم 
ــا...!  عالقه مندم او همسرم باشد ام
وقتی اما را شنید ترشرویی کرد، اخم به 

ابرو انداخت و پرسید: اما چی!؟
امــا حدسیات نسیم  بگویم  نتوانستم 
شنیدنی بــود او گفت که حتمًا پــدر و 
مــادرت مخالف هستند یا آن ها لقمه 
دیگری برای تو پیچیده اند، نسیم بدون 
این که اجــازه بدهد من حرفی بزنم تا 
جایی پیش رفت که از دهانش شنیدم 
به اندازه ای من را دوست دارد که حتی 
اگــر زن و بچه داشته باشم بــاز حاضر 

است همسرم شود. 
بــرگ برنده به دستم آمــد دقیقًا یادم 
ــارک ساعی بودیم این  اســت که در پ
حــرف را شنیدم و نگذاشتم نفس او 
بی خودی هدر برود پریدم وسط حرفش 
ــر ایــن طــور اســت پس  و پرسیدم: »اگ

مشکلی نیست«!
باورش نمی شد اما واقعیت را به او گفتم 
دو روز با من قهر بود تا این که به تلفن 
ــرای من یک شرط  ــواب داد و ب من ج
گذاشت:» اگر می خواهی من را داشته 

باشی باید همسرت را طالق دهی«!
چه شرط سختی بــود، یک هفته ای 
در خـــودم بـــودم بــا هیچ کــس حرف 
نمی زدم، سولماز تصورش این بود 
ــرای من اتفاق بــدی افــتــاده باشد،  ب
ــرد دلــــداری ام بــدهــد و  سعی مــی ک
مثل پروانه دورم می چرخید غافل از 
این که چه نقشه ای برای او و دختر 

کوچولویمان کشیده ام. 
یک ماه وقت گرفتم تا بتوانم دلیلی برای 
طالق با سولماز پیدا کنم، هر چه کردم 
چیزی به دستم نیامد، هر برخوردی در 
خانه می کردم با کوتاه آمدن زنم خنثی 
می شد، دیگر کالفه شده بودم از طرفی 
نسیم هر روز فشار می آورد که کار را 
تمام کنم و از سوی دیگر مهربانی های 
همسرم به یادم می افتاد، خیلی عصبی 
شده بودم تا این که بهانه به دستم آمد، 
ــادرم به خانه ما آمده  یک بــار وقتی م
بود زنم به حمام رفته بود و  لباس ها را 

نشسته بود، مادرم ایرادی نگرفت اما 
من قشقرقی به پا کردم آن قدر غر زدم 
تا این که سولماز از کــوره در رفت و با 
صدای بلند از من خواست حرف نزنم 

چون بچه ترسیده است. 
از خانه بیرون زدم و دیگر برنگشتم فقط 
پیغام دادم که سولماز به خانه  پدرش 
بــرود و منتظر تماس من باشد، وقتی 
او با چشم گریان رفــت نفس راحتی 
کشیدم سریع به دادگاه خانواده رفتم و 

درخواست طالق دادم. 
یک هفته نگذشته بود که تلفن  محل 
کــارم زنگ زد، صــدای سولماز بود او 
گریه و عذرخواهی می کرد اما گوشم 
بدهکار این حرف ها نبود، صدای زیبا 
را هم شنیدم اما انگار جادو شده بودم، 
هیچ چیزی نمی فهمیدم و کمی هم 

سنگدل شده بودم. 
وقتی سولماز ناامید شد پیغام فرستاد 
که مــی دانــد درگــیــری با او یک بهانه 
بوده است. او به چیزهایی اشاره کرد 
ــان فکر مــی کــردم متوجه  که تا آن زم
نیست، رفتارهایی که از من دیده بود و 
به رویم نیاورده بود، جالب بود او حتی 
اسم نسیم را هم از زبان من شنیده بود  
را نسیم صدا  او  به اشتباه  چندباری 

زده بودم. 
همه چیز روشــن شده بود فقط مانده 
بود خواستگاری از نسیم اما یک روز 
وقتی به اداره رفتم از نگهبان شنیدم که 
مدیرعامل دستور داده است من را به 
داخل راه ندهند! می دانستم دشمنی 
شده است هر چه سعی کردم به دیدن 
رئیس بروم نشد تا این که او را هنگام 
خروج از اداره دیدم با خوشرویی من 
را پذیرفت و با خنده به من گفت که 
از چهار مــاه پیش وقتی حساب های 
شرکت بــه هــم ریخته بــود تصمیم به 
اخــراج تو گرفتیم اما باز فرجه دادیم 
تا این که در این اواخــر حساب ها کاًل 
غیرقابل استفاده بود و الزم شد عذر تو 

را بخواهیم. 
او حــق داشـــت، مــن اصــاًل روی کــارم 
بــه خاطر  تمرکز نداشتم و هــمــه اش 
هوایی شدنم بود، بیکار شده بودم، آن 
روز با نسیم تماس گرفتم او در اداره 
بود گفت شب به دیدنش بروم و من این 

کار را کردم. 
نسیم به من گفت  خیلی سعی کرده 
است رای و نظر مدیرعامل را عوض کند 
اما نشده است نیاز به زمان دارد و باید 

روی این موضوع کار کند. 
از آن به بعد رفتارهای نسیم سرد شد، 
بهانه  برایم  می گرفت،  تماس  کمتر 
ــی آورد و گاهی گوشی را با شنیدن  م
صدای من قطع می کرد، خیلی سعی 
کردم دلیل آن را بفهمم تا این که بعد از 

سه ماه آب پاکی را روی دستم ریخت. 
نسیم گفت: » باور کن می خواستم با تو 
زندگی کنم اما مردی که او را دوست 
داشتم و به فرانسه رفته بود برگشته 
است فکر می کردم او ازدواج کرده، االن  
به خواستگاری ام آمده است و به ناچار 

باید تو را فراموش کنم«!
او هم حق داشت ناجوانمردی مثل من 
باید خوار و ذلیل می شد، چند روزی 
تا  دادگاه باقی مانده بود، باید سولماز 
را طالق می دادم  می دانستم که نسیم 
می دانست  ــون  چ او  می گوید  دروغ 
مدیرعامل  روزی  حسابداری  رئیس 
خواهد شد به من ابراز محبت می کرد 
حاال دیگر رئیسی در کار نبود و حتمًا 

دنبال کسی دیگر بود. 
یک روز مانده به دادگـــاه به در خانه 
پدر زنم رفتم باور کنید از ته دل گریه 
می کردم، سولماز خیلی سعی کرد گریه 
نکند و من را پس بزند اما وقتی به گریه 

افتاد فهمیدم من را بخشیده است. 
سولماز به خانه برگشت، نمی دانم چه 
شد که مدیرعامل شرکت به من زنگ 
ــروم، در آن  زد و خواست به دیدنش ب
جا فهمیدم علت اخراج من مشکالت 
خانوادگی ام بود و رئیس شرکت چون 
وقتی  می شناخت  را  ســولــمــاز  قــبــاًل 
نامردی  بــود من در زندگی  فهمیده 

کرده ام من را اخراج کرد. 
وقتی رئیس حسابداری شرکت شدم  
نسیم با پای خود از شرکت رفت البته 
ــراج می شد فقط  اگــر هم می ماند اخ
فهمیدم که او به رئیس بخش اداری 
دل بسته بــود و مــاجــرای خواستگار 

فرانسوی اش دروغ بود. 
االن هفت سالی از آن ماجرا می گذرد، 
سولماز و زیبا نورچشمانم هستند و من 

عاشق زندگی ام هستم.

حکم زندان دختر جوان که با همدستی مادرش 
پسر پولداری را به تله انداخته و به طمع دریافت 
پول میلیونی از وی او را کشته بود ،در حالی در 
دیوان عالی کشور نقض شد که مادر وی در زندان 

به خاطر سکته قلبی جان سپرد.
در این میان فاش شد مادر  وی پیشتر نیز دست به 

جنایت خانوادگی زده بود.
راز جسد مثله شده در جاده هراز	 

شــهــریــورمــاه ســـال 96 بــقــایــای جــســد یک 
ــراز پیدا شد.  ــاده ه ــوان در حاشیه ج مــرد ج
ــادی از مرگ  شواهد نشان می داد مــدت زی
گذشته و جسد متالشی شده است. جسد با 
دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ را 
خفگی اعالم کردند. در حالی که تالش پلیس 
برای افشای هویت قربانی آغاز شده بود مرد 
میان سالی به پلیس آگاهی رفت و از ناپدید 
شدن پسر جوانش به نام کامران خبر داد.
شواهد نشان می داد پسر جوان چند روزبود  
به طــرز مرموزی ناپدید شــده و یک دختر با 
خانواده او تماس گرفته و در ازای آزادی اش 

پول خواسته بود.
نخستین سرنخ	 

نشانی هایی که مرد میان سال از پسرش ارائه داد 
با نشانی های جسد ناشناس مطابقت داشت. به 
این ترتیب مرد میان سال به پزشکی قانونی رفت 

و جسد پسرش را شناسایی  کرد.
در حالی که تحقیقات برای کشف راز این جنایت  
ادامه داشت پلیس  رد یک مادر و دختر را دراین 
ماجرا یافت و فهمید کامران آخرین بار به مالقات 

آن ها رفته بود.
 آن ها بازداشت شدند و دخترجوان لب به اعتراف 

گشود .

اعتراف به جنایت فجیع	 
وی  گفت: در دوردورهــــای شبانه بــا مقتول 
آشنا شدم و بعد از آن باهم دوست شدیم.چون 
ــادرم نقشه کشیدیم تا  پسر پــولــداری بــود با م
او را گروگان بگیریم  و در قبال آزادی اش از 
خانواده اش پول بخواهیم .من طبق نقشه  او را به 
خانه دعوت کردم و در قهوه اش قرص  خواب آور 
ریختیم. بعد با تلفن خودش به خانواده اش زنگ 
زدیم و برای آزادی اش  نیم میلیارد تومان پول 

خواستیم.
مادر دختر جوان  قتل کامران را گردن گرفت.

وی گفت:  دخترم به من گفته بود با پسری دوست 
شده که ماشین  تیگو دارد. به دخترم گفتم او را 
به خانه بیاورد تا از او اخاذی کنیم.ما به او قهوه 
مسموم خوراندیم و  کارت عابربانکش را گرفتیم 
اما او رمز را اشتباهی به ما داد. ما سه شبانه روز 
او را در خانه مان نگه داشتیم  اما مقاومت کرد. 
من او را با اتوی داغ شکنجه کردم اما باز هم رمز 

کارتش را نگفت.  
وی ادامــه داد: خانواده او هم در پرداخت نیم 
میلیارد تومان پول تعلل می کردند و قصد داشتند 
با پلیس  تماس بگیرند. به همین دلیل عصبانی 
شدم و با کشیدن کیسه پالستیکی روی سرش 
او را خفه کردم. بعد از سه روز وقتی دیدم جسد 
در حال متعفن شدن است او را با ساطور  تکه تکه 
کردم .بقایای جسد را داخل ساک گذاشتم و در 
جاده هراز رها کردم.من  چاقو و ساطور را نیز در 

قلعه حسن خان انداختم.
با اعتراف های این زن و دخترش آن ها در شعبه 
دوم دادگاه کیفری به ریاست قاضی  محسن زالی 

و  با حضور دو قاضی مستشار محاکمه شدند.
در دادگاه	 

ــاه دختر جــوان گفت: از وقتی  در جلسه دادگ
ــادرم درجــریــان دوستی من با کــامــران  قرار  م
گرفت از من خواست اورا به خانه ببرم. ما قباًل 
نیز با همین شیوه از یک مرد 60میلیون تومان 

اخاذی کرده بودیم. من به خواسته مادرم کامران 
را به خانه مان بردم و دست وپای او را بستم .حتی 
وقتی  مادرم کیسه پالستیکی  را روی سر کامران 
کشید  آن را پاره کردم تا نفس بکشد. اما روز بعد 
دیدم مادرم در حال گریه است. وقتی علتش را 
پرسیدم گفت کامران را کشته است.من واقعا در 
قتل پسر جوان دستی نداشتم.مادر وی نیز قتل 

را گردن گرفت.
حکم دادگاه	 

در پایان جلسه قضات زن میان سال را به قصاص 
ودخترش را به 20 سال زندان محکوم کردند. 
پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار 
داشت که از زندان خبر رسید زن میان سال به 
دلیل  سکته قلبی جان سپرده است. با مرگ این 
زن قضات دیوان عالی کشور حکم زندان دختر 
جوان را شکستند و اعالم کردند مجازات وی 
کافی نیست و الزم است او بار دیگر در شعبه هم 

عرض محاکمه شود.
افشای راز جنایتی دیگر	 

پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه نهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا دختر 

جوان بار دیگر از خود دفاع کند.
در این میان روشن شد زن میان سال سال ها 
پیش نیز دست به جنایت خانوادگی زده و همسر 

اولش را کشته است.
دختر جوان در تشریح قتل پدرش گفت: مادرم از  
سال ها قبل با پدرم اختالف داشت.به همین دلیل 
چند سال قبل وقتی که من نوجوان بودم پدرم را 
کشت. او همان زمان توانست رضایت خانواده 
پدرم را جلب کند و بدون این که مدت زیادی در 
زندان بماند آزاد شد.ما  به خاطر آبرویمان راز این 
قتل را  پنهان نگه داشتیم و به همه گفتیم پدرمان 

به خاطر سکته فوت کرده است.

دسیسه مرگبار  مادر و دختر برای پسر پولدار

مرد 70 ساله ای  که برای فرار از تنهایی اقدام به 
ازدواج مجدد کرده بود، از دست زن نافرمانش به 
دادگاه خانواده پناه برد.  این مرد 70 ساله رو به روی 
قاضی دادگاه ایستاد و گفت: آقای قاضی مرا نجات 
دهید. آبرویم در خطر است.  وی ادامه داد: دو سال 
قبل بود که همسرم پس از سال ها زندگی مشترک 
در کنارم بر اثر بیماری، چشم از جهان فرو بست و 
مرا تنها گذاشت. با این که صاحب یک پسر وعروس 
و دو دختر و داماد بودم ولی آن ها گرفتار مشکالت 
زندگی خودشان بودند و کمتر فرصتی برای دیدن 
من پیدا می کردند.  وی گفت: زندگی ام به تنهایی و 
به سختی می گذشت. خودم به تنهایی نمی توانستم 
از پس زندگی ام برآیم و از طرفی گالیه ام به بچه هایم 
بی فایده بود این طور بود که تصمیم گرفتم دوباره 
ازدواج کنم.  وی افزود: از طریق یکی از همسایه ها با 
زن 54 ساله ای که سال ها قبل شوهرش را از دست 
داده بود و به تنهایی زندگی می کرد، آشنا شدم و 
پس از مدت کوتاهی از این آشنایی بدون این که در 
این باره با بچه هایم حرفی بزنم، به صورت پنهانی با 
او ازدواج کردم.  وی گفت: اما بعد از دو روز از آغاز 
زندگی مشترکم او بدون توجه به سن و سال من هر 
روز به بیرون از خانه برای تفریح می رفت و من را تا 
آخر شب تنها می گذاشت وقتی به او اعتراض کردم او 

با تندی با من برخورد کرد و گفت این مسئله اصاًل به 
من ربطی ندارد.  وی ادامه داد: از او خواهش کردم 
در کنار توجه به تفریحات اش حداقل کارهای خانه 
را سر و سامان دهد و برای من غذا درست کند ولی 
او سیلی محکمی به من زد و گفت هیچ وظیفه ای در 
این باره ندارد. باورم نمی شد که او این گونه رفتار 
کند ولی وقتی گوشی تلفن را برداشت و بچه هایم 
را به خانه کشاند و با سر و صدا اهل محل را خبردار 
کرد تازه متوجه شدم که چه اشتباه بزرگی کرده ام. 
وساطت همسایگان و درخواست های فرزندانم هم 
فایده ای نداشت. او انتظار داشت تمام کارها را من 
انجام دهم و او پس از برگشتن از بیرون در خانه همه 
چیز را برای خودش مهیا ببیند.  وی افزود: به تازگی 
نیز بدون اطالع من با دوستانش به سفرهای چند 
روزه می رود و وقتی به او اعتراض می کنم داد و فریاد 
راه می اندازد و آبروریزی می کند.  پیرمرد در پایان 
گفت: تمام آبروی چندین و چند ساله مرا در محل 
برده است حاال برای این که از این فشارها سکته 
نکنم از دادگاه تقاضای طالق و نجات جانم را دارم.  
با این دادخواست طالق، قاضی دادگــاه خانواده 
احضاریه ای برای زن سرکش و نافرمان فرستاد 
ــاه سرنوشت پیرمرد و  تا پس از حضور او در دادگ

همسرش را روشن کند.

ازدواج تلخ پیرمرد70 ساله 

آسیب های تنهایی دوران سالمندی
دکتر قربانعلی ابراهیمی 

جامعه شناس و استاد دانشگاه 

سالمندی یا پیر شدن یک فرایند تدریجی است 
ــی  ــای جسمانی، روان کــه برخی از خصلت ه
و اجتماعی  فرد را تحت تاثیر قــرار می دهد و 
معموال با دگرگونی هــای جسمانی و زیستی 
آشکار بروز پیدا می کند. فراهم ساختن امکان 
تداوم حضور سالمند در جامعه، حفظ موقعیت 
و جایگاه سالمندان در خانواده، تامین حداقل 
نیازهای سالمندان، حفظ احترام و حرمت، 
زمینه سازی برای ارتقا و توسعه مشارکت مردم 
و انجمن های مرتبط با سالمندان بسیار مهم 
ــرا  پیری یک پدیده طبیعی اســت و به  اســت زی
تنهایی باعث بروز بیماری نمی شود اما ارتباط 
بین پیری و بیماری شناخته شده است. برای 
شناخت پدیده سالمندی الزم اســت از جنبه 
های جسمانی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی به مفهوم سالمندی توجه کرد. دوران 
سالمندی را می توان از چهار نقطه سن زمانی، 
سن جسمی و زیستی، سن روانی و عاطفی و سن 
اجتماعی بررسی کرد. برای حمایت ازسالمندان 
و پیشگیری از رخ دادن قریب الوقوع بحران 
پیرشدگی ومشكالت ناشی ازآن بهتر است در 
سطوح مختلف از جمله در حیطه قانون گذاری، 
زیرساخت های مبلمان شهری، قوانین تامین 
اجتماعی و سرمایه اجتماعی و مناسبات فردی 
و اجتماعی اصالحات الزم را به عمل آوریم چرا 
كه با قوانین و شرایط حاضرهیچ گونه امیدی 
به بهبود وضعیت و سامان دهی پدیده مدرن 
سالخوردگی وجود ندارد.  جامعه به دلیل حضور 

فراگیر فضای مجازی وحاكمیت بالمنازع آن 
برحیات اجتماعی نــوع بشر دچــار فقرگرایی 
افراطی شده و از سوی دیگر انسجام اجتماعی 
سنتی نیز به شدت سست و شكننده شده كه 
این خود می تواند سالخوردگی را به یک بحران 
جدی تبدیل کند. افــراد بنابر دالیــل مختلفی 
تنها می شوند از جمله پیر شدن یا ضعیف شدن 
، از محل کار خارج شدن ، فوت همسر و دوستان 
یا از طریق معلولیت یا بیماری اما سالمندان 
در جامعه به خاطر تنهایی رو به انزوا می آورند و 
همین انزواطلبی سبب بروز پدیده های اجتماعی 
هولناکی می شود که میزان جرایم خرد و کالن 
را در جامعه افزایش می دهد. دلیل تنهایی هر 
چیزی که باشد، احساس تنهایی و آسیب پذیر 
بودن به راحتی تکان دهنده است ، که می تواند 
به افسردگی و کاهش جدی سالمت جسمانی و 
روحی منجر شود. تنهایی در دوران سالمندی 
عامل بروز بسیاری از بیماری های روحی و روانی 
است که در جای خود خطرناک ترین آسیب ها را 
پدید می آورد. ناامیدی در سالمندی زمانی روی 
می دهد که فرد سالمند احساس کند تصمیمات 
نادرست زیــادی گرفته است و زمــان به قدری 
کوتاه است که نمی تواند مسیر دیگری را به سمت 
انسجام هدایت کند اما افرادی که از فرصت های 
خود به خوبی استفاده کرده اند از دستاوردهای 
خود احساس کامل بودن و رضایت می کنند. پر 
کردن اوقــات فراغت و داشتن برنامه مشخص 
به سالمندان کمک می کند که این دوران را به 
خوبی سپری کنند و از بهداشت روانــی خوبی 

برخوردار شوند. 

تبهکار قدیمی که پس از آزادی از زندان برای زنان 
تهرانی نقشه پلیدی داشت، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، پلیس تهران با شکایت یک 
ــودروی پــژو 405 مورد  زن که از ســوی راننده خ
زورگیری مسلحانه قرار گرفته بود، عملیات ویژه ای 

را برای بازداشت این تبهکار آغاز کردند.
زن جوان که مریم نام دارد، به افسر بازجو گفت: از 
محل کارم که در یک کلینیک زیبایی در غرب تهران 
است خارج شدم تا به خانه بروم. در کنار خیابان 
منتظر تاکسی بودم که یک خودروی شخصی – پژو 
405 – جلوی پایم توقف کرد و وقتی مسیرم را گفتم 

مرا سوار کرد.
وی افزود: من که فکر می کردم این مرد مسافرکش 
است به خاطر دیروقت بودن و نبود تاکسی به ناچار 
ــودروی مرد جــوان شدم . کمی پس از  ســوار بر خ
حرکت خودرو راننده جوان یک خشاب تفنگ کلت 
کمری را به من نشان داد و به آرامی پرسید می دانی 

این چیست؟!
من که شوکه شده بودم ، سعی کردم خونسردی 
خــودم را حفظ کنم و به آرامــی گفتم؛ بله خشاب 
اسلحه است که ناگهان راننده جوان تفنگ را از زیر 
لباسش بیرون کشید و خشاب پر از گلوله را داخل 

کلت کمری کرد و به سمت من گرفت.
این زن ادامه داد: صحنه ترسناکی بود و من از ترس 
قدرت حرف زدن نداشتم تا این که راننده مسلح به 
آرامی ادعا کرد که مادرش سرطان دارد و نیاز به 
پول دارد و از من خواست تا طالهایم را در اختیارش 

قرار دهم.
سرقت طالها	 

مریم دو انگشتر طالیش را در اختیار سارق مسلح 
قــرار داد و راننده در ادامــه خواست تا النگوهای 
طالیش را نیز به او بدهد و چون النگوها از دست 
مریم بیرون نمی آمد یک سیم چین در اختیار مریم 

قرار داد و خواست تا النگوهایش را قیچی کند.
زن جــوان تسلیم حرف های راننده جــوان شد و 
النگوهایش را در اختیار مرد جوان قرار داد و از ترس 
این که بالی دیگری سرش نیاید از راننده خواست تا 

او را پیاده کند.
زن جوان در تاریکی شب تنها توانست یک شماره 
ناقص از خودروی راننده مسلح را به خاطر بسپارد و   

این شماره را در اختیار ماموران قرار دهد.
تحقیقات پلیس وقتی روی شماره خودرو و نوع آن 
متمرکز شد که گزارش چند سرقت از زنان به همین 

شکل در سامانه پلیس به ثبت رسید. 
بررسی روی شماره ناقص ،لیست چندین مظنون 
را پیش روی افسر تحقیق پرونده قرار داد که پس از 
چهره نگاری و اطالعاتی که در بانک مجرمان قرار 

دارد، راننده مسلح خودرو شناسایی شد.
طبق تحقیقات پلیس، متهم تیرماه امسال از زندان 
آزاد شده بود وپیش از این هم به جرم مشابه دیگری 

محکومیت داشته است.
پس از شناسایی، راننده مسلح در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شد. تحقیقات از این مرد ادامه 

دارد. 

بازداشت تبهکاری که برای زنان تهرانی نقشه پلید داشت
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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.
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دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضی

286517934
491326578
735498216
913265487
564783129
827941653
148632795
672859341
359174862

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

با توجه به شکل های داده شده در باال، گزینه 
مناسب را انتخاب کنید.

بازی ریاضی:

Nc7+     Kd8
Ne6+     Ke8
Ng7#

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

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

اختالف تصاویر

خفن استریپ:

 خواستگاری

کالس باال

معمای شطرنج: 

اختالف تصاویر:

معمای شطرنج

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.

نمونه

خفن استریپ

افقی: 1.پیشوندی برابر یک میلیون–انباره- کوزه 2.دیو طمع -چیز-زدنی 
ناراضی 3. نوعی خط باستانی 4. گرفتگی زبان-پژمردگی-دسر ایرانی 5.دعای 
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زیر لب- سلطان مغولی-فلز لحیم کاری 6. آخرین 
توان-پای چالق– پارچه لطیف زخم بندی-مقیاس 
قدیمی طول 7. کافی-واحد شمارش مغازه – از ادات 
استفهام– عالمت جمع 8.جایز – کاله فرانسوی- 
دریغ 9. پایتخت نروژ –طال – یکه 10.شهر بندری 
ژاپن 11. رود شولوخف- لقب سالطین پیشدادی–
اصفهان قدیم 12. سرو کوهی-لیف خرما- از آفات 

زراعتی
عمودی :1. بازیگر پدرخوانده 2.سوغات اصفهان- 
ســردار رومــی- جنس خشن 3.سرزمین هفتاد و 
دوملت– شیمی کربنی 4. مخترع آمریکایی بمب– 
لیل- واحد پول کره جنوبی 5.حیله گر 6. کاخ تاریخی 
بازی  با  فیلمی   .7 تانک  ضد  هندوستان–سالح 
امیرحسین رستمی – ابا 8. فوتبالیست اسپانیایی 
9. حرکت غیرارادی عصبی– امر به زیستن- سوغات 
گجرات 10. شکاف قلم–مادر آذری 11. اساس- 

مــــارمــــولــــک 
– هــواپــیــمــای 
 .12 ــع  ــ ــری ــ س
روزنــــــــامــــــــه 

امیرکبیر
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افقی:  1.لباس –شمارک- ذره بنیادین 2.آب روستایی-جانب-بخار 
دهان 3. ورزشگاه 4. موسسه اقتصادی-رمق-اقیانوس کبیر 5.میوه 

تابستانی- خویشاوندی –شکستگی الیه های زمین  
6. سطح-کل-حشره جهنده 7. اندرون دهان-
جوانمرد–عنصر تیروئید 8.سرازیری- الف- لطف 
9. جوش صورت–امر به آوردن– لشکر 10.اصالح 
بی نظمی دندان ها 11.رسته – ساز مرداب –دانه 

12.کالغ سیاه-لنز- مکر

عمودی :
1.زن دیرنشین- دهقان 2.عــادت- از مسابقات 
ــی- مکان 3.ازخـــدایـــان بابلی – عمارت  ورزشـ
ــی  4. عــبــادت– ناشنوا- بــدون قــانــون 5.دورویـ
6. عطرمایه–بلندترین قله ایران 7. مادر رستم– 
بوستان 8. پاک 9. ام البشر– ضربه سر- تنگی 
نفس 10.فوت–رجز 11. انتها- مشایعت نظامی– 

دشمن باطل12. ثروت -مانند
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معما 

معما   :   مجید 3 حیوان دارد یعنی از هرکدام یکی.

مجید از حیواناتی که در باغچه خانه شان نگهداری 
می کند، برای دوستانش تعریف می کند. او در باره 
تعداد این حیوانات می گوید: »همه حیوان هایی که 

در باغچه نگهداری می کنم گربه اند به جز دوتا، 
همه حیوان هایی که در باغچه نگهداری 

می کنم خرگوش هستند به جز دوتا 
باغچه  و همه حیوان هایی که در 

نگهداری می کنم همستر هستند 
به جز دوتا.«

چند  حداقل  مجید  شما  نظر  به 
ــه شــان  ــوان در بــاغــچــه خــان ــی ح

نگهداری می کند؟

تست هــوش:   گزینه )3( در هر بار شكل 30 درجه در جهت عكس 
عقربه های ساعت مي چرخد.



لبخند دردسرساز مونالیزا

 

تابلوی مونالیزا اثر معروف لئوناردو داوینچی و 
بازدیدکنندگان آن برای موزه لوور دردسرساز 
شده اند.به گزارش ایرنا، در پاریس، شهری که با 
ــای زیــبــای پاییزی اشــبــاع شــده،  نمایشگاه ه
مونالیزا، همچنان هدف اصلی بازدیدکنندگان 
محسوب می شود. لوور، بزرگ ترین مجموعه آثار 
هنری از سراسر اروپا را در خود جای داده است. 
این موزه، معروف ترین موزه جهان به شمار می 
رود. ۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ از موزه دیدن 
کردند که سه چهارمشان گردشگران خارجی 
بــودنــد. بــراســاس تحقیق انجام شــده از سوی 
موزه لوور، حدود ۸۰ درصد بازدیدکنندگان 
برای بازدید از تابلوی مونالیزا به این موزه می آیند 

و بسیاری شان موزه را ناراضی ترک می کنند.
روزنــامــه نیویورک تایمز در گزارشی در شرح 
وقایع روی داده در موزه لوور نوشت: »ژان لوک 
مارتینز« رئیس مــوزه لــوور گفت که باید برای 
فرونشاندن جنون مونالیزا، در سال های پیِش 
ــردارد که از جمله این  رو گام های جدی تری ب
موارد می توان به ایجاد ورودی های جدید و بلیت 
های زمان بندی شده اشاره کرد. میزان بازدید از 
مکان نصب تابلوی مونالیزا در حالی باالست که 
بخش های دیگر این موزه تقریبا خالی از جمعیت 
است. در واقــع، لوور به خودی خود مشکلی با 
انبوه جمعیت ندارد بلکه با معضل مونالیزا مواجه 
اســت. ایــن روزنــامــه نوشت: مونالیزا به مکان 
مخصوص خود نیاز دارد، باید جایگاه جدیدی 
برای تابلو در نظر گرفت که جوابگوی جمعیت 

باالی بازدیدکنندگان باشد.

گروه »پالت« پرکار می شود

 

ــروه پالت از تجربه خــوانــدن تیتراژ  خواننده گ
تلویزیونی و جدیدترین فعالیت هایش گفت.امید 
نعمتی با اشاره به تجربه تیتراژخوانی در سریال 
»لیسانسه ها« به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
تنها همکاری من با تلویزیون تا االن به همین 
تیتراژ خالصه می شود. ناگفته نماند که سریال، با 
کیفیت بود و این موضوع به موفقیت تیتراژ کمک 
کرد. من بیشتر به خاطر سروش صحت کارگردان 
»لیسانسه ها«، تیتراژ را خواندم. البته بگویم که 
تیتراژ یک فیلم سینمایی را هم خوانده ام؛ به 
دلیل این که هنوز مجوز نگرفته است، نمی توانم 
اسم آن را بگویم. احتماال آن فیلم هم به زودی 
بیرون می آید. فیلمی که تیتراژش را خواندم فیلم 
بسیار خوبی است، امیدوارم در صورت انتشار، 
تیتراژ آن را هم مردم دوست داشته باشند. وی 
درباره فعالیت های پیش روی گروه پالت افزود: از 
هفته آینده سه کنسرت برگزار خواهیم کرد. 
احتماال آذر ماه کنسرت را تمدید می کنیم و به 
زودی آلــبــوم جــدیــدمــان مــی آیــد. آلــبــوم بیاید 
مجدد تور کنسرت برگزار می کنیم. امیدوارم 
آلبوم بعدی بتواند طرفداران را راضی کند. سعی 
کردیم تمام وسواسمان را به خرج بدهیم تا اتفاق 

خوبی را رقم بزنیم.

۱۱ادب و هنر یک شنبه   26 آبان ۱398
۱9 ربیع االول۱44۱.شماره 20243

پیک خبر ادبی

 معرفی نامزدهای داستان 
و  رمان جایزه جالل

نامزدهای بخش داستان بلند و رمان دوازدهمین 
جایزه جالل آل احمد معرفی شدند.

به گزارش ایبنا، هیئت داوران بخش »داستان 
بلند و رمان« دوازدهمین دوره  جایزه  ادبی جالل 
آل احمد، اسامی شش نامزد راه یافته به مرحله 
نهایی این بخش را اعالم کرد. اسامی نامزدها 
به این شرح است: »بی کرانگی« به قلم مهدی 
ابراهیمی المع از نشر نیماژ، »دور زدن در خیابان 
از نشر  به قلم محمدرضا مرزوقی  یک طرفه« 
ثالث، »روزها و رویاها« به قلم پیام یزدانجو از نشر 
چشمه، »فوران« به قلم قباد آذرآیین از انتشارات 
هیال، »ما را با برف نوشته اند« به قلم نسیم توسلی 
از انتشارات آگــه و »وضعیت بــی عــاری« به قلم 
انــتــشــارات شهرستان ادب.  از  حامد جاللی 
این شش اثر به داوری شهریار عباسی، هادی 
خورشاهیان و احسان رضایی به مرحله نهایی 
ــی جالل  داوری دوازدهمین دوره  جایزه  ادب

آل احمد راه پیدا کرده اند.

گلستان و مقانلو، محبوب ترین 
مترجم های 97

 

پنجمین دوره »جشن ملی مترجمان« با معرفی 
برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش ایسنا، در بخش برگزیدگان دومین 
دوره جایزه جهانی ترجمه میترا فرزاد، گئورگ 
آساطوریان و دورونا سوآبا به عنوان نفرات اول 
تا سوم معرفی شدند. هیئت داوران در بخش 
»مترجم محبوب ســال ۹۷« نیز جوایز خــود را 
در دو بخش مترجمان بــاالی ۵۰ سال و کمتر 
از ۵۰ سال به برگزیدگان اعطا کرد. در بخش 
مترجمان باالی ۵۰ سال آندرانیک ِخچومیان، 
لیلی گلستان و الهه شمس نژاد به عنوان نفرات 
اول تا سوم اعالم شدند. در بخش مترجمان کمتر 
از ۵۰ سال نیز هیئت داوران شیوا مقانلو، مهسا 
خراسانی و مهسا ملک مرزبان را به عنوان نفرات 
اول تا سوم انتخاب کرد. همچنین حسین کاُزر، 
فرشته موالیی و محسن یاوری به عنوان مترجمان 

شایسته تقدیر در این بخش معرفی شدند.

غلط ننویسیم

َبدوی/ َبَدوی
این دو واژه را نباید به جای هم به کار برد. َبْدوی 
به معنای »آغازین و ابتدایی« است و بیشتر در 
اصطالح دادگستری به کار مــی رود: »محکمه 
ــَدوی منسوب به َبــدو و به معنای  َبـــدوی«. امــا َب
»بیابانی، بیابان گرد، صحرانشین« است و بیشتر 
در وصف قبایل چادرنشین عربستان و شمال 

آفریقا به کار می رود.

برای شروع
در یکی از ترجمه ها آمده است: »بــرای شروع، 
برویم ناهار بخوریم« و خواننده متحیر می ماند و 
از خود می پرسد: »برای شروِع چه کار«؟ جواب 
البته »بــرای شــروِع ناهار خــوردن« نیست! پس 
برای شروِع چه؟ هیچ معلوم نیست. این عبارت که 
گرته برداری از اصطالحی فرانسوی و انگلیسی 
اســـت، بـــدون متمم در فــارســی هیچ معنایی 
نمی دهد و باید آن را به »عجالتًا، فعاًل« و گاهی 

»در آغاز، در ابتدا« ترجمه کرد.

الهه آرانیان - آن شب همه یک صدا می گفتند: »بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان«. آن شب عطر گل سرخ در هواِی مؤسسه خیریه توان بخشی همدم پیچیده بود. در شب 
بزرگداشت هشت شاعر معاصر خراسانی، استاد محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، پژوهشگر و نظریه پرداز بزرگ ادبیات فارسی میانداری می کرد و نگین درخشاِن مجلس 
بود. او با تواضع مثال زدنی اش در بزرگداشت یاراِن شاعرش حضور یافت و چشِم مشتاقان و عالقه مندان به فرهنگ و ادبیات را روشن کرد. در میان ازدحام جمعیتی که به شوق 
دیدار استاد آمده بود، فرصت مغتنمی دست داد تا هر چند کوتاه با ایشان هم کالم شوم. او به محض این که نام روزنامه خراسان را شنید، لبخندی زد و با اشتیاق گفت: »من عضو 

هیئت تحریریه خراسان بودم 6۰ سال پیش«. انگار از یادآورِی روزهای جوانی اش در سال های دهه 3۰ به وجد آمده بود.

همان افتادیگ و تواضِع همیشیگ

با آمدِن استاد شفیعی کدکنی به سالن، مراسم به طور رسمی 
آغاز شد و هر استاد و شاعری که برای سخنرانی و شعرخوانی 
به جایگاه می آمد، اول از همه ارادتــش را به استاد بی بدیل 
ادبیات نشان مــی داد؛ از دکتر محمد جعفر یاحقی گرفته تا 
محمدکاظم کاظمی و محمد باقر کالهی اهری. حرف گزافی 
نیست اگر بگوییم هر که در این دیار به سمت و سوی ادبیات 
رفته، مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر پژوهش ها و اشعار 
شفیعی کدکنی بوده است. وقتی از استاد دعوت شد برای 
سخنرانی به جایگاه بیاید، ابتدا قبول نکرد و بعد همان طور که 
دست هایش را به سینه زده بود، به جایگاه آمد، تعظیمی کرد و 
بعد رفت تا از گروه موسیقی دختران همدم تشکر و قدردانی 
کند. همین تواضع و افتادگی مردی را نشان را می دهد که 
عمر و جانش را در راه اعتالی فرهنگ این سرزمین گذاشته و 
در مقابل، هیچ ادعایی ندارد.  بعد از آن کیوان ساکت، آهنگ 
ساز و نوازنده برجسته به تک نوازی سه تار پرداخت و حاضران 

را به وجد آورد. او پیش از اجرا در سخنانی ارادِت دیرینش را 
به استاد شفیعی کدکنی نشان داد و گفت: »نیامده ام بگویم 
همه کتاب های استاد را خوانده ام بلکه می خواهم بگویم من 
کتاب های استاد را نوشیده ام. »موسیقی شعر« که آمد من 
فــوری چاپ اولــش را خریدم. کتاب های »موسیقی شعر« و 
»رستاخیز کلمات« باالی تخت من هستند و شبی نیست که 

چند خطی نخوانم و بخوابم«.

حدیث عشق بیان کن

بعد از مراسم بزرگداشت، استاد شفیعی کدکنی نگارخانه 
جدید مؤسسه همدم را افتتاح و از آثار خوشنویسی هنرمندان 
خراسانی دیدن کرد. در البه الی بازدید ایشان از آثار هنری، 
فرصت کوتاه و ارزشمندی دست داد تا با استاد هم کالم شوم. او 
ابتدا با مهربانی و سادگِی خاص خودش گفت دخترم چهره ات 
چقدر بــرای من آشناست. وقتی گفتم از روزنامه خراسان 
آمده ام، انگار به گذشته های دور رفته باشد، لبخند دلنشینی زد 

و تکرار کرد: »روزنامه خراسان«. بعد خواهش کردم از سال های 
حضورش در روزنامه بگوید که گفت: »بله بله. من خودم عضو 
هیئت تحریریه روزنامه خراسان بودم 6۰ سال پیش«. شفیعی 
کدکنی آن طــور که خودش در مقدمه گزیده اشعارش)نشر 
مروارید( می گوید در حوالی سال های ۱33۸ و ۱33۹ در 
روزنامه خراسان مشغول فعالیت بوده و اولین اشعارش در 
این روزنامه منتشر می شده است. بعد از استاد پرسیدم شعر 
امروز را می خوانید که گفت: »بله. کم و بیش در جریان هستم 
و می خوانم«. وقتی هم که کتاب ارزشمند »زبان شعر در نثر 
صوفیه« را به استاد دادم تا امضا کند، نوشت: »بــا بهترین 
آرزوها، ۹۸/۸/۲4، مشهد، همدم«. این بود لحظه نگارِی من 
از هم کالمی با استادی که فخر فرهنگ ایران است و هنوز باید 
بدویم تا شاید به گرِد پایش برسیم. مراسم به پایان رسید و استاد 
شفیعی کدکنی که می گفت شب قبل را تا صبح نخوابیده، رفت 
تا دمی بیاساید از این هیاهوِی خیل مشتاقان. او رفت و ما هم 
زمزمه کردیم: »بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان/ حدیث 

عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی«.

گفت وگوی اختصاصی خراسان با نامدارترین استاد معاصر ادب فارسی

 شفیعی کدکنی: 
 60 سال پیش، عضو تحریریه 

»خراسان« بودم
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 هر شباهتی در موسیقی 
»کاور کردن« نیست

کاور کردن یا دوباره نویسی اثر، یکی از 
پدیده های رایج در دنیای موسیقی است؛ 
این که برخی موسیقی دان ها، ُنت های 
کارهای دیگران را دوباره نویسی و تنظیم 
می کنند، فی نفسه امر مذمومی نیست؛ 
به هر حال، باز تنظیم می تواند در غنای 
یک اثر مؤثر باشد و آن را با رنگ و لعاب 
مخاطبان  بهتری،به  شاید  و  دگــرگــون 
ــن حـــال، نباید از یاد  عــرضــه کــنــد. بــا ای
برد که هر نوع شباهتی را نمی توان در 
چارچوب کاور کردن ارزیابی کرد. حدود 
یک سال قبل، در صفحه ادب و هنر ۲۲ 
آبــان ۱3۹۷، در کنار مصاحبه روزنامه 
خراسان با استاد مجید انتظامی با عنوان 
»نبود حق کپی رایت مانع اعتراض است«، 
ــاره موضوع کــاورکــردن و  به تفصیل درب
کپی کاری، مطالبی را ارائه کردیم؛ این 
مطالب که ذیل عنوان »آهنگ هایی که »بی 
اجازه« کاورشدند« در صفحه درج شد، به 
آثاری می پرداخت که در آن ها ردپایی از 
شباهت با آثار متقدم تر یافت می شد. در 
آن جا، موضوع شباهت موسیقی سریال 
»دلدادگان«، اثر مسعود سخاوت دوست 

با سریال خارجی »وست ورلد« مطرح شد 
و به اشتباه، ایــن شباهت، تحت عنوان 
کاور کردن مورد اشاره قرار گرفت. حال 
آن که مقصود نگارنده، چنان که از متن 
کوتاه وی پیداست، بر شباهت ایــن دو 
اثــر تأکید دارد نه کپی کاری. بر همین 
اساس، سازنده محترم موسیقی سریال 
»دلدادگان«، ضمن اعتراض به این اظهار 
ــه توضیح دربـــاره آن  نظر، خواستار ارائ
مسئله  به  نسبت  عمومی  افکار  تنویر  و 
شد. به همین دلیل، کوشیدیم تا در این 
یادداشت مختصر، هم به اعتراض آقای 
مسعود سخاوت دوست، هنرمند ارزشمند 
کشورمان اشاره و این اعتراض به حق را 
مطرح کنیم و هم درباره اشتباه پیش آمده، 
از ایشان پوزش خواسته و دلجویی كنیم و 
توضیحات الزم را به شما خوانندگان عزیز 
و ارجمند، تقدیم کنیم. در انتها، تأکید 
می کنیم که صفحه ادب و هنر روزنامه 
خراسان، در خدمت هنر اصیل ایرانی- 
اسالمی و حامی هنرمندانی است که با 
تالش خستگی ناپذیر خود بر ظرفیت و 

گنجینه هنر این مرز و بوم می افزایند.

آمار عجیب و غریب از حراج »باران«

5 برگ از شاهنامه، 9 میلیارد!

گــروه ادب و هنر - چهارمین دوره حراج 
هنرهای ایرانی- اسالمی باران جمعه ۲4 آبان 
در سالن همایش های بین المللی رایزن برگزار 
شد و با ثبت رکوردهای عجیب به پایان رسید. 
در این حــراج، غیر از فــروش ۲6 میلیاردی، 
رکورد فروش گران ترین اثر هنری ایران برای 
شکسته  تیموری  دوره  شاهنامه  بــرگ  پنج 
ــاران را سیده محبوبه  شــد. مدیریت حــراج ب
کاظمی دوالبی برعهده دارد. دختر جوانی 
که در صفحه شخصی اش، خود را این طور 
معرفی کرده: »محقق، فعال فرهنگی، هنری، 
اقتصادی/ مدیرمسئول مــوزه گالری ترانه 

باران/ طراح و کارآفرین گردشگری هنری«.

یک حراج 26 میلیاردی!	 
حراج باران در این دوره نسبت به دوره قبلی 
با افزایش تعداد آثار از 46 به ۹4 اثر و فروش 
از ۱۱میلیارد و ۷6۹ میلیون تومان به ۲6 
میلیارد تومان رو به رو شد. جالب این که در این 
دوره تنها ۱۹ اثر به فروش نرفت در حالی که در 
سومین دوره ۲۵ اثر از فروش در حراج بازماند. 
حراج باران نسبت به حراج هنر تهران، حراج 

نوپایی اســت. آمــار نشان می دهد چهارمین 
دوره حراج هنر با ارائه ۱۲6 اثر ۲۰ میلیارد 
و ۵۹۰ میلیون تومان فــروش داشته است و 
چهارمین دوره حــراج تهران با ارائــه 3۲ اثر 

کمتر، حدود ۱۲ میلیارد تومان.

شاهنامه، شگفتی حراج باران	 
گران ترین اثر فروخته شده در چهارمین دوره 
ــراج بـــاران را پنج بــرگ از شاهنامه با خط  ح
نستعلیق که متعلق به دوره تیموری است، رقم 
زد. این اثر بین ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری شده بود و با قیمتی حدود ۱۵ برابر 
قیمت بیشینه تعیین شده یعنی ۹ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان چکش خورد. به این ترتیب رکورد 
گران ترین اثر هنری حراج های داخلی که پیش 
از این متعلق به یک مصحف حکاکی شده طال در 
سومین دوره همین حراج با قیمت هفت میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان بود، شکسته شد. جالب 
این که، نقاشی مینیاتور چهره نواب اکبری بیگم، 
زوجه پادشاه هندوستان متعلق به دوره زندیه پنج 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رفت و به 
عنوان دومین اثر الکچری این حراج ثبت شد.
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چند خط تاریخ

تاریخ نویسان ایرانی

 رجال عصر پهلوی 
به روایت یک روزنامه نگار

کتاب مفصل »بازیگران 
عصر پهلوی: از فروغی 
ــا فـــردوســـت«، نوشته  ت
روانشاد محمود طلوعی، 
خواندنی ترین  از  یکی 
آثار تاریخی برای آشنایی 
با فعاالن و تأثیرگذاران 
وابسته به دربــار پهلوی 

است. نویسنده کتاب که به عنوان یک روزنامه نگار 
مطرح، در مجالت مختلف قبل و بعد از انقالب، 
به نگارش مقاالت متعدد تاریخی می پرداخت، 
نثری روان را برای نگارش این کتاب انتخاب کرد؛ 
نثری روزنامه ای و در عین حال، آراسته به زیور و 
زینت های ادبی که برای هر خواننده ای، در هر 
سن و سال و با هر سطح اطالعاتی، مناسب است. 
مرحوم طلوعی به دلیل سال ها فعالیت در عرصه 
روزنامه نگاری ایــران، اطالعات نسبتًا مفصلی 
درباره فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی رجال این دوره تاریخی داشت. او اسناد 
مفصلی را هم در این باره گرد آورد و افزون بر آن، 
برای تکمیل بحث، از مصاحبه هایی که در دوران 
فعالیت روزنامه نگاری اش انجام  داده بود، بهره 
می برد. اطالعات موجود در کتاب »بازیگران 
عصر پهلوی«، بسیار مفصل است و در ابتدای 
کار، امکان دارد خسته کننده به نظر برسد، اما 
جذابیت و قالب متن، در کنار فهرست بندی هایی 
کــه امــکــان گزینش و انــتــخــاب را بــه خواننده 
مــی دهــد، به سرعت توهم خسته کننده بودن 
را از ذهن مخاطب می زداید. کتاب »بازیگران 
عصر پهلوی: از فروغی تا فردوست« در دو مجلد 
منتشر شده است؛ جلد نخست به معرفی رجال و 
سیاستمداران مطرح دوره پهلوی، مانند فروغی، 
قوام السلطنه،  مستوفی الممالک،  مــصــدق، 
رزم آرا، علم، منصور و هویدا اختصاص دارد و 
جلد دوم، اطالعات را در قالب رجــال اصناف 
مختلف، مانند وزیران، سفیران، روزنامه نگاران، 
اختیار  در  روشنفکران،  و  مجلس  نمایندگان 

مخاطب می گذارد.

گزارش تاریخی

نباِت 680 میلیون ریالی!

»ریچارد استوارت« در کتاب »در آخرین روزهای 
رضاشاه« می نویسد:»فردای آن روز، ]یعنی روز 
پس از فرار رضاشاه از تهران به سمت اصفهان،[ 
دو مقام رسمی از تهران وارد شدند تا ترتیب 
انتقال ثروت رضاپهلوی را به جانشینش بدهند. 
دفترچه بانکی او نشان می داد که 680 میلیون 
ریــال در حساب سپرده بانک ملی دارد. شاه 
سابق، این مبلغ و نیز کلیه امالک خود را در مقابل 
10 گرم نبات به شاه جدید هبه کرد!« هنگامی 
که رضاشاه، در شهریور 1320، از ترس اسارت 
ــوروی، تصمیم به فــرار از  به دست نیروهای ش
ایران گرفت و خود را به دست انگلیسی ها سپرد، 
همه چیز به پایان رسید و ثروت انبوه و امالک 
به چنگ  با شیوه های مختلف  گسترده ای که 
آورده بود، نتوانست مانع سقوطش شود. »پیتر 
آوری« در کتاب »تاریخ معاصر ایران« می نویسد: 
ــزد و کرمان  ــاده ی »هنگامی کــه رضــاشــاه از ج
می گذشت، بــرای آخرین بــار شهرهای کشور 
خود را دید که سلطنت او، ُگلی به سر آن ها نزده 
بود، شهرهایی که مردم آن جا، از فرط گرسنگی 
در آستانه مرگ بودند.« دوران سلطنت او چنان 
در اختناق و استبداد گذشت که مردم ایران، با 
وجود تغییراتی که در ظاهر کشور به وجود آورده 
بود، از رفتنش ناراحت و غمگین نشدند. سفیر 
آمریکا هم به نتیجه مشابهی می رسد:»سرنگونی 
و سرانجام مرگ وی)رضاشاه( در تبعید که در 
آخرین سال های پادشاهی، به مستبدی حریص، 
بی رحم و مرموز تبدیل شده بود، کسی را متأسف 
و متأثر نکرد. پس سقوط رضاشاه، در واقع پایان 
ــاز سیاست  دوران سیاست مهار دولــتــی و آغ
کشمکش اجتماعی بود.« به این ترتیب، رضاشاه 
از کشور گریخت. »استوارت« می نویسد:»کنسول 
انگلیس در کرمان و مأموران انگلیسی که شاه 
سابق را همراهی می کردند، اصــرار ورزیدند 
که باید هرچه زودتر به بندرعباس عزیمت کند. 
رضاشاه به شدت خشمگین شد و گفت: کجا 
بروم!؟ من در جیبم حتی 5 ریال ندارم! باید به 
من وقت بدهید. از پسرم پول خواسته ام ... به 
او گفتند دولت انگلیس کلیه مخارج را خواهد 
پرداخت و بعدًا از دولت ایران وصول خواهد کرد. 
رضا پهلوی هنوز نفهمیده بود که دیگر حاکم بر 

سرنوشت خود نیست.«

ــری  –   »شــجــاع دل«  ــواد نوائیان رودسـ ج
)Braveheart(،  عنوان یکی از مشهورترین 
اواخــر  کــه  اســت  حماسی  درام  فیلم های 
قـــرن بــیــســتــم و بـــه طـــور دقـــیـــق، در ســال 
ـــ.ش(، بــا کــارگــردانــی و  ــ ــ 1995)1374هـ
بازی درخشان »ِمل گیبسون« و تهیه کنندگی 
شرکت  های هالیوودی »پارامونت پیکچرز« و 
»فاکس قرن بیستم«، ساخته شد و به نمایش 
درآمــد. »شجاع دل«، فیلمی خوش ساخت، 
با فیلم نامه ای قوی و به ظاهر مستند است 
که توانست نظر داوران جشنواره اسکار را 
جلب کند و پنج جایزه این جشنواره معتبر 
سینمایی را به خود اختصاص دهد. داستان 
»شجاع دل«، روایــت زندگی و مرگ قهرمان 
ملی اسکاتلندی هاست؛ ویلیام واالس که اواخر 
قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم میالدی 
می زیست و شهرت وطن دوستی اش، اوراقی 

زرین را در تاریخ اسکاتلند رقم زد.
رندل واالس، نویسنده فیلم نامه »شجاع دل«، 
بعد از نگارش این اثر تأثیرگذار، فیلم نامه آثار 
»پرل هاربر«  مانند  دیگری  مشهور  تاریخی 
را نوشت، اما ماحصل هیچ کدام از آن ها، به 
جذابیت »شجاع دل« در نیامد. رندل واالس در 
این فیلم نامه، روایتی از سلحشوری، رشادت 
و شجاعت مردی را به تصویر کشید که جز در 
سرزمینش، در دیگر مناطق دنیا شناخته شده 
نبود. با این حال، او برای سر و شکل دادن به 
روایت داستانش، چنان که مرسوم است، در 

مبتنی  مستند  وقایع  به  سکانس ها،  برخی 
بر شواهد تاریخی وفــادار نماند و به همین 
دلیل، بخش هایی از فیلم جذاب »شجاع دل«، 
این  تاریخی منطبق نیست. در  با نقل های 
نوشتار، برآنیم تا ضمن بیان روایــت تاریخی 
زندگی و مرگ ویلیام واالس، روایت فیلم مل 

گیبسون را با آن مقایسه کنیم.

کودکی و جوانی یک قهرمان	 
ویلیام واالس، در سال 1272 میالدی)651 
هـ.ش(، همزمان با سلطنت »اباقاخان«، فرزند 
ــران، در دهکده  هالکو، ایلخان مغول، بر ای
»ایرشایر« جایی در جنوب غربی اسکاتلند، 
به دنیا آمد. پدرش یک زمیندار خرده پا بود. 

کودکی واالس در دوران سلطنت الکساندر 
سوم، شاه مشهور اسکاتلند گذشت؛ دورانی 
که در تاریخ این کشور، از آن با عنوان عصر 
طالیی یاد می کنند. الکساندر، فردی قدرتمند 
و کــاردان بود و توانست راه نفوذ انگلیسی ها 
را به سرزمینش محدود کند. او نروژی ها را از 
سواحل شرقی اسکاتلند راند و وحدت ملی 
را برقرار کرد. وی در سال 1286 میالدی، 
بر اثر افتادن اسبش از صخره، در 44 سالگی 
درگذشت. واالس هنگام مرگ الکساندر، 14 
ساله بود؛ بنابراین، روایت فیلم ِمل گیبسون 
از شرایط کودکی ویلیام واالس، تطابقی با 

واقعیت ندارد. مرگ الکساندر سوم، مصیبتی 
بزرگ برای اسکاتلندی ها بود؛ او فرزند ذکوری 
نداشت و تنها نوه اش، مارگارت، دختری چهار 
ساله بود که خیلی زود، بر اثر بیماری درگذشت 
و به این ترتیب، اشــراف اسکاتلندی برای به 
دست آوردن قــدرت، به جان هم افتادند.در 
ســال 1290 مــیــالدی، هنگامی که واالس 
18 ساله بــود، اشــراف اسکاتلند در اقدامی 
نابخردانه، برای پایان دادن به اختالفاتشان، از 
ادوارد اول، پادشاه انگلیس و ملقب به »دراز قد« 
یا »پادراز«)Longshanks( خواستند تا صلح را 
در اسکاتلند برقرار کند؛ اما شاه انگلیس از این 
فرصت استفاده و سرزمین آن ها را تسخیر کرد. 
به این ترتیب، اسکاتلند عماًل از سال 1290 
ــالدی)669 هــــ.ش(، به بخشی از خاک  ــی م
انگلیس تبدیل شد؛ اما مردم این سرزمین، آرام 
ننشستند و مقاومت هایی در سراسر اسکاتلند، 

علیه نفوذ انگلیسی ها آغاز شد.

آغاز ویلیام واالس	 
ــت، پدر  واالس، هنگامی که 19 ســال داش

و بـــرادر خــود را در جنگ بــا انگلیسی ها از 
دست داد؛ این اتفاق، تأثیر عمیقی بر روحیه 
ضداشغالگرانه وی گذاشت و ویلیام، کینه 
ــت، با  انگلیسی ها را به دل گرفت. این روای
روایت فیلم »شجاع دل« که واالس را در سنین 
کودکی یتیم نشان می دهد و بر آن است که 
عموی وی، »آرگــاد«، یک شوالیه جنگجوی 
صلیبی، تربیت واالس را عهده دار شده، در 
تقابل و تضاد جــدی اســت. برخالف ادعــای 
نویسنده فیلم نامه، واالس آغازگر قیام عمومی 
علیه انگلیسی ها نبود. او در جوانی و کمی بعد 
از کشته شدن پــدرش، هنگام ماهی گیری، 

با دو سرباز انگلیسی درگیر شد و هر دو را به 
قتل رساند. به نظر می رسد که وی، پس از این 
اتفاق، مدتی را به صورت مخفی زندگی کرده 
باشد. در متون تاریخی، صحبتی از عشق وی 
به دختری از روستای خودش و سپس، کشته 
شدن آن دختر به دست انگلیسی ها، در میان 
نیست. واالس در سال 1297، شش سال بعد 
از مرگ برادر و پدرش، به یک سپاه شورشی، 
موسوم به »دو مواری« پیوست و در نبرد معروف 
»استرلینگ بریج«)ُپل استرلینگ(، در کسوت 
ــای کم نظیری از خود  ــادت ه فــرمــانــده، رش
نشان داد؛ اسکاتلندی ها در این نبرد، 300 
سواره نظام سنگین و 10 هزار نیروی پیاده 
نظام انگلیس را از دم تیغ گذراندند. شهرت 
واالس، پس از این نبرد، سراسر اسکاتلند را 
فرا گرفت و غــرور ملی مــردم این سرزمین را 

برانگیخت.

تفرقه، خیانت و فرجام یک قیام	 
با این حال، پیروزی های واالس، دوامی نیافت؛ 
اشراف اسکاتلندی از ترقی و محبوبیت یک فرد 

عادی، راضی نبودند و به همین دلیل، ترجیح 
دادند با ادوارد اول وارد مذاکره شوند و ویلیام 
را دور بزنند. این اتفاق در نبرد »فالکرک«، 
ضربه ای مهلک به سربازان اسکاتلندی وارد 
کــرد و واالس، به سختی از معرکه گریخت 
و جان سالم به در برد. او پس از آن، تصمیم 
گرفت فرماندهی را به »رابرت بروس«، یکی 
از اشراف وطن خواه اسکاتلندی بسپارد. این 
اقدام صورت گرفت و واالس، احتمااًل به عنوان 
نماینده سیاسی، راهی فرانسه شد و مدتی را 
در این کشور گذراند.با این حال، انگلیسی ها 
ــدت کینه او را بــه دل داشــتــنــد، از  کــه بــه ش
شوالیه های »ژان دومنته« فرانسوی خواستند 
که واالس را دستگیر کنند و تحویل آن ها 
دهند؛ این اتفاق در پنجم اوت سال 1305 
میالدی)مرداد سال 680 هـ.ش(، همزمان 
با سلطنت الجایتو، ایلخان مغول بر ایــران، 
افتاد. واالس را به اردوگاه سربازان انگلیسی 
به  او که  در جنوب گالسکو منتقل کردند. 
دلیل موفقیت هایش، از سوی اشراف اسکاتلند 
لقب »ِسر«)Sir( گرفته بود، به عنوان »پادشاه 
یاغیان« محاکمه شد. قرار بر این بود که او را 
به دار بیاویزند، اما خودش قطع شدن سر را 
برگزید. او را به نزدیکی ُپل معروف لندن بردند، 
سرش را از تن جدا کردند و بر فراز برج نهادند. 
با فرمان ادوارد اول، بدن ویلیام واالس، پس از 
مرگ، به چهار پاره تقسیم شد و هر قسمت آن 
را به منطقه ای در اسکاتلند فرستادند تا باعث 
عبرت و وحشت آزادی خواهان شود. اما قیام 

اسکاتلندی ها پایان نیافت؛ رابــرت بروس، 
یک سال بعد از کشته شدن واالس، اسکاتلند 
را دوباره متحد کرد و علیه ادوارد پادراز به پا 
خاست. بروس چند بار از انگلیسی ها شکست 
خــورد، امــا با مــرگ ادوارد در ســال 1308 
میالدی، اقبال به اسکاتلندی ها رو کــرد و 
آن ها توانستند در سال 1314 میالدی، در 
نبرد سرنوشت ساز »بنوک بــورن«، انگلیسی 
ها را شکست دهند و به این ترتیب، اشغالگران 
را از سرزمین شان برانند. رابــرت بــروس در 
سال 1328 میالدی، توانست انگلیسی ها 
را وادار به پذیرش استقالل اسکاتلند کند و 
با امضای قرارداد »ساوت همبتون«، این مهم 
را به انجام برساند؛ هرچند که این، پایان کار 
نبود و اسکاتلند، بارها طعم تلخ اشغالگری 

انگلیسی های توسعه طلب را چشید.

 ابوالفضل بیهقی
 مورخ صاحب سبک

رودســری – در میان 
مسلمان  ــان  ــورخـ مـ
ــاه  ــگ ــای ــی، ج ــ ــرانـ ــ ایـ
بیهقی،  ابــوالــفــضــل 
شایسته  نثر  دلیل  به 
و سبک در خور توجه 
وی در تاریخ نگاری، 
ــژه و  ــ ــی ویـ ــاه ــگ ــای ج

برجسته اســت. بیهقی، در دهکده حارث آباد 
بیهق)سبزوار امروزی(، دیده به جهان گشود. او 
در جوانی و با ِسَمتی دیوانی، وارد دربار سلطان 
محمود غزنوی شد. دوران ورود بیهقی به دربار 
غزنویان، با اوج اعتالی این دودمــان، هم زمان 
بود و او، به شخصه، اسناد و گزارش های زیادی 
را درباره وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی مناطق زیر سیطره غزنویان، به رشته 
تحریر درآورد. ماحصل سال ها فعالیت وی در امور 
دیوانی سلطان غزنه، تسلط بر وقایع تاریخی این 
عصر بود؛ موضوعی که بیهقی را، در دوران سلطان 
عبدالرشید غزنوی، فرزند محمود و هفتمین امیر 
این دودمــان، واداشــت تا تمام اتفاقاتی را که از 
آن ها آگاهی دارد، به رشته تحریر درآورد و برای 
آیندگان باقی گذارد. او برای نگارش کتابش، نه 
صله دریافت کرد و نه دستمزدی گرفت. بیهقی 
با نثر فاخر دیوانی خود، تصویر دقیقی از اوضاع 
و وقایع دوره غزنوی بــرای نسل های بعد ارائه 
کرد. کتاب او، در زمره نخستین آثار تاریخی دوره 
ایران اسالمی است که به تاریخ، از منظر انتقادی 
می نگرد و کمی از سطح نقل صرف، فراتر می رود. 
گزارش بیهقی دربــاره زندگی و فرجام حسنک 
وزیــر، در زمره بهترین گزارش های اوســت؛ وی 
با دقتی ویژه و با تحلیلی که ناشی از تسلط وی 
بر وقایع این دوره اســت، ماجرای بر دار کردن 
حسنک را شرح می دهد و علل و اسباب آن را برای 
خواننده، تبیین می کند. او در ابتدای گزارش 
حسنک، می نویسد:»عمر من به شصت و پنج 
آمده و بر اثر وی می بباید رفت و در تاریخی که 
می کنم، سخنی نرانم که آن به تعصبی و تربدی 
کشد و خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد 
این پیر را. بلکه آن گویم، که تا خوانندگان با من 
اندر این موافقت کنند و طعنی نزنند.« ابوالفضل 
بیهقی عمری دراز یافت؛ او در سال 456 هـ.ش، 
در 82 یا 83 سالگی، دارفانی را وداع گفت و در 

گورستان غزنین به خاک سپرده شد.

واالس، هنگامی که 19 سال 
داشت، پدر و برادر خود را در 
جنگ با انگلیسی ها از دست 
داد؛ این اتفاق، تأثیر عمیقی 

بر روحیه ضداشغالگرانه 
وی گذاشت و ویلیام، کینه 

انگلیسی ها را به دل گرفت. 
این روایت، با روایت فیلم 

»شجاع دل« که واالس را در 
سنین کودکی یتیم نشان 

می دهد، در تقابل و تضاد جدی 
است. واالس در جوانی و کمی 

بعد از کشته شدن پدرش، 
هنگام ماهی گیری، با دو سرباز 

انگلیسی درگیر شد و هر دو را 
به قتل رساند

حماسه »شجاع دل«؛ازتاریخ تا هالیوود
فیلم »ِمل  گیبسون« درباره »ویلیام واالس«، قهرمان ملی اسکاتلند چقدر با مستندات تاریخی همخوانی دارد؟
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پالک نصب شده در محل اعدام واالس       تصویر واقعی  ویلیام واالس

ویلیام واالس، در سال 
1272 میالدی)651 

هـ.ش(، همزمان با سلطنت 
»اباقاخان«، فرزند هالکو، 
ایلخان مغول، بر ایران، در 

دهکده »ایرشایر« جایی در 
جنوب غربی اسکاتلند، به 

دنیا آمد. پدرش یک زمیندار 
خرده پا بود. کودکی واالس 

در دوران سلطنت الکساندر 
سوم، شاه مشهور اسکاتلند 

گذشت؛ دورانی که در تاریخ 
این کشور، از آن با عنوان عصر 

طالیی یاد می کنند

ایران1304؛ناخشنود ازپهلوی، ناراضی ازقاجار
نه  را  قاجار  خاندان  »گرچه 
کسی دوست می داشت و نه 
احترامی برای آن قائل بود، 
اما رضاخان هم محبت مردم را به دست نیاورده 
بــود.« به گــزارش تاریخ ایرانی، »در اصفهان 
ــردم ظــاهــرًا بــه کلی نسبت بــه تغییر رژیــم  م
بی عالقه بودند. در مشهد هم، شور و عالقه 
چندانی برای این مراسم وجود نداشت و مردم، 
تغییر سلطنت را نشانه پیروزی انگلیسی ها و 

شکست روس ها تلقی می کردند. 
در تبریز، استقبال سرد بود و مردم می گفتند 
تلگرام های خواستار تغییر سلطنت که پیشتر 
فرستاده شده بود، کار یک دار و دسته کوچک 

بوده است. 
نظر  نمی کرد  جرئت  کس  هیچ  کرمان،  در 
مخالفی ابراز کند، هرچند آن ها فکر می کردند 
تقصیر خود قاجار بود، اما نگران تقویت بیشتر 
قدرت نظامی بودند. در رشت هیچ هیجانی 
وجود نداشت. در بوشهر مخالفت کامل وجود 
داشــت. جماعت تهران نیز، این واقعه را به 
شوخی می گرفتند و می خواندند: »این که 
َسَرت گذاشتن - سر به سرت گذاشتن«. در 

مجموع به نظر 
ــد کــه  ــ ــی رس ــ م
مــردم عــادی از 
سقوط قاجاریه 
نــــــــاراحــــــــت 
نبودند، امــا به 
روی کار آمدن 
دودمــان جدید 

نیز، روی خوشی نشان نمی دادند.« این تصویر 
ایران، پس از نهم آبان 1304 است؛ به روایت 
محمدعلی همایون کاتوزیان. )تجدد آمرانه: 
جامعه و دولت در عصر رضاشاه، تورج اتابکی( 
روزی که مجلس شورای ملی به ماده واحده 
خلع قاجاریه از سلطنت رأی داد و دولت سه 
روز تعطیل عمومی اعــالم کــرد، خیابان ها 
چراغانی شد و شب ها همه جا آتش بازی بود؛ 
اما چنان که سیروس غنی در کتاب »ایران: 
برآمدن رضاخان ، برافتادن قاجار و نقش 
انگلیسی ها« نوشته است، با وجود این جشن 
و سرورها، طاق نصرت بستن ها و آتش بازی ها، 
شور و شوق و شادی خودانگیخته  ای در میان 

توده مردم به چشم نمی خورد. 

دودمان قاجار 
بــی ســروصــدا 
چــشــم  در  و 
ــی  ــم زدنـ ــه هـ بـ
شد.  منقرض 
بــســیــاری  از 
جــــــــهــــــــات، 
مـــبـــارزه  ای در 
کار نبود. طرف مقابل رضاخان، جوانکی 

ترسو و خودخواه بود که به میهنش عالقه  ای 
نداشت و حتی حاضر نبود به آن  بازگردد. 
مدت ها پیش از آن که رضاخان پا به صحنه 
نهد، اعتبار قاجار از بین رفته بود و شهرت 
آزمندی، سودجویی، تن آسایی و بی تفاوتی 
احمدشاه نسبت به سرنوشت کشور خود، بر 
سر زبان ها افتاده بود. با این حال، این پیروزی 
برای پهلوی، به معنای محبوبیت کاریزماتیک 

رضاخان نبود. 

تصویری که جرقه انقالب 
مشروطه شد

درباره چرایی و چگونگی آغاز انقالب مشروطه در 
ایران، حرف و حدیث های زیادی وجود دارد و هر 
مورخ، ماجرایی را سرآغاز این واقعه بزرگ می داند؛ 
مثال برخی معتقدند واقعه تخریب بانک استقراضی 
روسیه یا رفتارهای ناهنجار عسکر گاریچی در 
مسیر تهران به قم، نخستین جرقه را در انبار باروت 
خشم مردم زد و انقالب مشروطه را آغاز کرد. باید 
توجه داشت که هیچ کدام از این وقایع، به تنهایی 
سبب ساز وقوع انقالب نبود و درست آن است که 
برایند تأثیر آن ها را در این زمینه، مؤثر بدانیم. انتشار 
عکسی از مسیو نوز بلژیکی و همکارش، پریم، که 
ازکارگزاران روسیه تزاری در گمرکات ایران و منفور 
بازرگانان ایرانی بودند، یکی از همان سبب سازهای 
انقالب مشروطه اســت؛ نوز در آن تصویر لباس 
روحانی پوشیده و مشغول قلیان کشیدن بود. انتشار 
این عکس که ظاهرًا مربوط به یک جشن بالماسکه 
بود، خشم عمومی را برانگیخت و اعتراض های 
گسترده ای را در پی داشت؛ به طوری که یکی از 
خواسته های نخستین انقالبیون، عزل نوز از مقام 
ریاست گمرکات ایران بود. هرچند در این باره که 
تصویر نوز، چگونه فرصت انتشار یافته است و در 
آن روزگــار، چه فرد یا افرادی با در اختیار داشتن 
امکانات، زمینه تکثیر عکس را فراهم آورده انــد، 
فرضیه های متعددی وجود دارد، اما تردیدی نیست 
که این اقدام، حکومت استبدادی قاجار و حامیانش 
را به َهَچل بدی انداخت و یکی از دالیــل اصلی 

طغیان عمومی علیه خودکامگی حکام فاسد بود. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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در امتداد تاریکی

ازمیان خبرها

خط زرد

پیشگیری از سرقت خودرو

     از پارکینگ های عمومی برای پارک خودرو 
استفاده کنید.

     در صورت دسترسی نداشتن به پارکینگ، تا 
حدامکان  اتومبیل را در معرض دید خود پارک 

کنید.
     هنگام وقوع حادثه درصورت مراجعه به مراکز 
درمانی، خونسردی خود را حفظ و در صورت 

ترک اتومبیل نکات ایمنی را رعایت کنید.
      هنگام سوار کردن مسافر به قصد خارج از 
شهر به خصوص در شب ها دقــت بیشتری به 

عمل آورید.
      یکی از شگردهای سارقان به عنوان مسافران 
بین راهی، پیشنهاد کرایه باال برای مسافت های 
کوتاه است. بنابراین باید به این موضوع توجه 

بیشتری کنید.
      از بــردن مــســافــران مشکوک بــه خــارج از 
مسیرهای اصلی و اماکن متروکه کاماًل خودداری 

کنید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ــن وضعیت  ــری ــا آخ ــاج ــس پــلــیــس راه ن ــی رئ
جاده های کشور را تشریح کرد و از رانندگان 
خواست هنگام تردد در هوای برفی تجهیزات 

ایمنی به همراه داشته باشند.
بــه گـــزارش ایسنا، ســـردار حسینی آخرین 
وضعیت راه های درون شهری و برون شهری 
کشور را تشریح و اظهار کرد: هم اکنون در 
محورهای استان مــازنــدران، شمال استان 
تهران، ارتفاعات محور کرج چالوس، بخشی 
از مــحــورهــای اســتــان سمنان مانند محور 
جدید سمنان به قم و استان های کهگیلویه و 
بویراحمد و شمال استان فارس شاهد بارش 
برف هستیم.وی که روز گذشته سخن می 
ــزود: البته هم اکنون  گفت در عین حال  اف
محوری نداریم که به دلیل بارش مسدود شده 
باشد.  رئیس پلیس راه راهور ناجا با بیان این 
که جمعه شب گذشته به صورت موقت محور 
کیاسر به سمنان به دلیل شدت بارش برف 
برای چند ساعتی مسدود شده بود، ادامه داد: 
نکته مهم تجهیزاتی است که رانندگان باید در 
صورت تمایل به رانندگی در محورهای یاد 
شده، به همراه داشته باشند، به ویژه زنجیر 
ــرای محورهای کوهستانی یکی از  ب چــرخ 

تجهیزات الزامی است.
 حسینی افــزود: طرح زمستانه ما معموال از 
نیمه دوم آذرماه آغاز می شود ولی به واسطه 
شرایط پیش آمده و سرما و بارش برف نسبتا 
زودهنگام، به همه استان های سردسیر ابالغ 
کردیم که در محل راهدارخانه هایی که در 
گردنه های برفگیر وجود دارد، برای استقرار 

تیم های پلیس اقدام کنند.

وی تاکید کرد: رانندگی در وضعیت جوی برف 
و باران شرایط خاص خود را دارد که امید است 
رانندگان با همراه داشتن تجهیزات ایمنی 
و توجه الزم در رانندگی بتوانند از حوادث به 

صورت جدی پیشگیری کنند.
به گزارش ایسنا، همچنین مهماندار، رئیس 
پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ترافیک 
سنگین در برخی محورهای شمالی و غربی 
پایتخت از جمله دربــنــد، بــولــوار دانشجو، 
ولی  خیابان  فضل اله،  الدین  رشید  بولوار 
عصر)عج(، میدان سیمون بولیوار، اشرفی 
اصفهانی، ستاری، مدرس به شمال،  چمران، 
یادگار امام، همت و باکری گفت: ترافیک در 
این محورها به علت بارش برف و لغزندگی 
خودروها سنگین است و توصیه می کنیم  

ــودداری  شهروندان از تــردد غیرضروری خ
کنند. همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی با اشاره به بارش برف در اکثر 
محورهای ارتفاعات استان تهران ، اردبیل، 
مرکزی،  استان  »ساوه-سلفچگان«  محور 
محور »الهیجان – دیلمان« استان گیالن، 
ارتفاعات محورهای »کندوان، هراز، فیروزکوه 
و کیاسر-سمنان« در استان مــازنــدران از 
ترافیک سنگین در آزاد راه کرج - تهران و 
ــودرو( و آزادراه  برعکس )محدوده ایــران خ
ــاوه و برعکس )مــحــدوده تقاطع  تهران - س
رباط کریم( خبر داد. در این میان سازمان 
هواشناسی کشور از تداوم بارش برف و باران 
۱۹ استان تا سه شنبه خبرداد و اعالم  در 
کرد: بارش های گسترده تر در راه است. به 

گزارش تسنیم، بر اساس تحلیل نقشه های 
هواشناسی، امـــروز  یــک شنبه در سواحل 
ــای خــزر و بخش هایی از غــرب و مناطق  دری
مرکزی کشور باران، برف، وزش باد و در جنوب 
غرب و جنوب کشور در استان های خوزستان، 
بوشهر، فارس و نواحی مرکزی خلیج فارس 
رگبار باران، گاهی رعد وبرق و وزش باد شدید 
موقتی پیش بینی مــی شــود.  امــروز  شدت 
ــان،   ــت ــرس ــرق ل ــ ــالن،  ش ــیـ بـــارش هـــا در گـ
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 
فــارس، بــوشــهــر،  خــوزســتــان، غــرب و جنوب 
اصفهان است. سازمان هواشناسی همچنین 
اعالم کرده روز دوشنبه نیز عالوه بر مناطق 
ذکــر شــده، بــارش هــای گسترده تری غــرب و 
مرکز کشور را فــرا خواهد گرفت و تا حدی 
به شمال غرب هم کشیده می شود.  شدت 
بارش ها دوشنبه در بخش هایی از گیالن،  
غرب و نواحی مرکزی خلیج فارس، چهارمحال 
و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 

شمال و غرب فارس و جنوب اصفهان است.
روز سه شنبه بــارش در نــوار غربی کشور به 
ــان یــافــتــه و بــارش هــا عـــالوه بر  ــای ــج پ ــدری ت
ــع در سواحل دریــای خزر،  استان های واق
دامنه های البرز و بخش هایی از مرکز و جنوب 
کشور به مناطقی از شرق و شمال شرق کشور 

نیز کشیده خواهد شد.  
روز چهارشنبه بارش ها در نیمه شرقی کشور 
اتفاق می افتد.سازمان هواشناسی همچنین 
از کاهش پنج تا ۱0 درجه ای دما طی امروز با 
نفوذ توده هوای سرد در نیمه شمالی کشور 

خبر داده است.

 تیم های پلیس در گردنه های برفگیر مستقر شدند

غافلگیری برف درجاده های 7  استان

شعله های هوس! 
بیشتر از دو سال از آشنایی من با پسری 25 
ساله در فضای مجازی می گذرد. در این مدت 
بارها یکدیگر را به طور پنهانی مالقات کردیم به 
طوری که اکنون وابستگی عاطفی عمیقی به او 
پیدا کرده ام اما او در این مدت فقط وعده ازدواج 
به من می دهد و از خواستگاری سرباز می زند. با 
وجود این نمی توانم آن جوان را فراموش کنم چرا 
که او تنها کسی است که مرا به خاطر سر راهی 

بودنم سرزنش نمی کند و ... 
دختر 24 ساله در حالی که وعده های عشقی 
دروغین را باور کرده و آینده اش را به شعله های 
ــت بــا چشمانی اشــکــبــار به  ــوس ســپــرده اس ه
مشهد  شفای  کالنتری  اجتماعی  کارشناس 
گفت: کودک شیرخواره ای بودم که پدر و مادرم 
مرا در گوشه خیابان رها کردند.این ماجرا را 
زمانی از زبان مادرخوانده مهربانم شنیدم که ۱3 
سال بیشتر از عمرم نمی گذشت. این حقیقت 
تلخ روح و روانم را به هم ریخت چرا که باور کردن 
آن برایم بسیار دشوار بود. با وجود این به خاطر 
مهربانی های پدر و مادر خوانده ام دختری لوس 
و ننر بار آمدم به گونه ای که همیشه دیگران را 
اذیت می کردم و رفتارهای بی ادبانه ای داشتم. 
اطرافیانم گفتار زشت و رفتارهای نامتعارف مرا 
به حساب سر راهی بودنم می گذاشتند. خوب 
به خاطر دارم وقتی گلدان یادگاری مادربزرگم 
را شکستم و با سرزنش خاله ام روبه رو شدم با 
بیرون آوردن زبان از دهانم او را مسخره کردم که 
در همین حال خاله ام با عصبانیت گفت: رفتار 
کودکی که پدر و مادر نداشته باشد، همین است.
خالصه دختری پرخاشگر بودم و دختر و پسرهای 
فامیل را کتک می زدم به همین دلیل اقــوام 
و آشنایان فرزندانشان را از من دور نگه می 
داشتند. این گونه بود که در الک تنهایی خودم 
فرو رفتم و از این که  دختری سر راهی بودم بسیار 
زجــر می کشیدم. دیگر به تحصیل عالقه ای 
نداشتم و درس هایم به شدت ضعیف شده بود در 
عین حال پدر و مادرم را بسیار دوست داشتم چرا 
که فقط آن ها مرا در آغوش می گرفتند و نوازشم 
می کردند ولی در سن ۱6 سالگی پدر خوانده 
ام را در یک حادثه تلخ از دست دادم. این ماجرا 
بحران بزرگ تری را در زندگی ام به وجود آورد. 
از سوی دیگر مادرم سعی می کرد جای خالی پدر 
را برایم پر کند ولی من بیشتر از همیشه احساس 

تنهایی می کردم. 
مادرم برای تامین مخارج زندگی مجبور بود در 
بیرون از منزل کار کند به همین دلیل او دستم 
را گرفت و برای ادامه زندگی به منزل مادربزرگم 
ــالق و رفتار  رفتیم ولــی من نمی توانستم اخ
مادربزرگم را تحمل کنم. او مدام مرا سرزنش 
می کرد که حجابت را رعایت کــن!  درســت را 
بخوان! کجا رفتی؟ از کجا آمدی؟ چرا این گونه 
لباس پوشیدی؟ و ... مادر بزرگم همواره مرا 
کنترل می کرد. من هم با او لجبازی می کردم 
تا این که با هر سختی بود مقطع متوسطه را به 
پایان رساندم اما در کنکور سراسری شرکت 
نکردم. در همین روزها بود که آرام آرام سروکله 
خواستگارانم پیدا شد. اما آن ها وقتی متوجه می 
شدند که من فرزندخوانده مادرم هستم پاپس 
می کشیدند و دیگر پیدایشان نمی شد. من هم از 
این موضوع بسیار ناراحت و دلگیر بودم و با خودم 
می اندیشیدم گناه من چیست که پدر و مادرم 
مرا در خیابان رها کرده اند. دوست داشتم روزی 
پدر و مادر واقعی ام را پیدا کنم و پاسخ هزاران 
سوالی را که در ذهنم نقش بسته بود از آن ها 
بشنوم! با وجود این احساس تنهایی و ناامیدی 
در وجــودم ریشه دوانــده بود و از این که »دختر 
سرراهی« نام گرفته بودم احساس حقارت می 
کردم تا این که حدود دو سال قبل زمانی که در 
شبکه های اجتماعی جست وجو می کردم با پسر 
جوانی در فضای تلگرام آشنا شدم. »آبتین« اهل 
یکی از شهرهای شمالی کشور بود و به من ابراز 
عالقه می کرد. خیلی زود این آشنایی تلگرامی 
به ارتباط تلفنی کشید و من وابستگی عمیقی به 

او پیدا کردم.
او بارها برای دیدار من به مشهد آمد وما به طور 
پنهانی در مکان های مختلف با یکدیگر خلوت 
کردیم. او هر بار قول ازدواج به من می داد ولی 
های  بهانه  به  گشت  بازمی  شهرش  به  وقتی 
واهی به خواستگاری ام نمی آمد تازه بعد از دو 
سال فهمیدم که هدف او از این ارتباط عاطفی 
ازدواج نیست و مانند گذشته قصد دارد از من 
سوء استفاده کند. با وجود این من او را دوست 
دارم چرا که هیچ گاه مرا به خاطر سرراهی بودنم 

سرزنش نکرد و... 
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ نوروزی 
)رئیس کالنتری شفا( این دختر جوان از مشاوره 
ــده دایــره  هــای روان شناسی کارشناسان زب

مددکاری اجتماعی بهره مند شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

۷0 درصد جرایم اینترنتی 
کالهبرداری مالی است 

توکلی- رئیس پلیس فتای استان  کرمان گفت: 
بیش از ۷0 درصد پرونده ها را جرایم مالی تشکیل 
داده است که مهم ترین کالهبرداری های سایبری 
از طریق تبلیغ اپلیکیشن هایی با عنوان ثبت نام یارانه 
و کارت سوخت ، ویرایش عکس، خرید فیلم، شارژ 
ارزان قیمت، دوست یابی، کاور گوشی و ماهواره 
جیبی در تارنماهای اینترنتی  به ویژه شبکه های 
اجتماعی صورت گرفته است.به گزارش خبرنگار 
ما، سرهنگ »امین یادگارنژاد« افزود: کاربران پس 
از مواجه شدن با این تبلیغات و نصب اپلیکیشن باید 
مبلغی ناچیز را در حد چند هزار تومان پرداخت کنند 
که در زمان پرداخت به درگاه پرداخت جعلی هدایت 
می شوند و پس از وارد کردن اطالعات کارت بانکی، 
این اطالعات بــرای کالهبردار ارســال می شود و 
کالهبردار هم در یک فرصت مناسب به برداشت غیر 
مجاز از حساب این افراد اقدام می کند . وی توصیه 
کرد: مردم به هر تبلیغی در فضای مجازی اعتماد 
و روی هر لینکی کلیک نکنند. در زمان استفاده از 
درگاه های بانکی ضمن توجه به اصالت درگاه مد نظر 
از صفحه کلید مجازی استفاده و اپلیکیشن های خود 

را حتما از منابع معتبر دانلود کنند.

سجادپور- »کبوترپرانی« در پشت بام منازل 
مسکونی درحالی به معضلی جدی تبدیل 
شده است که هر از گاهی این پرندگان زیبا 
»پیک مرگ« می شوند و صحنه های هولناک 

جنایی را به تماشا می نشینند! 
به گزارش اختصاصی خراسان، عصر بیست 
ــزاع هولناکی به بهانه ایجاد  و ششم مهر ن
مزاحمت در پی کبوتر بازی در بولوار هدایت 
مشهد رخ داد که در این میان جوان 25 ساله 
ای بر اثر اصابت ضربه چاقو به قفسه سینه 

جان سپرد.
این حادثه تلخ زمانی رقم خورد که جوانی به 
نام سعید خسته از کار و مشغله روزانه به خانه 
بازگشت. او برای آن که سری به کبوتران بزند 
و دست و صورتش را بشوید تا خستگی روزانه 
را رفع کند، از پله های ساختمان به پشت بام 
طبقه چهارم واحد مسکونی آپارتمانی رفت اما 
هنوز در پشت بام آرام نگرفته بود که جوان 26 
ساله ای در پشت بام منزل همسایه، توجهش 
را به خود جلب کرد. آن جوان 26 ساله نیز در 
پشت بام طبقه چهارم یک مجتمع ساختمانی 
دیگر که با تیغه دیواری از یکدیگر جدا شده 

بودند، مشغول کبوترپرانی بود! 
»سعید« که احتمال می داد آن جوان همسایه 
ناشناس برای دیگران ایجاد مزاحمت می 
کند یا به قول معروف در حال دید زدن منازل 
اطراف است به کنار دیوار رفت و به آن جوان 
اعتراض کرد که در پشت بام چه می کنی؟  
خانه ما را دید می زنی؟ اما این جمالت به غرور 
جوان کبوترپران همسایه برخورد .او که به 
چشمان سعید خیره شده بود، پاسخی سرباال 
داد و گفت: »بــه تو چه ربطی دارد؟« و این 

مشاجره لفظی به توهین و درگیری کشید.

در این میان ناگهان سعید به آن سوی دیوار 
رفت و درگیری فیزیکی بین آن ها درحالی 
رخ داد که جوان 26 ساله با برادر آرایشگرش 
تماس گرفت و او را در جریان نزاع گذاشت. از 
سوی دیگر هم برادر سعید با شنیدن ماجرا 
وارد معرکه شد و این گونه بود که نزاع به داخل 
خیابان هدایت 2۱ کشیده شد. دیگر تیغه 
های چاقو در هوا می درخشید و نزاع با چوب و 
لوله ضخیم پالستیکی وارد مرحله خطرناکی 

شده بود.
در اثنای ایــن درگــیــری خونبار که وحشت 
رهگذران و اهالی را در پی داشــت، حسین 
)برادر سعید( و حسین – م )جوان 26 ساله 
همسایه( در کنار یکدیگر قرار گرفتند و یقه به 
یقه شدند. شدت درگیری هر لحظه بیشتر می 
شد و دو جوان مذکور کف کوچه روی یکدیگر 
می غلتیدند که ناگهان فاجعه وحشتناکی رخ 
داد و تیغه چاقو بر سینه »حسین- س« وارد 
آمد. برخی از اهالی به یاری »حسین – س« 
پرداختند و برخی دیگر به سراغ ضاربی رفتند 

که قصد فــرار از مهلکه را داشــت اما یکی از 
تعمیرکاران خودرو او را به داخل تعمیرگاه 
کشید تا فــرار نکند. از سوی دیگر به دنبال 
تماس شهروندان با نیروهای امدادی و پلیس 
۱۱0، بالفاصله ماموران اورژانــس به محل 
رسیدند و »حسین- س« را به همراه برخی 
مجروحان دیگر به مرکز درمانی انتقال دادند 
ولی تالش پزشکان برای نجات وی به نتیجه 
نرسید و این جوان 25 ساله درحالی جان خود 
را بر اثر عوارض ناشی از اصابت ضربه چاقو از 
دست داد که پدرش نیز با دیدن پیکر خون آلود 

فرزندش، روی زمین افتاد.
گزارش خراسان حاکی است، دقایقی بعد با 
حضور نیروهای کالنتری خواجه ربیع مشهد 
در محل وقوع نزاع، خبر مرگ جوان 25 ساله 
در بولوار هدایت پیچید و بدین ترتیب قاضی 
ویژه قتل عمد از طریق ماموران انتظامی در 
جریان نزاعی مرگبار قرار گرفت که یک کشته 

و چند مجروح داشت.
قاضی علی اکبر احمدی نژاد که بررسی های 

میدانی را از مراکز درمانی آغــاز کــرده بود، 
پس از گفت وگویی کوتاه با ضارب که او نیز در 
بیمارستان بستری بود، عازم خیابان هدایت 
2۱ شد و به تحقیق قضایی پرداخت. به دستور 
قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد، جسد جوان 25 ساله به پزشکی قانونی 
انتقال یافت و عوامل بررسی صحنه جرم نیز به 
ثبت آثار باقی مانده از نزاع مرگبار پرداختند. 
بنابر گزارش خراسان، پس از بهبودی نسبی 
ضــارب که مدعی بود با چاقوی پدر مقتول 
مجروح شده است و سعید )برادر مقتول( نیز 
او را با ضربات چوب هدف گرفته بود، برای 
بازسازی صحنه جنایت و توسط کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
به محل وقوع نزاع هدایت شد. »حسین-م« 
وقتی در برابر دوربین قوه قضاییه قرار گرفت با 
تفهیم اتهام از سوی قاضی احمدی نژاد و پس 
از معرفی کامل خود گفت: پدرم فوت کرده 
و مادرم در یک رستوران کار می کند. ما قبال 
در یکی از شهرهای خراسان رضوی )درگز( 
زندگی می کردیم که به مشهد مهاجرت کردیم 
و برادرم به شغل آرایشگری پرداخت. من هم از 
مدتی قبل در یک پیک موتوری کار می کردم 
و تلفن همراه خریداری شده را به مشتریان 

می رساندم! ولی چند 
روز قبل از این حادثه، 
ــران مــرا خفت  ــی زورگ
کردند و تلفن همراهم 
را گرفتند این بود که 
مــن یــک قبضه چاقو 
خریدم تا از خــودم در 
برابر این حوادث دفاع 
کنم! از آن روز به بعد 
ــواره چــاقــو را در  ــم ه
گذاشتم.  مــی  جیبم 
متهم 26 ساله ادامه 
داد: من زنی را به عقد 
موقت خودم درآورده 

ام و در منطقه بولوار طبرسی شمالی ساکن 
هستم اما مــادرم در یکی از طبقات مجتمع 
چهار واحــدی آپارتمانی در خیابان هدایت 
زندگی می کــرد که من هم بــرای سرکشی 
از مادرم به این مجتمع مسکونی می آمدم! 
در این میان تعدادی کبوتر هم در پشت بام 

داشتم که با آن ها سرگرم می شــدم! تا این 
که روز حادثه سعید )پسر همسایه و بــرادر 
مقتول( بی خودی مرا متهم کرد که قصد دید 
زدن منزلشان را داشتم در حالی که من نمی 
دانستم او از کدام منزل سخن می گوید! با 
این جمله عصبانی شدم و به او گفتم »به تو 
چه ربطی دارد که من در پشت بــام چه می 
کنم؟!« همین حرف باعث درگیری شد و من 
هم با برادرم تماس گرفتم! گزارش خراسان 
حاکی است، متهم به قتل که سابقه کیفری 
ایجاد مزاحمت را نیز در پرونده خود دارد، در 
ادامه اعترافاتش گفت: در اثنای این درگیری 
که به داخل خیابان کشیده شده بود، من و 
بــرادر سعید با هم گالویز شدیم که ناگهان 
زمانی که روی هم می غلتیدیم تیغه چاقو به 
سینه اش فرو رفت. من که دیدم لباس هایم 
خون آلود شد، ترسیدم و قصد فرار داشتم که 
یکی از تعمیرکاران مرا به درون تعمیرگاه برد 
در حالی که با چاقوی پدر مقتول و از ناحیه 
کتف مجروح شده بودم! بنا بر این گزارش، در 
آغاز بازسازی صحنه جنایت که سرهنگ علی 
بهرامزاده )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( نیز 
حضور داشــت، ابتدا سرگرد وحید حمیدفر 
)افسر پرونده( خالصه ای از محتویات این 

پرونده جنایی و اعترافات متهمان در مراحل 
بازجویی های تخصصی را شرح داد و در پایان 
نیز قاضی علی اکبر احمدی نژاد با صدور قرار 
قانونی، متهمان را روانــه زنــدان کرد تا این 
پرونده جنایی که به خاطر »هیچ« رخ داده بود، 

دیگر مراحل قانونی خود را طی کند!

پـیـک مـرگ!صحنه قتل به خاطر »کبوترپرانی« بازسازی شد

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
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سفارش می پذیرد

 تصویر متهم به قتل در مرکز درمانی ساعتی بعد از جنایت

   متهمان پرونده  در حال  تشریح صحنه جنایت  در حضور قاضی احمدی نژاد
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گزارش خبری

طرح های ویژه 3 نهاد برای مقابله 
با گران فروشی احتمالی 

گشت 3 جانبه صمت، اصناف و تعزیرات برای 
مقابله با گران فروشی فعال می شود 

در حالی که بیشتر کارشناسان معتقدند اثر تورمی 
افزایش قیمت بنزین ناچیز و در حد چند درصد 
است، نگرانی از سوءاستفاده و گران فروشی برخی 
باعث شده است نهادهای مسئول از جمله وزارت 
صمت ، سازمان حمایت و همچنین اتاق اصناف، 
نظارت ها بر بازار را تشدید و طرح های ویژه ای را به 
این منظور طراحی کنند.به گزارش فارس، رئیس 
اتاق اصناف در این باره، با اشاره به طرح ویژه اصناف 
برای مبارزه با گران فروشی گفت: با گشت سه جانبه 
سازمان تعزیرات، سازمان صمت و اتاق اصناف با 
هر گونه گران فروشی ناشی از افزایش قیمت بنزین 
مبارزه خواهیم کرد. نوده فراهانی با تاکید بر این که 
با نظارت سازمان حمایت، کاال نباید از مبدأ گران 
شود، اظهارکرد: اصناف کاال را بر اساس ضرایب 
سود مصوب توزیع می کنند بنابراین در گرانی 
کاال مداخله ای ندارند اما با نظارت و کنترل قطعا با 
گران فروشی برخورد می کنیم.وی در پاسخ به این 
پرسش که افزایش قیمت بنزین تاثیری بر افزایش 
قیمت کاال دارد یا خیر؟ گفت: نمی توان گفت که 
افزایش قیمت بنزین تاثیری بر افزایش قیمت کاال 
ندارد اما تاثیر آن ناچیز است  ضمن این که حمل و 
نقل کاال با سوخت گازوئیل انجام  می شود و قیمت 
گازوئیل هم افزایشی نداشته بنابراین افزایش قیمت 

بنزین تاثیر چندانی بر افزایش قیمت ها ندارد.
به گزارش تسنیم، در این باره، عباس تابش رئیس 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با بیان این 
که با توجه به اعالم قیمت بنزین، ستاد تنظیم بازار 
مصوبه ای داشته است که بر اســاس آن هر گونه 
افزایش قیمت کاال و خدمات در کشور ممنوع است، 
افزود: در این مسیر و برای اجرای هر چه بهتر این 
مصوبه تشدید نظارتی خواهیم داشــت و سهمیه 
ــدارس، تاکسی و همه  الزم بــرای سرویس های م
خودرو هایی که الزم است، دیده شده است و افزایش 

آن روی قیمت تمام شده به صفر میل می کند.
تابش با اشاره به ابالغی که به استانداران سراسر 
کشور شــده اســت گفت: سازمان های صمت در 
استان ها در حال آماده باش هستند، بازار را رصد 
می کنیم و با اطمینانی که به شبکه توزیع داریم به 
نظر نمی رسد اتفاقی در بازار بیفتد.همزمان، مدرس 
خیابانی، معاون وزیر صنعت با بیان این که طرح ویژه 
نظارت بر قیمت ها به مدت دو هفته اجرا می شود، 
افزود: ضمن کنترل شرایط هیجانی تالش می کنیم 
با تامین و توزیع به موقع مانع هر گونه افزایش قیمت 
کاال شویم. وی در گفت وگو با فارس، ضمن تاکید بر 
حداقلی بودن اثر افزایش قیمت بنزین گفت: تالش 
می کنیم در بحث فراوانی کاال و کنترل قیمت هیچ 

بهانه ای برای افزایش قیمت نباشد.

سران قوا در جلسه اخیر خود، ضمن 
تاکید بر همکاری با طرح بنزینی و 
حمایتی، بر پرداخت ماهانه، بدون 
وقفه و منظم کمک های حمایتی 
تاکید کردند. در این حال، بررسی 
فضای اطالع رسانی طرح حمایتی تا 
دیروز نشان می دهد که نوعی ابهام 
در خصوص تعیین نحوه تخصیص 
پــرداخــتــی هــای ایــن طــرح وجــود 
داشته است و هنوز به صورت قطعی 
مشخص نیست که پرداختی ماهانه 
ــورت نقدی اســت یا کاالیی.  به ص
دیروز همچنین جزئیات بیشتری از 
نحوه شناسایی 18 میلیون خانوار 

هدف طرح حمایتی منتشر شد.

ــران قــوا بر همکاری 	   تاکید س
در اجــرای مصوبه بنزینی و طرح 

حمایتی
ــالع رسانی  بــه گـــزارش پایگاه اط
ــورای عالی  ریاست جمهوری، ش
هماهنگی اقتصادی سران قوا دیروز 
تشکیل جلسه داد. در این جلسه 
ــت و قــوه قضاییه بــر همکاری  دول
مصوبه  کــامــل  اجـــرای  زمینه  در 
مدیریت مصرف سوخت و نیز طرح 
کم  قشرهای  معیشت  از  حمایت 
درآمد تاکید کردند.  در ادامه این 
جلسه تاکید شد با توجه به تامین 
منابع، ایــن کمک های حمایتی و 
معیشتی، ماهانه، بدون وقفه و به 
طــور منظم پــرداخــت خواهد شد، 
بنابر این پرداخت های آبان ماه از 
هفته آینده آغاز می شود.همچنین 
با اشاره به سهمیه بندی هایی که 
ــوزه حمل و نقل انجام شده  در ح
است، در کنار افزایش نیافتن بهای 
گازوئیل، اعالم شد که این اقدامات 
برای کنترل قیمت های حمل و نقل 
کافی است. اما در عین حال چنان 
چــه اقــدامــات دیــگــری نیاز باشد، 

انجام خواهد شد. 

یارانه جدید، نقدی است یا 	 
کاالیی؟

اگر چه طبق اظهار نظر مسئوالن 
دولــت و نیز تاکید ســران قــوا، قرار 
است طرح حمایتی دولت از هفته 
ــال، به  ــن ح ــود، بــا ای ــاز ش آیــنــده آغ

نظر می رسد تا دیــروز جمع بندی 
نهایی در دولــت بــرای چگونگی 
ــرح وجـــود نداشته  ــن ط ــرای ای اجـ
ــروز حسین  ــاره، دی اســـت.در ایــن ب
میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی 
که   98 بودجه  قانون   14 تبصره 
یارانه  ثروتمندان  ــذف  ح متولی 
بگیر اســت، در گفت و گو با فارس 
ــه جــدیــد گفت: این  ــاران ــاره ی ــ درب
کمک معیشتی مانند سبد کاال که 
در گذشته پرداخت شد به صورت 
ــر تــورمــی آن  غیرنقدی اســت تــا اث
کاهش یابد.با این حال ساعتی بعد، 
این خبر از خروجی این خبرگزاری 
حذف شد و به جای آن، یک منبع 
ــارس، غیر  مطلع در گفت وگــو با ف
نقدی بــودن کمک معیشتی را به 
عنوان یک احتمال مطرح کــرد و 
گفت: این حمایت مانند یارانه نقدی 
نیست بلکه به صورت اعتبار ریالی 
در همان شماره حساب متعلق به 
یارانه نقدی به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود. با این تفاوت 
که احتمااًل مانند سبد کاال که در 
گذشته پــرداخــت شــد، بــه صــورت 
غیرنقدی خواهد بود تا اثر تورمی 
ــن منبع البته  آن کاهش یــابــد. ای
شیوه پرداخت نقدی را هم رد نکرد 
ــن شیوه هــم در دست  ــزود: ای و افـ

بررسی است.
ــروز خبرگزاری  از ســوی دیگر، دی
های ایسنا و تسنیم اعالم کردند که 
نتیجه پیگیری ها از سازمان برنامه 
و بودجه این است که بسته جدید 

حمایتی دولت به صورت ریالی به 
خانوار  سرپرستان  یارانه  حساب 
واریز می شود. اما طرحی مبنی بر 
تخصیص اعتبار ریالی برای خرید 
کاال در قالب بسته جدید حمایتی 

وجود ندارد.

وزارت کــار: نحوه توزیع بسته 	 
معیشتی به زودی اعالم می شود

ــار که  ــ ک مـــیـــان، وزارت  ــن  ــ ای در 
میلیون   18 شناسایی  مسئولیت 
ــوار از قــشــرهــای کــم درآمـــد و  ــان خ
متوسط را بر عهده دارد، در اطالعیه 
ای هر گونه گمانه زنی در خصوص 
نحوه توزیع بسته معیشتی را صرفًا 
ــه اعـــالم از ســوی شــورای  مــنــوط ب
اطــالع رســانــی دولــت کــرد. مرکز 
ــن وزارتــخــانــه با  ــط عمومی ای روابـ
وزارتخانه  این  مسئولیت  بر  تاکید 
در شناسایی قشرهای کم درآمــد 
میلیون   18 )حــــدود  مــتــوســط  و 
خانوار( اعالم کرد: نحوه توزیع بسته 
معیشتی و ساز و کار چگونگی اجرا 
به طور جداگانه بـــه زودی از سوی 
شورای اطالع رسانی دولت اعالم 
ــن اطالعیه همچنین  مــی شــود. ای
اطالع رسانی افراد یا مراجع دیگر 
در خصوص موضوع یادشده را مورد 
تایید این وزارتخانه ندانست. به این 
ترتیب، نحوه توزیع یارانه همچنان 

محل ابهام است.

مــانــع مــهــم پــیــش روی شیوه 	 
پرداخت کاالیی کمک حمایتی

 روز گذشته روزنامه دنیای اقتصاد 
نوشت: برآوردهای اولیه این بوده 
که طــرح حمایتی جدید در قالب 
کــارت کاال باشد. به این معنی که 
خــانــوارهــا بتوانند بــا اســتــفــاده از 
مبالغ تزریق شده، از طریق یکسری 
ــه خــریــد کــاالهــای  فــروشــگــاه هــا ب
ــا طبق  ــورد نیاز اقـــدام کنند. ام م
این  انــجــام  گمانه زنی ها،  برخی 
طرح نیازمند 1۰۰ هزار فروشگاه 
است تا خانوارها قــادر به خرید از 
ــاص باشند  ــن فــروشــگــاه هــای خ ای
این  اســت  معتقد  صمت  وزارت  و 
تعداد فروشگاه با پراکندگی مدنظر 
سیاست گذار، در دسترس نیست. 
عالوه بر این برخی خانوارها امکان 
استفاده از این کارت های اعتباری 
را نخواهند داشت. به همین دلیل 
شانس پرداخت نقدی اکنون بیشتر 

از پرداخت اعتباری است.

مشموالن یارانه جدید چه 	 
کسانی هستند؟

ــواالت مهم در خصوص  یکی از س
طـــرح حــمــایــتــی، مــشــمــوالن ایــن 
طرح است. تاکنون به طور رسمی 
این موضوع بیان نشده اســت، اما 
ــای دنــیــای اقتصاد در  پیگیری ه
ایــن زمینه نشان مــی دهــد ضمن 
این که هفت دهک پایین درآمدی 
جامعه شامل این طرح می شوند، 
شناسایی این افــراد بر اساس یک 
آزمون وسع با استفاده از داده های 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، یعنی 

همان پایگاه داده ای که برای حذف 
یارانه پردرآمدها نیز کاربرد دارد، 

صورت خواهد گرفت. 
پیشتر، مالک شناسایی پردرآمدها 
با استفاده از این پایگاه، مواردی از 
قبیل ارزش و تعداد امالک، ارزش و 
تعداد خودرو، گردش حساب ساالنه 
و میزان تراکنش های مالی اعالم 

شده بود. 

ــاه از نظر 	  ــر 6 مـ ــا ه ــواره ــان خ
وضعیت درآمدی پایش می شوند

ــروز  ــارات دیـ ــهـ ــال، اظـ ــ ــن ح بــا ایـ
با  ــو  وگ گفت  در  مطلع  منبع  یــک 
خبرگزاری فارس حاکی از فراهم 
شدن یک سامانه پویا برای پایش هر 
شش ماه یک بار وضعیت درآمدی 
خانوارها بــوده و مقرر شــده است 
وسع مالی خانوارها به صورت دوره 
ای بررسی شود.این مقام مسئول 
توضیحاتی دربــاره اعتراضات به 
ــه داد کــه بــه نوعی  یــارانــه نیز ارائـ
تشریح اظهارات نوبخت در برنامه 
ــژه خبری دو شب  ــوی وی گفت وگ

قبل بود. 

نحوه اعتراض افــرادی که جزو 	 
مشموالن بسته حمایتی نیستند

رئیس سازمان برنامه در این برنامه 
در پاسخ به این سوال که کسانی که 
یارانه نقدی دریافت نمی کنند آیا 
می توانند مشمول این طرح شوند، 
گفت: بله، می شود. برخی خانوارها 
می توانند  اما  داده اند  انصراف 
مشمول دریافت حمایت معیشتی 
حالت  سه  اساس،  این  شوند.بر 
رسیدگی به اعتراضات مربوط به 
یارانه وجود خواهد داشت: نخست، 
یارانه نقدی حذف  از  افرادی که 
شدند و اعتراض کردند، وارد فرایند 
پایش شش ماهه خواهند شد. دوم، 
جاماندگان از دریافت یارانه نقدی 
اعتراض  می توانند  دلیلی،  هر  به 
خود را در سامانه ثبت کنند تا وارد 

فرایند پایش شش ماهه شوند. 
سوم برای کسانی که در گذشته از 
یارانه نقدی انصراف دادنــد هنوز 
تصمیمی گرفته نشده و این موضوع 

قابل بررسی است.

شورای هماهنگی سران قوا ضمن حمایت از طرح  بنزینی و حمایتی اعالم کردند: 

 پرداخت  کمک حمایتی از هفته آینده
شاخص

کاهش قابل توجه تورم 
تولیدکننده در تابستان 98 

ــرخ ارز در  ــرور اثـــرات تــورمــی جهش ن بــه م
حــال تخلیه شــدن اســت و ایــن موضوع در 
می  داده  نمایش  مختلف  شــاخــص هــای 
ــزارش شاخص قیمت  شــود. از جمله در گ
آمــار  تولیدکننده کــه دیـــروز توسط مرکز 
ایران منتشر شد، میزان تورم نقطه به نقطه 
تولیدکننده در تابستان امسال 49.4 درصد 
محاسبه و اعالم شده است که بیش از 2۰ 
واحد درصد کمتر از فصل بهار است. طبیعتا، 
در صورتی که قیمت سایر حامل های انرژی 
مثل برق و گاز و گازوئیل که به مقدار بیشتری 
در صنایع استفاده می شود، تغییر نکند این 

روند نزولی باز هم ادامه خواهد یافت.
*مــنــظــور از شــاخــص تـــورم تولیدکننده، 
تغییرات هزینه های تولید )قیمت نهاده های 

تولید( است. 

بازار خبر

آغاز مرحله دوم ثبت نام طرح ملی 
مسکن در 3 استان

ثــبــت نــام طـــرح ملی  تسنیم - مــرحــلــه دوم 
مسکن در استان های کردستان، کهگیلویه و 
بویراحمد و گلستان آغاز شد. براساس اعالم 
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
ثبت نام متقاضیان طرح اقــدام ملی مسکن از 
طریق نشانی tem.mrud.ir در حال انجام 
است و طبق آخرین آمــار در استان کردستان 
8۰3نفر، در کهگیلویه و بویراحمد 46 نفر و در 
گلستان 143 نفر ثبت نام کرده اند. ثبت نام در 
استان های فوق تا ساعات پایانی روز 27 آبان 

ادامه دارد.

درآمد ۱/8 میلیارد دالری ترکیه 
از صادرات فرش در 3 ماه!

ایبنا - ترکیه همچنان در صدر صادرکنندگان 
فرش قرار دارد تا در سه ماه گذشته سال جاری 
میالدی رکورد جدیدی از محل درآمد ناشی از 
صادرات فرش به دست بیاورد. ترکیه در سه ماه 
سوم 2۰19 به ارزش 1/8 میلیارد دالر فرش 
صــادر کــرده و امسال نیز در صــدر کشورهای 

صادرکننده فرش قرار گرفته است.

دالر به ۱22۵0 تومان رسید

خراسان - قیمت ارز در ادامــه رونــد صعودی 
خود برای اولین بار طی  هفته های اخیر از مرز 
ــزار تومان فراتر رفت و عصر روز گذشته  12ه
به نرخ 122۵۰ تومان رسید. به نظر می رسد  
التهابات ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین 
در افزایش روزهــای اخیر نرخ ارز تاثیر داشته 
باشد و با آرام شدن فضای التهابات، نرخ ارز به 

کانال 11هزار تومان بازخواهد گشت.

واکنش برخی مراجع و نمایندگان به تصمیم بنزینی 

 دو نفر از مراجع تقلید و برخی نمایندگان به 
تصمیم  افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین 
واکنش نشان دادند.آیت ا... مکارم شیرازی  
ــد و اعالم  به گرانی بنزین واکنش نشان دادن
کردند: گرانی بنزین آن هم در حّد سه برابر و 
در وقت نامناسب و بدون ذکر دلیل، یک شوک 
مهم بر افکار عمومی وارد کرد و اسباب بعضی 
نارضایتی ها شد. آیا بهتر نیست دولت یا رؤسای 
قوای سه گانه دالیل خود را برای این کار بیان 

کنند و افکار عمومی را به مدد بطلبند؟
آیت ا... لطف ا... صافی گلپایگانی نیز با صدور 
بیانیه ای ضمن ابــراز تأسف از گرانی بنزین از 

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی خواست 
که این طرح را لغو و برای رفع مشکالت مردم، 
با مشورت بزرگان و استادان علم اقتصاد اقدام 
فوری کنند. همچنین آیت  ا...  سید محمد علی 
علوی گرگانی نیز در پیامی گرانی بنزین را بر 
خالف مصالح ملی دانست و از دولت و مجلس 
خواست در تصمیم خود تجدید نظر کنند.در 
همین حال برخی نمایندگان مجلس نیز به این 
تصمیم واکنش نشان دادند.  احمد امیرآبادی 
فراهانی، نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه 
در توئیتی نوشت: درخصوص افزایش قیمت 
بنزین طرح سه فوریتی برگشت به قیمت قبلی 

و چند طرح دو فوریتی دیگر از جمله برگشت به 
قیمت قبلی  یا قیمت 1۵۰۰ تومانی و 17۰۰ 
تومانی بــدون سهمیه بندی را همکاران تهیه 
وروز یک شنبه در صحن علنی مطرح می کنند. 
علی مطهری نیز ضمن انتقاد از مرجع تصمیم 
گیری در این باره آن را از اختیارات شورای عالی 
هماهنگی سران  قوا ندانست و افــزود: اشتباه 
دیگر نیز  شیب تند افزایش قیمت بنزین  است. 
همچنین ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس از طرح دو فوریتی خود برای توقف 
افزایش قیمت بنزین و موافقت برخی نمایندگان 

با این طرح خبر داد.



اناهلل و انا الیه راجعون
بانهایت تاثر و تاسف درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه خانم سکینه رحیم پور 
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رسانیم. به همین منظور 

مراسم ختم آن مرحومه امروز یک شنبه درمسجد امام حسن مجتبی 
واقع در بولوار سجاد، خیابان میالد، میالد12 از ساعت14  الی 16 

منعقد می باشد.حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

از طرف خانواده شاهزاد 

یک شنبه 26  آبان 1398 
15 اخبار19 ربیع االول  1441.شماره 2۰243 پذیرش تلفنی:37۰1۰ -  37۰۰9999 پذیرش آگهی های ترحیم و  تسلیت: 

www.37010.ir :پذیرش اینترنتی

در نهمین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق بانک ملت مطرح شد:  

پاسخ دیواندری به اتهامات 
ــاه علی دیــوانــدری  دیـــروز نهمین جلسه دادگـ
مدیرعامل سابق بانک ملت به اتهام خیانت در 
امانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان 
برگزار  شد و طی آن نماینده دادستان گفت: در 
پرونده بابک زنجانی، زنجانی قبل از وقوع فساد 
نفتی حسب ارتباط با دیواندری اعتبار پیدا کرد. 
دیواندری هم به صورت مبسوط درباره اتهامات 
وارد شده از جمله پرداخت تسهیالت به فالحتیان 
بدون رعایت ضوابط، خرید کشتی و ارتباط با 

سعادتی توضیح داد و از خود دفاع کرد.
ــروز، قهرمانی،  به گــزارش میزان، در جلسه دی
ــدری  ــوان ــان گــفــت: متهم دی ــت نماینده دادس
پرونده های مفتوحی دارد که نوع و شکل عنوان 

اتهامی در آن ها یک شکل است و اقداماتش به 
گونه ای بوده که فعالیت هایی بدون مصوبه و بدون 

نظارت نهاد های نظارتی انجام داده  است.
قهرمانی توضیح داد: بابک زنجانی سهام دو بانک 
اف آی آی بی در مالزی و کنت بانک تاجیکستان 
را خریداری کرده و سپس بانک ملت در زمان 
دیواندری با قیمت گزاف و باالی 60 درصد سهام 
این بانک ها را خریداری می کند و بابک زنجانی با 
این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست 
می آورد و قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط 

دیواندری با وی قطع می شود.
وی افزود: مسئله مهم در پرونده متهم دیواندری 
این است که وی در فهرست تحریم های غربی 

بوده اما به نحوی که مشخص نیست از این فهرست 
خارج شده است. همچنین ارتباطی با آقای کریم 
پور داشته که افغانستانی االصــل بــوده است و 
این فرد )کریم پور( با برخی مقامات آمریکایی در 
ارتباط بوده که پرونده برای بررسی در دادسرا 
مفتوح است. در ادامه دیواندری در جایگاه حاضر  
شد و دربــاره اتهامات مختلف از جمله پرداخت 
مبالغی به آقــای فالحتیان بــدون طی ضوابط 
توضیحاتی ارائه کرد.  وی  با اشاره به شرایط تحریم 
و نیاز به شرکت های پوششی برای مبادالت گفت: 
شرکت داریس با مصوبه تاسیس شد و هدفش این 
بود که بر شرکت های پوششی داخل و خارج از 
کشور، کنترل و نظارت کند. من در بانک ملت به 
عنوان مدیرعامل در جریان امور کلی بودم و لذا به 
موضوعات جزئی ورود نکردم. وی در ادامه نقش 
اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره داریس را تفکیک 

کرد و گفت: ما اعضای هیئت امنا بودیم.
متهم دیواندری ادامه داد: من در دادن تسهیالت 

به آقای فالحتیان حضور داشتم؛ اما در استفاده 
از حساب کارگزاری حضور نداشتم و مستنداتی 
ارائه خواهم داد که همه این ها با دستور آقای آرام 
انجام شده و آقای آرام به بهانه این که اصال اطالع 

نداشته موضوع را منحرف کرده است.
وی درباره ارتباطش با سعادتی دیگر متهم پرونده 
و ادعای نماینده دادستان مبنی بر استخدام او با 
نمره کم و مدرک غیرمرتبط گفت: او ۱0 سال قبل 

از من در بانک انتصاب پیدا کرده است.
نماینده دادستان با اشاره به حضور دیواندری 
در بانک ملت و شرکت های داریس و مینیون و 
امضای وی پای برخی اسناد، گفت: درخصوص 
انتخاب کارگزاران باید قبل از همکاری ضمن 
بررسی سوابق، اعتبار سنجی صورت گیرد و 
قرارداد وجود داشته باشد و وثایق الزم دریافت 
و تشریفات الزم انجام شود و قرارداد کارگزاری 
وجود داشته باشد بر چه اساسی ۱۵0 میلیون 

درهم به فالحتیان داده اید؟
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شرق: بنزین در ساعت صفر/ ایران: پول بنزین  •

برای کم درآمدها/ آرمان: بنزین؛ سوخت یارانه/ 
آفتاب و سازندگى: جزئیات حمایت معیشتى از 18 
میلیون خانوار/ وطن امروز: روحانى: افزایش قیمت 
بنزین به نفع مردم است/  صبح نو ]با اشاره به اجرای 
بنزین دو نرخى در دولت احمدی نژاد[: برگشت به 
عقب/ کیهان: لزوم نظارت دقیق دولت بر بازار در 
پى افزایش قیمت بنزین/ جوان: دولت درآمد جدید 
بنزینى را شفاف گزارش کند/ هفت صبح: عجب 
شب جمعه دردناکى!/ فرهیختگان ]در کنار عکس 
جهانگیری[: تصمیم دولت قبل!/ روزنامه اعتماد 

این خبر را در صفحه نخست خود منتشر نکرد.
همدلی – على الریجانى در گفت و گو با این  •

روزنامه دربــاره نامزدی اش در انتخابات مجلس 
گفت: »من که هنوز خودم چیزی را اعالم نکرده ام. 
باید دید چه مى شود و مصلحت در چیست.باید 
ببینیم اوضاع چطور مى شود و بعد تصمیم بگیریم.«

عصرایران خبرداد : فیفا بحرین را برای توهین  •
به سرود ملى ایران جریمه کردبر این اساس، بحرین 
به خاطر توهین به سرود جمهوری اسالمى از سوی 
هوادارانش و نیز تاخیر در شروع مسابقه در مجموع 
ــواداران  20 هــزار فرانک سوئیس جریمه شد. ه
هنگ کنگى نیز به دلیل رفتار نامناسب خود در بازی 

با ایران 1۵ هزار فرانک سوئیس جریمه شدند.
نامه نیوز نوشت : مرتضى طالیى گفت: ممکن  •

اســت که پــایــداری به احمدی نژاد نزدیک شود، 
زیرا اخباری داریم که حاکى از این است که آقای 
احمدی نژاد و جریان ایشان دنبال حضور در انتخابات 
هستند. این اخبار توسط ایشان تاکنون نیز تکذیب 
نشد. ایــن امکان وجــود دارد که اطرافیان آقای 
احمدی نژاد هم در تشکیل این جریان شرکت کند 
و فکر نمى کنم جبهه پایداری به تنهایى موضوعیتى 
داشته باشد، زیرا پایداری منهای آقای احمدی نژاد 

فاقد موضوعیت است.

عفو تعدادی از محکومان امنیتى از سوی 
رهبر انقالب که بــرای نخستین بار پس 
قضایى  دستگاه  رئیس  ــت  ــواس درخ از 
انجام شد، با استقبال رسانه ها و برخى 
فعاالن سیاسى همراه شد. سه روز پیش 
و همزمان با ایام میالد پیامبر اکرم )ص( 
و امـــام جعفر صـــادق )ع( رهــبــر معظم  
انقالب اسالمى  با پیشنهاد ریاست قوه 
قضاییه سه هزار و ۵۵2 نفر از محکومان 
ــای عمومى، انــقــالب، نظامى  دادگــاه ه
را عفو کــردنــد که  تعزیرات حکومتى  و 
این عفو عالوه بر آن که به لحاظ تعداد، 
تقریبا 4 تا ۵ برابر عفوهای سابق بود، 
برای نخستین بار با تدبیر خاص رئیس 
قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتى، 
تعدادی از دانشجویانى که در حوادث 
سال های اخیر محکومیت یافته بودند، 
تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه 
پیدا  محکومیت  گذشته  ــای  دوره هـ که 
کرده و محکومیت آن ها در حال اجرا  یا در 
آستانه اجرا بود، در فهرست پیشنهادی 
قــوه قضاییه گنجانده شــده بــود که عفو 
شدند. روزنــامــه اصــالح طلب شــرق این 
موضوع را در جایگاه تیتر یک خود قرار 
امنیتى  محکومان  »عفو  تیتر  بــا  و  داد 
برای نخستین بار« نوشت: »مسئله مهم 
این است که حتى در عفو گسترده سال 
گذشته به مناسبت 40 سالگى انقالب 
که بیش از ۵0 هزار محکوم عفو دریافت 
کردند هم محکومان امنیتى با حبس بیش 
از یک سال، جایى در میان بخشودگى ها 
نداشتند چه رسد به عفوهاِی موردی که 
امنیتى و سیاسى  نــام محکومان  هرگز 
قرار  قضاییه  قــوه  پیشنهادی  لیست  در 
نگرفته بود، زیرا دستگاه قضا تا پیش از 

این نگاهى بسیار سخت گیرانه نسبت به 
زندانیان سیاسى و امنیتى داشته است.« 
روزنامه ایران هم با تیتر »عفو بى سابقه« 
این خبر را پوشش داد. همزمان روزنامه 
فرهیختگان گزارش داد: »پگاه آهنگرانى 
بازیگر و حسین جنتى شاعر، دو چهره 
مشهوری هستند که پنج شنبه گذشته و با 
درخواست سیدابراهیم رئیسى و موافقت 
رهبر انقالب مورد بخشش قرار گرفتند و 

محکومیت شان منتفى شد.«

تقدیر رستمی از رئیس قوه قضاییه 	 
در پی عفو و تخفیف احکام جمعی از 

دانشجویان
به گزارش تسنیم، 
حـــجـــت االســـالم 
رستمى  مصطفى 
رئـــــیـــــس نـــهـــاد 
مقام  نمایندگى 
معظم رهــبــری در 
دانشگاه ها نیز از رئیس قوه قضاییه درباره 
عفو و تخفیف احکام جمعى از دانشجویان 
تقدیر و تشکر کرد و در صفحه اینستاگرام 
ــدام حــضــرت عــالــى در  ــ ــت: اق ــوش خـــود ن
خصوص تالش برای عفو و تخفیف حکم 
ـ که با اعتماد رهبر  تعدادی از دانشجویانـ 
ـ  فرزانه انقالب به پیشنهاد شما عملى شدـ 
بار دیگر رأفت اسالمى و عقالنیت انقالبى 
گذارد.رستمى  ظهور  منصه  به  را  نظام 
افزود: امید است حرکت انقالبى و بانشاط 
جناب عالى  ــ در تحقق عدالت خواهى 
عقالنى همراه با محافظت از آزادی های 
ـ در دستگاه قضایى بیش از پیش  مشروعـ 
طعم شیرین عدل علوی را به مردم عزیز و 

نخبگان دانشگاهى بچشاند.

مجید انصاری: این ابتکار رئیس قوه 	 
قضاییه اعتماد عمومی را ارتقا می دهد

حــال،  همین  در 
حــجــت االســالم 
ــاری  ــص مــجــیــد ان
ــع  ــم ــج ــو م ــ ــض ــ ع
تــــشــــخــــیــــص 
مــصــلــحــت نــظــام 
در گفت و گو با فــارس، ضمن بیان این 
که  ابتکار رئیس قوه قضاییه در افزودن 
ــه ای و  اســامــى برخى محکومین رســان
دانشجویى به فهرست پیشنهادی عفو، 
و  قضایى  دستگاه  بــه  عمومى  اعتماد 
مى بخشد،  ارتقا  را  حاکمیت  مجموعه 
افزود: امر رسانه و تنویر افکار عمومى و 
همچنین کسب دانش، ذاتا امور مقدسى 
است، حال اگر افرادی در این مشاغل و 
سمت ها مرتکب خالف و جرمى شدند و 
طبیعتا به حکم قانون توسط قوه قضاییه 
مورد محاکمه و مجازات قرار گرفتند، 
باید به واسطه شغل و رسالت پراهمیت 
شــان، از امتیازات مطلوب تری نیز در 
بین دیگر محکومان برخوردار باشند.
عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: اقدام 
گنجاندن  در  قضاییه  قــوه  رئیس  اخیر 
اسامى تعدادی از محکومان مرتبط با 
فعالیت های دانشجویى و رسانه ای در 
از این جهت  فهرست پیشنهادی عفو، 
قابل تقدیر و اهمیت است که در قانون 
اساسى برای جرایمى که در بسترهای 
فوق الذکر رخ مى دهد نسبت به دیگر 
جرایم، نگاه بسیط و مثبت تری وجود 
فرایند  در  بیشتری  امــتــیــازات  و  دارد 
محاکمه برای متهمان این عرصه ها در 

نظر گرفته شده است.

استقبال از عفو محکومان امنیتی 
مجید انصاری: این ابتکار رئیس قوه قضاییه اعتماد عمومى را ارتقا مى دهد 

امتناع برخی نمایندگان 
از ثبت اموال !

تعدادی از نمایندگان مجلس طى پیشنهادی خواسته اند 
تا فهرست اموال خود را به صورت مکتوب ارائه کنند. این 
خبر را یک نماینده مجلس که نامش فاش نشده، به باشگاه 
خبرنگاران جوان اعالم کرده است. این درحالى است که از 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه )20 آبان ( سامانه ثبت اموال و 
دارایى نمایندگان، مسئوالن و خانواده های آن ها بعد از یک 
هفته از موعد مقرر اعالمى توسط هیئت رئیسه پارلمان در 
مجلس شورای اسالمى با حضور تعدادی از نمایندگان در 
محل فراکسیون های مجلس آغاز به کار کرد و نمایندگان بعد 
از حضور در این مکان تنها کد ثنا دریافت کردند تا بتوانند از 
محل دیگری اموال و دارایى خود را در این سامانه ثبت کنند. 
اگرچه نمایندگان مى توانند با استفاده از همین سیستم ها 
دارایــى خود را ثبت کنند. قوه قضاییه برای تسهیل امور 
مسئوالن 9 نهاد حاکمیتى در کشور، شعبه هایى را در محل 
نهاد ها به وجود آورده و بر این اساس شش سیستم را هم در 
خانه ملت راه اندازی کرد، به گفته نماینده قوه قضاییه در 
 10 IP این مکان، در سامانه ثبت اموال و دارایى مسئوالن از
استفاده شده تا امنیت سیستم مورد اعتماد باشد. اما اکنون 
یکى از نمایندگان مجلس دربــاره تصمیم برخى وکالی 
ملت به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: برخى نمایندگان 
پیشنهاد داده و خواسته اند تا فهرست اموال خود را به جای 
ثبت در سامانه اموال و دارایى مسئوالن به صورت مکتوب به 
حجت االسالم رئیسى رئیس قوه قضاییه تحویل دهند. این 
نماینده مجلس تصریح کرد: آن ها معتقدند، براساس اصل 
دوازدهم قانون اساسى لیست اموال و دارایى مسئوالن 
صرفا باید در اختیار رئیس قوه قضاییه باشد.با این حال 
براساس این گزارش، پیش از این رئیس حفاظت اطالعات 
قوه قضاییه در این باره تاکید کرده که این سامانه کامال مورد 
تایید ماست و افراد معرفى شده به مجلس برای ثبت هم 
مورد تایید ما هستند. او تصریح کرد: در طول دو هفته ای 
که مجلس تعطیل بود، معاونت فنى قوه قضاییه با همکاری 
مرکز فناوری مجلس فیبر نوری را در مجلس نصب کردند و 
در دفاتر ویژه تعبیه شد تا از طریق آن هم رمز ثنا دهند و هم 
نمایندگانى که مى خواهند اموالشان را در مجلس ثبت 

کنند، کارشان را انجام دهند.

محسن هاشمی:

 می توانیم مثل سال ۹۲ 
 نتیجه انتخابات را به نفع 

اصالح طلبان رقم بزنیم 

محسن هاشمى گفت: در انتخابات اسفند تالش 
بر این است با هماهنگى و انسجام پیروزی را 
نصیب جریان اصالحات کنیم هرچند نارضایتى 
در بین مــردم مشهود اســت، اما باید با تشریح 
وضعیت و بیان واقعیت ها  مــردم را  به صحنه 
آورد. به گــزارش ایرنا، رئیس شــورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگى  که در سومین کنگره  
حزب کارگزاران استان اردبیل سخن مى گفت، 
افزود: ما مى توانیم مثل سال 92 در این دوره 
از انتخابات هم نتیجه را به نفع اصالح طلبان 
رقم بزنیم، هرچند مشکالت عدیده ای پیش رو 
داریم ولى با تعامل و یکدلى مى توان سرنوشت 

انتخابات را به نفع اصالح طلبان رقم زد. 
براساس این گزارش، محسن هاشمى  افزود: 
شرایط موجود را مى توان از سرباالیى به سمت 
مدد  بــه  امـــروزه  داد،  مسیر  تغییر  سراشیبى 
شبکه های اجتماعى هر شهروند تبدیل به رسانه 
شده و ما مى توانیم از این وضعیت خارج شویم . وی 
با بیان این که احزاب اصالح طلب باید عمل گرایى 
و واقع گرایى را سرلوحه برنامه خود قرار دهند، 
افزود: رفتارهای عمل گرایى و واقع گرایى سبب 
جلوگیری از حاشیه سازی ها شده است و موجب 

تقویت فعالیت ها خواهد شد. 
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان 
این که ما دنبال تکوین احزاب هستیم، اظهار 
کرد: اگر اجازه تقویت احزاب به فعاالن سیاسى 
داده نشود دموکراسى منظم شکل نمى گیرد، 
باید نظام بــه فکر تکوین احـــزاب اصــولــگــرا و 
اصالح طلب باشد چرا که حضور فعال این دو 
جبهه سبب مى شود "شعار اصولگرا، اصالح 

طلب دیگر تمام ماجرا" رنگ ببازد.



مریم ملی | دانش آموخته کارشناسی ارشد اختر فیزیک
جهان جای بزرگی است، فکر این که درست زمانی که شما روی مبل خانه تان لم داده اید و دارید چای تان 
را می خورید و یک موجود بیگانه از مسافتی دور در تالش است برای شما پیغامی بفرستد با این که جذاب 
است ترسناک هم هست. ما هیچ از او نمی دانیم و روح مان هم بی خبر است که او وجود دارد، در حالی که 
او دارد تالش می کند ما را از وجود خودش با خبر کند. جهان جای بزرگی است و ترسناک تر از این که پر از 
بیگانه باشد، این است که ما در این عالم بزرگ، تنهای تنها باشیم. 60-50 سالی است که فهمیده ایم دنیا بزرگ تر از آن چیزی 
است که تصور می کردیم و تقریبا 30-20 سالی است که می دانیم کهکشان های زیادی به جز کهکشان  ما در عالم وجود دارد، 
هر چند وقت یک بار می شنویم  سیاره جدیدی پیدا شده است که شباهت زیادی به زمین ما دارد. با همه این ها عجیب نیست که 
بیش از پیش احساس کنیم تنها نیستیم. مدت هاست ستاره شناس ها دنبال بیگانه  هایی هستند که هنوز نمی دانیم دوست اند 
یا دشمن؟ پروژه های زیادی برای یافتن حیات در نقاط مختلف کیهان در حال انجام است که تقریبا همه شان بر اساس ارسال 
پیام های رادیویی به فضا کار می کنند چون راه دیگری برای ارتباط با بقیه اهالی عالم نداریم. مسافت ها نجومی هستند و ما هنوز 
ابزار درست و حسابی را که بتواند سرعتی نزدیک به نور داشته باشد در اختیار نداریم. تالش  هایی که تا االن نافرجام مانده و 
نتیجه به خصوصی نداشته، باعث شده است »جاناتان کارول نلن بک«،  یکی از اخترفیزیکدان های معاصر چنین بگوید که: »اگر 
هنگام حل مسئله سفر میان ستاره ای حرکت ستاره ها را به حساب نمی آورید، اساسا یکی از دو راه حل برای شما باقی می ماند یا 
هیچ کس سیاره خود را ترک نمی کند یا ما تنها تمدن پیشرفته در کهکشان هستیم.« در این پرونده درباره راه های ارتباطی مان 
با بیگانه ها حرف می زنیم و نگاهی داریم به پیچیدگی های برقراری این رابطه به بهانه ادامه دار بودن یک پروژه بین المللی به نام 

Breakthrough Message به معنای پیام موفقیت آمیز که برای جست و جوی زندگی هوشمند در ورای زمین است.

پرونده

گ«
ین

وک
ها

ن 
یو

ست
»ا

ه 
شت

نو
گ 

زر
ی ب

ها
ش 

س
پر

ه 
ه ب

وتا
ی ک

ها
سخ 

 پا
ب

تا
و ک

ت، 
می

زو
گ، 

بن
گ 

 بی
،u

n
iv

er
se

to
da

y.
co

m
، b

re
ak

th
ro

u
gh

in
iti

at
iv

es
.o

rg
ه: 

ند
رو

ن پ
 ای

بع
منا

درباره پروژه بین المللی Breakthrough Message که طی آن چند کشور در تالش برای ایجاد ارتباطی پیچیده با فرازمینی ها هستند
 1464

یک شنبه  26 آبان 1398
17 نوامبر 2019  19 ربیع االول 1441 
شماره 20243

با چه زبانی برای بیگانه  های فضایی، پیام می فرستیم؟
شاید این سوال برای تان پیش آمده است که اگر 
بخواهیم پیامی برای فضایی ها بفرستیم، باید به 
چه زبانی باشد؟ می توانیم انتظار داشته باشیم یکی 
از زبان های رایج سیاره ما را بلد باشند یا باید به دنبال 
زبانی جهانی تر و قابل فهم تر باشیم؟ »کارل ساگان« 
اخترشناس بزرگ آمریکایی معتقد بود که باید از 
ریاضی به عنوان زبان مشترک ما و ساکنان احتمالی 
فضا استفاده کرد. پس از آن، ایده های مختلفی 

مطرح شد. مدتی بعد، »النسالت توماس هاگبن« 
یک دانشمند انگلیسی بود که اولین بار به فکر ابداع 
زبانی جدید به نام »استراگلوسا«  برای ارتباط با فضا 
افتاد. ا  ین زبان ارتباطی، با سیگنال های رادیویی 
ارسال می شود و پالس های کوتاه و بلند به ترتیب 
بیانگر اعداد و نمادهای ریاضی هستندتا اگر روزی 
یک بیگانه به اطالعات ارسالی ما دست یافت، بتواند 

درک درستی از ما و سیاره مان داشته باشد.

یک سوء تفاهم، عامل آغاز پروژه جست وجوی هوش فرازمینی
»فرانک دریک« جوان تحصیل کرده عالقه مند به نجوم بود که در یکی 

از روزهای نوامبر سال 1960 به عنوان متصدی بشقاب های 
26 متری رصدخانه ملی اخترشناسی رادیویی آمریکا 

انتخاب شد. این بشقاب غول پیکر یکی از ابزارهایی بود 
که با آن می شد سیگنال های رادیویی را که از ستاره های 
مختلف در فضا می آمد ردیابی کرد. یکی از روزهای 
کاری، »فرانک« رادیو تلسکوپ را به سمت ستاره ای در 

صورت فلکی نهنگ موسوم به Tau Ceti چرخاند که 11 
سال نوری )سال نوری مسافتی است که نور در یک سال 

طی می کند( با زمین فاصله دارد. او می دانست ستاره ای که 
زیر نظر گرفته، یک سیاره به دور خودش دارد و ممکن است روی آن کره 

حیاتی وجود داشته باشد. برای همین داشت با خودش خیال پردازی می کرد 
که شاید خبری بشود و سیگنال به خصوصی دریافت کند. بشقاب رادیویی 
به دستگاهی متصل بود که با یک قلم و جوهر، سیگنال های به دست آمده را 
روی کاغذهای طویلی رسم می کرد. فرانک منتظر ماند اما خبری نشد. به نظر 
می رسید این ستاره و سیاره راز و رمزی نداشتند پس رفت سراغ گزینه بعدی اش 
که Epsilon Eridani  نام داشت. ناگهان صداهای بلند از بلندگوها پخش شد 
و قلم دستگاه به شدت شروع کرد به باال و پایین رفتن. فرانک شوکه شد و از روی 
صندلی اش به زمین افتاد اما آیا خبری آن جا بود؟ این سیگنال ها می خواستند 

چیزی به ما بگویند؟ مدت زیادی حیرت زده بود تا این که فکر کرد کمی 
بشقاب را حرکت بدهد و دوباره به جای قبل بازگرداند اما این بار 
هیچ سیگنالی نبود. فرانک فکر می کرد خیاالتی شده است 
ولی سیگنال ها روی کاغذ ثبت شده بودند! آیا این واقعا 
می       توانست پیغام زودگذری از سوی فرازمینی       ها باشد؟ 
اگر قرار بود این طور باشد دریک خیلی خوش شانس  بود 
که در روزهای اولی که این شغل را به دست آورده است 
چنین تجربه عجیبی داشته باشد اما خیلی زود فهمید همه 
چیز فقط سوء تفاهم بوده و آن سیگنال توسط یک تاسیسات 
ارتشی سری تولید شده بوده و روی دستگاه ردیاب آن ها تاثیر 
گذاشته است. فرانک مرد خوش شانسی نبود که نامش برای کشف اولین 
سیگنال های یک تمدن فضایی در تاریخ ثبت بشود اما اتفاقی که برایش افتاد، 
الهام بخش خیلی  ها شد. بعد از آن، اخترشناس  ها بیش از پیش ستاره ها و 
سیاره ها را زیر نظر گرفتند و سیگنال  هایی را که از آن  ها می رسید ردیابی می 
کردند اما تا کنون چیز قابل توجهی نیافتند. حاال هم که همه این تالش  ها مقدمه 
شروع یک پروژه بزرگ شده، پروژه ای به نام »ستی« )SETI( که مخفف عبارتی به 
معنای موسسه جست وجوی هوش فرازمینی است. در این موسسه گروهی از 
دانشمندها دور هم جمع شدند تا با فناوری های روز و دانش اخترفیزیک بتوانند 

تمام سیگنال  های مختلفی را که به زمین می رسد بررسی کنند.

همه پیام هایی که بی پاسخ مانده!

اولین باری که انسان تالش کرد با فضا ارتباط 
برقرار کند، 19 نوامبر سال 1962 بود. این پیام 
به شکل یک کد مورس بود. این نوع کد، روشی 
برای انتقال پیام و اطالعات است که در آن از 
یک رشته نشانه های بلند و کوتاِه استاندارد به 

نــام خط و نقطه استفاده می شود 
ــراردادی  ــ و مــثــل الــفــبــا، شکلی ق
برای حروف و اعداد دارد. این پیام 
از رادار ســیــاره اِی یــوروپــاتــورای به 
سیاره ناهید فرستاده شد. اما کدی 
که فرستاده شد چه بود؟ MIR که 
کلمه ای روســی و به معنای فضا و 
جهان است. چند روز پس از اولین 
 SSSR و LENIN  پیام دو کد دیگر
ــام رهــبــر روســیــه و دومــی  )اولـــی ن
اتــحــاد جماهیر شـــوروی(  مخفف 
2۴ نوامبر فرستاده شــد. پس  در 
به  تیمی   1999 ســـال  در  آن  از 
ــف« که  ــس رهــبــری »الــکــســانــدر زای
هوش  جست وجوی  موسسه  عضو 
فـــرازمـــیـــنـــی)SETI( بـــود، تماس 
کیهانی یک را از تلسکوپ رادیویی 
در کریمه)روسیه( به چهار ستاره  
نزدیک فرستاد. او سیستم خود را 
مخابره  پیام به هوش فرازمینی یا 

به اختصار)METI(  نامید. در پروژه ستی بشر 
به ایــن نتیجه رسید که باید روی زمین بماند 
امــا گوشش به هستی و دنیای فراتر از زمین 
باشد. بنابراین، اگر زندگی هوشمند در سیارات 
دیگری غیر از زمین وجود داشته باشد ناگزیر باید 
درک مناسبی از امــواج رادیویی و 
موجود  الکترومغناطیسی  طیف 
باشد. پیام های دیگری نیز که به 
ستی ارتباط نداشته اند، نیز همچون 
 Hello From(پیام سالم از زمــیــن
Earth( در سال 2009 ارسال شده 
است. در پاسخ به این پیام ها جوابی 
ــت نــکــرده ایــم در حــدی که  ــاف دری
برخی نام سکوت بزرگ را به کیهان 
داده انـــد. یکی از مهم ترین روش 
ها بــرای ارســال پیام به فضا امواج 
رادیویی است، پژوهشگران در سال 
را  پیامی  روش،  همین  با   197۴
از تلسکوپ رادیــویــی »آرسیبو« از 
این  فرستادند.  فضا  به  پورتوریکو 
پیام شامل تصاویری از انسان ها، 
فرمول هایی برای عناصر و ترکیبات 
ســازنــده  دی ان ای و تصاویری از 
منظومه   شمسی بود که طبیعتا به 

آن ها هم پاسخی داده نشده است.

جدیدترین پروژه برای 
یافتن فرا زمینی ها!

 Breakthrough Messageپروژه بین المللی
به معنای پیام موفقیت آمیز از تازه ترین تالش ها 
برای جست و جوی زندگی هوشمند در ورای 
زمین اســت که از ســال 2015 آغــاز به کار 
کرده است و موسس های آن »یوری« و »جولیا 
میلنر« هستند. طی این تحقیقات تا به حال 
یک میلیون ستاره و سیستم سیاره ای مورد 
بررسی قــرار گرفتند و داده هـــای علمی در 
سایت مربوط به این برنامه در دسترس عموم 
ــرار می گیرد. هــدف ایــن تالش ها،  ــردم ق م
تشویق بشریت برای تفکر مشترک با یکدیگر 
به عنوان یک جهان و برانگیختن بحث های 
عمومی درباره اخالق ارسال پیام های فراتر 
از زمین است. این پروژه شامل چند برنامه 
نجومی است که هر کدام اهداف متفاوتی را 
دنبال می کنند. در بخش شنیداری محققان 
می خواهند با بررسی سیگنال های رادیویی 
که از نقاط مختلف فضا می رسد برای یافتن 
حیات هوشمند در کیهان قدم بردارند یا به 
عبارتی به جهان گوش می دهند. در بخش 
دیداری، چند صد میلیون دالر برای توسعه 
فناوری های مبتنی بر زمین و فضا هزینه 
می شود تا سیارات شبیه زمین در همسایگی 
کیهانی ما پیدا بشوند و بتوان بررسی کرد که 
آیا میزبان حیات هستند یا نه؟ در بخش پیغام 
پــروژه »بریکثرو«  رقابتی برای طراحی یک 
پیام به نمایندگی از زمین، زندگی و بشریت 
وجود دارد که به طور بالقوه می تواند توسط 
یک تمدن دیگر قابل درک باشد. بریکثرو 
بخش های جانبی دیگری هم دارد که تمام 
کشورهای همکار در آن تمام سعی خود را 
می کنند تا بتوانند با استفاده از فناوری های 
جدید امکان پــرواز بدون سرنشین را با 20 

درصد سرعت نور فراهم کنند.

ارسال پیام ، خطرناک نیست؟!
این که فکر کنید دانشمندان نشسته اند و فکر می کنند 
ــرای دیگر ساکنان  که خــب، حــاال چه پیام جدیدی ب
فضا بفرستیم؟ درست نیست. بعضی از دانشمندان با 
اصل ماجرا مخالف هستند. آن ها می گویند چرا فکر 
می کنید اگر کسی به جز ما انسان  ها در کیهان وجود 
داشته باشد، دوست ماست و نه دشمنی خطرناک؟ 
شاید داریم خودمان با دست خودمان سیاره مان را به 
خطر می اندازیم. در عوض بعضی هم معقتد هستند 
نگرانی نیست. »ست شوستاک« ستاره شناس  جای 
موسسه ستی می گوید: »اگر فکر می کردیم در خطر قرار 
داریم درباره مخابره  پیام های رادیویی محتاط  تر عمل 
می کردیم. ما نمی توانیم وانمود کنیم در صورت وجود 
خطر سطح فعالیت کنونی ما بی خطر است بلکه کامال 

در معرض خطر هستیم.«

اگر موجودات  فضایی وجود دارند، کجا هستند؟
»انریکو فرمی« فیزیکدان در سال 1950 سوال مهمی مطرح  کرد اگر به جز ما موجودات 
دیگری در فضا وجود دارند، پس کجا هستند؟ او بر اساس شواهد رصدی احتمال حیات در 
جهان این طور استدالل می کند که: »میلیاردها ستاره شبیه به خورشید در کهکشان وجود 
دارند که بسیاری از آن ها میلیاردها سال از زمین پیرتر هستند.« با این احتمال، برخی از این 
ستاره ها سیاراتی مثل زمین خواهند داشت و اگر زمین را یک نمونه در نظر بگیریم، برخی از 
سیارات ممکن است زندگی هوشمند در خود داشته باشندو شاید بیگانگان فرازمینی باید 
تا االن زمین را مالقات کرده باشند. »ِفرمی« در گفت وگویی غیررسمی گفته است؛ »هیچ 
مدرکی در این باره نداریم که تمدنی به زمین آمده باشد و همین باعث شد بپرسد بقیه اهالی 
عالم کجا هستند؟« تالش های بسیاری برای توضیح تناقض ِفرمی انجام شده است. مثال 
بعضی می گویند زندگی فرازمینی هوشمند به شدت نایاب است یا دالیلی را برای برقرار 
نکردن تماس توسط چنین تمدن هایی پیشنهاد می کنند. عده ای معتقدند سن ما زمینی ها 
هنوز خیلی کمتر از آن است که بتوانیم تمام عالم را کاوش کرده باشیم و بقیه تمدن ها را پیدا 
کنیم و در این بین یکی از حدس ها هم می تواند این باشد که آن ها پیام ما را می شنوند اما 

نمی خواهند پاسخی بدهند.

بقیه اهالی کیهان کجا هستند؟بقیه اهالی کیهان کجا هستند؟

نمایش تصویری از پیام 
آرسیبو که نخستین تالش 

انسان از مخابره کردن 
وجودش به تمدن های بیگانه 
به گونه ای فعال با استفاده از 

امواج رادیویی بود



کاهش وزنی ویژه  

این بررسی مشخص کرد مصرف منظم فراورده های سویا 
)شامل دانه سویا، شیرسویا، روغن سویا  و . . ( می تواند به 
کاهش وزن در افراد دارای اضافه وزن کمک کند. اما مهم تر 
از کاهــش وزن، مصرف منظــم آن می توانــد باعث کاهش 
میزان بافــت چربی در بــدن شــود. در واقع نه فقــط افراد 
کاهش وزن بیشــتری را تجربه می کنند بلکــه این کاهش 
وزن به کمــک کاهش بافت چربــی انجام می شــود. البته 
درباره زنان بیشترین فایده  مصرف سویا در سنین پیش از 

یائسگی گزارش شده است.
امــا افــزون بــر کاهــش وزن و میــزان چربــی، مصــرف 
فرآورده های سویا در افراد دارای اضافه وزن به صورت ویژه 
فایده دیگری را نیز به دنبال دارد. در این افراد این انتخاب 
می تواند به کاهش اندازه دور شکم منجر شود. توجه داشته 

باشــید که این روزها متخصصان از ارتبــاط نزدیک چاقی 
شکمی با بیماری های قلبی-عروقی صحبت می کنند و بر 
این اساس مصرف این محصوالت می تواند به پیشگیری از 

بیماری های قلبی در افراد چاق کمک کند.
 اما شاید برای شما سوال باشد که چرا سویا چنین تاثیراتی 

دارد؟

 سویا چطور عمل می کند؟
واقعیــت این اســت کــه چرایــی این موضــوع حتــی برای 
متخصصان نیز به شکلی کامل روشن نیست. متخصصان 
برخی ویژگی هــای خاص ســویا و محصــوالت آن را با این 
موضــوع مرتبــط می داننــد؛ ویژگی هایی چون بــاال بودن 
میزان پروتئین، داشتن ماده ایزوفالون )ماده ای که تحت 
عنوان استروژن گیاهی نیز توصیف می شــود(، باال بودن 

میزان فیبر سویا و چربی غیراشباع.

 اما این که دقیقا کدام ویژگــی و طی چه فرایندی به چنین 
نتایجی منجر می شود، موضوعی است که برای رسیدن به 

جواب نیازمند پژوهش های بیشتری هستیم.

 از دیگر خواص سویا

سویا برای جلوگیری از پوکی استخوان:

بیشتر زنان مســتعد ابتال به پوکی اســتخوان هستند. این 
 بیمــاری به علــت افزایش ســن و ضعــف اســتخوان ایجاد
 می شود.محتوای فیتواســتروژن در سویا می تواند جذب 
 کلســیم توســط بــدن را افزایــش دهــد و از تحلیــل رفتن 

توده های استخوانی جلوگیری کند .

سویا مناسب برای غذای کودک:
 ســویا همچنیــن جایگزیــن بســیار خوبــی بــرای شــیر در
 فرمول هــای تغذیه نوزاد اســت و همچنین بــه عنوان یک 

جایگزین مناسب برای شیر گاو عمل می کند.

ت
الم

س

۲

پرسش و پاسخ

بیماری خاموش که تلفات هم می گیرد

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 آرزو خسروی
متخصص قلب و عروق

 دخترم 2 ماه دارد و پزشکی که او را  زمان تولد 
معاینه کرده نقص دیواره قلب را تشخیص داده 

است. درمان  این مشکل چیست؟
 نقــص دیــواره بیــن بطنــی بــه ســوراخی گفته 
می شود که در دیواره جدا کننده دو حفره از قلب 
 به وجود می آید. در رشد و تکامل طبیعی انسان
 این دیواره بین بطنی پس از تولد بسته می شود 
تا پس از به دنیا آمدن، خون کم اکسیژن با خون 
سرشار از اکسیژن ترکیب نشــود.نقص دیواره 
بین بطنی یا VSD نقصی اســت که در ســپتوم 
بین بطن چپ و راست به وجود می آید. سپتوم 
یک دیواره اســت که نواحی راســت و چپ قلب 
را از یکدیگر مجزا می کنــد. گاهی اوقات نقص 
های دیواره ای، سوراخ قلب نیز نامیده می شود. 
این اختالل رایــج ترین نقص قلبــی مادرزادی 
در نوزادان تازه متولد شــده است. نقص دیواره 
بین بطنــی در کــودکان با ســن بیشــتر و افراد 
بالغ شیوع کمتری دارد زیرا سوراخ یاد شده به 

صورت خود به خود بسته خواهد شد.
 علل بروز

علت این نقص در اغلب افراد ناشــناخته اســت 
اما عوامل ژنتیکی می تواند نقش داشته باشد. 
نقص دیــواره بیــن بطنی یــک نوع بســیار رایج 
از نقص هــای قلبی اســت. برخی افــراد افزون 
بر نقص دیــواره بین بطنی به نقــص های قلبی 

دیگری نیز مبتال هستند.
 عالیم

بروز یک مجرای بزرگ قلبی در کودکی می تواند 
سبب مشکالت تنفسی شود. اغلب این کودکان 
برای بستن چنین مجرایی تحت عمل جراحی 
قرار می گیرند. به همین دلیل، وجود مجرا های 
بزرگ در قلب کودکان شایع نیست اما در صورت 
وجود می تواند سبب تنگی نفس شود.بیمارانی 
که نقص دیــواره قلبی خود را ترمیم کــرده اند و 
فشار خون شریان های ریوی آن ها طبیعی است 

طول عمری طبیعی نیز دارند.

دختــرم ۴ ســاله  اســت، قبالراه مــی رفت 
ولی تعادل نداشــت بــا وجود هفتــه ای دو 
جلسه كاردرمانی روز به روز بدتر می شود. 

خواهش می كنم مرا راهنمایی کنید.
با توجه به انجام تمرینات کاردرمانی به صورت 
منظم و دریافت نکردن پاسخ  و بهبودی مناسب 
بررســی های پزشــکی  بیماری هایــی با عالیم 
پیش رونده ضروری است حتما با پزشک زودتر 
درمیان بگذارید تــا اگرنیاز بــه آزمایش بالینی 
خاصی بــود انجــام شــود. تمریــن کاردرمانی 
را بــرای جلوگیــری از پیشــرفت کوتاهی های 

عضالنی انجام دهید.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
یکشنبه

۲۶آبان1398
شماره1۴۶۴

 فر را از قبل با دمای  ۲۰۰ درجه  سانتی گراد گرم و 
یک ورق آلومینیوم روی سینی فر پهن  کنید.  

 نخودها، آب لیمو، روغن زیتون، شکر قهوه ای، زیره  
 ســبز، گشــنیز، دارچین، ادویه  هندی، فلفل ســیاه ، 
 قرمز و  نمک را در کاســه  ای با هم خوب مخلوط و یک 
الیه از نخود و مواد را روی ورق آلومینیوم پخش کنید.  

 به مدت ۲۵ تا ۳۰ دقیقه نخود ها را در فری که از قبل 
گرم کرده اید ، قرار دهید تا برشــته و ترد شود تا وقتی 
که  نخودها کمی جمع و لکه های قهوه ای روی آن ها 

نمایان شود؛ هر از گاهی ســری به آن ها بزنید و کمی 
جابه جایشان کنید. ســپس  از فر خارج کنید و اجازه 

دهید تا پیش از سرو در دمای اتاق خنک شود. 
خواص فسفر موجود در نخود

 نخود دارای فســفر و آهن اســت کــه موجب خروج 
ســدیم اضافه از بــدن و کاهش فشــار خون می شــود 
همچنین نخود باعث می شــود تــا هموگلوبین خون 

افزایش یابد.

میان وعده 

  نخود پخته و آب گرفته – یک پیمانه
   آب لیموترش – یک قاشق سوپ خوری

   روغن زیتون  - ۲ قاشق سوپ خوری
   شکر قهوه ای – یک قاشق چای خوری  

   پودر زیره  سبز – 1.۵  قاشق چای خوری
 پودر گشنیز  - نصف قاشق چای خوری

 پودر دارچین  - یک چهارم قاشق چای 
خوری

   ادویه  هندی – یک قاشق چای خوری
 پودر فلفل سیاه  - کمی
 پودر فلفل قرمز - کمی  

 نمک – نصف قاشق چای خوری    

نخودهای برشته  تند

  پزشکی
شیوا رضایی |روزنامه نگار 

از فواید سویا و محصوالت آن زیاد شنیده ایم. 

اما شــاید یکی از بحــث برانگیزترین ادعاها 

درباره محصوالت ســویا، تاثیر آن بر وزن افراد است؛ در حالی 

که برخی افراد مدعی تاثیر مثبت سویا بر کاهش وزن هستند، 

برخی این ادعا را زیر سوال می برند اما آیا به راستی سویا می تواند 

به ما کمک کند تا راحت تر وزن کم کنیم؟

به تازگی گروهی از متخصصان آمریکایی برای جمع بندی این 

فواید، دســت به بررســی تعدادی از مطالعات تجربــی زدند تا 

مشــخص کنند آیا گنجاندن ســویا در رژیم غذایــی، می تواند 

تاثیــری بر کاهش وزن داشــته باشــد؟ بــرای این منظــور آن ها 

22 مطالعه را انتخاب کردنــد. مطالعات انتخابــی آن ها دارای 

یک ویژگی مهم بود؛ این که آزمایشــی بوده  و طی آن دو گروه، 

مصرف کننــدگان محصــوالت ســویا و افــرادی که ســویا را در 

رژیم خود نداشتند، مورد مقایسه قرار گرفتند. بعد از بررسی 

محققان متوجه نکات جالبی شدند.

تغذیه 

 آلرژی مرکبات
 چه عالیمی دارد؟

فرد مبتال به حساسیت به  مرکبات هنگام تماس با 
میوه هایی مانند پرتقال، لیمو شیرین و لیمو ترش 
واکنش هایی را تجربــه می کند. این نــوع آلرژی 
شایع نیست، اما واکنش ها می تواند عالیم شدیدی 
را ایجاد کند. در نظر داشته باشــید افرادی که به 
چمن هم حساسیت داشــته باشند، ممکن است 
دچار آلرژی به مرکبات شــوند.آلرژی به واکنش 
افراطی بدن به یک ماده بی ضرر گفته می شــود. 
آلرژی مرکبات یکی از انواع آلرژی هاســت که در 

ادامه بیشتر درباره آن توضیح خواهیم داد.
 عالیم مرتبط با آلرژی مرکبات

عالیم آلــرژی مرکبــات ممکن اســت بالفاصله 
پس از لمس میوه، مصــرف آب آن یا محصوالتی 
که حاوی مرکبات هســتند، ظاهر شــود. برخی 
افراد پــس از استنشــاق ذرات مرکبــات موجود 
در هوا عالیم را تجربه می کننــد. در دیگر موارد، 
عالیم بروز حساسیت می تواند چند ساعت طول 
بکشد. عالیم معموال محدود به مناطقی از پوست 
می شود که محصوالت مرکبات را لمس کرده اند. 

این نواحی اغلب شامل موارد زیر است:
لثه ، لب، گلو، زبان

اما عالیم شایع :احساس سوزن سوزن شدن، 
خارش، قرمزی، التهاب. 

دســت زدن بــه پوســت مرکبــات می توانــد یک 
واکنش پوستی به نام درماتیت تماسی ایجاد کند 

و این وضعیت می تواند به عالیم زیرمنجر شود:
احســاس ســوزش روی پوســت، تاول، خشکی 
و پوســته شــدن پوســت، خارش شــدید، کهیر، 

قرمزی، التهاب

بررسی جدید متخصصان نشان می دهد، مصرف منظم فراورده های سویا فواید زیادی برای افراد دارای اضافه وزن دارد

 موادغذایی که بهتراضافه وزن دارید؟ از خوردن سویا غافل نشوید!
 از آنتی بیوتیک است

بسیاری از مواد غذایی دارای خواص آنتی بیوتیکی 
قوی اســت که نه تنهــا از دارو هــا موثرتراســت بلکه 
عــوارض دارو هــا را هــم نــدارد.  قبل ازکشــف آنتی 
بیوتیک ها، بسیاری از عفونت های باکتریایی حتی 
عفونت های جزئی به مرگ منجر می شد، با ورود آنتی 
بیوتیک ها بــه دنیای پزشــکی، میلیون ها نفر نجات 
یافتند و حتی جراحی ها هم ایمن تر شد اما مشکلی که 
وجود دارد این است که باکتری ها بسیار سریع سازگار 
می شوند . به این فرایند مقاومت آنتی بیوتیکی گفته 
می شود و نتیجه این مقاومت آنتی بیوتیکی آن است 

که با مصرف آن نتیجه مطلوب را نمی گیریم.
 از جمله این خوراکی ها می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 سیر

ســیر یک ماده غذایــی فوق العــاده عالی اســت که نه 
تنها صد ها ســال به عنوان آنتی بیوتیک طبیعی مورد 
استفاده قرار گرفته است بلکه خواص ضد ویروسی، ضد 
قارچی و ضد میکروبی هم دارد. این خاصیت به دلیل 
ترکیبی به نام آلیسین است. برای مقابله با عفونت، از 

سیر خرد شده به صورت پخته یا خام استفاده کنید.
 سرکه سیب

ســرکه ســیب ازکاهش وزن گرفته تا پیشگیری از 
سرطان، همه نوع بیماری ها را درمان می کند. این 
ماده غذایی دارای قابلیت های آنتی بیوتیکی و ضد 

عفونی کنندگی بسیاری است.
 زنجبیل

زنجبیل، خطر ابتال به ســرطان را کاهش می دهد 
و در تسکین یا رفع مشــکالت گوارشی موثر است. 
زنجبیل از دیرباز به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی 
در برابــر میکروب هــای موجــود در مــواد غذایــی 

استفاده می شود.
 کلم

ترکیبات گوگردی کلم در از بین بردن سلول های 
مضر بسیار مفید است.

رامین محمدی 
کاردرمان

 افراد از ۴0 سالگی دچار کاهش تراکم استخوان می شوند
 و هر سال بین 5/. تا یک درصد از تراکم استخوانی کم می شود

»آپنه خواب« خطر ابتال به سرطان را در زنان افزایش می دهد

به  تازگی محققان اروپایی به این نتیجه رسیدند 
که خطر ابتال به سرطان در زنانی که دچار آپنه 
خواب انسدادی )وقفه تنفسی( هستند، بیشتر 
اســت. در ادامه به عالیم و برخی درمان های 

ساده اختالل آپنه در خواب می پردازیم:
 عالیم آپنه خواب

 خروپف صدادار حتی در حد خفیف
  توقف کامل یا منقطع تنفس در طول خواب 

به شکلی که افراد دیگر متوجه آن شوند
 خستگی و کمبود انرژی در طول روز

 خواب آلودگی شدید در طول روز
 سردرد صبحگاهی

 فشار خون باال که با دارو قابل کنترل نباشد
 پرش ناگهانی از خواب به همراه تنگی نفس

 بیدار شدن از خواب با دهان خشک
 کم کاری تیروئید

 فیبرومیالــژی )ســندروم درد اســکلتی-
عضالنــی مزمن اســت که بــا درد در ســطح 
گسترده، نقاط حساس، خستگی و اختالل 

خواب مشخص می شود(
 بهبود کیفیت خواب 

در مــوارد خفیف تر برخــی روش های خود 
مراقبتــی در کنــار درمان هایــی زیــر نظــر 
پزشــک ممکن اســت در بهبود آپنــه خواب 

انسدادی به شما کمک کند.
 کاهش وزن

پزشکان معموال به افراد مبتال به این اختالل، 
کاهش وزن را توصیه می کنند. کاهش وزن 
به خصوص در قسمت فوقانی بدن در کاهش 

میزان تنگی حلق موثر است. 
 ورزش کردن

ورزش منظــم به کاهش عالیــم آپنه  خواب 

انســدادی کمــک می کنــد. درصــورت 
امــکان، ۳۰ دقیقــه فعالیت بدنــی ســبک 
مانند پیاده روی در برنامه روزانه تان داشته 

باشید. 
 استفاده از دستگاه بخور یا رطوبت ساز

هوای خشک، بدن و سیستم تنفسی را مختل 
می کنــد. اســتفاده از ایــن وســیله، مجاری 

تنفسی شما را باز می کند.

لقب

علت 

بیماری خاموش

کاهش تراکم و کیفیت استخوان 

عوارض

عالیم 

شیوع

شکنندگی و شکستن  استخوان ها

 قابل تشخیص با معاینه پزشکی

 از 50 سال به باال

کم تحرکی

از هر پنج مرد یک نفرو از هر سه زن یک نفر
 دچار پوکی استخوان می شوند

 پوکی استخوان 

70 درصد زنان در دوران یائسگی 
دچار پوکی استخوان می شوند 

50 درصد مردان دچار 
پوکی استخوان می شوند

از عوامل مهم

 راه های پیشگیری
  D استفاده از منابع کلسیم و ویتامین

خودداری از مصرف دخانیات

خودداری از مصرف نوشابه و قهوه

ورزش مستمر و مناسب

نوشیدن آب کافی

استفاده از غالت، لبنیات و حبوبات
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زندگی سالم 
یک شنبه 
    26 آبان  1398   
شماره 1464 

قرار و مدار

روز شستن جوراب هاتون

از امــروز تصمیــم بگیریــن هر شــب، 
چنــد دقیقه وقــت بذاریــن و خودتون 
جوراب هاتــون رو بشــورین. هــم برای 

سالمت پاهاتون مفیده، 
هم وقتــی جایی برید، 
بــه دلیــل بــو دادن 
جوراب هاتون خجالت 

نخواهید کشید...

* من یکی از عالقه مندان به کتاب ها و مقاالت استاد عالمه 
جعفری هستم و تا امروز درباره عالقه ایشان به کتاب های 
رمان، چیزی نشــنیده بــودم. آن هم در حدی که ایشــان 
بعضی قسمت هایش را از بر می کردن. خیلی برام جالب 

بود. بابت مصاحبه با دکتر انصاری هم ممنون.
* بالم لب چیه باز! که در ستون بانوان نوشتید؟ من اصال 

نشنیده بودم که بخواهم به سراغ تهیه خانگی آن بروم.
* خاطره همسر شهید مطهری از عالمه جعفری جالب بود 
و نشون میده که شهید مطهری هم با اون همه سرشلوغی، 

هرازگاهی در خانه به تماشای تلویزیون می نشستن.
* درباره مطلــب شخصیت شناســی، می خواســتم بگم 
شــوهرم اصال بهم هدیه نمیــده که بتونــم از ایــن ترفند، 

شخصیتش رو بشناسم. چه کنم؟
* والدین این بازیگر خردسال که پوشش  نامناسبی داشت  
به بچه شــون رحم کنن تا بقیه نگاه ابزاری بهش نداشــته 

باشن. مشکل از والدینشه نه خودش.
* اون شوهری که میگه خانواده ام از تو مهم ترند چون اول 
آن ها بودند و مطلبش در اتاق مشــاوره چاپ شده، خیلی 
متعصبانه به خانواده اش نگاه می کنه در صورتی که زنش 

هم جزو خانواده اش محسوب میشه.
* در خطــاب اون فرد بیکاری که پیامــک داده و گفته چرا 
اســتیو جابز با پیاده روی به موفقیت رســیده ولی اون نه، 
می خواســتم بگم که داداش، اون از فکرش هم اســتفاده 

کرده ولی شما، نه.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

   چرا باید لباس راحت بپوشیم؟
راحت بودن لباس در بارداری مهم است چون:

* تغییرات وزنی بدن روندی سریع پیدا می کند.
و  هورمونــی  عملکــرد  تغییــر  بــه  دلیــل   *
متعــادل نبــودن آن ها، بــدن در معــرض خطر 

حساسیت های پوستی قرار دارد.
* سه ماه اول بارداری همراه با سرگیجه و حالت 
تهوع است. پوشــیدن لباس ناراحت و چسبان 
چیزی جز احســاس بد به همراه نــدارد و باعث 
سوزش سر دل)رفالکس معده( و سوء هاضمه 
می شود که می تواند حالت تهوع را تشدید کند.

* درماه آخر بارداری، بسیاری از زنان از گرما و 
عرق کردن در تابستان و سرمای بیش از حد در 
زمستان شکایت دارند. در تابستان لباس های 
نخی برای خنکی بدن و در زمستان، پوشیدن 

لباس های پشمی توصیه می شود.
* در سه ماه آخر، وضعیت خواب شما در بارداری 
تغییر می کند. لباس خوابی را انتخاب کنید که 

گشاد و لطیف باشد.

  چه نوع لباس هایی بپوشیم؟
لباس مناسب دوران بارداری باید به راحتی قابل 
پوشیدن و درآوردن باشد و با آن، راحت بنشینید، 
بلند شوید و موقع راه رفتن دست و پا گیر نباشد. 

اما چند ویژگی لباس های بارداری:
1- لباس های نخ پنبه و الیاف طبیعی، بهترین 
دوست شما هستند. این لباس ها، نفس کشیدن 
را برای تان لذت بخش و  به تعدیل دمای بدن تان 

کمک می کند، ضمن این که حساسیت 
پوستی به دنبال ندارد.

دامن هایــی  و  شــلوار  از   -2
استفاده کنید که کمر آن با بند، 

شــل و ســفت می شــود؛ برخالف 
کمربند و زیپ، به سادگی می توانید 

این نــوع لباس هــا را متناســب با 

راحتی بدن تان تنظیم کنید.
3- لباس هایی بپوشید که به اندازه کافی باالتنه  
به خصوص شکم رو به رشدتان را محافظت کند. 
این روزها تاپ و لباس های مخصوص و راحت به 

فراوانی قابل خرید است.
4- از پوشیدن لباس زیر تنگ خودداری کنید 
زیرا باعث مهار گردش خون و در برخی باعث ورم 
سینه  وسوزش معده   می شود. در بارداری، باال 
رفتن دمای بدن و تغییر ترشحات، باعث می شود 
زنان مســتعد ابتــال بــه عفونت هــای قارچی و 
باکتریایی شوند. پوشیدن لباس های زیر کتانی 

برای تهویه بهتر توصیه می شود.
5- ترجیحا از خرید لباس های مد روز و معمول 
اجتنــاب کنید و به جــای آن، تکه هــای اصلی و 
کاربردی که بارها و بارها قابل اســتفاده باشــد 
بخرید مثل جلیقه، سارافون، رویه و ... . این نوع 
لباس ها حتی بعــد از به دنیا آمــدن کودک هم 

قابل استفاده هستند.
6- در خرید شــلوارهای بــارداری زیــاده روی 
نکنید چون بعد از فارغ شــدن تا زمان بارداری 
بعدی بــه هیــچ دردی نمی خورنــد. در ضمن، 
الیه ای لباس بپوشید. این گونه لباس پوشیدن 
به خصوص در فصل پاییز و زمستان  بسیار شیک 
به نظر می رسد و از همه مهم تر با تغییرات دمایی 
بدن تان، می توانید الیه های لباسی را در هر جا 

و   زمانی که بخواهید کم و زیاد کنید.
7- از آن جا که خانم های باردار در ماه های آخر 
بارداری نمی توانند همچون گذشته تعادل خود 
را حفظ کنند، احتمــال پیچ خوردگی 
پا و زمین خوردن بیشــتر است؛ 
توصیه می شود کفش چرمی با 
پاشنه مناســب برای پیشگیری 
از کمردرد و ایمنی بیشتر بپوشید 
و پاهای تــان را بــا جوراب هــای 
مناسب، بلند و نرم، گرم نگه دارید.

یکی از نگرانی های لذت بخش هر بانوی بارداری، بی شک نوع لباس پوشیدن در این دوران است. 
صادقانه بگوییم راحت بودن قبل از شیک بودن، مشخصه اصلی هر پوشاکی در دوران بارداری 
است پس آن را از خود دریغ نکنید! در این بخش از نکات بارداری، ویژگی های انواع لباس مناسب 

بارداری را مرور می کنیم تا بتوانید بهترین انتخاب را در این دوران زیبا داشته باشید.

بانواندر بارداری چه بپوشیم و چه نپوشیم؟

   هم طبیعی است و هم برای جلب توجه منفی!
یکی از بدیهی ترین دالیل بروز ناسازگاری بین کودکان 
پیش دبســتانی، همســن بودن و قــرار داشــتن در یک 
مرحله رشدی است. مثال کودکان سه ساله در مالکیت 
وسایل خود بسیار ثابت قدم هســتند و وسایل خود را به 
دوستانشــان نمی دهند. این برای کودکان ســه ســاله 
کامال طبیعی است و هنگامی که در این سن با یکدیگر 
همبازی می شــوند، احتمال ایجاد تعارض و تنش زیاد 
است. از ســوی دیگر در ســنین دبســتان و باالتر، بازی 
کردن با کودکان بزرگ تر دردسرساز می شود، به دلیل 
این کــه کــودکان بزرگ تر حالــت رئیس مآبانــه دارند و 
دوســت ندارند کــودکان کوچک تر را در بــازی خود راه 
بدهند. همین باعــث شــکایت و گاهی گریــه کودکان 
کوچک تر می شــود و برای حل دعــوا رو به بــزرگ ترها 
می آورنــد. در بین پســرها از نظر نیروی جســمانی هم 
تفاوت وجود دارد و به همین دلیل در دعواهای فیزیکی 
همیشــه یک نفر که از نظر جســمانی ضعیف تر اســت، 
شاکی و معترض می شود. اما گاهی اوقات این شکایت 
بردن ها و تعارضات، صرفا وســیله ای بــرای جلب توجه 
اســت. چون کودکان هنگامی که در ســکوت و آرامش 
بازی می کنند، توجهــی دریافت نمی کنند پس ترجیح 

می دهند از طریق درگیری این توجه را بگیرند! هرچند 
که توجه منفی است.

   رایج تریــن اشــتباهات والدیــن بــرای مدیریــت 
دعواهای کودکان

حال بــه راهکارهای موجود  اشــاره می کنیم تــا والدین با 
رایج ترین اشتباهات شان در این زمینه آشنا شوند.

 به او می گویید هرکه تو را زد، بزنش!

به عنوان اولین و مهم ترین نکته باید بگوییم، 1
این توصیه که هر که تو را زد، تو هم او را بزن، 
به شدت اشتباه و غلط است. چون در حالت 
عــادی والدین تاکیــد دارند کــودک، دیگــری را نزند و 
خشونت به خرج ندهد پس با این حرف تمام حرف های 
پیشــین نقض می شــود. بهترین توصیه به کــودکان در 
چنین مواقعی می تواند این باشد: »به چشم های فردی 
که تو را کتک می زند یا اذیــت می کند، نگاه کن و بگو تو 
حق نداری با من چنین رفتاری بکنی.« گام بعدی اطالع 
دادن به یک بزرگ تر مانند والدیــن، مربی مهد یا ناظم 
است. بهتر است این رفتارها به شــکل تمرینی در خانه 
انجام شود تا کودک بتواند با تن صدای مناسب و انتخاب 

بهترین کلمات، این مهارت را تمرین کند.

او را جلوی جمع بازخواست می کنید در صورت درگیری های فیزیکی، حتی اگر 2
کودک تان به هر نحو مقصر بود، او را جلوی 
جمع بازخواست نکنید، حتی نصیحت هم 
نکنید بلکه اول به ســمت فرزند خودتــان بروید و قضیه 
را جویا شــوید. توجه داشته باشــید رفتن شما به سمت 
کودک دیگــر به منزله طــرد کودک خودتان محســوب 
می شود و تاثیر منفی بر او می گذارد. به همراه فرزندتان 
به سمت کودک آسیب دیده یا کتک خورده بروید و سعی 

کنید قضیه را حل و فصل کنید.
خیلی سریع مداخله می کنید

در گام بعدی بایــد خود کــودک در حضور 3
شما چنین رفتارهایی را نشان دهد. یعنی 
کــودک را همراهــی مــی کنید ولــی خود 
کودک اعمال و کالم قاطعانه را نشــان می دهد. لطفا 
انتظــار موفقیــت صددرصــد نداشــته باشــید و بــرای 
شروع از حوادث آسان تر شروع کنید. اگر فرزندتان در 
گام های اولیه موفق نبود، شما از زبان کودک بگویید و 
کمکش کنید تا حق خود را بگیرد. دقت داشته باشید 
در این راه باید صبور باشــید، چون این مسائل کودک 
را برای حضور در مدرســه و اجتماع آماده می کند. در 

موقعیت هایــی که حقــش خورده یــا وســایلش گرفته 
می شود، سریع مداخله نکنید. اجازه دهید کودک 
با روش خــودش، حق خــود را بگیــرد و اگر موفق 

نبود، تمرین های گفته شده را به کار بگیرید. 
 کامال مستقیم مداخله می کنند

هنگامی که در جمع فامیل یا دوستان 4
درگیری رخ می دهد و کودک شکایت 
می کنــد، کافــی اســت بــه او بگویید: 
»عزیزم، من با تو می آیم ولی این مســئله ای اســت 
کــه به تــو مربــوط اســت، باید خــودت به 
دوســتت بگویی.« توجه داشته باشید 
در ایــن مرحلــه پدر یــا مــادر، کودک 
را همراهــی می کننــد ولــی مداخله 
کامال غیرمســتقیم است و والد فقط 
نقش حمایتــی دارد. این برخورد در 
مــواردی که اســباب بازی کــودک به 
زور گرفتــه شــده و او می خواهــد آن را 
پس بگیرد هم کاربرد دارد. یعنی والدین 
خــود را در دل ماجــرا قــرار نمی دهنــد و 
مستقیم وسیله را از کودک دیگر نمی گیرند 
بلکه کــودک را برای گرفتن وســیله تشــویق 
می کنند. اگر کودک در این مرحله پیشروی 
نکرد، والدین می توانند وسیله را بگیرند و روی 
زمین قرار دهند و از کودک بخواهند خودش آن 
را بردارد یعنی باز هم مستقیم وسیله را به دست کودک 

نمی دهند.
به او می گویید این قدر ترسو نباش!

برای آمــوزش دفاع کــردن بــه کودک تان 5
از نصیحت اســتفاده نکنیــد. مثال نگویید: 
»از خودت دفــاع کن، چرا از خــودت دفاع 
نکردی؟ چرا وقتی کتک خوردی هیچ کاری نکردی؟ 
نگفتم این قدر ترســو نباش؟« یا برچســب نزنید: »بچه 
من پخمــه اســت، مظلومه، بی دســت و پاســت، اصال 
این کتک خــوره و ... «. یــا زمانی کــه کودک تان کتک 
می خورد، خشــم خــود را از بقیه ســر او خالــی نکنید: 
»چرا هیچــی نگفتــی؟ همین طــور وایســتادی کتک 
خوردی؟« از همــان ابتدا که کودک شــما کتک خورد 
یا حقش گرفته شــد یا هل داده شــد، رفتاری را داشته 
باشــید که انتظار دارید فرزندتان در آن شــرایط انجام 
دهد. مثال اگر کســی کودک را کتک زد، دســتش را با 
اقتدار ولی بدون خشــونت می گیریــد و می گویید کار 
بدیــه، نباید بزنــی. اگر بــه زور اســباب بازی را گرفت، 
می گویید این اسباب بازی مال اونه، این برای شماست 
ولی می تونید با همدیگه تقسیم کنید. این رفتارها باید 

بدون خشونت و خجالت گفته شود.

هریک زدت، بزنش!
 با رایج ترین اشتباهات والدین برای مدیریت دعوای کودکان 

 در مهمانی ها آشنا شوید

 در  دورهمی های خانوادگی و دوســتانه همه 
چیز تا جایی خوب است که بچه ها با هم درگیر 
نشده اند و به اصطالح آب شان با یکدیگر در 
یک جوی می رود. اوضاع زمانی وخیم می شود 

که پای والدین و بزرگ ترها به میان می آید و بسته به نوع نگرش، 
آن ها حق را به فرزند خود یا دیگری می دهند. همیشه یکی از مشکالت 

و دو راهی های تربیتی، زمانی ایجاد می شود که کودک را ترغیب می کنیم 
از حق خودش دفاع کند ولی از سوی دیگر هرگونه پرخاشگری 

یا کتک زدن را در او تقبیح می کنیم.در ادامه  به دالیل ایجاد 
ناسازگاری میان کودکان و رایج ترین اشتباهات والدین در 

این زمینه اشاره خواهیم کرد.

� دکتر�ساحل�گرامی|�روان�شناس�کودک��

مشــکلی که طــرح کردید 
بیــن  شــایع  موضوعــی 
جوانــان و برخــی بــزرگ 
ســاالن اســت که منجر به 
کشمکش های بسیاری بین دو نسل می شود. 
مشــغولیت زیــاد و گاه اعتیــاد بــه شــبکه های 
اجتماعی و به خصــوص بازی هــای رایانه ای، 
دالیل فردی و جامعه شناختی دارد که بسته به 
این که کدام علت مسبب آن است، راهبردها نیز 
متفاوت خواهد بود. به برخی از مهم ترین آن ها 

در ادامه اشــاره می کنیم تا به شما پدر گرامی، 
کمکی کرده باشیم.

   سرگرمی جایگزین پیدا کنید
همیشه هر تفریح و سرگرمی، رقیبی دارد. پیدا 
کردن جایگزین آن ها یکی از روش های کارآمد 
متعادل کردن میزان مشغولیت به سرگرمی های 
افراطــی از جمله انــواع بازی هــای رایانــه ای و 
شبکه های اجتماعی است. البته این کار بی شک 
آزمــون و خطاهای بســیاری می طلبــد و نیاز به 
تالش و حوصلــه دارد. برای مثــال یک نوجوان 
یا بزرگ ســال برون گرا نیاز جــدی به ارتباطات 

اجتماعی، عاطفــی، خانوادگــی و به خصوص 
دوستانه دارد که اگر این فضا فراهم نباشد با رفتن 
به دنیای مجازی تا حد امکان آن را تامین می کند. 
فراهم کردن چنین فرصت هایی که روابط فعاالنه 
بین فردی جای روابط منفعالنه با تلفن همراه و 
رایانه را پر کند، یکی از کاهنده های مفید اعتیاد 

به دنیای مجازی خواهد بود.

   مقررات سخت گیرانه تعیین کنید
راه حل دیگــر که گاه ممکن اســت نتیجه بخش 
باشــد و بســیاری از پدران و مادران مسن به آن 
عمل می کنند، مقررات سخت گیرانه استفاده از 
تلفن همراه است. فرزندان در بدو ورود به خانه، 
موظف هســتند تلفن همراه را در مکان خاصی 
بگذارند و فقط تماس های مهم را پاســخ دهند. 
البته این روش ممکن است چالش هایی داشته 
باشــد. برای مثال اگــر یکی از فرزنــدان رعایت 
نکند، دیگران نیز ممکن است رعایت نکنند و اگر 
فشار بیاورید احتمال کدورت می رود ولی روشی 

مناسب برای رسیدن به نتیجه سریع است.

   خودتان را هم معتاد شبکه های اجتماعی 
نشان دهید!

راهکار جالــب دیگر این اســت کــه والدین نیز 

درســت مثل فرزندان  بــه عمد نشــان دهند به 
شــدت وابســته به صفحات اجتماعی هستند 
و آثــار و پیامدهای این رفتار افراطــی را در امور 
خانه و ارتباط با آن ها نشــان دهند. برای مثال 
از بدو ورود و اســتقبال از آن ها؛ دایم سرتان در 
تلفن همراه باشــد و برخالف معمول همیشــه 
دیگر خبری از پذیرایی داغ و صمیمانه نباشد. 
بوی مطبوع قرمه سبزی و چای خوش رنگ قند 
پهلو، بازی با نوه ها، گپ و گفت وگوی مادرانه و 
پدرانه نباشد! گهگاهی آن ها را حتی ترک کنید 
و در اتاق دیگر به گفت وگو یا چت خود بپردازید 
و ســپس برگردید، عذرخواهی کنید و علت را 
توضیــح دهیــد. اگراعتراضــی رخ داد، خیلی 
خنثی و آرام طرح کنید که شــما هم نیاز دارید 
از صفحات اجتماعی استفاده کنید. فقط دقت 
کنید این روش را از سبک به شدید در طول چند 
هفته پیش ببرید تا متوجه افــراط تئاترگونه آن 
نشــوند و واقعی بودن آن را بپذیرند تا جایی که 
کم کم نگران شما شوند، اعتراض کنند و شاکی 
 شوند که شما دیگر آن پدر و مادر قبلی نیستید. 
به این نقطه که رســیدید، وقت طرح خواســته 
شما می رسد تا توضیح دهید داستان چه بوده 
و هدف شما، تغییر رفتار آن ها بوده نه بی محلی 

یا راندن آن ها از خانه پدری شان.

مشاوره 
خانواده

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

متن: نرگس عزیزیبه فرزندتان فرصت دهید تا در انجام فعالیت های مربوط به مدرسه اش تجربه کسب کندوالدین و نوجوان
تصویر ساز :  حسین نقیب

بده ببینم، با این چسب زدنت! آخه کی رو 
هوا به کاغذ چسب می زنه؟

 فکر کنم اگر زیر کاغذ یه 
زیردستی سفت بذاری و بعد 
چسب بزنی، بهتر باشه. بیا 

خودت امتحان کن.

چقدر خوب، 
بذار ببینم...

اعصابم خرد 
شد! خب آخه 

نمی تونم...

angelalanter، parenting�:منبع فاطمه�قاسمی|�مترجم��

49 ساله ام و همه اعضای خانواده ام معتاد 
شبکه های اجتماعی اند!

پدری 49 ساله ام و سه فرزند دارم. همه اعضای خانواده ام معتاد شبکه های اجتماعی 
شده اند. من بازنشسته هستم ولی بچه هایم که دانشجو و دانش آموز هستند، هر وقت 
مشغول درس خواندن نباشند، مشغول بررسی تلگرام یا اینستاگرام شان می شوند. 
البته خانمم اهل این کار نیست و اصال گوشی هوشمند ندارد. نمی دانم چطور به آن ها بگویم در دقایق 

کوتاهی که کنار هم هستیم، این قدر سرشان در گوشی شان نباشد؟

رضا�زیبایی|�روان�شناس�بالینی

 تربیت
 فرزند



 بعضی از مهمانی  ها و جمع های رسمی و خانوادگی ممکن است برای ما جالب نباشند و کسل مان 
کنند؛ این طبیعی است و برای همه آدم  ها توی کل دنیا رخ می دهد ولی با تمام نچسب بودنش باید 

یک طوری بگذرد. این وقت  ها می آییم چشم را درست کنیم می زنیم ابرو را هم خراب می کنیم، یک 
دبیر شیمی می بینیم و سریع می رویم کنارش می نشینیم تا درباره سوال های امتحان نهایی سال قبل با 

او صحبت کنیم یا مثال به محض آن که می فهمیم فالنی پزشک است تمام دردهای ناشناخته مان را فهرست 
می کنیم تا سر میز شام که کنارش نشستیم به او بگوییم. این کار شبیه این است که 

وسط مهمانی یک نفر بیاید از شما امتحان شفاهی تاریخ بگیرد. کاری که آدم ها هر 
روز انجام می دهند، برای شان تکراری می شود.  همه دوست دارند در مهمانی یا جشن 

دور هم بنشینند و از شر کارهای روزمره خالص بشوند. انتظار بی رحمانه ای است که 
پزشک توی مجلس عروسی ماجرای درد تاندون پای چپ شما را بشنود. گزینه بهتر شاید 

این باشــد که اگر فهمیدیم توی مراسم کسی هســت که می تواند راهنمایی مان کند و به 
دردمان بخورد از او بخواهیم نشانی محل کارش یا شماره و راه ارتباطی به ما بدهد تا 

بعد و در فضای مربوط به کارش، به او سری بزنیم و سوال های مان را مطرح کنیم. در 
دورهمی ها و مهمانی ها هم می شود به همان آشنایی و ارتباط های اولیه اکتفا کرد، 

به هرحال هر چقدر هم کسل کننده و تکراری باشد ُحسن اش همین است که با آدم های 
جدیدی آشنا می شویم که شاید بعد بشود کلی از آن ها کمک گرفت. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

 ویزیت و مشاوره رایگان 
همزمان با پوست کندن میوه!  

پرسیدن درباره خشم، سوال ســازنده  ای اســت. چون معموال در تصور خیلی های مان 

صحبت کردن از خشم و پرداختن به آن به اندازه تجربه عصبانیت، زشت و شرم آور است. 

حتما شنیده اید از کسی که خشــمگین می شــود به عنوان فردی که صبرش کم است و 

کنترلی روی خودش ندارد یاد می شــود. پس خشمگین شــدن چیز بدی است. قبل از 

این که این قاعده را بپذیریم باید فرق خشم و پرخاشگری را یاد بگیریم. این دو معموال با 

هم اشتباه گرفته می شوند. خشم یکی از هشت هیجان نخستین است و تمام انسان ها 

مجهز به این حس متولد می شــوند ولی پرخاشگری عملی است برآمده از خشم و منجر 

به تخریب می شود. خب انگار، قضیه فرق کرد.

  احساس خشم از کجا می آید؟
چه چیزی ما را خشــمگین می کند؟ خب دالیل متفاوتی باعث عصبانیت می شــود اما یک 
عامل در تمام تجارب خشــم ثابت و مشــترک اســت؛ ناکامی. وقتی دنیای بیــرون، مطابق 
نظر و خواســته ما پیش نرود و آن چه می خواهیم محقق نشــود، ناکامی را تجربه می کنیم و 
خون مان به جوش می آید. اما این که چطور واکنش نشان بدهیم، خیلی وقت ها برمی گردد 
به موقعیت هایی که عصبانیت اطرافیان به خصوص والدین را دیده ایم؛ یعنی نحوه ابراز خشم 
را یادگرفته ایم و لزوما انتخاب ما نبوده اســت. پس اگر بروز غلطی دارد، می توانیم انتخاب 
کنیم تا به شیوه درســتی آن را ابراز کنیم. شاید عجیب باشد ولی تجربه خشم، خوبی هایی 
هم دارد؛ مثال وقتی حس کنیم با ما نامنصفانه برخورد شــده، عصبانی می شــویم و ســعی 
می کنیم با واکنش نشــان دادن این رنج را کم کنیم؛ این موضوع می تواند کارکرد مراقبت 
از خود داشته باشد. احساس خشم لزوما از یک تجربه شخصی ناشی نمی شود؛ مثال وقتی 

اتفاقی رخ می دهد که سزاوار سرزنش است و ما عصبانی می شویم.

 خشمگین شدن، سرزنش آمیز است؟
با ایــن توضیحات می فهمیم که خشــم خودش به تنهایی مشــکلی ندارد. بایــد به خودمان 
حق بدهیم آن را تجربه کنیم؛ »فالنی فالن کار را کرد و من چون از او انتظار نداشتم خیلی 
عصبانی شدم. « بعد راه مناســبی برای بیان و ابراز خشــم مان پیدا کنیم که به پرخاشگری 
منجر نشود. نکته مهم این است که ما گاهی به خود حق نمی دهیم از موضوع ناکام کننده ای 
عصبانی شویم، پس خشم مان را سرکوب می کنیم ولی نمی دانیم که این خشم از بین نرفته، 
فقط دیده نمی شود. برای همین گاهی بدون آن که دلیلی برای خشم پیدا کنیم، عصبانی 
بودن را تجربــه می کنیم. عصبانیت های روی هم جمع شــده، گاهی این طوری خودشــان 
را نشــان می دهند. گاهی هم شــرایط بیرونی بــه ما اجازه تجربه خشــم نمی دهــد مثال از 

دست معلم عصبانی شده ایم اما به درستی 
خشم مان را شناســایی نکرده ایم. بعد از 
آن جایی که بروز داده نشده، در موقعیت 

دیگری مثال بر سر دوستان یا اعضای 
خانــواده خالی می شــود، در 

ایــن مواقــع می گوییــم 
اصطــالح  بــه  خشــم 
شده اســت  جابه جــا 

و دنبــال بهانه ای بــرای برون ریــزی در 
جاهای نامرتبط هستیم.

SNIKS :نام بازی 
Shelly Alon :سازنده

حجم: 83مگابایت

چند کرم رنگی شکمو، دنبال میوه اند و شما باید شکم شــان را سیر کنید؛ این کاری 
اســت که بازی »SNIKS« به عهده شــما می گــذارد و از قصــه  پیچیــده و ماجراجویی 
پرهیجــان خبــری نیســت. درســت اســت کــه حــل کــردن معماهــای بــازی بــرای 
میوه خوراندن به کرم ها، به فکر نیاز دارد ولی اسنیکز جزو بازی های سخت و چالشی 
دســته بندی نمی شــود بلکه  از آن هایی اســت کــه می تواند گوشــه تلفــن همراه تان 
بماند و وقت هایی که حوصله کارکشــیدن جدی از مغزتــان و تحمل تنش بازی های 
دیگر را ندارید، بروید ســراغش. یک تقلب ریز هم دِر گوش تــان بگویم؛ در غذا دادن 

به کرم هــا حواس تــان بــه رنگ ها 
باشــد. حاال فکر نکنید تــوی همه 
مرحله هــا کار بــه همین ســادگی 
اســت که توت فرنگی صورتی را به 
کــرم صورتــی برســانید و خالص. 
قاعده ترکیــب رنگ هــا را باید بلد 
باشــید، از ایــن گذشــته چطوری 
ترکیــب کــردن هــم مهــم اســت. 
بیشــتر از این چیزی نمی گویم که 
خودتان راهش را پیــدا کنید. اگر 
هنوز بــرای دانلود کردن اســنیکز 
دودل هســتید، بد نیســت بدانید 
که امتیــازش در گوگل پلی پنج از 
پنج است. پس اگر هوس یک بازی 
جدید و جالب کرده ایــد و اندروید 
گوشــی تان هفت و باالتــر از هفت 

است، دست به کار شوید. 

   
مریم ملی| روزنامه نگار

پنیر پیتزا یا هر نوع پنیر فانتزی را تقریبا همه دوســت دارند یعنی 
اصــال نمی شــود یــک بــار مــزه اش را چشــید و بــه ایــن راحتی هــا 

بی خیالش شد. سال 2011 یک نظرسنجی جالب در بین شهروندان 
17 کشــور دنیا انجام و از آن ها خواسته شــد غذاهای مورد عالقه خود را 

مشخص کنند. 
در فهرســت نهایی غذاهای محبوب، پنیر در رده یازدهم قرار گرفت و در کمال 

تعجب پیتزا در رده دوازدهم، دلیلش چه بود؟ چه چیــز باعث محبوبیت جهانی پیتزا 
شده است؟ خمیر، گوجه یا پنیر آب شده روی آن؟ پنیر در دمای 32 درجه سانتی گراد 
ذوب می شود چون پروتئین های شیر که داخل پنیر هستند، در این دما به حالت مایع 

درمی آینــد. در دمــای 54 درجــه ســانتی گراد ایــن پروتئین ها 
به طــور کامــل شکســته می شــوند و مــاده ای غلیــظ، خامــه ای و 
چســبناک ایجــاد می کنند. خامــه ای بودن، بافت نرمی اســت که 
دهان انســان به شدت از آن لذت می برد. گرمای پنیر آب شده هم به 
این لذت اضافه می کند و باعث می شــود که خیلی خوشــمزه تر از شکل 
ســرد و ســخت اولیه اش به نظر برسد. این طوری اســت که پیتزا و الزانیا و 
خیلــی از غذاهایی که با پنیرهای پروســس  تهیه و بعــد در گرمای فر داغ می 
شــوند جزو محبوب ترین و خوشــمزه ترین غذاها هســتند، در واقع ما بی آن که 

بدانیم شــیفته پنیری هستیم که در آن  هاست. 

 
فاطمه قاسمی| مترجم

مــرد عنکبوتــی را تــوی فیلــم و کارتون هــا دیده ایــم، زن 
عنکبوتــی امــا کامــال واقعــی اســت و این روزهــا همــه را 
حیــرت زده کرده اســت. »آریــس سوســانتی راهایــو«ی 
24ســاله، اهل اندونــزی، رکورد جهانی ســنگ نوردی را 
شکســته و لقب زن عنکبوتی گرفته است هرچند بعضی ها 
معتقدنــد به خاطر ســرعت عجیب وغریب اش بهتر اســت 
»میگ میگ« صدایش کنیم! آریس، دیوار 15متری را در 6ثانیه باال رفته و رقیب هایش حتی به گرد 
پایش هم نرسیدند. این اولین بار است که یک زن در کمتر از 7ثانیه از دیوار باال می رود. این رکورد در 

جام جهانی 2019 چین ثبت شده است.

زن عنکبوتی!  

منابع: تایم، گاردین، ای بی سی نیوز

رفقا سالم!

اگه فکر می کنید سالح های لیزری فقط توی فیلم های 

علمی-تخیلی وجود دارن، بشنوید از »گابریل مک فارلین« 

15ساله که یکی از این تفنگ ها رو با کمک پرینتر سه بعدی ساخته که 

می تونه بادکنک بترکونه و فلز ذوب کنه. گابریل، مدتی در زمینه الکترونیک مطالعه  

و با مهندس های زیادی مشورت کرده و درنهایت هم جنبه های ایمنی رو 

شماره پیامک 2000999خطرناک استفاده بشه.توی کارش رعایت کرده. یعنی قرار نیست از این تفنگ برای کارهای 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

با کرم های شکمو آشنا شوید 

زنی که رکورد سرعت حرف زدن را شکست

این هفته همــه کارهای عجیــب و ســریع را خانم ها انجام 
داده انــد. »فران کاپو«، رکــورد ســریع ترین صحبت کردن 
را در گینس به اســم خودش ثبت کرده است. او که مجری 
و گزارشــگر رادیویــی در نیویورک اســت، همیشــه دلش 
می خواسته رکورد سرعت در حرف زدن را بشکند. جالب 
آن که یک شبکه تلویزیونی به او فرصت می دهد تا آرزویش 
را برآورده کند. فران هم از این فرصت اســتفاده می کند و 
جلوی دوربین، 558کلمه در دقیقه حرف می زند. فران، 
می تواند در هر ثانیه 11کلمه به زبان بیاورد. او چندسال پیش ویدئویی از خود منتشر کرد که در آن 
داســتانی را در 15ثانیه می خواند. اگر این توانایی به نظرتان وحشتناک می آید باید بگویم که واقعا 
همین طور است. خود فران در این ویدئو به بیننده ها هشدار داد که ممکن است از دیدنش مضطرب 

شوند و بهتر است چند نفس عمیق بکشند.

 چرا پنیر آب شده
 این قدر خوشمزه است؟ 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا:درِست رو بخون، اونم در کنارش ادامه بده... 
محمدپور - مرادی

کمیک

چرا بی دلیل عصبانی می شویم؟    پیشنهاد

 زندگی سالم
  یک شنبه

  26 آبان    1398    
 شماره 1464 

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

نوجوانی ۱۲ ساله هستم ،هیچ مشکل و ناراحتی ندارم ولی به شدت 
عصبانی هستم و خیلی وقت ها دنبال بهانه ام تا عصبانیت ام  را بروز 
بدهم؛  اما خیلی ناراحتم که چرا بی اختیار عصبانی می شوم . اصال خشم 

و عصبانیت چگونه به وجود می آید؟

بپرس تا بگم

Keigo :اثر مصائب زرافه بودن

عجایب

آره. البته باید 
زودتر درس خوندن رو 

شروع کنه و این کارها رو هم 
در کنارش ادامه بده

وای چه بچه 
بااستعدادی!

من قضیه 
فیثاغورس رو 

نقض کردم. من قضیه 
فیثاغورس رو نقض 

کردم

آفرین پسرم. خیلی 
خوبه فقط درِست رو بخون، نقض 
قضیه فیثاغورس رو هم در کنارش 

ادامه بده

آفرین پسرم. فقط کاش 
دکترات رو می گرفتی، اسکار رو هم در 

کنارش ادامه می دادی

باالخره 
اسکار گرفتم

خب حاال که ُمردی، به نظر ما 
درسِت رو بیا اون دنیا شروع کن، 
ُمردن رو هم می تونی در کنارش 

ادامه بدی

شادی شایان |  کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
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امیرحســین فتحی، مدیرعامل باشگاه استقالل 
در گفت وگــو با رادیو ایــران در خصوص این که آیا 
فکــر می کرد با تغییراتی که اســتقالل در ابتدای 
فصل داشــت تیمش اینگونه خوب نتیجه بگیرد، 
گفــت: »هــر تغییــر و تحولــی یک ســری عوارض 
خواهد داشت، بازیکنانی از استقالل جدا شدند 
و همین باعث شد تا پوست اندازی صورت بگیرد. 
این تیم برای هماهنگی فرصت می خواست، خدا 
را شکر که هواداران صبوری کردند و تیم آرام آرام 
در حال رســیدن به جایگاه اصلی اش است.« وی 
در خصــوص فراهم کردن امکانات برای باشــگاه 
و دردســرهایی که برای تهیه زمین انقالب وجود 
داشــت، اظهارداشــت: »شــاید تیم های دیگر هم 
درگیر این مشــکالت باشــند. باشــگاه استقالل 
امکانات ســخت افزاری و زیرســاخت های خوبی 
ندارد. باشــگاه استقالل در گذشــته دور صاحب 
همــه امکانــات بــوده ولی امــروز فاقد یــک زمین 
تمرین مناسب است. ما یک مجموعه امام رضا)ع( 
داریم که چمن مصنوعی دارد و در اختیار تیم های 
پایه اســت.« مدیرعامل باشــگاه استقالل تصریح 
کرد: »کمپ زنده یاد حجازی هم در اختیار ماست 
که زمین مناســبی ندارد و اگر قرار بود آن را آماده 
کنیــم بیش از یک ســال زمان می برد. ما امســال 
برخالف ســال قبل 2 زمین تهرانســر و مجموعه 
انقــالب را در اختیار داریم ولی در روزهای ســرد 
و بارانــی بــا وجــود کاور کردن زمین، مشــکالت 
داریم. امیدواریم امســال با تمهیداتی که باشگاه 
اندیشیده این اتفاقات رخ ندهد.« وی در خصوص 
نحوه حضور اســتراماچونی در استقالل و این که 
آیا روابط وی با ســرمربی ایتالیایی حســنه اســت 
یا خیر گفت: »متاســفانه این روزها بازار شــایعات 
علیه استقالل داغ است، هر زمان استقالل روند 
صعــودی می گیرد یک عــده می خواهند ســدی 
ایجاد کنند. مگر می شــود مدیرعامل یک باشگاه 
با ســرمربی اش اختالف داشــته باشــد یا اصال با 
هم همسو نباشند؟« به گزارش فارس، مدیرعامل 
باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: »اتفاقا ما با هم 
همسو هستیم و هدف های مشترک داریم. بارها 
گفتــه ام شــاید در مجموعه باشــگاه اختالف نظر 

وجود داشــته باشــد، البته نه بین من با سرمربی 
چون وظایف مشــترکی بــا هم نداریــم. مگر قرار 
اســت من با ســرمربی در مورد سیستم استقالل 
و ترکیب تیم تصمیم بگیــرم که اختالف به وجود 
بیایــد؟« فتحــی تصریــح کــرد: »من یــک وظیفه 
دارم و ســرمربی هــم یــک وظیفــه. روابــط مــن و 
اســتراماچونی کامال حســنه اســت و ما هفته ای 
یکی، دو بار با هم صحبت می کنیم و حتی جلسه 
داریــم. روز پنج شــنبه هــم جلســه 2، 3 ســاعته 
و مفصلــی در مــورد خــروج و ورود بازیکنــان در 
نیم فصل داشتیم که شــرایط برای ادامه کار بهتر 
شود. متاســفانه نمی دانم چرا هر وقت استقالل 
می خواهد آرامش بگیرد مسائل مختلفی را مطرح 
می کننــد.« وی افــزود: »یــک روز اختــالف من و 
اســتراماچونی مطرح می شــود و یــک روز مدعی 
می شــوند من گفته ام اصال مهم نیست این مربی 
ناراحت است. استراماچونی یک انتقادی داشت 
کــه چنــد روز پیش در همایشــی که دعوت شــده 
بــود اعالم کرد کــه انتقاد من انتقاد مثبت اســت 
نه منفی. اتفاقا این صحبت استراماچونی خیلی 
موثر بود و حتی باعث شــد بخشی از مطالباتمان 
را زودتــر از اسپانســر دریافت کنیــم.« مدیرعامل 
باشگاه استقالل در خصوص این که روی سکوها 
علیه وی شــعار می دهند و او چه حسی نسبت به 
این شــعارها دارد، گفت: »اگر تیــم ببازد و نتیجه 
نگیرد طبیعی است که هواداران صحبتی داشته 
باشــند امــا در بردها این موضوع کامال مشــخص 
اســت. « مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص 
مشــکل پروپیچ برای دریافت مطالباتــش از فیفا 
گفت: »این بحث پروپیچ بسیار جالب است. 3، 4 
ماه پیش با یک رایزنی گسترده هم من و هم خطیر 
در مقــر فیفا این موضوع را حل کردیم. این کار ما 
تاثیر مستقیمی روی پرونده رابسون جانواریو دارد 
ولی این مباحث که مطرح می شــود همان خط و 
خطوط و همان شــعارهایی است که روی سکوها 
صورت می گیرد. من نمی دانم این وکیل چقدر در 
دسترس دوستان رســانه ای است که هر روز به او 
زنگ می زنند؟! در هر صورت هیچ مشکلی در این 

زمینه باشگاه را تهدید نمی کند.«

 در شرایطی که لیگ به خاطر بازی 
تیم ملی در مرحله نخست انتخابی 
یحیــی  بــود  تعطیــل  قطــر  جام جهانــی 2022 
گل محمدی شاگردانش را برای بازی معوقه هفته 
هشــتم مقابل گل گهر ســیرجان آمــاده می کرد. 
شــهرخودرویی ها به خاطر ایام ســوگواری رحلت 
پیامبــر، شــهادت امــام حســن و امام رضــا)ع( در 
روزهــای پایانی ماه صفر دیدارشــان با گل گهر به 
تعویــق افتاد و تعطیالت لیگ فرصت خوبی بود تا 
ســازمان لیگ تک بازی معوقه را برگــزار کند. در 
این دیدار شاگردان یحیی موفق شدند با یک گل 
حریفشــان را شکســت دهند و در تعطیلی لیگ و 
اســتراحت رقبا شــبانه صــدر جــدول را تصاحب 
کنند. شهرخودرو مثل بازی قبلی اش این دیدار را 
هم با یک گل به پایان رســاند و شــاید از این لحاظ 
بتــوان یحیی را پیــرو و دنباله رو برانکو، ســرمربی 
سابق تیم ملی و پرسپولیس نامید که به خصوص 
در ســال آخــر حضــورش در ایــران بــه بردهــای 
اقتصادی و ناپلئونی مشهور شده بود. شهرخودرو 
با تدابیر و اندیشــه های یحیی با محــور قرار دادن 
فوتبــال مالکانــه و ســرعت دادن بــه بــازی، هــم 
چشــم نواز بازی می کند و هم اجازه عرض اندام به 
حریفش را نمی دهد. شاگردان یحیی با میانگین 
بــاالی ۶۵درصد مالکیت تــوپ در دیدارهای این 

فصل توانســته اند در حضــور تیم های پرســتاره و 
ثروتمند، تیم های پرطرفدار دولتی و صنعتی باالتر 
از پرســپولیس، اســتقالل، ســپاهان و تراکتور در 
صدر جدول قرار بگیرند. البته شهرخودرو در 10 
هفته گذشــته از بین این رقبا فقط با پرســپولیس 
دیدار کرده و موفق شــده سرخ پوشــان را شکست 
دهد و هنوز تیم یحیی در فصل جاری محک جدی 
نخــورده اســت. بــه نظر می رســد ۵ هفتــه پایانی 
نیم فصل نخست عیار تیم یحیی را مشخص کند؛ 
جایی که قرار است شهرخودرو در هفته یازدهم در 
تبریــز بــه مصــاف تراکتور مدعــی بــرود، در هفته 
دوازدهم از تیم چغر نفت آبادان پذیرایی کند و در 
هفته ســیزدهم نیز مهمان تیم اســتقالل باشــد. 
همچنیــن این تیــم در هفته چهاردهــم یک بازی 
فینال گونه دیگر در مشــهد خواهد داشت و باید از 
تیم ســپاهان مدعــی پذیرایی کند و بــازی پایانی 
شــهرخودرو در نیم فصــل هم در قائمشــهر مقابل 
نساجی است. در واقع در ۵ بازی پایانی نیم فصل، 
شهرخودرو باید به مصاف 4 تیم باالی جدول برود 
و بــازی با نســاجی روی زمین چمن مصنوعی هم 
برای شــاگردان یحیی آسان نخواهد بود. اگر تیم 
یحیــی بتوانــد در این ۵ بــازی و تقابل بــا حریفان 
مســتقیم و بازی های ۶ امتیازی، پیروز شود آنگاه 
می توان درباره عیار واقعی این تیم اظهارنظر کرد.

مهاجم نیجریه ای عجمان امارات با بیان این که 
اگر زمان به عقب برمی گشت، هرگز به استقالل 
نمی  رفــت، گفــت: »بازگشــت بــه پرســپولیس 
می تواند جذاب باشــد.« گادوین منشا، مهاجم 
نیجریه ای، فوتبال خود در ایران را با درخشــش 
در پیکان آغاز کرد و ســپس راهی پرســپولیس 
شــد. منشــا تحت نظر برانکــو نتوانســت مانند 
حضــور در پیــکان در گلزنــی موفق باشــد اما او 
مکمل خوبــی برای علی علیپــور در خط حمله 
پرســپولیس بود و همچنین گل های حساسی 
را هــم برای تیم برانکــو به ثمر رســاند. از جمله 
حســاس ترین گل های او می توان بــه باز کردن 
دروازه الدحیل قطر اشــاره کرد که پرسپولیس 
پس از آن توانست فینالیســت آسیا شود. اما در 
نیم فصل در یک تصمیم شــوک آور منشــا که از 
مهره هــای اصلی تیــم برانکو بود، در فهرســت 

مــازاد پرســپولیس قــرار گرفــت. در ایــن میان 
استقالل هم از فرصت استفاده کرد و این بازیکن 
را جذب کرد اما او نتوانست روزهای خوبی را در 
اســتقالل سپری کند و پس از نیم فصل از جمع 
آبی پوشــان جدا شــد. او در نیم فصل به عجمان 
امــارات رفت امــا در این تیم هم شــرایط خوبی 
ندارد و از او به عنوان اولین بازیکن جداشــده از 
عجمان یاد می شود. پرسپولیس در نیم فصل به 
شــدت دنبال جذب یک مهاجم می گردد که در 
این میان گمانه زنی هایی هم در مورد بازگشت 
منشا به پرســپولیس مطرح می شــود. گادوین 
منشا با اشاره به این که نامش به عنوان گزینه  مد 
نظر پرسپولیس مطرح شده است به ایرنا گفت: 
»هنــوز هیچ پیشــنهادی به من نرســیده اما اگر 
پرسپولیس پیشنهاد خوبی بدهد با کمال میل 

آن را قبول خواهم کرد.«

موضوع پروپیچ و شعارها علیه من خطی است شهرخودرو تیمی با مالکیت 65درصدی 

زمان به عقب برگردد؛ به استقالل نمی  روم

فتحی: رابطه من و استراماچونی کامال حسنه است  مشخص شدن عیار تیم یحیی در بازی های فینال گونه 

منشا: پیشنهادی ندارم اما دوست دارم به پرسپولیس برگردم
استیناف درخواست قلعه نویی را رد کرد

کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال با صــدور رای، اعالم کــرد اعتراض امیر قلعه نویی دربــاره رای کمیته 
انضباطی رد شده است. درخواست استیناف امیر قلعه نویی مبنی بر محکومیت تجدید نظرخواهی به 100 
میلیون ریال به دلیل مطالب توهین آمیز نسبت مقام رسمی در فوتبال)رئیس کمیته انضباطی(، این کمیته 
اعالم کرد با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدالالت مندرج در رای صادره ایراد و اعتراض موثری که 
خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد کند به عمل نیامده مستندا به ماده 10۶ آیین نامه انضباطی فدراسیون 

فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عینا تایید می گردد.)رای صادره قطعی است(

پادرمیانی هاشمیان برای دعوت یک پرسپولیسی به تیم ملی؟
گویا وحید هاشــمیان از مارک ویلموتس، ســرمربی تیم ملی درخواســت کرده بازی های شــجاع خلیل زاده، 
مدافع پرسپولیس را با دقت بیشتری نگاه و درنهایت او را به تیم ملی دعوت کند. به گزارش خبرآنالین، بعد از 
شکست بدموقع تیم ملی ایران به عراق در مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت های 2023 دوباره موج 
جدیدی از انتقادات در رابطه با عملکرد تیم ملی و البته لیســت سرمربی بلژیکی مطرح شد. در این انتقادها 
عــده ای به طور جدی اعتقاد دارند که ویلموتس بایــد از برخی بازیکنان جدید که دوران کی روش از تیم ملی 
کنار گذاشته شدند استفاده کند. یکی از این بازیکنان هم شجاع خلیل زاده است. در همین رابطه خبر رسیده 
وحید  هاشــیمان، مربی تیم ملی صحبت هایی با ویلموتس برای دعوت از شــجاع داشــته که قرار شده مربی 

بلژیکی دقیق تر این بازیکن را زیر نظر داشته باشد تا در صورت تایید نهایی نام او را در لیست بگذارد.

مازیار زارع شبانه سرمربی ملوان شد
یکی از مالکان باشگاه ملوان جمعه شب به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. پس از اتفاقاتی که جمعه 
رخ داد، پژمان نوری، مالک باشگاه ملوان انزلی و محمد احمدزاده، سرمربی این تیم جلسه ای با یکدیگر 
برگــزار کردند. در پایان این جلســه دوطرف برای ادامه همکاری به توافق نهایی نرســیدند و احمدزاده 
هم از ســمت خود برکنار شــد. پس از این اتفاق، مازیار زارع دیگر مالک باشــگاه ملوان به صورت موقت 

سرمربی این تیم شد و هدایت آن را برعهده گرفت و ملوان هم دیروز نیروی زمینی را برد.

زمانــی کــه برانکــو ایوانکوویــچ 
هدایــت تیــم پرســپولیس را بــر 
عهده گرفت چند تــن از هموطنانش از جمله 
بــرادران پانادیچ و ســرتن چــوک را به عنوان 
دســتیار انتخاب کرد هرچند برخی از آن ها تا 
پایــان راه بــا پروفســور نماندنــد و بــه دالیــل 
مختلف جدا شــدند. ســرتن چــوک اواخر آذر 
ســال 9۶ بود کــه از جدایــی اش از کادر فنی 
عــده ای  موقــع  آن  داد.  خبــر  پرســپولیس 
مشکالت مالی باشگاه پرسپولیس و تاخیر در 
پرداخــت دســتمزد چوک را دلیــل جدایی او 
عنوان کردند اما سرتن چوک با تایید ضمنی 
مشکالت مالی باشگاه، دعوت رسمی رئیس 
دلیــل  را  کرواســی  فوتبــال  فدراســیون 
جدایی اش عنوان کرد و گفت: »در ایران همه 
باشــگاه ها مشــکل پرداخت دارند. مگر شــما 
چنیــن مشــکلی ندارید؟ دلیــل رفتنم دعوت 
رسمی شوکر، رئیس فدراسیون کرواسی بود 
که خواســت به آنجا بروم. بــرای این که به کار 
در فدراسیون خیلی اهمیت می دهم، اینطور 
ارزیابــی کــردم کــه می توانــم پســت مهمــی 
بگیرم.« پس از جدایی چوک، برانکو برادرش 
زالتکو را به عنوان جانشین او معرفی کرد و به 
نظر می رسید همه چیز طبق روال پیش رفته 
اســت. اما روز گذشــته نامه ای جدید مبنی بر 
باشــگاه  بــه  چــوک  ســرتن  بــودن  طلبــکار 
پرسپولیس رسید. ســرتن چوک مربی اسبق 
تیم پرســپولیس بــرای گرفتــن مطالباتش به 

این باشــگاه نامه نوشت و خواســتار پرداخت 
طلــب 10هزار دالری اش شــد. در شــرایطی 
کــه باشــگاه پرســپولیس بــه شــدت درگیــر 
شکایت برانکو، دســتیارانش و ماریو بودیمیر 
اســت و از طرفی در حال رفــع و رجوع کردن 
نامه نگاری هــای گابریــل کالدرون ســرمربی 
فعلی اســت و از ســوی دیگر مدیران باشــگاه 
تــالش می کنند طلب گابریل فرناندو و بشــار 
رســن را تهیــه کنند حــاال نامه ســرتن چوک 
حکایت قوز باال قوز شــده است. سرتن مدعی 
شــده 10هزار دالر طلب دارد کــه به عبارتی 
می شــود 120میلیون تومان. شــاید این رقم 
در مقایسه با ارقام نجومی 18میلیارد برانکو 
و 10میلیارد ماریو بودیمیر رقمی نباشــد اما 
اگر باشگاه برای پرداخت طلب او توافق نکند 
و کار به شــکایت بــه فیفا بکشــد همین طلب 
ناچیــز شــاید دردســر تــازه ای برای ســرخ ها 
شــود. البته جای ســوال و تامل است که چرا 
مدیــران وقــت پرســپولیس با پرداخــت باقی 
مانده طلب سرتن چوک که رقم قابل توجهی 
نبوده با او تسویه حساب نکرده اند و او باشگاه 
را ترک کرده اســت. به نظر می رسد این رویه 
به یک عادت زشت و بد در باشگاه های ایرانی 
در مواجهه با مربی و بازیکنان خارجی تبدیل 
شده و مدیران باشگاه ها بدون توجه به تبعات 
فاجعه آمیــز آن کــه بارهــا یقه فوتبــال ایران و 
باشــگاه های ایرانی را گرفته تسویه حساب با 
خارجی ها را اصال جدی نگرفته و نمی گیرند.

ادامه سریال نامه های وحشت باشگاه پرسپولیس 

سرتن چوک جدیدترین طلبکار و شاکی سرخ ها! 

یک باخت تا اخراج مربی بلژیکی تیم ملیموضوع پروپیچ و شعارها علیه من خطی است

فتحی: رابطه من و 
استراماچونی کامال حسنه است 

 حکم اخراج ویلموتس
روی میز تاج؟!

شهرخودرو تیمی با مالکیت 65درصدی 

 پرسپولیس به دنبال
 تعامل با گابریل فرناندو 

 جریمه میلیاردی بحرین
 به خاطر اهانت به سرود ایران

پادوانی: به زودی راه 
رفتن را شروع می کنم

 منشا: دوست دارم
به پرسپولیس برگردم

رکورد تازه رحمتی و شرکا

زمانبهعقببرگردد؛بهاستقاللنمیروم

نقشپررنگشمارهیکدرصدرنشینیشهرخودرو

مشخص شدن عیار تیم یحیی در بازی های فینال گونه 
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D گروه 
دانمارک ۶- جبل الطارق صفر

سوئیس یک- گرجستان صفر
F گروه 

نروژ ۴- جزایر فارو صفر
رومانی صفر- سوئد ۲
اسپانیا ۷- مالت صفر

J گروه 
ارمنستان صفر- یونان یک

فنالند ۳- لیختن اشتاین صفر
بوسنی و هرزگو ین صفر- ایتالیا صفر

 مقدماتی یورو ۲۰۲۰
A گروه

بلغارستان- جمهوری چک، ۲۰:۳۰
کوزوو- انگلیس، ۲۰:۳۰

B گروه
لوکزامبورگ- پرتغال، ۱۷:۳۰

صربستان- اوکراین، ۱۷:۳۰
H گروه

آلبانی- فرانسه، ۲۳:۱۵
آندورا- ترکیه، ۲۳:۱۵

مولداوی- ایسلند، ۲۳:۱۵
 جام  ملت های آفریقا

چاد- مالی، ۱۶:۳۰
آفریقای جنوبی- مالی، ۱۶:۳۰

رواندا- کامرون، ۱۹:۳۰

 فــن در سار به یونایتد 
برنـمی گــردد

باشگاه آژاکس قرارداد ادوین فن در سار 
را بــرای ۴ ســال دیگر تــا نوامبر ۲۰۲۳ 
تمدید کرد. فن درســار کــه فعالیتش در 
عرصــه مدیریــت را در آژاکــس از ســال 
 ۲۰۱۶ ســال  در  کــرد،  آغــاز   ۲۰۱۲
بــه ســمت مدیــر اجرایی منصوب شــد و 
اخیرا جــزو  گزینه های منچســتریونایتد 
بــرای همین پســت بــود. ادویــن پس از 
»از  نوشــت:  توییتــرش  در  تمدیــد  ایــن 
تمدیــد قراردادم با آژاکس، این باشــگاه 
زیبا بســیار خوشــحالم. از ســال ۱۹۹۱ 
دروازه بانی را شروع کردم و ۳ سال پیش 
مدیــر اجرایــی آژاکــس شــدم. لحظــات 
ســختی هم داشــتیم ولی قطعا روزهای 
خوب برگشــته اســت. البته واضح است 
که ما خواهان موفقیت های بیشــتری در 

آینده هستیم.«

اسکوربورد

برنامه

خبر

برابــر  درحالــی  گذشــته  شــب  آلمــان 
بالروس قرار گرفت که یواخیم لو پیش از 
این اعالم کرده بود که برای این بازی، مانوئل نویر درون 
دروازه خواهــد ایســتاد و بــرای بازی با ایرلندشــمالی، 
مــارک آنــدره تراشــتگن. ابهام در شــرایط شــماره یک 
مانشــافت بــا درخشــش و مصاحبه هــای تراشــتگن به 
حســاس ترین روزهــای خود رســید تا جایی کــه لو هم 
مجبــور شــد از موضع خود کوتاه بیایــد و باالخره نویر با 
ســابقه هم طعم نیمکت را بچشد. البته که کاپیتان تیم 
ملــی و بایرن مونیخ هم این موضع را نپســندید و علنا از 
صحبت های تراشــتگن انتقاد کرد. با این دعواها، همه 
بــه یاد ماجرای اولیــور  کان و ینس لمــن افتادند. بیش 
از۱۰ســال از آن روزهایــی که لمــن و کان بدجوری به 
جان هــم افتاده بودند، می گــذرد. البته گلرهای فعلی 
آلمان هیچ گاه به آن شــکل با هم درگیر نشدند که مثال 
حتی به سن و سال نامزدهای یکدیگر هم گیر بدهند! با 
این حــال کان هم در صحنه معروف جام جهانی ۲۰۰۶ 
پیــش از ضربات پنالتــی برابر آرژانتین، بــا همه غرور و 
تجربه اش به ســراغ لمن رفت تا به ا و روحیه بدهد. پس 
در اوج دعوا هم می توان به دوســتی امیدوار بود؛ وگرنه 
وضعیــت نویر و تراشــتگن که به آن بدی هم نیســت. به 
همین بهانه بد نیســت چند نمونــه از این درگیری های 

شدیدتر میان هم تیمی ها را با هم مرور کنیم. 
 رافائل فن درفارت و زالتان ایبراهیموویچ- آژاکس

بازیکــن  کلــی  همیشــه  مثــل  هــم  زمــان  آن  آژاکــس 
با اســتعداد داشت که قرار بود در آینده نامدار بشوند. با 
ایــن وجود رابطه ۲ ســتاره اصلی تیم اصــال باهم خوب 
نبــود. فن درفــارت و ایبــرا در تمرینات مدام بــا یکدیگر 
درگیر می شدند و وقتی در جدال دوستانه هلند و سوئد 
در ســال ۲۰۰۴ زالتان هافبک هلندی را از ناحیه زانو 
مصــدوم کرد، هافبــک وقت آژاکــس او را متهم کرد که 
از عمــد این کار را انجام داده امــا واکنش ایبرا آن زمان 
جوان هم بســیار جالب بود: »من از روی عمد باعث این 
مصدومیت نشــدم. اما اگر یک بار دیگر مرا متهم کنی، 

هر ۲ پایت را می شکنم؛ این بار از روی عمد!«

 اندی کول و تدی شــرینگهام- منچســتریونایتد و 
انگلیس

کــول دربــاره بازی تیــم ملــی انگلیس بــا اروگوئه در ســال 
۱۹۹۵ می گویــد: »مــن وارد زمین شــدم و ۶۰ هــزار نفر یا 
شاید هم بیشتر درحال تماشای ما بودند. شرینگهام باید با 
من تعویض می شــد و انتظار داشتم دست بدهد و بگوید که 
موفق باشــی، کالی. یا حتی چیزی شــبیه به این. من آماده 
دست دادن بودم اما ا و بی اعتنایی کرد. به دلیلی که هیچ گاه 
از آن زمان تا به حال آن را متوجه نشدم.« از آن لحظه هیچ گاه 
دیده نشــد که کول و  شــرینگهام در زمین بــا یکدیگر حرف 
بزنند و به نظر اصال باهم رابطه خوبی نداشتند. بعدها گری 
پالیســتر خطاب به کول گفــت: » من می دانم کــه تو با تدی 
صحبت نمی کنــی و تدی هم با تو  حرف نمی زند اما حداقل 

شما در کنار یکدیگر زوج عالی ای بودید.«
 لوتار ماتیوس و اشتفان افنبرگ- بایرن مونیخ و آلمان

کــه  دهــه ۹۰  در  آلمــان  فوتبــال  تاثیرگــذار  هافبــک   ۲
در کنــار یکدیگــر افتخــارات زیــادی را بــه دســت آوردنــد 
امــا خــب در تیم ملــی کارشــان بدجــوری بد پیــش رفت. 
افنبــرگ، ماتیوس را بــه این متهم می کرد که شــخصیت 
ضعیفــی دارد و از آنطرف هم ماتیوس در تیم باشــگاهی، 

شکست برابر  هانزاروشتوک در ســال ۲۰۰۱ را به گردن 
افنبــرگ انداخــت. کار بــه جایــی رســید که افنبــرگ در 
اتوبیوگرافی اش، یک قســمت را به دشمنانش اختصاص 
داد کــه نام ماتیــوس هم در آن دیده می شــد. آن هم با این 

تیتر: »چیزهایی که ماتیوس از فوتبال می داند.«
 مائورو ایکاردی و  مکسی لوپز- سامپدوریا

داســتان این ۲  مهاجم آرژانتینی که دیگر همه جا گفته 
شــده اســت. درواقع مکســی و  مائورو ۲ دوست خیلی 
صمیمی بودنــد تا جایی که مدتی در یــک خانه زندگی 
می کردند. اما زمانی که لوپز از همســرش وندا جدا شد 
و چنــدی بعد ایــکاردی با ونــدا ازدواج کــرد، همه چیز 
عوض شــد. مائورو به اینتر رفت و مکســی بــه تورینو اما 
در جدال رودر رو، لوپز دســت ایــکاردی را رد کرد و این 
موضــوع همه جا پیچید. خود مهاجــم فعلی پی اس جی 
در ایــن بــاره گفتــه بــود: »متاســفانه گاهی اوقــات این 
اتفاقات رخ می دهد و مشــخصا به نادانی مردم بستگی 
دارد. من دست دادم، چرا که آدم مودبی هستم.« البته 
بعدهــا رابطه این ۲  کمی بهتر شــد، زمانی که ایکاردی 
تتوی فرزندان لوپز را روی بازوی خود حک کرد. با این 

وجود هنوز هم از قصه شان صحبت می شود. 

 هم تیمی های معروفی که 
 گاهی حسادت، با یکدیگر درگیر شدند

گـاهی حماقت

کریســتوف پیونتک، مهاجم ۲۴ ســاله لهستانی برخالف فصل گذشــته، در فصل جاری 
عملکــرد موفقــی نداشــته و تاکنون فقط موفق به زدن ۳ گل شــده اســت. در صورتی که 
کریستوف پیونتک در بازی های ماه پیش رو نتواند به روند گلزنی بازگردد و خود را اثبات 
کند، میالن فرضیه قرض دادن او به تیم دیگری را در نظر می گیرد. در صورتی که میالن 
برای قرض دادن پیونتک، تصمیم قطعی بگیرد، جنوا محتمل ترین مقصد او خواهد بود. 
کریســتین کوامــه، مهاجم اصلی جنوا به دلیــل مصدومیت ۶ مــاه دور از میادین خواهد 
بــود و به همین علت آن ها درصدد جذب مهاجمی مطرح هســتند. گفتنی اســت فرضیه 
پیوســتن زالتــان ایبراهیموویــچ و مویزه کیــن به میالن وجــود دارد و از ایــن رو، احتمال 

جدایی پیونتک از میالن ممکن است شدت بگیرد. 

رونالد آرائوخو مدافعی اروگوئه ای و ۲۰ ساله است که در تابستان ۲۰۱8 با ۷. ۱ میلیون 
از بوستون ریور اروگوئه به بارسلونا پیوست. او برای تیم دوم باشگاه بازی می کند اما روند 
پیشرفت او فراتر از حد انتظار بوده و توانسته ارنستو والورده را مجاب کند. آرائوخو دفاع 
وســط اصلی تیم دوم است که چند باری از سوی والورده به تمرینات تیم اول فراخوانده 
شــد و ظاهرا عملکرد متقاعدکننده ای هم داشــته اســت. نکته مهم ماجرا اینجاست که 
آرائوخو گوی ســبقت را از تودیبو هم ربوده است. در واقع بارسا و والورده اکنون آرائوخو 
را به مدافع فرانســوی ترجیح می دهند و این یعنی احتمال جدایی تودیبو از بارســا - در 
زمســتان یا تابســتان پیش رو - وجود دارد. بنابراین شــایعاتی که اخیــرا درباره احتمال 

جدایی تودیبو از بارسا به گوش رسید، شاید چندان هم بی پایه و اساس نباشند. 

میالن شاید پیونتک را قرض بدهد یک جوان جلوتر از تودیبو

برای اولین بار در تاریخ، فنالند توانســت به یک رقابت مهم ملی 
صعود کند. سفیدها پایین تر از ایتالیا در گروهشان قرار گرفتند و 

این تاریخ سازی را انجام دادند.

رافائل نــادال در آخرین مســابقه خود در مرحله گروهی مســابقات 
فینال تور جهانی علی رغم واگذاری ســت اول موفق شــد استفانوس 
سیتســیپاس را 2- یک مغلوب کند ولی به دلیل پیــروزی زورف برابر 

مدودوف نتوانست جواز صعود به دور بعد را پیدا کند. 

این  هم  سوپر کالسیکوی عربستان که در دستان لیونل مسی آرام گرفت. 
آرژانتین با شکست رقیب دیرینه یعنی برزیل آن هم با تک  گل مسی، این 

بازی را به سود خود به پایان رساند.

باشگاه اینتر تهدید به مرگ کونته را تکذیب کرد
فوتبــال  تیــم  ســرمربی  ایتالیایــی  رســانه  های  ادعــای  طبــق 
اســت. شــده  مواجــه  عجیبــی  تهدیدهــای  بــا   اینترمیــالن 

بــه دنبــال ایــن شــایعه، باشــگاه اینتــر طی خبــری موضــوع نامه 
تهدید آمیز و اخبار حول آن را رد  و عنوان کرده  که اقدامات صورت 

گرفته به دلیل نامه ایست که برای باشگاه ارسال شده بود. 



19 نوامبر 2019 االول 1441      17  ربیع  آبان 1398       19  یک شنبه      26 

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

  قلعه نویــی بهتــره از تمام ســر مربی ها، حتی از ســر مربی تیم 
ملی. تا دیر نشــده با ید عو ضش کرد) ســر مربی تیم ملی ( تا بیاد 

روی بچه ها شناخت پیدا کنه. تمام بازی ها را با ختیم !
 بــاورم نمي شــود این تیــم فوتبــال پرتغــال را در جام جهاني تا 
حذف شــدن بــرد. انتخاب كننــدگان ویلموتس بایــد جوابگوي 
ایــن افتضاح فوتبالي باشــند. اگر احترامي بــراي این هواداران 

بي شمار قایل باشند.
 فوتبالــی کــه مربی بــه دلیــل نگرفتــن دســتمزدش تمرین را 
تعطیــل کند و به خاطر روابط، بازیکنی را به میدان بفرســتد که 
بجــز خطا کردن و کارت قرمز گرفتن کاری دیگری ازش برنیاد، 

چه انتظاری باید داشت؟! 

معرفی میزبان مرحله نهایی کشتی آزاد 
مرحلــه نهایی لیــگ برتر کشــتی آزاد باشــگاه های کشــور، روز 
جمعــه اول آذرماه با حضور 4 تیم راه یافتــه از دور مقدماتی این 
مسابقات در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود. 
تیم هــای بازار بــزرگ ایران و اترک خراســان شــمالی به عنوان 
تیم هــای اول و دوم گــروه الف و تیم های تا ثبــت جهانی توس و 
دانشــگاه آزاد اســامی مازنــدران به عنوان تیم هــای اول و دوم 
گــروه ب به مرحلــه پایانــی لیگ برتر کشــتی آزاد باشــگاه های 
کشــور راه یافتند. تیم های پیروز دیدارهای نیمــه نهایی، دیدار 
فینــال و تیم های بازنده نیــز دیدار رده بنــدی را برگزار خواهند 
کــرد. ســاعات برگــزاری رقابت های نیمــه نهایــی، رده بندی و 

فینال متعاقبا اعام می شود. 

تعویق دیدار والیبال شهرداری گنبد و پیام خراسان
بــا اعــام منوچهر پورحســن سرپرســت ســازمان لیــگ، دیدار 
تیم هــای شــهرداری گنبد و پیام خراســان از هفته ششــم لیگ 
برتر، با درخواســت استانداری و شــورای تامین استان گلستان 
و بــه دلیل تداخل با جشــنواره بین المللی اقوام، روز یک شــنبه 
برگزار نخواهد شــد و به تاریخ دیگری موکول شــد. تاریخ بعدی 

دیدار این 2 تیم، متعاقبا اعام می شود. 

انتقاد کمیل قاسمی از فدراسیون کشتی 
کمیل قاســمی، قهرمان کشــتی المپیک با انتقاد از فدراسیون 
کشــتی گفت: »هیــچ مکاتبه ای از طرف فدراســیون کشــتی با 
اتحادیه جهانی برای پس گرفتن مدال طای المپیک لندن من 
صورت نگرفته بود. بحث مدال طای من موضوع ملی است که 
این مدال متعلق به مردم اســت که خوشــبختانه رئیس اتحادیه 
جهانی کشــتی به فاصله یک روز پاســخ نامه مــرا داد و امیدوارم 

کمیته المپیک هم این موضوع را پیگیری کند.«

زاویه نگاه شما

کامیون آمریکایی رقیب اصلی حسن یزدانی

با این که خیلی ها از همین حاال به تکرار 
طای المپیک توسط حسن یزدانی در 
توکیو دل بســته اند، اما به نظر می رسد 
خیلــی  المپیــک 2020  طــای  صیــد 
هم راحــت نیســت. حســن یزدانی بعد 
از شکســتی که ســال قبل در مسابقات 
جهانی 2018 برابر دیوید تیلور داشت 
از طــای بوداپســت کوتــاه  و دســتش 
ماند، امســال در غیاب او در نورسلطان 
به راحتــی دومین  توانســت  قزاقســتان 
طای جهانی خود را کســب کند. حاال 
بزرگترین دغدغه این نابغه کشتی ایران 
کســب طــای المپیــک بــرای دومیــن 
امــروز  تــا  شــاید  اســت.  متوالــی  دوره 
بیشــتر دربــاره دیویــد تیلــور بــه عنوان 
رقیب اصلی یزدانی بحث شده و برخی 
هــم پیش بینــی کردند این کشــتی گیر 
آمریکایــی بعــد از مصدومیت شــدید از 
ناحیــه زانــو دیگــر نمی تواند بــه دوران 
اوج آمادگــی برگــردد و در نبــرد ســوم 
بیــن او و حســن یزدانــی، این بــار نوبت 
پیــروزی کشــتی گیر ایرانی اســت. این 
روزهــا اما وقتــی رســانه های آمریکایی 
و البتــه فضــای مجــازی را در صفحــات 
کشــتی جهان مــرور می کنیــم، از ورود 
جــی دن کاکــس بــه وزن 86 کیلوگرم 

برای المپیــک 2020 خبــر می دهند. 
این کشتی گیر ســیه چرده آمریکایی که 
2 سال متوالی است با شکست علیرضا 
کریمــی طای وزن 92 کیلوگرم جهان 
را کســب می کنــد، می تواند جدی ترین 
رقیــب حســن یزدانــی در المپیــک بــه 
شــمار برود. جی دن کاکس تصمیمش 
را گرفته تــا برای حضــور در المپیک به 
وزن 86 کیلوگــرم کوچ کند؛ تصمیمی 
که منطقی به نظــر می آید چون در وزن 
97 کیلوگــرم رقیب بزرگــی مثل کایل 
اسنایدر را پیش روی خود می بیند. جی 
دن کاکــس هم مثل حســن یزدانی 24 

ساله است و در اوج جوانی به افتخارات 
بزرگی مثل رفتن روی ســکوی المپیک 
و کسب 2 طای جهان دست پیدا کرده 
است. کارنامه او شباهت زیادی به نابغه 
ایرانی دارد و تفاوت بزرگ تنها در کسب 
مــدال طــای المپیــک 2016 اســت 
کــه به یزدانی رســید و برنزی که نصیب 
کاکس شــد. البتــه در آن مقطع یزدانی 
در 74 کیلوگــرم کشــتی می گرفــت و 
کاکــس در 86 کیلــو روی تشــک رفت. 
تاکنــون نبردی در هیچ مســابقاتی بین 
این 2 کشــتی گیر صــورت نگرفتــه؛ اما 
پیش بینی می شــود شــاهد یــک جنگ 

تمام عیــار در المپیــک 2020 بین این 
نابغه ایرانی و آمریکایی باشــیم. کاکس 
البته برای ورود بــه المپیک کار راحتی 
ندارد. اگــر دیوید تیلــور بتواند خودش 
را آمــاده کنــد، ابتدا باید یــک نبرد تمام 
عیــار بین کاکــس و تیلور در مــاه آوریل 
ســال 2020 میــادی باشــیم؛ جایــی 
که مســابقات انتخابی تیم ملــی آمریکا 
بــرای حضــو در المپیــک توکیــو برگزار 
می شــود. به هــر حــال جــی دن کاکس 
که حاال به پختگی رســیده، نشــان داده 
بــه راحتــی شکســت نمی خــورد و ایــن 
می توانــد یک زنــگ خطر بــرای یکی از 
اصلی تریــن شــانس های مــدال طای 
ایــران در المپیک 2020 یعنی حســن 
کــه  نمــی رود  یادمــان  باشــد.  یزدانــی 
علیرضا کریمی بعد از چندمین شکست 
آمریکایــی  ایــن حریــف  برابــر  متوالــی 
اعتــراف کرد که زورش به او نمی رســد. 
البتــه خود کاکس هم به خوبی می داند 
که رویارویی با حســن یزدانی برایش به 
مراتب سخت تر از علیرضا کریمی است. 
قطعا بازهم می توانیم حســن یزدانی را 
شانس نخســت طای المپیک بدانیم؛ 
امــا بعد از عبور از یک حریف سرســخت 

به نام جی دن کاکس. 

کوه عضله در  مسیر طالی توکیو

 هادی پور بهترین ورزشکار مرد 
سال 2019 شد

کــه   FISU Gala مراســم  چهارمیــن  در 
همزمان با سی و ششمین مجمع عمومی 
ورزش هــای  بین المللــی  فدراســیون 
حــال  در  ایتالیــا  توریــن  در  دانشــگاهی 
ایــن  بهترین هــای  اســت،  برگــزاری 
معرفــی   2019 ســال  در  فدراســیون 
شــدند. در این مراســم آرمیــن  هادی پور 
مــردان  بخــش  در  ایــران  تکوانــدوکار 
به عنوان بهترین ورزشکار معرفی و جایزه 
بهترین ورزشــکار ســال را دریافــت کرد. 
هادی پــور بــه دلیل کســب 3 مــدال طا 
طای پیاپی در رقابت های جهانی موفق 

به کسب این افتخار شده است.  

گروه بندی جام جهانی کشتی فرنگی 
ایران در گروه مرگ

گروه بنــدی جام جهانــی کشــتی فرنگی 
در ســال 2019 مشــخص شــد کــه تیــم 
ملــی ایران در گروهی ســخت با روســیه، 
و کوبــا هم گــروه شــد. جــام  قزاقســتان 
جهانــی کشــتی فرنگی در ســال 2019 
میــادی، روزهــای 7 و 8 آذرمــاه ســال 
جــاری در ســالن 12 هــزار نفــری آزادی 
تهران برگزار می شــود. با توجه به این که 
مجارســتان تیم هفتم رقابت های جهانی 
انصــراف  مســابقات  ایــن  در  حضــور  از 
داد، تیــم چین جایگزین ایــن تیم در جام 
جهانــی شــد و گروه بندی این مســابقات 
طبق قانــون اتحادیه جهانی به شــرح زیر 

است:
گروه اول: روسیه ،ایران، قزاقستان ،کوبا
گروه دوم: ازبکســتان ،گرجســتان ، ژاپن ، 

چین

مدال برنز سنگنوردی برای 
دارابیان

در رقابت هــای ســنگنوردی نوجوانــان و 
جوانان قهرمانی آســیا که در کشور  چین  
و در مــاده کمبایــن جریــان دارد؛ محیــا 
دارابیــان موفــق به کســب مــدال برنز در 

رده سنی نوجوانان شد. 

سوژه

خبر

اخبار

بــا بســته مانــدن دروازه شــهر خودرو در دیدار 
بازی هــای  تعــداد  ســیرجان،  گل گهــر  برابــر 
بدون گل خورده مشــهدی ها به عدد 7 رســید 
تــا همچنان پس از ســپاهان، دومیــن خط برتر 
لیــگ نوزدهــم قلمــداد شــوند. شــهر خودرو با 
عملکــرد دفاعــی عالــی خــود پس از ســپاهان 
کــه با یــک گل خــورده بهترین خــط دفاعی را 
دارد، 3 گل دریافــت کــرده  و حــاال بــا پیروزی 
برابر گل گهر، با یک امتیاز بیشــتر از شاگردان 
قلعه نویــی به صدر جــدول رســیده اند و رقابت 
مدعیان را جذاب تر از همیشه کرده اند؛ اتفاقی 
کــه بدون تردید ســاختار دفاعی تیــم یحیی در 
آن بــا توجه بــه پیروزی هــای اقتصــادی آن ها، 
نقــش پررنگــی را ایفــا می کند. با کلین شــیت 
مهــدی رحمتــی در بــازی مقابــل گل گهــر که 
برخاف تقابل با پارس جنوبی جم، با چند سیو 
تماشــایی همــراه بود تــا جایی که ســید مهدی 
قاســمی نژاد  امیــن  حتــی  از  باالتــر  رحمتــی 
گلــزن، بــه عنوان ســتاره میدان معرفی شــود. 
میزان دقایق بســته ماندن دروازه شــهر خودرو 
بــه عــدد 508 رســید؛ عــددی کــه در بــه ثمر 
نشســتن آن تا به حال، حســین مرادمند و علی 
نعمتــی 2 دفــاع میانــی شــهرخودرویی ها هم 
نقش آفرینــی عالی داشــته اند. هر چنــد که در 
این بازی 2 دفاع میانی شــهرخودرو روز خوبی 
را ســپری نکردند و اگــر آمادگی باالی رحمتی 
نبــود، شــاید مشــهدی ها رنگ صدر جــدول را 
نمی دیدنــد و بــه اصطاح باید گفــت، رحمتی 
توانســت عصــای جادویــی یحیی بــرای فرار از 
گرفتــاری در خانــه باشــد، آن هــم در روزی که 
مرادمنــد و نعمتی عملکرد خوبی را نداشــتند. 

با پایان تقابل با گل گهر، حاال مشــهدی ها وارد 
سریال بازی های دشوار خود و به عبارت دیگر، 
6 امتیــازی در جــدول شــدند و در نخســتین 
گام، بایــد اول آذر به تبریز ســفر کنند تا مقابل 
شــاگردان دنیزلی صف آرایــی کنند؛ پس از آن 
هم استقال و سپاهان انتظار شاگردان یحیی 
را می کشــند. بایــد منتظر مانــد و دید مقاومت 
دفاعــی تیــم یحیــی و از آن ســو پیروزی هــای 
اقتصــادی مشــهدی ها تا کــی می توانــد آن ها 
را در صــدر جــدول نگــه دارد و مقاومت مهدی 
رحمتــی، علــی نعمتــی و حســین مرادمنــد به 
عنــوان ارکان اصلــی خط دفاعی شــهر خودرو 
تا چه زمانی برای رســیدن بــه خط دفاعی برتر 

لیگ نوزدهم تداوم خواهد داشت؟

رکورد تازه رحمتی و شرکا
ناراحتی 2 بازیکن باتجربه استقالل از پرداختی های باشگاه

2 بازیکن باتجربه اســتقال از پرداختی های باشگاه ناراحت شــده اند. باشگاه استقال در 
آخریــن پرداختی خود به برخــی از بازیکنان باتجربه رقم های قابــل توجهی پرداخت کرده، 
این در حالی اســت که قرار نبود این مســئله به گوش ســایر بازیکنان برســد اما آن ها متوجه 
این موضوع شــدند کــه باعث ناراحتــی بازیکنان جوان و حتــی 2 بازیکــن باتجربه دیگر هم 
شــده است. این 2 بازیکن اصا فکر نمی  کردند که همبازی های آن ها زودتر و بیشتر از بقیه 
دریافتی داشــته باشــند، در حالــی که به آن ها مبلغ قابل توجهی نرســیده اســت. در همین 
زمینه، گفته شده که مسئوالن استقال قصد دارند در پرداختی بعدی به این بازیکنان کمتر 

پرداختی داشته باشند و به بازیکنان معترض و جوان مبالغ بیشتری پرداخت شود.

پایان کار نمایندگان هندبال ایران در آسیا
 در ادامه مســابقات هندبال جام باشــگاه های آسیا، تیم ســپاهان اصفهان مقابل العربی کویت 
بــه میدان رفت و با پیــروزی 28 - 22 در جایگاه نهم قرار گرفت. تیم العربی نیز دهم شــد. تیم 
زاگرس اسام آباد، دیگر نماینده ایران نیز در جایگاه یازدهم قرار گرفت. تیم زاگرس اسام آباد 
در گروه اول این مسابقات با تیم های  هاوکس کره جنوبی، العربی قطر، الکویت کویت و الشارجه 
امارات هم گروه بود که در تمام دیدارهای خود شکست خورد. این تیم روز   جمعه  مغلوب العربی 
کویت شد. تیم سپاهان اصفهان نیز که در گروه دوم مسابقات با الوکره قطر، العمان عمان، باربار 
بحرین، الوحده عربستان و العربی کویت هم گروه بود با شکست در 4 دیدار و یک پیروزی مقابل 

العربی کویت به کار خود در این مرحله پایان داد. این تیم با پیروزی در دیدار رده بندی نهم شد.

چنــد روز از خبر کوتــاه پایگاه 
خبری وزارت ورزش و جوانان 
معــاون  اســتعفای  مــورد  در 
و  حرفــه ای  ورزش  توســعه 
وزارتخانــه  ایــن  قهرمانــی 
می گــذرد. به نقل از تســنیم ، 
روز  ورزش  وزارت  ســایت 
دوشــنبه 20 آبان ماه نوشت: 
»محمدرضــا داورزنــی بــه علــت نامــزدی در انتخابات 
ریاســت فدراســیون والیبــال از ســمت خود بــه عنوان 
معــاون قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان اســتعفا و آن 
را به مســعود ســلطانی فر وزیــر ورزش و جوانــان تقدیم 
کرد. « داورزنی پیش از ثبت نام در انتخابات فدراسیون 

والیبــال گفتــه بــود که اگــر در ایــن انتخابات شــرکت 
کند، ابتدا از ســمت خود در وزارت ورزش کناره گیری 
خواهــد کرد. با این وجود او از پســت خود کنار نرفت و 
در انتخابــات هم ثبت نام کرد. پس از ثبت نام داورزنی، 
وزارت ورزش اعام کرد که این اتفاق مغایرتی با قانون 
نــدارد و داورزنی می توانــد همچنــان معاون وزیر باقی 
بمانــد. وزارت ورزش همچنین اعــام کرده بود که اگر 
داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال پیروز شود هم 
می توانــد همچنان به عنوان سرپرســت معاونت وزارت 
ورزش و جوانــان، به کار خود ادامه دهــد. با این وجود، 
2 روز پس از اعام رســمی اسامی نامزدهایی که تایید 
صاحیت شــده اند، داورزنی اســتعفای خود را به وزیر 
ورزش تقدیم کرد تا بدون مشــکل در انتخابات شرکت 

کند. با این حال و با گذشت 5 روز هنوز وزارت ورزش، 
خبری درباره این که وزیر ورزش و جوانان با این استعفا 
موافقــت کرده یا نه، اعام و منتشــر نکرده اســت. پس 
از هر اســتعفا، پذیــرش یا عدم پذیرش آن مطرح اســت 
امــا عــدم واکنش مســعود ســلطانی فر به ایــن موضوع 
شــائبه های زیــادی را بــه وجــود مــی آورد. انتخابــات 
فدراســیون والیبــال روز چهارشــنبه 29 آبــان برگــزار 
می شــود و عدم اعــام نظر و موضع وزیــر در مورد رد یا 
قبول استعفای معاونش، امتیاز ویژه ای است که وزارت 
ورزش به داورزنی داده تا هم راه پس داشته باشد و هم 
راه پیش. به این ترتیب داورزنی چه در صورت موفقیت 
و چه عــدم موفقیــت در انتخابات فدراســیون والیبال، 

هیچ چیزی رااز دست نخواهد داد. 

واکنش عجیب وزیر ورزش به استعفای جنجالی

نقش پررنگ شماره یک در صدرنشینی شهرخودرو

درهای باز وزارت به روی داورزنی!

شهر خودرو بهترین تيم  در خانه و خارج از خانه
شــاگردان یحیی گل محمــدی بعد از پیــروزی مقابل گل گهر در تــک بازی باقی مانده از هفته هشــتم 
لیــگ برتر، 23 امتیازی شــده و بــه صدر جدول لیــگ برتر صعود کردند. شــهر خودروی مشــهد حاال 
باالتر از ســپاهان، پرســپولیس، استقال و ســایر مدعیان در باالترین نقطه جدول قرار گرفته است. با 
گذشت 10 هفته از این مسابقات، همه تیم ها به صورت مساوی در خانه و خارج از خانه به میدان رفته اند 
که می شــود آمار بهترین ها و بدترین ها در خانه و خارج از خانه مســابقات را استخراج کرد. شهرخودرو 
صدرنشین کنونی مسابقات 5 بار در خانه به میدان رفته و بجز تک شکستی که در هفته چهارم مقابل 
فــوالد بــا نتیجه یــک - صفر پذیرفت، در ســایر دیدارهای خانگی اش پیروز شــده تا با 4 پیــروزی و یک 
شکســت از 5 بازی و کسب 12 امتیاز، بهترین تیم در دیدارهای خانگی باشــد. در دیدارهای خارج از 

خانه سپاهان به همراه شهرخودرو و فوالد هر کدام با 11 امتیاز بیشترین امتیازات را دارند. 

ســوژهــ
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تمرین پرسپولیس زیر بارش سنگین برف 
تمرین دیروز پرسپولیس در ورزشگاه شهیدکاظمی آغاز 
شد. با وجود سرمای شــدید و بارش برف، بازیکنان زیر 
نظر کادر فنــی تمرین کردند. 6 ملی پوش پرســپولیس 
که بــرای همراهــی تیم ملــی در بــازی مقابل عــراق به 
اردن رفته بودند از دیروز به  تمرین برگشــته و کنار سایر 

بازیکنان تمرین کردند. 
برف تمرین استقالل را تعطیل کرد

بارش برف دیروز تهران را غافلگیر کرد و تردد را در این شهر 
با مشکل مواجه ساخت. همچنین این پدیده طبیعی باعث 
شــد تا تمرین دیروز تیم استقالل هم تعطیل شود. پوشیده 
شدن زمین تمرین آبی پوشان از برف، کادر فنی آبی پوشان 

را مجاب ساخت تا تمرین آبی پوشان تعطیل شود.
میشو سرمربی شاهین بوشهر شد

طی انجام مذاکرات نهایی با مدیرعامل باشگاه شاهین 
بوشــهر، میشــو کریســتیچوویچ قرارداد رســمی خود را 
با تیم شــاهین بوشــهر امضا کرد. میشــو کریستیچوویچ 
ســابقه ســرمربیگری در تیم هــای مــس کرمــان، مــس 
رفســنجان و همچنین مربیگری در تیم های باشــگاهی 

کشور کرواسی را در کارنامه خود دارد.
صلصالی، دستیار جدید منصوریان

محمد صلصالی، کاپیتان پیشــین تیم فوتبال ذوب آهن 
به عنوان دســتیار جدیــد علیرضا منصوریان، ســرمربی 
این تیم انتخاب شد. ذوب آهن در این فصل نتایج خوبی 
نگرفته و با وجود شــایعاتی مبنی بر اخــراج منصوریان، 
با جلســه ای کــه چند شــب پیش برگــزار شــد، اعضای 
هیئت مدیره این باشگاه رای به ابقای او دادند و یکی از 
شروطی که برای منصوریان گذاشتند اضافه شدن یکی 

از بازیکنان پیشین این تیم به کادر فنی بود. 
دیدار دوستانه استقالل در چمن مصنوعی

تیــم فوتبــال اســتقالل امــروز در دیــداری تدارکاتی به 
مصاف سرخ پوشــان پاکدشــت می رود. با توجه به دیدار 
هفته یازدهم آبی پوشان مقابل نساجی که قرار است در 
چمن مصنوعی ورزشگاه شــهیدوطنی قائمشهر برگزار 
شــود، دیدار تدارکاتی استقالل با درخواست کادر فنی 

در چمن مصنوعی ورزشگاه غدیر برگزار خواهد شد.
قضاوت فغانی در مقدماتی المپیک 

رقابت هــای قهرمانــی زیر 23 ســال آســیا از 18 دی به 
میزبانی تایلند آغاز می شــود و طبق اعالم کنفدراسیون 
فوتبال آســیا علیرضــا فغانی به عنــوان داور، محمدرضا 
منصــوری و محمدرضا ابوالفضلــی به عنوان کمک های 
وی برای قضاوت در این مسابقات انتخاب شده اند. این 
مســابقات از 18 دی تا 6 بهمن در تایلند برگزار خواهد 
شــد و تیم فوتبال امید کشــورمان در گروه C با تیم های 

ازبکستان، کره جنوبی و چین همگروه است.

روزنامه الرایه قطر در نســخه چاپی دیروز گزارشــی درباره شــرایط تیم العربی پس 
از ناکامــی در 4 بازی اخیر لیگ ســتارگان منتشــر کرد و در بخشــی از آن با عنوان 
پورعلی گنجی، نقطه ضعف العربی نوشت: »هرچند مرتضی پورعلی گنجی از تجربه 
و توانمندی  فنی زیادی بهره مند است اما در فصل جاری تاثیر عینی روی نتایج تیم 
العربی نداشت. او در برخی بازی های لیگ ستارگان در خط کناری ضعیف نشان 
داد و اشــتباهاتش باعث شد تا تیم العربی بیشتر از یک گل دریافت کند.« در ادامه 
این مطلب آمده است: »اختالفی درباره تجربه و کیفیت بازی او وجود ندارد اما این 
بازیکــن به طــور واضح در فصل جاری با افت فنی مواجه شــده. حتی در بازی برابر 
الغرافه که جاســم جابر به جای پورعلی گنجی در خط دفاعی قرار گرفت برخی ها 

انتظار داشتند این بازیکن جایگزین او در سایر بازی های تیم العربی شود.«

احســان حاج صفی کــه در اردوی تیم ملی قبل از بازی با عراق مصدوم شــد و 
از لیســت نفرات تیم ملی نیز خط خورد، طبق هماهنگی با مســئوالن باشگاه 
تراکتــور بــرای طی کردن دوران نقاهتش به ترکیه ســفر کرد. با نظر مصطفی 
دنیزلی، این بازیکن باتجربه در ترکیه مراحل درمانی اش را سپری می کند و با 
این که کادر پزشکی تراکتور درباره میزان مصدومیت او اعالم رسمی نکرده اما 
به نظر می رســد این ستاره مقابل شهرخودرو در هفته یازدهم لیگ برتر غایب 
باشد. بی تردید در غیاب حاج صفی دست دنیزلی برای بازی حساس تراکتور 
مقابل شهرخودرو کمی خالی می شود و او باید به فکر جایگزین ستاره تیمش 
در این مسابقه باشد. گفتنی است؛ دیدار تراکتور و شهرخودرو ساعت 15:30 

روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.

حاج صفی دیدار با صدرنشین را از دست دادانتقاد روزنامه قطری از مدافع تیم ملی

انصاری فرد و پیروانی به دنبال 
برآوردن خواسته کالدرون

محمدحســن انصاری فــرد و افشــین پیروانی، 
مدیرعامل باشــگاه و مدیر تیم پرسپولیس این 
روز ها به دنبال زمین تمرین مناسب می گردند 
تا محل تمرینات ایــن تیم را تغییر دهند. دلیل 
این تغییر، درخواست گابریل کالدرون بوده که 
به مسئوالن باشگاه گفته چمن ورزشگاه شهید 
کاظمی کیفیت الزم برای تمرین پرســپولیس 
را ندارد. کالدرون همچنین گفته در بخشی از 
زمین ورزشگاه شهیدکاظمی که آبیاری صورت 
می گیــرد کیفیــت خــود را از دســت می دهد و 

غیرقابل استفاده می شود. 

زرینچه از جیبش برای استقالل هزینه 
کرد!

مشــکالت مالی باشــگاه اســتقالل این روز ها 
به دردســر عجیبی بــرای مدیران این باشــگاه 
تبدیل شده اســت. به گزارش میزان از ابتدای 
فصل جاری، مسئوالن باشــگاه برای پرداخت 
مطالبات پروپیچ، گرفتن کارت بازی بازیکنان و 
کسب مجوز حرفه ای هزینه های باالیی کردند 
که بار مالی زیادی روی دوش باشگاه گذاشت. 
از طرفی حقــوق اســتراماچونی و کادر فنی 2 
مــاه عقب افتاده و بازیکنان هم درصد زیادی از 
قراردادشــان را طلب دارند. نکته جالب این که 
نفراتی چــون جــواد زرینچه، بهــزاد غالمپور و 
2 بازیکن اســتقالل اصال پولــی نگرفته اند. در 
این میان چندی پیش زرینچه، سرپرســت تیم 
اســتقالل به درخواســت کادر فنی کــه نیاز به 
یک ســری وســایل برای تمرین داشت، مجبور 
شد از جیبش هزینه کند! آن هم در شرایطی که 
خودش هیچ دریافتی از باشــگاه نداشته. قرار 
است مسئوالن استقالل در پرداختی بعدی از 

خجالت سرپرست تیم شان در بیایند.

سومین روز تعطیلی تمرینات نساجی 
تمرینــات نســاجی بــرای ســومین روز متوالــی 
تعطیل شــد. باوجــود این که بازیکنان نســاجی 
در محل تمریــن حضور پیدا کردند اما با توجه به 
بیماری رضا مهاجری و حضور وی در بیمارستان 
و همچنین بارش برف در تهران موفق به برگزاری 
کار تاکتیکی نشــدند. این در شرایطی است که 
اختالفاتی بین مالکان 2 باشــگاه به وجود آمده 
و حدادیــان اعــالم کرد بــا تصمیمات تــک نفره 

صنیعی فر از نساجی کنار خواهد کشید.

 حکم اخراج ویلموتس
روی میز تاج؟!

یک باخت تا اخراج مربی بلژیکی تیم ملی

باخت هــای متوالــی تیــم ملی 
و  بحریــن  مقابــل  کشــورمان 
اول  از دور  بــرای صعــود  را  عــراق شــرایط 
انتخابــی جام جهانی حســابی  رقابت هــای 
سخت کرده و با توجه به شرایط جدول حاال 
مــارک ویلموتس و شــاگردانش برای صعود 
به دور بعــدی باید در بازی هــای باقی مانده 
حداکثــر امتیــازات را کســب کننــد. البتــه 
ناگفته نماند کــه ایران در 3 بازی از 4 بازی 
باقی مانــده میزبــان اســت و شــانس خوبی 
برای جبــران امتیازات از دســت رفته دارد. 
در صورتــی کــه بحریــن موفــق به شکســت 
عراق شود، با توجه به بازی های نسبتا ساده 
در  عــراق  از  میزبانــی  همچنیــن  و  ایــران 
ورزشگاه آزادی راه صعود خیلی هموار و در 
دســترس می شــود. در صورتــی کــه عراق، 
بحریــن را ببرد هــم فاصلــه ای 7 امتیازی با 
ایــران پیــدا می کنــد و شــاگردان ویلموتس 
بایــد برای دومی بجنگند تا به عنوان یکی از 
4 تیم برتر دوم به مرحله بعدی صعود کنند. 
در صورتــی که اتفاقی غیــر از صعود ایران از 
دور اول رقابت هــا رخ دهد مارک ویلموتس 
نمی  تواند بــه کارش در فوتبــال ایران ادامه 
دهد. طبق اخباری که از فدراسیون فوتبال 

بــه گوش می رســد مــارک ویلموتــس بعد از 
شکســت مقابل عــراق از مدیران باالدســت 
خــود اولتیماتوم گرفته و بــرای ادامه کار در 
بــازی   4 در  بــرد  جــز  چــاره ای  ملــی  تیــم 
باقی مانده ندارد. گفته می شــود مســئوالن 
فدراســیون و به ویژه مهدی تــاج دل پری از 
مربــی  ایــن  معتقدنــد  و  دارنــد  ویلموتــس 
بلژیکی در آستانه بازی حساس مقابل عراق 
با مطرح کردن موضوع دســتمزدش تیمش 
را با دســتان خودش به حاشیه برده و همین 
حواشی خودســاخته باعث شده تا بازیکنان 
و کادر فنی مقابل عراق تمرکز الزم نداشــته 
باشــند. عــالوه بر ایــن، ویلموتــس برخالف 
مفاد قراردادش مثل کی روش، زمان خیلی 
کمی در ایران است و رصد کردن بازی های 
لیگ را به دســتیارانش ســپرده. تمامی این 
مســائل در کنار نتایج ضعیف باعث شــده تا 
گزینــه اخــراج ســرمربی بلژیکــی روی میــز 
رئیس فدراســیون فوتبال قرار بگیرد. البته 
مســئوالن  ســوی  از  اخبــار  ایــن  تمامــی 
فدراســیون فوتبــال تکذیــب شــده کــه این 
تکذیب با توجه به شــرایط حساســی که تیم 
ملی دارد کامال قابل پیش بینی و منطقی به 
نظر می رســد اما چیــزی که بیشــتر از نتایج 

ضعیــف در 2 بــازی اخیــر ســناریوی اخراج 
ویلموتس را به جلو می بــرد عملکرد ضعیف 
تیــم ملی اســت. تیــم ملــی از زمــان حضور 
ویلموتــس آشــفته، بی نظــم و فاقــد هرگونه 
برنامه تاکتیکی مشخص بوده  است. تا پیش 
از ایــن 2 بــازی، چــه خــود ویلموتــس چــه 
موافقانــش صرفا درباره تیمــی هجومی تر از 
گذشته حرف می زدند که خدا می داند برای 
حضور در بــازی چه ایده و نگــرش تاکتیکی 

دارد. حاال در این شرایط سوال اصلی درباره 
فوتبــال ایران این اســت که آیــا ویلموتس در 
دور برگشت می تواند نگاه ها و این جو منفی 
را تغییر دهــد؟ تا به امروز جواب این ســوال 
منفی اســت چراکه تیم ملی با مربی بلژیکی 
خــود فقط بد نتیجــه نمی   گیرد بلکــه بد هم 
بازی می کند و از همه مهمتر در یک ساختار 
گل  خــوردن  آب  عیــن   آشــفته،  دفاعــی 
می خورد. مســلما در دور برگشــت فقط یک 

باخــت دیگــر و حتی تســاوی مقابــل رقبای 
مستقیم می تواند کابوس حذف زودهنگام از 
انتخابــی جام جهانــی را محقــق کنــد و این 
داســتان  تلــخ  پایــان  معنــای  بــه  کابــوس 
ویلموتس و فوتبال ایران خواهد بود. هرچند 
بــر  کــه فدراســیون دائمــا اخبــاری مبنــی 
احتمال اخــراج ویلموتس را تکذیب می کند 
اما بر کســی پوشیده نیست که آقای بلژیکی 

فقط یک باخت تا اخراج فاصله دارد.

جریمه 2 میلیارد و 500 میلیونی بحرین به خاطر اهانت به سرود ایران 

در یکــی از دیدارهای مرحله نخســت انتخابی جام جهانی 2022 در آســیا، تیم ملی ایران در 
منامه مهمان بحرین بود که در این دیدار اتفاقات ناخوشایند و غیرمتعارفی از سوی بحرینی ها 
رخ داد. پــس از گذشــت بیــش چند هفتــه از این بازی و به دنبال شــکایت فدراســیون فوتبال 
ایران و دیگر ارکان ورزش کشــور به نهادهای جهانی فیفا و IOC، فدراســیون جهانی فوتبال، 
بحرین را به دلیل توهین به ســرود ایران و تاخیر در شــروع مســابقه 20 هزار فرانک ســوئیس 
جریمه کرد. البته برخی منتظر جرایم و تنبیهات شــدیدتری بودند اما خراسان همان موقع در 
گفت وگو با کارشناســان حقوقی نوشــت که نهایت جریمه فیفا بــرای چنین رفتارهایی جریمه 
نقدی است و حاال بحرین باید 20 هزار فرانک سوئیس بپردازد که معادل ریالی آن 2 میلیارد 

و 500 میلیون ریال می شود.

گابریــل فرناندو، بازیکن برزیلی و پیشــین 
تیــم فوتبــال پرســپولیس با وجــود جدایی 
از ایــن تیم سال هاســت که از این باشــگاه 
طلبــکار اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 
پرداخــت مطالبات او دچار اتفاقات عجیب 
و پیچیــده ای شــده به طــوری که بــا وجود 
پرداخــت مطالبــات ایــن بازیکن از ســوی 
باشگاه پرســپولیس، پول به دست گابریل 
نرســیده! گابریــل حــدود 120هــزار دالر 
زمــان  در  و  بــود  طلبــکار  پرســپولیس  از 
مدیرعاملی حمیدرضا گرشاســبی بخشی 
از این پول پرداخت شد. این در حالی است 
کــه 120هــزار دالر بدهی پرســپولیس به 
گابریل با درخواســت این بازیکن به دست 
ایجنت ایرانی اش رســید تــا از طریق او این 
پــول به این بازیکــن پرداخت شــود اما این 
ایجنــت ایرانی فقــط حدود 18هــزار دالر 
از ایــن پــول را بــه گابریــل داد کــه کمتر از 

20درصــد از طلــب او از پرســپولیس بود! 
این فرد با عنوان این کــه از گابریل طلبکار 
بــوده 102هــزار دالر را برمــی دارد و ایــن 
موضوع باعث می شــود تا گابریل در همین 
خصوص نامــه ای به فیفا ارســال کند. بعد 
از این اتفاقات، باشــگاه پرســپولیس برای 
بدهــی  انضباطــی  تبعــات  از  جلوگیــری 
مطالبــات  از  دیگــری  بخــش  گابریــل  بــه 
ایــن بازیکــن برزیلــی را در 2 قســط بــه او 
می پردازد. این موضوع باعث شده تا حدود 
بازیکــن  ایــن  مطالبــات  از  دالر  23هــزار 
باقــی بمانــد و مدیــران فعلی پرســپولیس 
در تالشــند تا بتوانند با این بازیکن تســویه 
کــرده و رضایــت او را جلــب کننــد. البتــه 
هنوز تکلیف 102هــزار دالری که پیش از 
این باشگاه پرســپولیس برای تسویه با این 
بازیکن برزیلی پرداخت کرده اما به دســت 

گابریل نرسیده نامشخص است!

مدافــع  پادوانــی،  لئونــاردو  پیــش  چنــدی 
برزیلی و ســابق تیم فوتبال استقالل کلیپی 
از وضعیتــش در صفحــه شــخصی خــود در 
فضای مجازی منتشــر کرد که نشان می داد 
همچنان مشــغول درمان و فیزیوتراپی است 
تا بتوانــد به حالت عــادی برگــردد. پادوانی 
دربــاره وضعیتــش به میــزان گفــت: »من به 
طــور مــداوم فیزیوتراپــی و حــرکات درمانی 
را انجــام می دهــم تــا هــر چــه زودتــر بتوانم 
به شــرایط عــادی برگشــته و راه بــروم.« وی 
در مــورد این کــه کلیپ هایی کــه از وضعیت 
خودش منتشــر کرده بــا واکنش هــواداران 
اســتقالل روبــه رو شــده، اظهارداشــت: »از 
هواداران استقالل تشکر می کنم که به یادم 
هستند. پس از انتشار این کلیپ ها، پیام های 
زیادی به دســتم رســید که برخــی از آن ها را 

منتشــر کردم. از قول من به آن ها بگویید که 
می خواهــم زودتر به شــرایط عــادی برگردم 
و راه رفتن را شــروع کنم.« مدافع ســابق تیم 
فوتبال اســتقالل در مورد شــرایط استقالل 
در لیــگ برتــر تصریح کــرد: »مــن بازی های 
اســتقالل را دنبــال می کنم. ایــن روز ها تیم 
با هدایت آندره آ اســتراماچونی نتایج خوبی 
گرفته اســت. خوشــبختانه حمایت ها باعث 
شــد تیمــی که ابتــدای فصــل نتایــج خوبی 
نگرفته بود، االن خودش را به تیم های مدعی 
نزدیــک کنــد. اســتقالل می توانــد بــا ادامه 
ایــن روند بــه قهرمانــی برســد.« پادوانی در 
پایان خاطرنشــان کرد: »دلم برای هواداران 
اســتقالل تنــگ شــده اســت. من دوســتان 
خوبــی در ایــران دارم و همانطــور کــه گفتم 

بازی های استقالل را هم دنبال می کنم.«

پرسپولیس به دنبال تعامل با گابریل فرناندو 

پادوانی: به زودی راه رفتن را شروع می کنم
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