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 قرص، کلوچه و شرح 
یک جنایت

 ماجرای  اقدام خرابکارانه  افرادی که پس از تولید و  بسته بندی 
در کیک ها و کلوچه ها قرص جاسازی کردند

 در انتظار بازگشت 
اژدهای سرخ!

با گشایش های اقتصادی ایران و 
چین منتظر چه خودروهایی باشیم؟

فصل جدید بانکداری بدون ربا
همتی با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در سال آینده خبرداد

 پیام رهبر انقالب 
به اجالس نماز

نماز؛ کلید رهایی 
از چالش های 

ستیزگرانه
2

 9 تصویر از بودجه 99 که برای 
خانوار مهم است

دخل وخرج

 شوخی ها  با سورپرایز عجیب  وزیر

5

 سالروز حمله دژخیمان پهلوی  
به مردم در بیمارستان امام رضا)ع(

آن روز تاریخی
 کوتاه ترین حکومت های تاریخخراسان رضوی

12  ارائه کارت های تخفیف  دروغین 
به پلمب شرکت خالفکار منجر شد

 80 میلیون کالهبرداری  
در 15 روز 

خراسان رضوی

 دیدار شمخانی با خانواده های 
برخی جان باختگان حوادث اخیر 

بیش از ۸۵ درصد جان باختگان 
شهرستان های تهران در اعتراضات 

حضور نداشتند 

4

 وقتی می خوریم تا بترکیم !

حدود ۶۰ درصد جمعیت باالی 
۱۸ سال کشور چاق هستند

زندگی سالم

   صفحه 14

   صفحه 5

 چرا جانسون پیروز  شد
و کوربین شکست خورد؟ 

کمتــر از 4۸ ســاعت مانــده بــه انتخابات سراســری 
بریتانیا، بوریس جانسون، رهبر ...

یادداشت روز

نبی شریفی

  صفحه 2

 »دو تار« خراسانی
 میراث جهانی شد

 کیوان ساکت  از اهمیت  ثبت 
جهانی دو تار می گوید

  صفحه 11

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

+ 8 صفحه ضمیمه دخل و خرج
. 40 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 17 ربیع الثانی 1441 . 14 دسامبر 2019 
. سال هفتاد و یکم . شماره 202۶۶ 

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

قطار برگزیت روی ریل افتاد 
 جانسون در انتخابات پارلمانی انگلیس 

 به پیروزی تاریخی دست یافت 
 لندن چگونه ازاتحادیه اروپا 

جدا خواهد شد؟ 

دخل

  صفحه 3
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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جدال جالب بین وجــدان و مقررات شغلی  •
که در صفحه خانواده دربــاره اش نوشته اید، 
بــرای من که کارمند ســاده یک بانک هستم، 
بارها اتفاق افتاده. مثال االن مردم رو به خاطر 
نداشتن یک کــارت ملی، باید برگردونیم در 
صورتی که گواهی نامه از اون معتبرتره به نظرم.

 مگر مسئوالن نگفتند گرونی بنزین روی  •
کاالهای دیگه تاثیر آن چنانی نداره؟ آقایان 
برای یک دفعه هم شده محض رضای خدا به 
چشم خریدار، سری به بازار بزنند. گرونی پدر 
مردم رو درآورده. با این افزایش قیمت دالر، 

خدا به خیرکنه موج بعدی گرونی رو!
مردم عزیز ایران یادتون هست که چندسال  •

پیش آقایان جهانگیری و روحانی چه وعده و 
وعید هایی می دادند؟!

مشکل ورزش ایران، مدیران سیاسی هستند  •
که فقط شعار می دهند. استقالل تازه داشت 
جون می گرفت که به حاشیه رفت. االن تیم بی 

صاحب است و بازیکنان بالتکلیف مانده اند.
که  • ربیعی  جناب  صحبت های  به  آفرین 

جواب تمام بدخواهان دولت و جناب رئیس 
جمهور محبوب مان را به خوبی دادند. آقایانی 
که فکر می کنند اگر جای آقای روحانی بودند 
خیلی بهتر عمل می کردند، بدانند که این 
خیال خامی بیش نیست. با این فشار تحریم 
ها و فشار مخالفان دولــت، هرکس دیگری 
هم اگر بود، االن 10 برابر شرایط سخت تر 
بود. بعضی ها کنار گود نشسته اند و مدام می 

گویند لنگش کن!
لطفا با بنگاه های خــودرو که خودروهای  •

فاقد مدارک رو می فروشند، برخورد کنید.
تقریبا هر روز، خراسان رو مطالعه می کنم.  •

روزی نمی شــود که غلط امالیی در جای 
 جای روزنامه نباشد. حداقل یک بار خودتون 
مطالب تون رو بخونید. برای روزنامه ای مانند 

خراسان و این حجم از مخاطب، زشته.
ــرا وزارت بهداشت و ســازمــان تأمین  •  چ

ــا نرخ یکسان و  اجتماعی بــرای همه داروه
مصوب تعیین نمی کند؟ داروخانه ای یک 
دارو را با بیمه حساب می کند اما داروخانه ای 

دیگر همان را جزو تعهدات بیمه ای نمی داند. 
این وسط گناه بیمارانی که ناچارند تا آخرعمر 
ازداروهای ثابت استفاده کنند، چیست؟ آن 
ها بعضی مواقع باید مبالغ اضافه و ناحقی را 

پرداخت کنند.
مگر همین آقایان نبودند که اوایــل سال  •

گفتند برنامه ای برای گران شدن سوخت و 
نان تا پایان سال نداریم ویارانه ها به همین 

روال ادامه داره ؟ 
منطقه  • ســتــارگــان  جشن  پیش  روز  چند 

تبادکان برگزار شــد. متاسفم که طی این 
جشن، آهنگ  مبتذل از جمله آهنگ ساسی 

پخش شد. 
خیلی جالبه! از هر روش بــرای ثبت نام  •

یارانه معیشتی اقدام می کنم خطا میده. کال 
مرام آقای روحانی از فقیر گرفتن و به ثروتمند 
دادنــه. فرصت هم که تموم شد و بــازم یک 
طرح جدید به نام فقرا اما به نفع ثروتمندان 
اجرا شد. تبریک به همه چهاردرصدی ها و 

سلبریتی ها.
 بسیاری از شرکت ها، کارکنان شان را بیمه  •

ــرارداد۸۹ روزه می بندند و روز  نمی کنند. ق
بعد از آن را مثال مرخصی می دهند و تمدید 
قرارداد جدید باز ۸۹ روزه است که همچنان 
تکرارمی شود! به زیر مجموعه شان می گویند 
اگر می خواهید بمانید، نباید موضوع را به 
ماموران بیمه بگویید و تنها چندتا از نورچشمی 

ها را بیمه می کنند. لطفا پیگیری کنید.
جالبه توی این کشور، هرچیزی برای مردم  •

ممنوعه، مسئوالن مجازند که از آن استفاده 
کنند. توئیتر رو فیلتر کــردن اما آقایان هر 
خبری را که می خوان به اطالع مردم برسونند 
از توئیتر استفاده می کنند. اوضاع شیر تو شیر 

که میگن، دقیقا همینه.
 با کمبود کاغذ و مشکالت چاپ ، بعضی از  •

کتاب های تازه تألیف دهم ،یازدهم و دوازدهم 
با بعضی تغییرات جزئی مجدد امسال چاپ 
شده و عمال ده ها هزارجلد از کتاب هایی که 
دست همکاران است بدون استفاده مانده 
است. قبال هر کتابی که تألیف می شد تا چند 

سال تغییر نمی کرد.
 به عنوان یک جوان ایرانی که دارای همسر  •

و فرزندی هستم، با این که شاغل هستم اما از 
پس هزینه های سرسام آور زندگی برنمیام، 
خدابه داد بقیه ملت برسه. آقایان مسئول 
چه کردید و می کنید با این مردم؟ هیچ روزنه 

امیدی باز نگذاشته اید.
آقای ربیعی! شما فکرت رو مشغول آقای  •

سرملت  کــه   فکرمشکالتی  نکن.  قالیباف 
آوردی، باش.

 چرا به تاکسی ها بنزین سهمیه ای با نرخ  •
1500تومان دادند؟ اوال که اینا همشون گاز 
سوزند و کال اگر در ماه صد لیتر بنزین مصرف 
کنند ثانیا اینا مبنا رو گذاشتن بر این که چون 
بنزین شده لیتری 1500کــرایــه ها رو هم 

500تومان گرون کردن!
اگر وزیر اقتصاد قول بدهد یک کاری برایم  •

دست و پا کند من هم قــول می دهــم برای 
افشای فساد سوت بلبلی بزنم.

 واقعا باید به ژاپنی ها آفرین گفت. خیلی  •
جالب است که برای پاکیزه نگه داشتن محیط 
آموزشی وزندگی استثنا وجود ندارد وخاندان 

سلطنتی هم در این کار مشارکت دارند.
 این جا وزیرجوان ما نشسته که قبال بازجو  •

بوده اما به ما قول داده دستش روی دکمه 
فیلترینگ نرود.

 این سایت مسکن ملی تا اومدیم بریم سمت  •
کافی نت ثبت نام کنیم، گفتند ظرفیت تکمیل 
شده، فقط اینو می دونم که این طرح ها همش 
الکیه و بــرای همون سرمایه دارهــاســت نه 

مافقیر فقرا. 
ــی و آزار  • ــ ــال هــا بــحــران روح بــعــد از سـ

سهامداران، چرا پدیده همه را ملزم می کند 
با پرداخت پول در سجام نام نویسی کنند؟ 

جناب  وزیر اقتصاد اگه  ما فسادی  را افشا  •
کنیم  جایزه  چی  می دی؟!

ــرای طــرح ملی مسکن ثبت نام  •  دیـــروز ب
مــی کــردم. نوشته بــود ظرفیت تکمیله. از 
اون طرف مدیر کل راه وشهرسازی گفته تا 

پنج شنبه 21 آذر مهلت هست.

پیام رهبر انقالب به  اجالس سراسری  نماز

نماز؛ کلید امن و سالمت روانی و 
رهایی از چالش های ستیزگرانه 

حضرت آیــت ا... خامنه ای در پیامی به بیست و 
هشتمین اجالس سراسری نماز که صبح روز 
پنج شنبه، با حضور حجت االسالم رئیسی، رئیس 
قوه قضاییه و حجت االسالم قرائتی، رئیس ستاد 
اقامه نماز کشور، در گرگان برگزار شد، با اشاره 
به این که نماز از جمله بزرگ ترین و جذاب ترین 
نعمت های شگفتی ساز است که انسان را در برابر 
این پدیده الهی خیره و مبهوت می کند، تأکید 
کردند: »خداوند این نعمت را به ما هدیه فرمود که 
با آن جان خود را پاالیش کنیم و ارتباطات بشری 
را بــرخــوردار از معنویت کــرده و امن و سالمت 
روانی و رهایی از چالش های ستیزگرانه و بهجت 
و نشاط را نصیب جامعه  سازیم.« به گزارش پایگاه 
دفتر حفظ و نشر آثــار رهبر انقالب، متن پیام 

ایشان به این اجالس، به این شرح است:
»بسم ا... الرحمن الرحیم/ وصّلی ا... علی محّمد 
و آله الطیبین/ در میان نعمت های بزرگ الهی 
که هیچ کس قادر به شمارش آن ها نیست، برخی 
برجستگی های نمایانی دارند که اهل تأمل را 
به شگفتی می رساند و از جمله جذاب ترین این 
نعِم شگفتی ساز، نماز است. ترکیب اذکار نماز، 
ترکیب حرکات نماز، ترتیب اوقــات نمازهای 
واجب و مستحب، تأکید بر تمرکز و حضور قلب 
در آن، تأکید بر مسجدی کــردن آن، تأکید بر 
جمعی کردن آن، الزام پاکیزگی در آن، هم در 
تن و پوشش با دور کــردن نجاست و هم در دل 
و روح با غسل و وضو، الزام به روی آوردن آن از 
-کعبه  مرکزی  کانون  یک  به  جهان  نقطه  هر 
شریف- و بسی نکات و نقاط ظریف و دقیق و 
پرمضمون در این فریضه ممتاز و یکتا، آدمی را 
در برابر این پدیده الهی خیره و مبهوت می کند. 
خداوند این نعمت بزرگ را به ما هدیه فرموده 
است. با آن می توانیم جان خود را پاالیش کنیم، 
می توانیم خود را از گناهان دور کنیم، می توانیم 
ارتباطات بشری را در جامعه خــود، برخوردار 
از معنویت کنیم و بدین وسیله، امن و سالمت 
روانی و رهایی از چالش های ستیزگرانه و بهجت 
و نشاط را نصیب آن سازیم. این هدیه به صورت 
فریضه و تکلیف درآمده است تا دست کم، جامعه 
از حداقل های آن محروم نماند، هدیه ای با این 
وزن عظیم و متقاباًل با کمترین هزینه مالی و وقت 
حقیقتًا درخور سپاس پایان ناپذیر ماست. حضار 
محترم! ما هم در ادای این شکر واجب، قاصر یا 
مقصریم. کارهای زیادی باید بشود که امیدوارم 
عالم مجاهد جناب حجت  االسالم قرائتی ما همه 
را به آن متذکر گردند. والسالم علیکم و رحمة ا.... 

سّیدعلی خامنه ای/20 آذر ماه 1۳۹۸«

...تحلیل روز
  نبی شریفی 

n.sharifi@khorasannews.com

 چرا جانسون پیروز شد  
و کوربین شکست خورد؟ 

کمتر از 4۸ ساعت مانده به انتخابات سراسری 
بریتانیا، بوریس جانسون، رهبر حزب محافظه 
کار سوار بر بلدوزری که روی آن شعار »برگزیت 
انجام شد« نوشته شده بود، دیوار )نمادین( »بن 
بست« را خــراب کــرد. حزب او حاال به بهترین 
نتیجه انتخاباتی از زمان پیروزی مارگارت تاچر 

در انتخابات 1۹۸۷ دست یافته است. 
اما به راستی چرا جانسون پیروز شد؟ یکی از 
ــاران به دلیل  وجود  دالیــل پیروزی محافظه ک
همچون  سخنوری  و  کاریزماتیک  شخصیتی 
بوریس جانسون در جایگاه رهبر این حزب است. 
وجهه ای که ترزا می، نخست وزیر و رهبر پیشین 
حزب محافظه کار از آن برخوردار نبود. جالب 
است که فردی با ویژگی های شخصیتی جانسون، 
پیش از او در انتخابات 2016 آمریکا نتیجه مثبت 
از رای دهندگان گرفته بود. بوریس جانسون چه 
در دوران شهرداری لندن، چه دوران نخست 
وزیری اش، همان قدر بابت کردار و سخنانش در 
رسانه ها حضور داشت که دونالد ترامپ، در صدر 
اخبار بود. شبکه )RTL( در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »پیروزی بوریس جانسون در انتخابات 
پارلمانی انگلیس چه چیزی را افشا می کند؟ 
از دیدگاه آمریکا، پیروزی بــزرگ جانسون در 
انتخابات پارلمانی افشاگر شکاف میان طبقه 
نخبگان و رأی دهندگان اســت. این شکاف به 
قدری اهمیت دارد که نمی توانیم باور کنیم«. اما 
دلیل اصلی پیروزی شگفت انگیز محافظه کاران، 
تمرکز آن ها و مواضع شان درباره حل بحرانی به 
نام »برگزیت«ست. دلیلی که باعث شد طرفداران 
برگزیت از  حزب »کارگر«، »برگزیت« )به رهبری 
فاراژ( و دیگر احزاب، به حزب اصلی خود پشت 
کنند و آرای شان را در صندوق محافظه کاران 
بریزند. تصمیمی که به جهش کرسی های حزب 
حاکم و به دست آوردن اکثریت مطلق انجامید. 
حاال جانسون اعالم کرده است که پس از »سه سال 
اتالف وقت«، برگزیت را تا ۳1 ژانویه به سرانجام 
خواهد رساند. آن هم در شرایطی که دونالد 
ترامپ قول همکاری برای عبور بریتانیا از بحران 

اقتصادی »پسابرگزیت« را داده است.
حال سوال این است که چرا کوربین باخت؟ باخت 
جرمی کوربین که ۳6 سال نماینده حزب کارگر در 
پارلمان بریتانیا بوده و چهار سال از رهبریش بر این 

حزب می گذرد، دالیل متعددی دارد:
الف( بــزرگ ترین دلیل باخت او که باعث شد 
بسیاری از هــوادارانــش در خانه بمانند یا پای 
صندوق بروند و به رقبای محافظه کار یا لیبرال 
دموکرات شان رای دهند، مواضع غیر شفاف 

کوربین دربــاره برگزیت بود. او وعده داده بود 
درصورت پیروزی، یک همه پرسی برای انتخاب 
بین دو گزینه »مذاکره مجدد بــرای برگزیت« 
)خروج از اتحادیه اروپا( یا »لغو برگزیت« برگزار 

کند. موضعی که به مذاق بسیاری خوش نیامد.
ب( کوربین، مردی است که برای خلع سالح 
ــرده بــود و در بسیاری از  هسته ای فعالیت ک
تظاهرات های ضد جنگ و ضد فقر حاضر بوده 
است. دلیلی که باعث شده بود برخی صلح طلبی 

او را خالف منافع ملی بریتانیا بدانند.
 ج( چهره ضد صهیونیست وی نیز در نتایج اخیر 
بی تاثیر نبود. او بارها چفیه بر دوش انداخته و 
از طرفداری حزب ا... و حماس ابایی نداشت. 
ضدیت وی با صهیونیست ها تقریبا علنی شده 
بود و در تهییج یهودیان علیه وی نیز موثر واقع 
شد، چراکه حدود یک سال و نیم پیش، کمیته 
اجرایی ملی  حزب کارگر قطعنامه ای تصویب 
کرد  که بر اساس آن حزب کارگر، بدترین دشنام 
ها را علیه رژیم صهیونیستی مجاز قلمداد می 
کرد. بنابراین اعضای حزب کارگر که از آن تاریخ 
به بعد به توهین به دولت اسرائیل اقدام و آن را به 
عنوان پیرو نازیسم معرفی کنند، در معرض هیچ 
گونه مجازاتی از سوی سران حزب قرار نخواهند 
گرفت و بدیهی اســت که ایــن اقــدامــات برای 
البی قدرتمند و متمول صهیونیست خوشایند 

نخواهد بود. 
خالصه آن که پیروزی قاطع محافظه کــاران و 
اجرای نه چندان دور توافق برگزیت، همزمان 
باخت هم برای دولت جانسون به حساب می آید، 
چراکه حزب ملی اسکاتلند نیز با افزایش 1۳ 
کرسی نسبت به انتخابات پیشین و کسب 4۸ 
کرسی، حاال گام بلندی را برای اهداف جدایی 
ــت. ایــن پــیــروزی به  طلبی خــود بر خواهد داش
معنای تقویت موج ملی گرایی در کشور اسکاتلند 
است. نیکوال استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند 
گفته که باید به اسکاتلند حق انتخاب دوباره داد. 
همه پرسی استقالل اسکاتلند از بریتانیا در 1۸ 
سپتامبر 2014 برگزار شد که بیش از 50 درصد 
مردم این کشور با آن مخالفت کردند. با وجود این، 
حزب ملی اسکاتلند امیدوار است که با اجرای 
برگزیت توسط بوریس جانسون، برایند عالقه 
حداکثر مردم این کشور برای بقا در اتحادیه اروپا 
با موج پیشین ملی گرایی، این بار به استقالل این 
کشور منجر شود. همه پرسی مجدد پس از تایید 
پارلمان محلی، نیاز به تایید پارلمان بریتانیا دارد 
که اکثریت اش با حزب جانسون است . از طرفی، 
جانسون هنوز نتوانسته راه حلی بــرای ایرلند 
شمالی و مرز آن با جمهوری ایرلند در راستای 
توافق برگزیت بیابد. به نظر می رسد محافظه 
کاران این بار برخالف دیوید کامرون، اجازه همه 
پرسی را به اسکاتلند نخواهند داد و ایرلندی ها را 
هم برای ارتباط با همسایه جنوبی شان تحت فشار 
خواهند گذاشت. اما اجرای برگزیت امید تجزیه 
طلبان برای اجرای دومینو وار آن در اسکاتلند و 
ایرلند شمالی را زنده کرده است.به نظر می رسد 

فصل جدید چالش های بریتانیا در راه است.

نصرا...: اگر اسرائیل به ایران حمله کند، خود ایران پاسخ خواهد داد 

دبیر کل حزب ا... لبنان ، اظهارکرد:  برخی فکر 
می کنند که اگر به ایران حمله شود، این کشور 
بــرای پاسخ، به حمله با متحدان خود متوسل 
خــواهــد شــد و از آن هــا کمک خــواهــد گرفت. 
می خواهم این جا اطالعات دقیقی به شما بدهم. 

هرکسی به ایران حمله کند، خود این کشور به 
تنهایی پاسخ آن را خواهد داد. ایــران کشوری 
نیست که سکوت اختیار و تنها به متحدانش تکیه 
کند. اگر اسرائیل بخواهد به ایران حمله کند، 

ایران خود پاسخ اسرائیلی ها را خواهد داد. 
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مذاکرات آمریکا و طالبان که پس از ۹ دور توسط 
ترامپ به دلیل حمالت کابل متوقف شده بود، در 
هفته گذشته از سرگرفته شد اما بار دیگر متوقف 
شده است، برخی می گویند که حمله طالبان 
به پایگاه نظامیان آمریکایی در بگرام دلیل این 
توقف بــوده است.»زلمی خلیل زاد« نماینده 
ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان یک روز پس 
از حمله طالبان به بزرگ ترین پایگاه نظامیان 
آمریکایی در بگرام در توئیتر واکنش نشان داد.

خلیل زاد نوشت: »ما توقف کوتاهی می کنیم تا 
آن ها )طالبان( با رهبران خود مشورت کنند.« به 
گفته خلیل زاد، طالبان باید نشان دهد که تمایل 
به صلح دارد.طالبان دو خودروی بمب گذاری 

شده را در حالی که مذاکرات آمریکا و طالبان در 
قطر ادامه داشت در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام 
و در مقابل کلینیک کره  ای ها منفجر کردند، 
جدای از بحث طراحی و چگونگی اجــرای این 
حمله در محیط کامال امنیتی و محافظت شده 
بگرام و حتی بدون توجه به تلفات و خسارت های 
ناشی از این حمله، آن چه مهم به نظر می رسد 
زمان و مکان وقوع آن است.با این حال، »سهیل 

شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
قطر نیز در توئیتر خود خبر داده است که زلمی 
خلیل زاد و مالبرادر شب پنج شنبه )21 آذر( 
دیدار کردند و قرار شد پس از یک توقف دو طرف 
به مذاکرات خود ادامــه دهند.سخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان درباره توقف مذاکرات جزئیات 
بیشتری ارائه نکرده است.کارشناسان معتقدند 
این که افراد طالبان درست همزمان با مذاکرات 

این حمله را انجام داده و هدف خود را پایگاه 
نیروهای آمریکایی قرار می دهند یک پیام اساسی 
برای مذاکرات صلح دارد؛ آن پیام این است که 
طالبان اگر مذاکره می کند، معنای این مذاکره 
یا حتی توافق، "آتش بس" نیست.گروه طالبان 
می توانست این عملیات را در جای دیگر و در 
مقابل اهداف دیگر از جمله نیروهای نظامی افغان 
انجام دهد اما انتخاب پایگاه بگرام به عنوان هدف 
حمله در واقع پیام مهم دیگری است مبنی بر این 
که هدف طالبان در نهایت نیروهای خارجی است 
و اگر با آمریکا مذاکره می کند این مذاکره به معنای 
"آشتی" هم نیست و به قول خودشان جهاد در 

مقابل خارجی ها را ادامه خواهند داد.

نمای روز 

اعدامی که عراق را تکان داد
 روز پنج شنبه صحنه هایی در فضای مجازی منتشر 
شد که کشتن یک جوان 1۶ ساله و آویــزان کردن 
جسد او از یک تیر برق در میدان الوثبه بغداد را نشان 
می داد؛ اعدامی خشن که توسط معترضان صورت 
گرفته است. این صحنه افکار عمومی عراق را تکان 
داده است.مرجعیت، نخست وزیر و بسیاری از گروه 
ها و شخصیت های سیاسی به این حادثه واکنش 
نشان داده اند. این جوان به این دلیل کشته و از تیر 
برق آویخته شده که گروهی از معترضان مدعی 
هستند وی از منزل خود به سمت گروهی از تظاهرات 
کنندگان در میدان الوثبه تیراندازی کرده است؛ 
ادعایی که مشخص نیست تا چه میزان صحیح است.

این نگرانی وجود دارد که اگر از این گونه اقدامات 
خودسرانه، به سرعت پیشگیری و به جدیت محکوم و 
با عوامل آن برخورد قاطعانه نشود، آغاز فصلی جدید 

و وحشتناک از ناامنی در عراق خواهد بود.

فصل جدید چالش های بریتانیا 
اگر جرمی کوربین  نخست وزیــر انگلیس می 
شد، برای منطقه غرب آسیا خیلی بهتر بود.حاال 
باید بیشترمنتظر توطئه های مشترک انگلیس 
و آمریکا باشیم. ژولیدگی و پیر بــودن جرمی 
کوربین، رهبر حزب کارگر خود نکته منفی بود. 
ضدیت وی با صهیونیست ها نیز که تقریبا علنی 
شده بود در تهییج یهودیان علیه وی موثر بود. 
نتیجه رقم خورده از یک نظر برای ایران هم مهم 
بود. شاید فرصتی تکرارنشدنی برای بهبود روابط 
لندن-تهران از دست رفت. اگر قرار بود روزی این 
رابطه حالت عادی به خود بگیرد، کوربین با سابقه 
حمایت از حـــزب ا... و فلسطین و مجری گری 
در شبکه پرس تی وی شاید بهترین گزینه بود. 
او حاال نه تنها نخست وزیر نشده، بلکه ظاهرا به 
زودی از ریاست حزب هم کنار می رود.از سوی 
دیگر، احیای ملی گرایی، عموما به معنی احیای 
جریان های استقالل طلب است. همان طور که 
انگلیسی ها به جدایی از اروپا رأی داده اند، رأی 
اسکاتلندی ها و ایرلندی ها هم به جدایی از لندن 
گرایش دارد. در هر دو منطقه احزاب ضداتحاد با 
لندن، با اقبال گسترده روبه رو شده اند. جانسون 
هرچند ظاهرا خود را از کالف برگزیت رها کرده، 
اما احتماال در ماه های آینده باید با درخواست 
اسکاتلندی ها و شاید ایرلندی ها برای نظرسنجی 
استقالل دست و پنجه نرم کند. امــروز ترامپ 
نیز برای پیروزی رفیقش شادمانی کرد. وقتی 
پوپولیست ها زمــام کار را از دست میانه رو ها 
بگیرند، طبیعی است که پوپولیسم زبان و طرز فکر 
غالب می شود. البته جانسون طرفدار »برگزیت 
نرم« )خــروج همراه با توافق( و ترامپ طرفدار 
»برگزیت سخت« )خــروج بدون توافق( است و 
بین موضع این دو نسبت به موضوع برگزیت، 
تفاوت وجود دارد و احتماال در هفته های آینده 
و در صــورت اصــرار جانسون بر تحقق برگزیت 
نــرم شاهد منازعه ترامپ و جانسون خواهیم 
بود. هرچندحتی در صورت تحقق برگزیت نرم، 
همچنان بحران های اقتصادی در انگلیس، از 
جمله کوچک شدن اقتصاد این کشور و کاهش 
رشد اقتصادی و نیز اعتراضات مدنی و سیاسی 

دامنه دار به قوت خود باقی خواهند ماند.

تحلیل روز

خادم-سرانجام پس از کناره گیری و گرفتار 
شدن سه نخست وزیــر در دام »برگزیت«، مردم 
بریتانیا پای صندوق ها رفتند و با رای گسترده به 
حزب محافظه کار، برای دومین بار به برنامه خروج 
کشورشان از اتحادیه اروپا »آری« گفتند. بوریس 
جانسون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار در 
نطق پیروزی اش گفت: »ما این کار را انجام دادیم 
و این »طلوعی جدید« برای کشور بود.« اشاره ای 
به سخنان تونی بلر، نخست وزیر اسبق بریتانیا از 
حزب کارگر، زمانی که در سال 1۹۹۷ در انتخابات 
به پیروزی رسید. از زمان پیروزی مارگارت تاچر 
در انتخابات 1۹۸۷ اولین بار است که محافظه 
کاران اکثریت قاطع کرسی های پارلمان را از آن 

خود می کنند. در انتخابات پارلمانی بریتانیا ، 
حزب محافظه کار به رهبری جانسون از مجموع 
۶۵۰ کرسی پارلمان به 3۶4 کرسی دست یافت 
)4۷ کرسی بیشتر از انتخابات 2۰1۷( و اکثریت 
مطلق را به دست آورد. درواقــع پیروزی بوریس 

جانسون هــم از 
تاریخی  لــحــاظ 
ــرای حـــزب او  ــ ب
ــود و  بی سابقه ب
هم به او اختیار 
عمل الزم برای 
ــــش بـــــردن  ــی ــ پ
برگزیت را داد.

حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین با کسب 
2۰3 کرسی و از دست دادن ۵۹ کرسی خود، 
بدترین نتیجه انتخابات در ۸4 سال گذشته را 
تجربه کرد. حزب »ملی اسکاتلند« با افزایش 13 
کرسی، صاحب 4۸ کرسی در پارلمان آینده شد 
و »لیبرال دموکرات«ها نیز توانستند 11 کرسی 
را در پارلمان بریتانیا به خود اختصاص دهند. 24 

کرسی دیگر هم به سایر احزاب رسید.

شادی ترامپ، غم کوربین	 
با اعالم نتایج انتخابات دونالد ترامپ در توئیتی 
نوشت: »به بوریس به خاطر این پیروزی بزرگ 
تبریک می گویم! بریتانیا و ایاالت متحده اکنون 
می توانند بعد از برگزیت، آزادانه به انعقاد قرارداد 
جدید تجاری بپردازند.« در مقابل جرمی کوربین، 
رهبر حزب کارگر پس از اعــالم نتایج انتخابات 
پارلمانی بریتانیا گفت: »من هدایت حزب را دیگر 
ــت.« او  در هیچ انتخاباتی برعهده نخواهم داش
با این حال تاکید کرد که تا زمان بحث و بررسی 
درباره نتیجه رای گیری و سیاست آینده حزب از 
سمت خود کنار نخواهد رفت. این در حالی است 
که به دنبال نتیجه ضعیف حزب کارگر در انتخابات 
روز پنج شنبه بسیاری خواستار کناره گیری فوری 
جرمی کوربین شدند. پیروزی بوریس جانسون و 
حزب محافظه کار 
انــتــخــابــات  در 
پارلمانی بریتانیا به 
معنای موفقیت او 
در عرصه برگزیت 
ــود.  ــی ش تــلــقــی م
ــانـــســـون، پس  جـ
از اعـــالم پیروزی 

حــزب اش در انتخابات پارلمانی گفت: »نتیجه 
ــت. ما  بــه معنای تحقق برگزیت اس انتخابات 
سیاستمداران سه سال گذشته را به باد دادیم 
اما اتالف وقت دیگر کافی است، مردم خواستار 
اجــرای برگزیت هستند و من تا 31 ژانویه )11 
بهمن(این کار را انجام خواهم داد.« در این باره 
چندین سناریو محتمل است. اول آن که جانسون 
بار دیگر توافق پیشین خود با اتحادیه اروپا را به رای 
گذاشته و آن را اجرایی کند.دوم؛ بار دیگر مذاکرات 
با اروپا از سر گرفته شود که به نظر می رسد اروپا نیز 
در این زمینه چراغ سبز نشان داده است.برخی 
خبرها حاکی است رهبران اروپــا قصد دارنــد به 
"میشل بارنیه" مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا 
در امور برگزیت، ماموریت دهند تا درباره روابط 
اقتصادی اتحادیه با بریتانیا پس از خروج این 
کشور از جمع 2۸ کشور عضو، مذاکره کند و 
سوم؛ وقوع برگزیت بدون توافق در تاریخ مقرر 
یعنی 31 ژانویه 2۰2۰ است.با این حال جانسون 
راه دشواری را در اجرای برگزیت پیش رو دارد.
موضوع امنیت مرزی به ویژه در ایرلند شمالی، 
جدایی طلبی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی و 
مخالفت آن ها با اجرای برگزیت، آثار اقتصادی و 
پیچیدگی روابط اقتصادی میان بریتانیا و اتحادیه 
اروپا چالش های جدی جانسون بر سر اجرای 
برگزیت است."نیکوال استورجن" وزیر اول و رهبر 
حزب ملی اسکاتلند پس از پیروزی جانسون اعالم 
کرد: ما خواهان برگزیت نیستیم، مردم اسکاتلند 
باید درباره آینده خود حق انتخاب داشته باشند.
این شرایط سبب شده برخی کارشناسان درباره 
چند پارگی بریتانیا پس  از اجرای برگزیت هشدار 
دهند و جدایی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را 

بهای چنین اقدامی بدانند.

   دکتر حامد رحیم پور
international@khorasannews.com

قطار برگزیت روی ریل افتاد 
جانسون در انتخابات پارلمانی انگلیس به پیروزی تاریخی دست یافت. لندن چگونه 

ازاتحادیه اروپا جدا خواهد شد؟ 

توئیت روز 

ــد تــرامــپ،  ــال دون
جمهور  ــس  ــی رئ
آمــریــکــا روز پنج 
شنبه رکورد خود 
در تعداد توئیت و  
ری توئیت در یک 
شکست:  را  روز 
تــوئــیــت و   123

ری توئیت در 24 ساعت. رکورد قبلی او 1۰۸ توئیت 
و ری توئیت در یک روز بود.

توقف برای مدت نامعلوم 
آمریکا باز هم مذاکرات با طالبان را متوقف کرد. آیا حمله به پایگاه نظامی آمریکایی ها در 

»بگرام« تاثیر داشته است؟ 
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چهره ها و گفته ها 

اخبار

تذکر الریجانی به روحانی درباره 
یک تنخواه غیرمترقبه

در حالی که مطابق ماده 10 قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت، به قوه مجریه اجازه داده 
شده در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه درصدی 
از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه  
گردان خزانه تامین و هزینه کند و تنخواه مذکور 
از محل  صرفه  جویی در اعتبارات یا اصالح بودجه 
تسویه خواهد شد، علی الریجانی رئیس مجلس در 
نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی، مصوبه 
آبان ماه هیئت وزیران در خصوص شرایط تسویه 
تنخواه ماخوذه برای حوادث غیرمترقبه را مغایر با 
قانون فوق دانسته و خواستار اصالح آن ظرف یک 

هفته یا لغو این تصمیم کابینه شده است.

کارت سوخت خودروهای 
اسقاطی سهمیه دارد؟

گــزارش یک مقام مسئول دولتی به تعدادی از 
مدیران ارشد اجرایی نشان می دهد شرکت ملی 
پخش و پاالیش و بیمه مرکزی به عنوان دو نهاد 
مهم دولتی، خواستار دریافت آنالین اطالعات 
ــای اســقــاط شــده از نــیــروی انتظامی ــودروه  خ
 شده اند تا آثار حقوقی اسقاط، روی این خودروها 
اعمال شود که بر اساس دستورات صادر شده، 
مقرر شده نماینده ناجا با همکاری مسئوالن 
وزارت ارتباطات، بررسی الزم را در خصوص نحوه 
ارائــه خدمت مذکور مبتنی بر داده های پایگاه 

اطالعات پایه وسایل نقلیه انجام دهد.

هم حق مردم و هم حق داوطلبان

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان :
اعضای هیئت های اجرایی باید در بررسی سوابق 

ــت داوطـــلـــبـــان،  ــی ــالح و ص
ــت کافی داشــتــه باشند،  دق
 مبادا حق مردم و داوطلبان

 تضییع شود./ایسنا

تخریب ممنوع

مولوی عبدالصمد کریم زایی امام جمعه اهل سنت 
ایرانشهر خطاب به داوطلبان یازدهمین دوره 
ــان گفت: در  ــداران آن ــرف انتخابات مجلس و ط

تخریب انتخابات نباید آخرت و ایمان خود را با 
و تهمت زنی به دیگر افراد و 
داوطلبان خــراب و خود را 

به آتــش دوزخ نزدیک 
کنیم./ایرنا

 گوترش: آمریکا با تحریم ایران
 قطعنامه 2231 را نقض کرده است 

باشگاه خبرنگاران - در حالی که قرار است ۲۸ 
آذر ماه گــزارش دوره ای شــورای امنیت درباره 
قطعنامه ۲۲۳1 قرائت شود؛ مطالعه بند های 
مهمی از این گزارش پیش از انتشار عمومی نشان 
می دهد دبیرکل سازمان ملل، آمریکا را به خاطر 
اعمال تحریم علیه ایران، ناقض قطعنامه ۲۲۳1 
خوانده است.بر این اســاس، آنتونیو گوترش، 
با دلگرم دانستن اینستکس )ســاز و کار مالی 
ویژه برای تبادل مالی( خواهان تجارت مشروع 

اروپایی ها با ایران شد.

آیت ا... رئیسی: تصمیم نظام برای 
مقابله با فساد قاطع و جدی است

ایسنا- رئیس قوه قضاییه با تاکید بر عزم جدی 
نظام در موضوع مبارزه با فساد، گفت: برخی با 
غفلت در داخل کشور و همچنین دشمنان در خارج 
با استفاده از رسانه های خود به موضوع فضای 
فساد در جامعه دمیدند، قصد داشتند این باور را 
در جامعه به وجود آورند که گویا بسیاری آلوده به 
فساد هستند. آیت ا... رئیسی این مهم را مبتنی بر 
مشارکت عمومی دانست و گفت: در این ماموریت 
خطیر تا مردم،طالب،دانشجویان  و آحاد ملت 

مشارکت نکنند این کار به پا نخواهد شد.

ثبت نام 303 داوطلب برای انتخابات 
میان دوره ای خبرگان رهبری 

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به پایان 
مهلت ثبت نام داوطلبان خبرگان رهبری گفت: 
انتخابات میان دوره ای مجلس  ۳0۳ نفر در 
خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند. سید اسماعیل 
موسوی در گفت وگو با ایسنا، افزود: 1۴۴ نفر 
در تهران، ۲۹ نفر در خراسان رضوی، ۳۶ نفر 
در خراسان شمالی، ۳۷ نفر در استان فارس 
و ۵۷ نفر در استان قم برای این انتخابات ثبت 

نام کردند .
در پی درگذشت آیات هاشمی رفسنجانی و آیت ا... 
نصرا... شاه آبادی و میرمحمدی در حوزه انتخابیه 
ــت ا... شاهرودی در خراسان رضوی،  تهران،  آی
آیت ا... حبیب ا... مهمان نواز در خراسان شمالی، 
آیــت ا... اســدا... ایمانی در استان فــارس و آیت 
ا... محمد مومن در استان قم، اولین انتخابات 
ــان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان  ــی م
رهبری در پنج استان تهران، خراسان رضوی، 
شمالی، فارس و قم برای انتخاب هفت نفر برگزار 
خواهد شد.هفته گذشته آیت ا... محمد یزدی در 

قم داوطلب انتخابات مجلس خبرگان شده بود. 
همچنین بر اساس گزارش فارس نماینده آیت ا... 
مصباح یزدی  روز پنج شنبه گذشته با مراجعه به 
فرمانداری مشهد روند ثبت نام این استاد حوزه 
علمیه قم را برای نمایندگی مردم خراسان رضوی 

در مجلس خبرگان رهبری انجام داد.

با برگزاری کنگره و مجمع عمومی 3 حزب اصالح طلب رقم خورد 

روزهای داغ احزاب اصالح طلب 
پنج شنبه گذشته روز پرخبری برای احزاب اصالح 
طلب بود، روزی که کنگره حزب های اتحاد ملت و 
نیز ندای ایرانیان با حضور چهره های سرشناس 
اصــالح طلب برگزار و اعضای شــورای مرکزی 
این احزاب انتخاب شدند. دو حزبی که با ثبت 
نام برخی چهره های شان در انتخابات مجلس، 
کم کم خود را برای تهیه فهرست های انتخاباتی 
در جریان اصالح طلب آماده می کنند. دیروز نیز 
مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه پزشکی 
کشور با حضور برخی فعاالن سیاسی اصالح 

طلب برگزار شد. 

خــرازی: ندا، نماد صداهای خفته و ناگفته 	 
یک ملت است

به گــزارش ایسنا، سید محمدصادق خــرازی 
دبیرکل حزب نــدای ایرانیان روز پنج شنبه در 
پنجمین کنگره تشکیالتی ایــن حــزب گفت: 
بدخواهان کج اندیش و فرصت طلبان هرکدام به 
شکلی برای منکوب کردن یکی از ماندگارترین 
تشکیالت سیاسی تاریخ مؤثر ایران یعنی جمعی 
جوان فرهیخته و خودباور، تاختند. وی افزود: 
کنگره پنج سالگی ندای ایرانیان در شرایطی 
ــران در گرفتاری و  برگزار می شود که مــردم ای
سختی زندگی می کنند و ما مسئولیت داریم. 
هدف از تشکیل ندای ایرانیان این بود که بتوانیم 
صادقانه با مردم ایران سخن  گوییم. هدف ما از 
حزب شدن این بود که ساخته  و پرداخته قدرت 
و مافیا نباشیم. هدف و انگیزه ما از داشتن چنین 
ــان مقدس  حزب و تشکیالتی این بــوده که آرم
شهیدان و مجاهدان فی سبیل ا... این سرزمین 
که نزدیک به یک قرن و اندی است که عطر آن در 
شبستان این سرزمین می پیچد با آرمان جوانان 
این سرزمین که پیشرفت، آبادی و آزادی است، 
پیوند داشته باشد. هدف ما این نیست که فقط 
مجیز گوی قدرت و تکریم کننده افرادی باشیم 
که تریبون دارند و می توانند نقش آفرینی کنند اما 
امروز سکوت کرده اند. وی تاکید کرد: حزب ندا 

نماد صداهای خفته و ناگفته یک ملت و اندیشه 
خفته در سینه است. وی همچنین گفت: در این 
شش سال مردمی که به اصالح طلبان اعتماد 
کردند، پاسخ مناسبی دریافت نکردند. بهترین، 
شایسته ترین و مخلص ترین نیروهایی که برای به 
قدرت رسیدن دولت تالش کردند، خانه نشین 
شدند. افرادی که از خود مایه گذاشتند اما  همین 
دولت به آن ها بی توجه بودند و افرادی را در رأس  
قدرت قرار دادنــد که هیچ نسبتی با اصالحات 
ندارند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، در پنجمین 
کنگره حزب ندای ایرانیان چهره هایی همچون 
ــرازی، امیر شهال، شهاب  سیدمحمدصادق خ
طباطبایی، مجید فراهانی، کاوه قدیری و... به 
عنوان اعضای اصلی سومین شورای مرکزی حزب 
انتخاب شدند. همچنین با رای اعضای شورای 
مرکزی منتخب کنگره، سید محمد صادق خرازی 
باردیگر به عنوان دبیرکل و مجید فراهانی به 
عنوان رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان 

انتخاب شدند.

رئیس دولت اصالحات: انتخابات عرصه مهم 	 
حضور اصالح طلبانه مردم در صحنه است

همچنین به گزارش فرارو، رئیس دولت اصالحات 
در پیامی به پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت  که 

توسط آذر منصوری قرائت شد، با تاکید بر این 
که »انتخابات عرصه مهم حضور اصالح طلبانه و 
مدنی مردم در صحنه است« گفت: اصالح طلبان 
اعالم کردند که در انتخابات شرکت می کنند تا 
ان شــاءا... افقی به آینده بهتر به رغم مشکالت 
گشوده شود. وی تاکید کرد: آن سوی جمهوری 
اسالمی که تمنای معارضان است، چیزی جز 
آشوب و خشونت و ویرانی میهن و فراهم آمدن 
زمینه حضور و استیالی تحقیرآمیز بیگانگان و 
عوامل آنان بر ملت و تجزیه کشور یا استقرار یک 
جباریت و دیکتاتوری نفسگیر که دین و دنیای 
مردم را ویران خواهد کرد، نیست. وی در پیام خود 
ابراز امیدواری کرد که با گسترده تر شدن میدان 
انتخاب مردم، به سوی مجلسی برویم که »در راس 

امور« خواهد بود.

شکوری راد: آمده ایم که بمانیم	 
به گــزارش ایلنا، علی شکوری راد در پنجمین 
کنگره حزب اتحاد ملت که صبح پنج شنبه با 
حضور چهره های سرشناس از فعاالن سیاسی 
اصالح طلب برگزار شد،  »قانون گرایی، عدالت، 
شفافیت، مشارکت، کارآمدی و اثربخشی، وفاق 
عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی« را اجزای 
حکمرانی خوب دانست و تاکید کرد که کمرنگ 

شدن این ها، اعتماد، به منزله رکن اصلی سرمایه 
اجتماعی را به حداقل می رساند. شکوری راد 
برگزاری چهار نوع انتخابات و انجام همه پرسی در 
امور مهم در قانون اساسی را از ویژگی های ممتاز 
نظام جمهوری اسالمی دانست که به گفته وی راه 
اصالح را همچنان باز نگه  می دارد. وی ادامه داد: 
این راه ازآن رو هنوز مسدود نشده است که رهبری 
نظام همچنان افزایش مشارکت در انتخابات را 
مهم ترین ضامن بقا و امنیت نظام می داند و چنین 
است که رأی مردم همچنان می تواند ارزشمند و 
اثرگذار باشد. وی تاکید کرد: با توکل بر خدا و تکیه 
بر حمایت مردمی که عهد کرده ایم جز برای تقلیل 
مرارت و بهروزی و رفاه آن ها نکوشیم، ما آمده ایم 
که بمانیم در پنجمین کنگره سراسری حزب اتحاد 
ملت انتخابات سومین دوره شورای مرکزی این 
حزب برگزار شد و علی شکوری راد برای سومین 
دور پیاپی در سمت دبیرکلی باقی ماند. شورای 
مرکزی این حزب متشکل از ۳0 نفر شامل چهره 
ــالح طلب همچون هادی  هــای سرشناس اص
خانیکی، آذر منصوری، مرتضی مبلغ، حمیدرضا 
جالیی پــور، سید عماد خاتمی )فرزند رئیس 
دولت اصالحات(،  سعید شریعتی، سیدمحمود 
میرلوحی و... است. در کنگره این حزب چهره 
ــالح طلبی همچون مجید انصاری،  هــای اص
بهزاد نبوی، موسوی الری، فاطمه کروبی و پروانه 

سلحشوری حضور داشتند.

مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه 	 
پزشکی

همچنین به گــزارش ایرنا صبح دیــروز بیست و 
هفتمین مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعه 
پزشکی نیز با پیام رئیس دولت اصالحات برگزار 
شد. در این مجمع »محمدرضا ظفرقندی«، رئیس 
انجمن اسالمی جامعه پزشکی کشور، »مصطفی 
تاج زاده«  و »فرشاد مومنی« به بیان نقطه نظرات 
خود درباره مشکالت امروز ایران و راه های گذر از 

آن ها پرداختند.

ویژه های خراسان  

۸۵ درصد جان باختگان حوادث اخیر غرب تهران در تجمع های اعتراضی حضور نداشتند 
دبیر شورای عالی امنیت ملی که پنج شنبه گذشته برای دلجویی 
و سرکشی از خانواده تعدادی از جان باختگان حوادث اخیر به 
شهرستان های غرب استان تهران  رفته بود، گفت: بیش از ۸۵ 
درصد از جان باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان های تهران 
در هیچ یک از تجمع های اعتراضی حضور نداشته اند و به صورت 
مشکوک با سالح های سرد و گرم غیر سازمانی کشته شده اند 
بنابراین اجرای پروژه کشته سازی از سوی معاندان در این منطقه 
قطعی است.به گزارش میزان، دریابان شمخانی در این دیدار ها 

که در جوی صمیمی انجام شد، ضمن دلجویی از خانواده جان 
باختگان از عزم مسئوالن نظام بر ای ترمیم سریع خسارت ها و 
کاهش آالم خانواده  محترم شهدا و جان باختگان حوادث اخیر 
خبر داد و تاکید کرد: الزم است از همه ظرفیت های ملی برای 
تسریع در انجام این وظیفه ملی استفاده شود.شمخانی با بیان 
این که رسیدگی به این امور بر عهده کمیته های ویژه با مسئولیت 
استانداران گذاشته شده است، گفت: استانداران سراسر کشور با 
توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و تدابیر اعالم شده ایشان 

و همچنین اختیارات ویژه ای که از طرف رئیس جمهور محترم 
به آن ها واگذار شده باید با اقدامات جهادی، ضمن رسیدگی 
سریع به وضعیت خانواده شهدا و جان باختگان، با برنامه ای 
دقیق و هماهنگ برای جبران و ترمیم خسارت های وارد شده 
به مردم اقدام کنند.  یکی از خانواده هایی که شمخانی به آن ها 
سرزد خانواده مرحوم حسینی امامقلی بود که در منطقه محروم 
سرآسیاب مالرد ساکن و کارگر ساختمانی بوده و روز شنبه ۲۶ 

آبان ماه در حاشیه تجمعات اعتراضی با سالح سرد کشته شد.
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فناوریجامعه  قرص، کلوچه و شرح یک جنایت
 ماجرای  اقدام خرابکارانه  افرادی که پس از تولید و  بسته بندی، در کیک ها و کلوچه ها قرص جاسازی کردند 

محمد جواد رنجبر- از روز چهارشنبه تصاویر 
و خبرهایی از جاسازی قرص و کپسول در کیک 
و کلوچه چند کارخانه تولیدی ایرانی در فضای 
مجازی دست به دست می شود؛ تصاویری که 
بیشتر مربوط به مدارس است و نشان دهنده 

یک تهدید برای دانش آموزان.
به گزارش خراسان، این موضوع از پنج  استان 
سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان،ایالم 
و آذربایجان غربی گزارش و باعث بروز نگرانی 
هایی برای مردم شده است و گفته می شود با 
هدف ضربه به صنایع غذایی کشور انجام شده 
است.این موضوع حتی مسمومیت تعدادی 
از کودکان مصرف کننده ایــن کیک ها را در 
پی داشته و طبق گفته مدیراورژانس کرمان 
هفت کودک در این استان کارشان به مراکز 
درمانی کشیده شده است.ضیاءالدینی مدیرکل 
سالمت و تندرستی وزارت آمــوزش و پرورش 
چهارشنبه گذشته در این باره به فارس گفت: 
به ما گزارش هایی رسیده اســت و وقتی این 
گزارش ها را دریافت کردیم، به وزارت بهداشت 
ــن کــه حــراســت آمـــوزش و  نامه زدیــم ضمن ای
پرورش برای پیگیری و هماهنگی بخش های 
مربوط از موضوع مطلع شد. این قرص ها بیشتر 
استامینوفن، آنتی هیستامین و رانیتیدین بود و 

گزارشی از مسمومیت دانش آموزان نداشتیم.

شناسایی عوامل مشکوک        
آن طور که »بهلولی« مدیر بازرسی و نظارت اتاق 
اصناف سیستان و بلوچستان گفته، عوامل 
توزیع کیک های حــاوی قرص در این استان 
شناسایی شده اند و این کیک ها از مغازه ها 
و بــازار جمع آوری شده است.همچنین ایرنا 
به نقل از رئیس مرکز بهداشت چابهار اعالم 
کرد یک انبار کیک و شکالت حــاوی بیش از 
۳۰ هزار کیک مشکوک به جاسازی قرص در 
این شهرستان تا بررسی های دقیق پلمب شد.

تکذیب و تایید وزارت بهداشت       
در این بین  کیانوش جهانپور مدیر کل روابط 
عمومی وزارت بهداشت، چهارشنبه گذشته در 
پخش زنده شبکه خبر گفت: موضوع پیدا شدن 

قرص در کیک از این لحاظ که نظارت بر تولید و 
مواد غذایی به نحو مطلوب نبوده تقریبا به هیچ 
وجه صحت ندارد و این موضوع مربوط به حوزه 
پلیس فتا و نیرو های انتظامی است و در مجموع 
پیدا شدن قرص در کیک شایعه است و وجود 

قرص در کیک امکان پذیر نیست.

اقدامی عمدی و خرابکارانه       
اما دو روز بعد یعنی روز جمعه، وی این خبر 

را تایید کرد و گفت: وجــود قرص و کپسول 
ــدون تغییر  کامال سالم و دســت نــخــورده و ب
رنگ یا تغییر در قوام آن در بسته بندی برخی 
محصوالت کیک، ویفر و ... منسوب به ۱۲ 
برند تولیدی، نشان می دهد که این موارد 
عمدی بــوده و بعد از تولید، در سطح عرضه 
به روش های مختلف در برخی بسته ها قرار 
گرفته است. به گزارش ایسنا، جهانپور افزود: 
آن چــه مشخص اســت قــرص و کپسول بعد 

از خط تولید و در سطح عرضه و در اقدامی 
خرابکارانه، هدفمند و سازمان یافته به بسته 
بندی تعدادی از محصوالت وارد شده و مشکلی 
در سطح خطوط تولید و بسته بندی و حتی 
عرضه کالن از مسیر شرکت های پخش مجاز 
و رسمی مشاهده نشده است.همچنین در 
حالی که بنا بر گزارش ایرنا، مدیرکل نظارت 
برفراورده های غذایی وزارت بهداشت اعالم 
کرده مــواردی که گــزارش شده شامل قرص 
و کپسول های مختلف از جمله قرص برنج یا 
ترامادول و در مواردی آنتی بیوتیک بوده   که 
در داخل کیک های چند برند معروف جاسازی 
شده اســت، مدیر کل روابــط عمومی وزارت 
از  گزارشی  تاکنون)دیروز(  گفته  بهداشت 
وجود داروهــای مخدر یا قرص برنج در نمونه 
های ارسالی نداریم، داروهــای بررسی شده 
اغلب داروهای خانگی از جمله استامینوفن، 
ــن،  بــروفــن، ســیــتــریــزیــن، هــیــدروکــســی زی
متوکلوپرامید و حتی بلیستر خالی بوده و به 
نظر می رسد ایجاد رعب و وحشت و تخریب 
وجهه صنایع غذایی به طور عام هدف آن ها 

بوده است.

گفت وگو
   

امروز شهاب باران می شود

یک کارشناس نجوم با بیان  این که امروز یکی از 
بارش های مهم شهابی اتفاق می افتد، تصریح 
کرد:  امروز شنبه بارش شهابی در آسمان ایران 
قابل رویت است و ارتفاع نسبتا باالی کانون بارش 
شهابی موجب می شود برخالف دیگر بارش های 
شهابی قبل از نیمه شب نیز شهاب هایی از این 
بارش را بتوان دید. وی با بیان این که می توان 
صد شهاب این بارش شهابی را در ساعت رصد 
کرد، افزود: پیش بینی می شود اوج این بارش 
حدود ساعت ۴ عصر شنبه ۲۳ آذر 98 رخ دهد. 

 انتصاب ژن های خوب 
در وزارت بهداشت ممنوع

معاون توسعه وزارت بهداشت طی نامه ای انتصاب 
ژن هــای خوب در این وزارتخانه را ممنوع اعالم 
کــرد.بــه گــزارش فــارس، سید کامل تقوی نژاد 
طی نــامــه ای خطاب به معاونان ایــن وزارتخانه 
شرایط  پزشکی  علوم  دانشگاه های  روســـای  و 
انتصاب و نقل و انتقال مدیران را اعالم کرد.بر این 
اساس، نصب افراد در پست هایی که در ساختار 
ــان و آمــوزش  و تشکیالت وزارت بهداشت، درم
پزشکی و همچنین دانشگاه ها تعریف نشده است 
در قالب ابالغ انشایی از وجاهت قانونی برخوردار 
نیست.در این بخشنامه همچنین آمده است کلیه 
همکاران قبل از صدور هرگونه حکم و ابالغ مدیران 
کل معاونان و مشاوران و نفرات اول بعد از خود، در 
دستگاه اجرایی ضمن کسب نظر مراجع مربوط، 
نظر و تایید نهایی مقام وزارت را دریافت کنند و 
تاییدنشدن ایشان منجربه لغو حکم صادر شده 
خواهد شد.بر اساس این نامه، با توجه به شرایط 
انتخابات  از  قبل  سیاسی  جو  و  کشور  حساس 
مجلس ، هرگونه نقل و انتقال و انتصاب مدیران 
ارشد در سطح استان ها که با فشار سیاسی و در 
راستای حمایت از جریان خاصی و توسط فرد یا 
جریان سیاسی محلی مورد بهره برداری قرار گیرد 

مطرود و غیر قابل قبول است.

شوخی ها با سورپرایز عجیب وزیر

محمد جواد رنجبر- وزیر جوان که از چند روز 
پیش وعــده سورپرایز تــازه ای را بــرای روز پنج 
شنبه به مردم داده بود، عصر پنج شنبه گذشته 
از آن رونمایی کرد؛ سورپرایزی که خالف انتظار 
بسیاری از کاربران بود و منجر به واکنش های 
متفاوت آن ها شد. به گزارش خراسان، در حالی 
که تعداد زیادی از مردم انتظار داشتند خبر ویژه 
ای از وزیــر ارتباطات بشنوند،  آذری جهرمی 
از  ویدئویی  انتشار  با  گذشته  شنبه  پنج  عصر 
عملیاتی شدن ارسال بسته پستی با پهپاد، در 
توئیتر خود از »پست+« رونمایی کرد و نوشت: 
»ما به جای صحبت، چند کار انجام دادیم که از 
آلودگی شهرها جلوگیری کنیم. ارسال بسته با 
پهپاد ماشین، موتوربرقی و...؛ همچنین به این 
مناسبت، ارسال نامه در پست روز شنبه ۲۳ آذر 

رایگان است.«

واکنش های انتقادی و طنز کاربران       
ــد کـــاربـــران شبکه های  ــرا بــاعــث ش ــاج ایـــن م
اجتماعی   به حرکت آذری جهرمی واکنش های 
منفی و طنز نشان دهند که تعدادی از آن ها در 

ادامه آمده است:
* سید محمود رضوی تهیه کننده سینما با انتشار 
توییتی نوشت: شوخی زشتی با مردم کردید! در این 

اوضاع سرکار گذاشتن مردم بی معنی بود!
* واااای آقای جهرمی چقدر سورپرایزتون هیجان 

انگیز بود!
 * بین این همه بد بختی و دغدغه مردم تفریح 

خوبی انتخاب نکردید.
* هی می گفتی سورپرایز این بود سورپرایز؟

* از شدت شوک زیر سرم هستم.
 * ببین دلخوشی وزیر یه مملكت چیه تو رو خدا!
* سورپرایز جهرمی مثل کادوهای بابام واسه 
تولدم بود، هر سال بهم یه سوئیچ ماشین با روبان 
روش میده و میگم ماشین برام گرفتی؟ میگه 
 نه روبان رو باز کن با سوئیچ تو خونه یه دور بزن.
*االن با این سورپرایز وزیر دوست داشتنی مون 

بعد از دانمارک خوشحال ترین کشور جهانیم.
* ۴ ساله کارت ملی سفارش دادم هنوز با موتور 
 نیومده، حاال قــراره از این به بعد با پهپاد نیاد 
* جناب وزیر االن این سورپرایزتون بود؟ یک 

هفته باید منتظر این می بودیم!؟

عضو کمیسیون بهداشت در گفت وگو با خراسان:

نهادهای نظارتی و امنیتی در حال پیگیری موضوع هستند

محمد اکبری- بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس در گفت وگو با خراسان درباره ماجرای قرص های مشکوک 
در کیک و کلوچه ها اظهار کرد:طی هفته گذشته  در این زمینه 
پیگیری هایی داشتیم و این مسئله از سوی  ریاست سازمان غذا و 
دارو تایید شد و نهاد های نظارتی امنیتی همچنان در حال پی گیری 
ابعاد آن هستند.وی افزود: باید پخش معتبر و ثبت شده ای را در بحث 
توزیع خوراکی و آشامیدنی همانند آن چه در پخش دارو در کشور 
داریم ایجاد کنیم تا همانند آن کامال قابل رصد و انبارهای آن ها 
مشخص باشد.بنیادی تاکید کرد: به عقیده ما بودجه 99 باید شروع 
آن باشد که شرکت های توزیع کننده مواد غذایی کامال شناسنامه 
دار شوند تا مغازه دارها فقط از این شرکت ها خرید کنند.وی تصریح 
کرد: البته قرص هایی که تا االن آنالیز شده ترکیبات خطرناکی 

نداشته و اجزایی چون »استامینوفن« و »را نیتیدین« در آن به دست 
آمده است. در یک نمونه هم »کلرودیاز پوکساید« که یک آرام بخش 
ضعیف است دیده شده اما این که چرا چنین قرص هایی در کیک 
دو کارخانه معتبر قرار گرفته همچنان محل بررسی است.نماینده 
کاشمر در مجلس خاطرنشان کرد: براساس گزارش های انجام شده، 
بسته بندی این کیک ها بعد از تولید مجدد باز و این قرص ها در آن قرار 
داده شده است یعنی افرادی آن را باز و قرص را  جاسازی کرده اند . از 
این رو این فرضیه ایجاد شده که این افراد قصد آسیب زدن به اعتبار 
این کارخانه ها را داشته اند. وی گفت: تئوری بعدی هم ایجاد جو 
روانی در »امنیت غذایی کشور«  با توجه به شرایط فعلی است که 
البته این مورد در کشورهای دیگر از جمله کشورهای همجوار هم 

طی سال های گذشته دیده شده است. 
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مهدی فــخــیــم زاده در برنامه 
»فرمول یک« در پاسخ به سوالی 
ــن کــه در جشنواره  دربـــاره ای
سی وچهارم فجر، مانع جایزه 
گرفتن فیلم »بادیگارد« شده، 

گفته است که موافق فیلم نبوده اما باعث این 
اتفاق نشده است.

ــرداد صــدیــقــیــان دو فیلم  ــه م
ــی  ــردان ــارگ ــه ک ــی« ب ــام ــون »س
میالد صدرعاملی و »عطر داغ« 
در  را  ابراهیمی  علی  ساخته 
نوبت اکران دارد. »سونامی« به 

زودی و »عطر داغ« احتماال اواخر دی ماه اکران 
خواهد شد.

هــایــده صــفــی یــاری تدوین گر 
ــران،  ســرشــنــاس سینمای ایـ
تدوین فیلم »المینور« داریوش 
مهرجویی را به عهده گرفت. این 
فیلم در جشنواره فجر شرکت 

نکرده و برای نمایش عمومی در سینماها آماده 
می شود.

فــاطــمــه گـــــــودرزی هــنــگــام 
تصویربرداری سریال »ایل دا« 
ساخته راما قویدل در خرم آباد، 
ــت چــپ مصدوم  از ناحیه دس
شده و تحت درمان قرار گرفته. 
این سریال 26 قسمتی در حوزه دفاع مقدس در 

حال ساخت است.

ــد ایــــن روزهــــا  ــونـ ــور الـ ــاهـ مـ
مشغول بازی در »عنکبوت« به 
ــرج زاد  کارگردانی ابراهیم ای
است. جزئیاتی از نقش او اعالم 
نشده، اما به نظر می رسد وی 
در نقش یکی از قربانیان قاتل عنکبوتی، جلوی 

دوربین رفته است.

ــی در  ــ ــران ــ ــی ــ فــــــریــــــدون ج
سی وهشتمین جشنواره فیلم 
فجر، به پاس چهار دهه فعالیت 
حرفه ای و موثر در سینما، مورد 
تجلیل قرار می گیرد. او امسال 

اثری در جشنواره نــدارد و فیلم »آشفته گی« را 
آماده اکران دارد.

چهره ها و خبر ها

سینمای جهان

تلویزیون

الناز شاکردوست با فیلم »شبی 
که مــاه کامل شــد« اثــر نرگس 
آبیار، به نمایش خانگی آمده 
ــن فــیــلــم در گیشه  ــت. ایـ ــ اس
تابستان 19 میلیارد فروخت 
و اوایل آذر ماه از طریق قاچاق به فضای مجازی 

رسید.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

نبرد هیجان انگیز سوپراستارها در نامزدهای جشن انجمن بازیگران

شرط آقاخانی برای ساخت »نون.خ«

مهدی فرجی تهیه کننده سریال »نون.خ« از شرط 
ــرای فصل اول ایــن ســریــال در  سعید آقاخانی ب

پرداختن به یکی از قومیت ها سخن گفت.
به گــزارش مهر، سعید آقاخانی در آیین افتتاحیه 
رسمی سریال »نون.خ« اظهار کرد: »ما این جا خیلی 
آرام و راحت کار می کنیم و من از این بابت ممنونم. از 
مردم خوب این منطقه هم تشکر می کنم چون حدود 
12 روز است که این جا هستیم و مردم بی اندازه 
همراه ما بودند.« سپس مهدی فرجی تهیه کننده 
سریال در این مراسم تصریح کــرد: »وقتی سعید 
ــون.خ« را بسازد، گفت  آقاخانی دعــوت شد که »ن
به شرطی می آید که سریال به یکی از قومیت ها و 
جذابیت ها بپردازد و تاکید کرد چون خــودش از 
قوم کرد است، می خواهد به فرهنگ و مردم مناطق 

کردنشین بپردازد.«

خالقان »بازی تاج وتخت« به دنبال 
ساخت یک دنیای ترسناک دیگر

خالقان سریال »بازی تاج وتخت« قصد دارند تریلری 
همچنان بی نام و بر مبنای آثار نویسنده ژانر وحشت 

یعنی »اچ پی الوکرفت« را جلوی دوربین ببرند.
به گزارش صبا، دیوید بنیوف و دی بی وایس خالقان 
سریال عظیم »بازی تاج وتخت« پروژه بعدی خود را 
انتخاب کردند. این زوج موفق صنعت سرگرمی به 
دنبال خروج از دنیای سینمایی »جنگ ستارگان«، 
ــان گرافیکی  ــاس رم قصد دارنـــد پـــروژه ای بر اس
»الوکرفت« تولید کنند. هنوز معلوم نیست که آیا 
بنیوف و وایس خود کارگردانی کار را بر عهده خواهند 
داشت یا نه، اما فیل هی و مت منفردی هم اکنون برای 
نوشتن فیلم نامه این پروژه به خدمت گرفته شده اند. 
رمان گرافیکی »الوکرفت« داستان زندگی اچ پی 
الوکرفت نویسنده آمریکایی ژانر وحشت را دنبال 

می کند.

این روزها که بازیگران خوش چهره و ستاره های 
ــاز، حــرف اول را در سینما و تلویزیون  پــول س
می زنند، بیشتر از قبل شاهد کم رنــگ شدن 
هنرمندان پیش کسوت هستیم. هنرمندانی 
که در دوره خاصی از فعالیت هنری شان، ستاره 
بودند اما کم کم با رویه حاکم بر هنرهای نمایشی، 
طرد و فراموش شدند. غالمحسین لطفی یکی از 
هنرمندان قدیمی  است که مدت ها در سینما و 
تلویزیون از او خبری نبود اما بعد از سال ها به سینما 

برگشته و قرار است در فیلم جدیدی بازی کند.

بازگشت لطفی به سینما	 
غالمحسین لطفی 10 روز پیش به عنوان مهمان 
در برنامه »چهل تیکه« حضور داشت. او در همان 
ابتدای ورود به برنامه از این که فراموش شده 
اســت، حسابی گالیه کرد و با گریه و ناراحتی 
گفت که همه تصور می کنند او نیست و نابود 
شده اما حالش خوب است. دلخوری او باعث شد 
اواسط برنامه هم با یاد رضا بابک به گریه بیفتد 
و از بیکار شدن هنرمندان پیش کسوت انتقاد 
کند. طولی نکشید که بریده ویدئوهای »چهل 
تیکه« با تیترهایی مانند »گریه های غالمحسین 
لطفی اشک مجری را درآورد« در فضای مجازی 
دست به دست شد. گالیه های او باعث شد اهالی 
سینما و تلویزیون یاد او بیفتند که هنوز توانایی 
بازیگری دارد و بعد از پنج سال، پیشنهاد کاری 
تازه ای به او داده شود. دیروز خبر رسید که قرار 
است در فیلم »نارگیل« به تهیه کنندگی ابراهیم 
عامریان که هنوز کارگردانش مشخص نیست، 

یکی از نقش های اصلی را بازی کند.

حکمرانی دیگران در سینما و تلویزیون	 
تلویزیون، سینما و نمایش خانگی هرکدام به 
شیوه خودشان، هنرمندان پیش کسوت را به 
ــا شده اند.  ــده و باعث بیکاری آن ه حاشیه ران
فیلم نامه ها و قصه های ضعیف در سینما، باعث 
شده سرمایه گذاران و کارگردانان با استفاده 
از ستاره ها، مخاطبان را به سینما بکشانند تا 
فیلم شان بفروشد، در نتیجه نقش ها به چهره های 
خاصی می رسد، بعضی از ستارگان همیشه یک یا 
دو فیلم روی پرده در حال اکران دارند یا بعد از پایان 
اکران یک فیلم، به سرعت دوباره با فیلم تازه ای به 
سینما می آیند! پدیده بازیگر – اسپانسر هم سهم 
مهمی در وضعیت فعلی سینما دارد. بعضی از 

بازیگران می توانند برای ساخت یک فیلم، حامی 
مالی بیاورند و همین مجوز حضورشان در فیلم 
می شود یا گاهی خود بازیگران حامی مالی فیلم 
می شوند و در آن بازی می کنند. همچنین گاهی از 
چهره هایی استفاده می شود که حرفه اصلی شان 
بازیگری نیست و صرفا چهره های جذابی هستند. 
در سریال های تلویزیونی هم اوضاع بهتر از سینما 
نیست و همان طور که قبال در گزارش مفصلی 
به آن پرداختیم، می بینیم که چند بازیگر خاص 
همزمان در دو سریال در شبکه های مختلف 
تلویزیون دیده می شوند. حضور همزمان بازیگران 
در دو شبکه  ، اتفاقی است که همین حاال هم در 
تلویزیون دیده می شود. در چنین وضعیتی، حضور 
هنرمندان پیش کسوت، روزبـــه روز کم رنگ تر 

می شود و در نتیجه بیکار می شوند.

از یاد رفته ها	 
ایــن روزهـــا هــنــرمــنــدان زیـــادی هستند که 
غیبت شان در عرصه بازیگری طوالنی شده 
است و از یادها رفته اند. رضا فیاضی و رضا 
بابک، از هنرمندانی هستند که در سال های 
تئاتر  یــا  تلویزیون  در  خاصی  فعالیت  اخیر 
نداشته اند. آخرین باری که آزیتا الچینی را در 
تلویزیون دیده ایم به یک سال پیش برمی گردد 
که در برنامه »هـــزار داســتــان« مهمان بــود و 
روایت عجیبی از روزهای سخت زندگی اش در 
جوانی داشت. منوچهر آذری گوینده و بازیگر 
آثار کمدی، تقریبا 9 سال است که به عنوان 
بازیگر در آثار سینمایی یا تلویزیونی دیده نشده 
اســت. صدیقه کیانفر هم مانند غالمحسین 
لطفی و بسیاری از بازیگران پیش کسوت، جزو 
چهره های فــرامــوش شــده ای اســت که مدتی 
پیش روی تخت بیمارستان ویدئویی از خود 
منتشر کرد و خطاب به کارگردانان گفت که 
علت بیماری و کسالت او بیکاری ا ست. او با 
بغض و ناراحتی به طور رسمی اعالم کرد که 
حالش خوب است و می تواند دیالوگ ها را حفظ 
کند. انتشار این ویدئو، نام او را چند روزی در تیتر 
خبرها نشاند. با این اوضــاع،   دیگر چهره های 
فراموش شده هم حتما باید بغض شان جلوی 
دوربین شکسته شود و یکی یکی به طور رسمی 
اعالم کنند که حال جسمی شان خوب است تا به 
خاطر بیایند؟ آیا به جای پیشنهاد کار، باید زمانی 
که دیگر دیر است، به فکر بزرگداشت و تجلیل و 

یادبود افتاد؟!

نامزدهای جایزه انجمن بازیگران آمریکا معرفی شدند و در 
رویدادی نادر فیلمی غیرانگلیسی زبان نامزد جایزه بهترین 

گروه بازیگری شد.
ــروه بازیگران فیلم »انــگــل« به  ــزارش خبرآنالین، گ به گ
کارگردانی بونگ جون هو نامزد دریافت جایزه انجمن 
بازیگران آمریکا شدند. این جایزه معتبر یکی از معیارهای 
پیش بینی برندگان اسکار است و معموال فیلم هایی که اسکار 
می گیرند، جایزه گروه بازیگر انجمن بازیگران را پیش از آن 
برده اند و همیشه استثناهایی هم وجود دارد، مثل »کتاب 
سبز« برنده اسکار سال قبل که این جایزه را نگرفت. »انگل« 
به عنوان فیلمی غیرانگلیسی زبان با نامزد شدن برای این 
جایزه گامی بزرگ به سوی اسکار برداشته است. البته »انگل« 
در جایزه های انفرادی نامزد نشده است. این جایزه ها محل 

رقابت سوپراستارهای هالیوود شد.
در رشته بهترین بازیگر مرد شانس اصلی واکین فینیکس 
اســت کــه در »جــوکــر« تحسین تمام منتقدان سینما را 
برانگیخت. فینیکس بــرای رسیدن به این جایزه باید با 

مدعیانی مثل لئوناردو دی کاپریو در »روزی روزگــاری در 
هالیوود«، کریستین بیل در »فورد علیه فراری«، آدام درایور در 
»داستان ازدواج« و تارون اگرتون در »راکت من« رقابت کند. 
نامزدهای بهترین بازیگر زن هم از میان ستاره های هالیوود 
انتخاب شده اند. شارلیز ترون برای بازی در »بمب شل«، 
اسکارلت جوهانسون در »داستان ازدواج«، رنه  زلوگر در 
»جودی«، سینتیا اریوو در »هریت« و لوپیتا نیونگو در »ما«  برای 

این جایزه رقابت می کنند.
در این میان، نام های بزرگی از این فهرست جا مانده اند و 
مشهورترین غایب فهرست نامزدهای بهترین بازیگر مرد 
بی شک رابرت دنیرو است که همانند گلدن گلوب این جا هم 
نادیده گرفته شد. در بخش بهترین بازیگران زن غایب اصلی 

آکوافینا برای بازی در فیلم »وداع« است.
نبرد  مــرد نقش مکمل هم محل  بازیگر  بهترین  بخش 
سوپراستارهای هالیوود اســت و از بــرد پیت در »روزی 
روزگاری در هالیوود« تا آل پاچینو و جو پشی در »ایرلندی«، 
تام هنکس در »روزی زیبا در محله« و جیمی فاکس در »فقط 

بخشش« بــرای این جایزه می جنگند. نامزدهای جایزه 
بهترین بازیگر زن نقش مکمل هم اغلب زنان سوپراستار 

هستند. اسکارلت جوهانسون در این رشته هم 
نامزد جایزه اســت. او که با »داستان ازدواج« 
شانس دریافت جایزه بهترین بازیگر زن را دارد، 
در این رشته با فیلم »جوجو خرگوشه« نامزد جایزه 

شده است. جنیفر لوپز هم با فیلم »تیغ زن ها« 
نامزد این جایزه شده است. او که برای گلدن 

گلوب هم نامزد جایزه شد، همان راهی 
ــی رود که لیدی گاگا در فصل  را م

جوایز سینمایی سال پیش رفت. 
نیکول کیدمن هم برای بازی در 

»بمب شل« نامزد شده است. 
فهرست نامزدهای بهترین 
با  بازیگر زن نقش مکمل 

الرا درن در فیلم »داستان 
ازدواج« به پایان می رسد.

حکایت سینمای نامهربان و اشک های فراموش شدگان
پربازدید شدن ویدئوی بغض غالمحسین لطفی در »چهل تیکه«، او را به سینما برگرداند
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رئیس کل بانک مرکزی: شرایط اقتصادی کشور نرمال نیست

 دارکوب: شکسته نفسی می کنید؟ 
یا منظورتون اینه مردم باید نرمالش کنن؟!

اعتبار رمز دوم پویا ۱۲۰ ثانیه شد

مردم: 120 ساعت هم بشه وقتی موجودی 
کافی نیست به چه دردی می خوره؟!

وزارت بهداشت: جوانان باید زودتر ازدواج کنند و فرزندآوری را 
به تاخیر نیندازند

جوانان: چشم، پس زحمت می کشین زیر برگه 
وام مون رو امضا کنین؟!

انتصاب نزدیکان در پست های اجرایی وزارت بهداشت 
ممنوع شد

یک مسئول: خدا رو شکر که این پسر من از هفت 
پشت غریبه بدتره و می تونم انتصابش کنم!

وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس: اینترنت ملی با توجه به 
زیرساخت های کشور شوخی است

کاربران: از همین می ترسیم که شوخی شوخی 
یهو جدی بشه!

تیتر روز

سازمان غذا و دارو: قرص های جاسازی شده در کیک ها 
مخدر یا قرص برنج نبوده اند، اغلب داروهای خانگی هستند

دارکوب: خب پس بچه ها با خیال راحت 
بخورن!

 

قبل از این که رسما این متن را شروع کنم خدمت شما این خبر خوش 
را می دهم که در انتهای این متن یک »سورپرایز« برای شما دارم، اما 
خواهش می کنم االن سراغش نروید. بگذارید آهسته آهسته بهش 
برسیم. باالخره جناب آذری جهرمی وزیر ارتباطات از سورپرایز 
خــودش رونمایی کــرد. کاربران تا قبل از رونمایی، حدس های 
مختلفی می زدند. بعضی رویایی فکر می کردند مثال باال رفتن 
سرعت اینترنت، رفع فیلتر بعضی   شبکه های اجتماعی، ارزان شدن 
اینترنت یا حداقلش این که مسئوالن دیگر به اینترنت نگویند: 
»اینترنت خارجی!« چون چیزی به نام اینترنت خارجی نداریم. 
البته بعضی هم از کابوس اینترنت ملی حرف می زدند. اما وزیر جوان 
احتماال به دلیل اختالل در اینترنتش دوساعتی دیرتر از ساعت 
وعده شده از سورپرایزش رونمایی کرد. این سورپرایز هم راه اندازی 
»پست پالس« بود که امکان ارسال مرسوله پستی با استفاده از 
پهپاد را فراهم می کند. فهمیدید؟ این بود آن شگفتانه ای که ازش 
صحبت شده بود. پس از این اتفاق بود که واژه »سورپرایز« خودش 
را الی صفحات فرهنگ لغت حبس کرد و گفت دیگر به من نگویید: 

»سورپرایز«، بهم بگویید: »سرکاری«.
به هرحال بدعت بدی گذاشته شد و می ترسیم فرداروز وزیر مسکن 
هم خبر از سورپرایز بدهد. بعد مشخص شود منظورش این است 
که توی مسکن  مهرهایی که تحویل می دهند و حمام و دستشویی 
یکی است، دوش حمام دقیقا روی سنگ توالت قرار داده نشده و با 
مهندسی دقیق کمی این طرف تر قرار گرفته است. یا وزیر بهداشت 
بیاید خبر از سورپرایز بدهد و بعد بفهمیم سورپرایزش این است که 
از این به بعد هنگام آمپول زدن به بیماران، قرارشده الکل بیشتری 

بمالند تا کمتر درد بگیرد.
خب به آخر متن رسیدیم و هنگام رونمایی از سورپرایز من فرا رسید. 
سورپرایز من این است که از این به بعد توی متن هایم از »البته« و »نیز« 
که ممکن است با زیاد به کار بردن شان روی اعصاب مخاطب بروم، 
کمتر استفاده خواهم کرد. البته که بروید حالش را و نیز لذتش را ببرید!

من نیز سورپرایزی دارم

محمدعلی محمدپور|  طنزپرداز

از اون لحاظ 

مشکالت پاییزی!
آذره و آخرهای خزونه

پر شده از برگ ها حیاط خونه
پاییزه و کالغا کنسرت دارن

رو شاخه ها مشغول قار و قارن!
میگن با هم که مشکی رنگ عشقه

مشکی فقط رنگ قشنگ عشقه
اون روزا که منم یه عاشق بودم

یه عاشق ساده و صادق بودم...
منم می خوندم مثه این کالغا

نیمه پاییز توی کوچه باغا
یادش به خیر اون روزای طالیی
جوونی آی جوونی! تو کجایی؟

االن دیگه آذر و مهر و آبان
هرسه بالی جون هرچی بابان!

این سه تا یعنی کیف و کفش و دفتر
این ها که چیزی نیست، یه چیز بدتر...

این سه تا یعنی شهریه، خدایا
این یکی از کجا دراومد آیا؟

این سه تا یعنی که با چشم های خیس
بری و تقدیم کنی وجه سرویس

آهای خدا، خدای آسمون ها
بعد رسیدن به دل جوون ها

یه کاری کن برای هرچی باباس
بدجوری گیر کردیم آخه تو آمپاس!

مجید رحمانی صانع  

شعر روز

ای صاحب فال، هر کاری را در زمان خود 
انجام بده. مثال امروز شنبه  آخرهای ماهه، 
شنبه دیگه هم سی امه، کارت رو قشنگ 

بنداز برای شنبه دو هفته دیگه و خالص!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 داستانک »سس اضافه موجود است« 
صفحه  در  ــاردار  ــ ک علیرضا  آقـــای  نوشته 
دارکوب شنبه هفته پیش یک شاهکار تمام 

عیار بود.
دارکــوب: شاهکار که تعریف بزرگیه! ولی 
هم  شما  پیامک  گفت  متقابال  هم  ایشون 
بهترین پیامکیه که تا حــاال گرفته، بعد از 

پیامک حقوقش!
ــان هــمــان طــور که  ــوب ج ــ  دیـــدی دارک
پیش بینی می شد و سابقه داشت مسئوالن 
بعد از گذشت مدتی بی خیال مهار گرانی 
شدند. حتی وزیر کشور گفته مقداری گرانی 

بعد از گرانی بنزین طبیعی است!
دارکــوب: این گرونی ها همه اش طبیعیه، 
ــادت نــکــردیــم ممکنه  ــه ایــنــا عـ ــه ب مــاهــا ک

غیرطبیعی باشیم، دور از جون شما البته!
 بابا ایــن چه دارکــوبــیــه؟ اصــال قشنگ 
نیست، هیچی نــداره که به درد بخوره. یه 
جنگی، دعوایی، پولی کارت به کارت کنید، 
حسین کاظمی، مشهد اصال یه وضعیه!  
دارکوب: فکر کنم شما صفحه دارکوب رو با 

صفحه بانک تون اشتباه گرفتین!
 دارکــوب میشه بگی چرا همه نان ها با 
آرد سفید پخت میشه؟ فک بچه ها هم در اثر 
نسرین اباذریان جویدن زیاد درد گرفت!  
دارکوب: دلیلش رو نمی دونم دقیق ولی این 
مشکل ما و فک ما هم هست، به بچه ها بگین 

تنها نیستن!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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توئیت روز

    اگه یه چیز زرد دیدین تو آسمون که به طرف تون میاد نترسید، پهپاد براتون نامه 
آورده! بعد لطفا پهپادش رو پس بدین مجبور نشن با هر نامه یک پلیس هم 

بفرستن پهپاد رو پس بگیره!
ــال شــد، بسته رو          ما تو شهرمون اگــه با پهپاد بسته ای برامون ارس

برمی داریم و به جاش توی پهپاد چهارتا شکالت و شیرینی می ریزیم که 
پهپاد دست خالی برنگرده، زشته!

    ولی این پروژه پست پالس زیاد دوام نمیاره، می دونید چرا؟ چون 
پهپاد انگشت نداره زنگ در خونه رو بزنه که بریم بسته روتحویل بگیریم!

        حاال فردا باید منتظر باشیم حداد عادل بیاد بگه به جای »پست 
پالس« جایگزین فارسیش رو بگید مثال »کبوتر نامه بر«!

      فکر کن سال ها بعد وقتی بچه مون پرسید من چطوری به دنیا اومدم، 

باید بگیم تو رو پهپادها آوردن، لک لک ها هم با خیال راحت می تونن برای همیشه 
بازنشسته بشن!

         مازیار فالحی جوری یواش می خونه انگار طبقه پایین صاحبخونه اش زندگی می کنه 
و بهش گفته این دفعه صدات بیاد، وسایلت رو می ندازم جلوی در!

     اوضاع جوریه که یه جفت کفش کتونی بخری باید برگردی از صفر 
شروع کنی!

        من فارسیم واقعا خوب نیست. نه این که زبان دیگه ای بلد باشم، نه 
کال حرف زدن بلد نیستم!

     کنسرت ها این جوری شده که همه می خونن غیرخواننده. خواننده 
فقط نقش پایه میکروفن رو بازی می کنه!

        سیستم ایمنی خونه، فقط اون که مامان ها یه جفت کفش مردونه 
و زنونه می ذاشتن پشت در تا به دزدها بفهمونن ما خونه ایم!

    یه شب اومدم خونه بابام گفت چرا بو نمی دی؟ گفتم راننده تاکسی 
سیگار رو ترک کرد!

پهپاد همیشه 2 بار در می زند!

سوژه روز

کمیک روز

کارتون روز

سومی: چه خبر از استراماچونی؟
دومی: از چی؟ همون کارگردان فقید سینمای آلمان که این روزها فیلم 

جدیدش روی پرده است و مسعود فراستی گفته هرکی اینو دیده لمپنه؟
سومی: دیگه داری رکورد پرت و پالگویی رو یک تنه جابه جا می کنی!

اولی: هنوز تا این لحظه معلوم نیست استراماچونی چی کار می کنه، میگن 
طلبش رو بردن ترکیه و دادن سفیر ایتالیا بهش بده و اونم گفته مدت قراردادم 
رو هم کم کنین و خالصه فعال سرشون گرمه باهاش. ولی خبر مهم دیگه 
کشف قرص توی کیک و کلوچه در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان 

بود که باعث دلهره مردم شد.
دومی: خوبه که کلوچه ها دارویــی باشن، این جوری بچه ها راحت تر دوا 
می خورن و نق نمی زنن. مرحله بعدی هم می تونه جاساز کردن آمپول تو پاچه 

شلوارها باشه برای اونایی که از آمپول می ترسن و نمی زنن!
سومی: بس کن! میگن هدف شون تخریب اعتماد عمومی بوده و امیدواریم 
گیر بیفتن، ولی طفلک بچه های مردم که این وسط قربانی شدن. البته همه 
استراماچونی نیستن که وزارتخونه و فدراسیون و مجلس به فکرش باشن و 

کل مسئوالن دست به دست هم بدن تا ایشون برگرده!
دومی: باز االن اولی میاد میگه بحث رو رنگی و سیاسی و فالن نکنین! اصال 
بذارین منم یه خبر بدم، بودجه پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
برای سال آینده حدود ۲9 میلیارد تومنه. یعنی اگه در سال 3۰۰ روز جلسه 
تشکیل بدن و تو هر جلسه هم سه تا کلمه جدید بسازن، میشه کلمه ای حدود 

3۰ میلیون تومن...
مسئول صفحه: دیگه کار از اولی گذشته، خودم باید ته این ستون رو ببندم. 

جمع کنین براتون کلوچه آوردم!

 ثروتمندان 23 برابر فقرا از  یارانه بنزین برخورداربه استراماچونی به جای پول، کلوچه بدین!
 می شوند! )ایسنا(

جلوه هایی از زندگی سست و لرزان قمری ها!

 رئیس سازمان برانمه و بودجه: حذف یارانه

 به اسرتس آن برای مردم منی ارزد

بیا برات گل گاوزبون 
دم کردم که 

استرست رو کم کنه 
تا بتونیم به کارمون 

برسیم!

ت
نوبخ

 رئیس سازمان برانمه و بودجه: حذف یارانه

 به اسرتس آن برای مردم منی ارزد



# هشتگ شنبه 23 آذر 81398
17 ربیع الثانی 1441.شماره 20266

وقتی پول از جان ارزشمندتر می شود و قوانین عجیب و غریب قهرودی!
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حتی به چشم تان اعتماد نکنید!

کلیپ قابل تاملی در شبکه های اجتماعی بازنشر شد 
که در کنار تاثیرگذار بودنش واکنش های زیادی را هم 
به همراه داشت. در این ویدئو ابتدا شمع روشنی را 
درون یک بطری شیشه ای می بینیم که در حال پر شدن 
از آب است. آب آن قدر باال می آید که شمع درونش 
می رود اما همچنان روشن است. سپس دستی بطری 
آب را به کناری می زند تا شمع که پشت بطری بوده 
نمایان شود. کاربری نوشت: »این کلیپ حتی به ۳۰ 
ثانیه هم نمی رسد، اما به اندازه یک کتاب آموزنده 
ا ست!« کاربر دیگری نوشت: »این ویدئو می خواد به ما 
بگه که تا چیزی رو از تمام جوانب ندیدیم در موردش 
نظر ندیم.« کاربری هم نوشت: »ببین چقدر راحت 
مردم رو قضاوت می کنیم در حالی که ممکنه واقعیت 

چیزدیگه ای باشه.«
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وقتی پول از جان ارزشمندتر می شود!

»وقتی پول از جان انسان ها ارزشمندتر است!« 
ویدئوی کوتاهی از حادثه دلخراشی در مجموعه تفریحی 
پوالدکف در شهرستان سپیدان  منتشر شد که در آن 
فردی که سوار زیپ الین شده در انتهای مسیر به دلیل 
استاندارد نبودن زیپ الین محکم به انتهای مسیر می 
خورد. این ویدئو بازتاب گسترده ای در فضای مجازی 
داشت تا جایی که مدیرکل استاندارد استان فارس به 
آن واکنش نشان داد و گفت: »زیپ الین پوالد کف به 
دلیل استاندارد نبودن قابلیت راه اندازی نداشته و 
مالک مجموعه به صورت غیر قانونی از آن استفاده کرده 
است.به همین دلیل پرونده علیه او تشکیل شده و با 
متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.« کاربری 
نوشت: »یه همچین مجموعه بزرگی چرا نظارتی روش 
نبوده چون مدت ها از این زیپ الین استفاده می شده!« 
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 حواس پرتی به قیمت جان

»این قدر سرت تو گوشی نباشه!« این روزها فرقی 
نمی کند آدم ها توی خیابان باشند، توی خانه، سرکار 
یا حتی پشت فرمان. صحنه ای تکراری که می شود 
دید، آدم هایی هستند که از دنیای واقعی اطراف شان 
فاصله گرفته  و سرشان را خم کرده اند و توی گوشی 
سیر می کنند. حواس پرتی آدم های امروزی که باعث 
ایجاد حوادث بسیاری هم می شود. در ویدئویی که در 
شبکه های اجتماعی پربازدید بوده است، شخصی حین 
عبور از ریل راه آهن در حالی که سرش توی گوشی اش 
است یک بار از روی ریل رد می شود و بدون این که 
به قطار در حال نزدیک شدن نگاهی کند دوبــاره به 
سمت ریل برمی گردد و با قطار برخورد می کند. معلوم 
نیست چه به سر او آمده است ولی خوب است باعث 
عبرت مان شود و کمی حواس مان را بیشتر جمع کنیم. 
کاربری نوشت: »معضل قرن 21؛ حواس های مشغول 

به گوشی«.
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بازهم شایعه قرص های مشکوک در کیک

ماجرای عجیب پیداشدن قرص های مشکوک در کیک   
دانش آمــوزان چند وقتی است که حسابی در فضای 
مجازی بازار داغی دارد. هر چند به تناوب این شایعات 
تکذیب شده اما همچنان ادامه دارد. به تازگی هم در پی 
انتشار این گونه شایعات سخنگوی سازمان غذا و دارو در 
شبکه خبر اعالم کرد که موضوع وجود قرص در کیک و 
فراورده های غذایی به نظر یک شایعه و موضوعی امنیتی 
است و مستندات دقیقی برای وجود قرص در مواد غذایی 
مشاهده و تاکنون گزارش نشده و افرادی که با فرایند 
تولید مواد غذایی آشنایی دارند می دانند که چنین چیزی 
امکان پذیر نیست. او در ادامه از پلیس فتا خواست که 
در این باره با شایعه پراکنان برخورد کند. البته در شبکه 
های اجتماعی هم واکنش های زیادی در این باره وجود 
دارد. کاربری نوشت: »کاش تا شایعات این قدر فراگیر 

نشده بود، وزارت بهداشت اعالم موضع می کرد.«   
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سرقت به سرعت نور

بارها درباره شکل های مختلف سرقت در همین ستون 
برای تان نوشته ایم تا از به سرقت رفتن اموالتان 
مراقبت کنید. به تازگی هم ویدئویی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد که نشان می داد ممکن است در یک 
چشم برهم زدن تلفن همراه خود را از دست بدهید. در 
این ویدئو مردی که به منزلش رسیده و زنگ را فشار 
داده و منتظر است که در به رویش باز شود، در چشم 
برهم زدنی تلفن همراهش را که در دست گرفته، از 
دست می دهد و سارق آن را می قاپد و متواری می شود. 
کاربری نوشت: »تجربه از دیگران رو  درس عبرت واسه 
زندگیتون بدونین و مراقب گوشی هاتون باشین!« کاربر 
دیگری نوشت: »هیچ وقت الکی گوشی تون رو توی دست 

تون نگیرید چون برای دزد وسوسه انگیزه.«
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قوانین عجیب و غریب قهرودی!

به تازگی عکسی از یک اعالمیه دیــواری در شبکه های 
اجتماعی پربازدید و موجب بهت و تعجب کاربران 
زیادی شده است. در این اعالمیه که خطاب به ساکنان 
افغانستانی روستای قهرود کاشان نوشته شده، قوانینی 
برای ادامه سکونت آن ها تعیین شده است. مثال نرخی 
برای دستمزد کارگری افغان ها تعیین شده یا قید شده 
که باید توسط یکی از اهالی قهرود ضمانت شوند. اما 
عجیب ترین بندی که وجــود دارد این است که هیچ 
کدام از افغان ها اجازه ورود و خروج غیرضروری پس از 
ساعت 2۰ از منزل را ندارند. این قوانین غیرانسانی و 
تبعیض آمیز، واکنش منفی کاربران زیادی را برانگیخت. 
کاربری نوشت: »این چه قانونیه دیگه؟ چرا باید همچین 
تبعیض بی موردی واسه این عزیزان که برادر و خواهران 
ما هستند، قرار داده بشه؟« کاربر دیگری نوشت :» این 
احتمال رو هم بدین که این اعالمیه از اصل دروغ باشه«. 

تصاویر پربازدید فضای مجازی

مقابله با گران فروشی در 39 سال قبل

سوژه روز

 اردوگاه مهاجران در یونان

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

دیگه هر بنر 
تبریکی رو که 

توی شهر دیدین 
بذارین کنار، 

آخه یه نفر وسط 
شهر بنر تبریک 
تولد همسرش 

روزده!

سال 58 یک 

قصاب رو به جرم 

گران فروشی 

با حکم دادگاه 

محلی در مأل 

عام به فلک 

بستن. یه 

 همچین 
حکمیه ای الزم 

داریم باز

مقایسه متروی ایران و چین

  چین با یک 
میلیارد و 300 

میلیون جمعیت 
این جوری با نظم 
میرن، اون وقت 

متروی ایران 
با 85 میلیون 

جمعیت رو ببین!

وضعیت اینایی 
که می خوان 

مهاجرت کنن 
که از زلزله 
زده ها هم 

بدتره یعنی 
اینا مهاجرت 
می کنن تا یه 

همچین وضعی 
رو تجربه کنن!؟

شما با 5G می توانید سرعتی 100 برابر 4G داشته باشید 
اما  نسل پنجم اینترنت  خطراتی هم دارد

حتما شما هم از سورپرایزی که پنج شنبه شب وزیر ارتباطات از آن رونمایی کرد، 
مطلع شده اید. هر چند سورپرایز وزیر پست پالس بود که در ستون 
بازتاب به آن پرداخته ایم اما بسیاری از کاربران قبل از رونمایی از این 
سورپرایز این احتمال را مطرح کردند که ممکن است این شگفتانه، 

رونمایی از 5G باشد. به هر حال این اتفاق نیفتاد اما به تازگی مخابرات 
  5G کشور چین اعالم کرده است که کاربران می توانند از خدمات

استفاده کنند. با وجود سه اپراتور بزرگ جهان در چین، این کشور 
 5G 5 در جهان را دارد. فناوریG هم اکنون بزرگ ترین شبکه
سرعت و پهنای باند قابل توجهی نسبت به آن چه ما هم اکنون 
داریم، در اختیارمان قرار می دهد. اینترنت5G بسیار پر سرعت 

خواهد بود.طبق گزارش ها ظاهرًا سرعت5G چیزی در حدود 100 
برابر بیشتر از فناوری 4G است ، یعنی  این طور می شود که اگر قرار است یک دانلود 6 دقیقه ای داشته باشید، با فناوری 
5G کارتان فقط 4 ثانیه طول خواهد کشید! بله! با5G همه چیز بهتر می شود ولی چالش های زیادی هم در راه تحقق این 
دنیای نزدیک به واقعیت وجود دارد. چین پس از طلیعه دار شدن در 4G استارت نسل بعدی یعنی 5G را نیز زده است. 
به این بهانه بد نیست در کنار توجه به سرعت باالی این فناوری، به نقاط ضعف آن که مدتی پیش توسط پژوهشگران 

انفورماتیک اعالم شد نیز بپردازیم.

5G نقاط ضعف

5G به زبان ساده
به زبان ساده، 5G ، نسل پنجم شبکه تلفن همراه و کلیه ارتباطات 
قابل انجام در این بستر را دربر می گیرد. 5G را باید گامی نوین 
در حوزه فناوری موبایل به حساب آورد که تجربه کاربران را از 
به کارگیری گوشی ها یا تبلت های هوشمند به منظور تبادل 
داده ها بهبود می بخشد. این فناوری، با عرضه گسترده به بازار، 
بهبود سرعت را برای کاربران تا اندازه ای به همراه خواهد داشت 
که پیش از این با عرضه شبکه های LTE، در مقایسه با شبکه های 

نسل سوم یا همان 3G شاهد بهبود تجربه کاربران بودیم.
5G در کنار سرعت باال، پوششی گسترده تر و پایداری بیشتری را 
نیز به همراه خواهد داشت. شبکه نسل پنجم حتی در بسیاری از 

موارد جایگزین شبکه های وای فای خانگی خواهد شد. 

نیاز به آنتن های متعدد
بین  یعنی  باند فرکانس باالی طیف بی سیم  شبکه 5G در 
30 تا 300 گیگاهرتز عمل می کند که از آن با عنوان طیف 
موج میلی متری یاد می شود. امواج  میلی متری امکان انتقال 
بسته های اطالعاتی را با سرعت بسیار باال دارند اما نمی توانند 
مثل  امواج فرکانس پایین تری که در شبکه های نسل چهارم 
شاهد هستیم جابه جا شوند. از همین رو، امواج میلی متری با 
فرکانس باال، مشکالتی در برخورد با دیوارها، ساختمان ها و 
 ،4G LTE دیگر موانع دارند. در شبکه ای با فرکانس پایین تر نظیر
آنتن ها را می توان با فاصله بیشتر از هم به کار بست و موانع 
نیز مشکل بزرگی به حساب نمی آیند. این در حالی است که 
هنگام بهره برداری از شبکه های نسل پنجم، سرویس دهنده ها 
و اپراتورها باید از تعداد آنتن هایی به مراتب بیشتر از آن چه هم 
اکنون شاهد هستیم استفاده کنند تا بتوانند دست یابی به 
پوششی مشابه با شبکه های فعلی را ممکن سازند. با این تفاسیر، 
انتظار می رود همزمان با بهره برداری از 5G، نصب آنتن های 
کوچکی را برای بهبود پوشش، در گوشه و کنار شهر شاهد باشیم.

آسیب پذیری شبکه 5G در برابر حمالت 
فناوری 5G در عمل از برتری های بی شماری نسبت به نسل 
قبلی خود یا همان 4G بهره مند است. یکی از این برتری ها در 
زمینه امنیت شبکه است که گفته می شود بسیار بهتر از شبکه 
4G خواهد بود. اما همان طور که امنیت نسبی است، نمی توان 
با اطمینان گفت که نسل جدید ارتباطات، بستری امن تر است. 
محققان توانسته اند ۱۱ اکسپلویت )کدهای مخرب( در این 
شبکه پیدا کنند که می توان از آن برای نظارت و ایجاد اختالل 
استفاده کرد. دانشمندان حوزه امنیت دانشگاه های پوردو و 
آیووا، آسیب پذیری هایی را در این شبکه پیدا کرده اند که می توان 
موقعیت مکانی لحظه ای قربانی را مشاهده کرد و پیام های 
امنیتی تقلبی برای آن ها فرستاد. همچنین این آسیب پذیری ها 

به سوء استفاده کنندگان اجازه می دهند که دسترسی قربانی به 
شبکه 4Gرا به کلی قطع کنند.

اثر 5G بر سالمتی
 فناوری 5G  از بخشی از طیف رادیویی به نام امواج میلی متری 
استفاده می کند که این امواج ویژگی های منحصربه فردی مانند 
فرکانس باال دارند. این امواج به منظور انتقال اطالعات با حجم 
باال و سرعتی بسیار زیاد، باید فرکانس باالیی نیز داشته باشند. اما 
این در حالی است که این نوع از امواج یکپارچگی خود را در فاصله 
های طوالنی از دست می دهند و از اجسام جامد به خوبی عبور 
نمی کنند. به همین دلیل برای جبران برد کوتاه و طول موج پایین 
این امواج میلی متری، روی تمامی دستگاه های الکترونیکی و 
ابزارهای مدنظر حتی چراغ های راهنمایی و رانندگی و چراغ 
های خیابانی نیز باید هزاران برج کوچک مخابراتی نصب شود 
تا در انتقال و جابه جایی این امواج تداخلی ایجاد نشود. تعداد 
زیادی از این برج های کوچک مخابراتی در شهر نصب می شود 
که موجب نگرانی دانشمندان فعال در حوزه فناوری، پزشکی و 
محیط زیست و همچنین تردید دولت ها و شرکت های مخابراتی 
در توسعه این فناوری شده است. با این حال سازندگان تلفن 
5G همراه وجود هرگونه آسیب برای سالمتی کاربران در امواج
را رد کرده اند. همچنین کنیث فاستر استاد زیست شناسی در 
دانشگاه پنسیلوانا در حدود 50 سال است با همکاری تعدادی 
از فعاالن محیط زیست روی آسیب زا بودن امواج رادیویی با بهره 
گیری از تئوری های علمی تحقیق می کند. فاستر تا کنون مقاالت 
متعددی را در این زمینه منتشر کرده است. وی معتقد است این 
امواج از نظر علمی آسیبی به سلول های زنده در گیاهان، حیوانات 

و حتی انسان ها وارد نمی  کند.

آیا در نهایت می توان 5G را ایمن دانست؟
تحقیقات انجام شــده دربـــاره آخرین و پرسرعت ترین نسل 
اینترنت وجود هرگونه خطر و آسیب را با قطعیت ثابت نکرده 
است ولی اکثر نهادهای بهداشتی در جهان معتقدند باید 
تحقیقات با کیفیت تری در این حوزه انجام شود.به هر روی مانند 
تمامی حوزه های فناوری، نسل پنجم اینترنت همراه با سرعت 
باورنکردنی در حال توسعه و پیشرفت است و شهرهای مختلف 
جهان یکی پس از دیگر به سمت بهره گیری از آن می  روند. بدون 
در نظر گرفتن آسیب های امواج پرقدرت 5G ، می توان با استفاده 
از سرعت دانلودی برابر با یک گیگا بایت بر ثانیه از جست وجو و 
گردش در دنیای گسترده وب لذت برد و مزرهای انتقال داده از 

نقطه ای به نقطه دیگر جهان را جا به جا کرد.

چشم انداز بهره برداری در ایران
در اواخر شهریور سال 97، اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان در 
قالب همکاری با شرکت سوئدی اریکسون، آزمایش نسل پنجم 
شبکه همراه را در دستورکار قرارداد. در این آزمایش، مجموع 
داده های ارسالی در لحظه، به ۲۴ گیگابیت بر ثانیه رسید. این 
اپراتور حدود یک سال قبل نیز توانسته بود دسترسی به سرعت 
۱.۲ گیگابیت بر ثانیه را ثبت کند. با وجود این، هنوز تاریخ 
دقیقی برای اجرای طرح های بیشتر یا بهره برداری از فناوری 

نتکامل یافته 5G در کشورمان اعالم نشده است.
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چالش عکس 10 سال قبل

در عرض ۱0 
سال دو نفر 
شغل شون 
رو از دست 
دادن؛ فیلم 

بردار و خلبان 
البته با این 
کار مصرف 
سوخت کم 

شده!
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پسرجوانی که در خانواده ای پولدار و تحصیل 
کرده زندگی می کرد پس از قبولی در دانشگاه 

تصمیم شومی گرفت.
این دانشجو از شهرش به تهران می آید و برای 
این که بتواند خوش گذرانی های زیادی داشته 

باشد دست به سرقت می زند.
اردیبهشت سال گذشته بود که ماموران پلیس 
تهران در جریان سرقت های سریالی گوشی 
قاپی در شمال تهران قــرار گرفتند و تیمی از 
ماموران برای دستگیری عامل این دزدی ها 

وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست به محل های سرقت 
رفتند و پی بردند که دزد تک رو سوار بر موتور 
سیکلت در خیابان های خلوت شمال تهران 
به کیف قاپی و گوشی قاپی از طعمه هایش 

اقدام می کند.
تجسس های پلیسی در گام بعدی نشان از آن 
داشت که سارق حرفه ای، جوانی شیک پوش 
اســت او با گذاشتن یک کــاه کاسکت نقشه 
سرقت هایش را به اجرا می گذارد و برای پنهان 
ماندن دزدی هایش نیز روی پاک موتورش را با 

یک زنجیر قفل  می کند.
بازداشت دزد تک رو	 

با توجه به پراکندگی سرقت ها ماموران برای 
دستگیری سارق حرفه ای به صورت محسوس و 
نامحسوس شروع به گشت زنی در خیابان های 

شمال تهران کردند.
یک هفته از گشت زنی های پلیسی گذشت تا 

این که ماموران به رفتارهای پسر شیک پوش که 
سوار بر یک موتور لوکس بود مشکوک شدند و او 

را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
ردیابی ها ادامه داشت تا این که پسر جوان برای 
قاپیدن گوشی همراه  پسر جوانی وارد عمل شد 
و پس از سرقت به سرعت پا به فرار گذاشت که تیم 
گشت پلیسی عملیات دستگیری را آغاز کردند و 
سارق جوان پس از یک تعقیب و گریز پلیسی موفق 

به زمینگیر کردن این سارق حرفه ای شدند.
اعتراف به سرقت	 

سامان  22 ساله  که راهی جز اعتراف نداشت در 
تحقیقات پلیسی ادعا کرد که چند سال قبل پدر 
و مادرش در یک تصادف به کام مرگ فرو رفته اند 
و او با خواهر بزرگ ترش در یک خانه اجاره ای 

زندگی می کند.
ــه  وی در ادامـــه گفت: خــواهــرم بــرای ادام
تحصیل به شهرستان رفت و دیگر از هم خبری 
نداریم و من نیز مدتی در یک کارگاه کار 
می کردم اما کارگاه ورشکسته شد و همه 

نیروها تعدیل شدند.
راهی برای تامین هزینه های زندگی ام نداشتم 
و فکر می کــردم بدبخت ترین آدم روی زمین 
هستم، چون هر کــاری می کــردم  به در بسته 
مــی خــوردم و دیگر راهــی جز سرقت به ذهنم 
نرسید.سامان ادامه داد: حاال که دستگیر شدم 
فکر نکنم زندان برای من جای بدی باشد چون 
بدون هیچ دغدغه ای راحت می خوابم و به نان 

شب هم فکر نمی کنم.

پسر جــوان گفت: نمی دانــم چه مدت باید در 
زنــدان باشم و در این مدت با پول هایی که به 
دســت آوردم هزینه زنــدگــی و اجـــاره خانه را 
پرداختم و هیچ وقت پولی برای خوش گذرانی 
سرقت نکردم و اگر می خواستم خوش گذرانی 
هم کنم باید بیشتر دزدی می کــردم اما قانع 
بودم.وی افزود: به تنهایی دست به سرقت زدم 
چون شنیده بودم اگر همدستم دستگیر شود 
مرا حتما لو می دهد و چون باید سهم او را هم 
پرداخت می کردم پول کمی به دست می آوردم 

تا این که دستگیر شدم.
دزد دروغ گو	 

سامان با توجه به اعترافاتش و ایــن که ادعا 
می کرد کسی را ندارد به زندان رفت و یک هفته 
بعد در حالی پا به اتاق بازپرس پرونده گذاشت 
که با خانواده اش روبه رو شد و قاضی خواست تا 

سامان دقایقی پشت در منتظر بماند.
ســـارق جـــوان شــوکــه شـــده بـــود و از ایـــن که 
خــانــواده اش او را با لباس زنــدان دیــده بودند 
خجالت می کشید و نمی دانست بــرای دروغ 
پردازی هایش چه بهانه ای می تواند بیاورد تا این 

که قاضی پرونده او را به اتاق صدا زد.
دزد جــوان که هیچ سابقه ای در پرونده اش 
نداشت در همان ابتدا رو به قاضی و در حالی 
ــروی  ــک مــی ریخت گفت: بــه دلیل آب کــه اش
خانواده اش این داستان سرایی ها را کرده و 

منتظر بوده تا از زندان آزاد شود.
سامان پس از صدور کیفرخواست و در حالی 

که با وثیقه آزاد بود در دادگاه کیفری 2تهران 
به یک سال زندان و ردمال محکوم شد و به آن 

اعتراض کرد.
یک سال بعد	 

سامان با توجه به تایید حکم اش در دادگــاه 
تجدید نظر استان تهران به دادسرا احضار شد تا 

روانه زندان شود.
گفت وگو با دزد دروغ گو	 

سامان 22 ساله دانشجوی مهندسی مثل روز 
نخست عاقه ای به زنــدان نــدارد او شرمنده 

خانواده با آبرویش است:
سابقه داری؟	 

نه، تاحاال هیچ وقت خاف نکرده بودم.
چرا دزدی؟	 

من دانشجو بــودم و چــون به پــول نیاز داشتم 
مجبور شدم دزدی کنم.

خانواده ات حمایتت نمی کردند؟	 
خانواده ام فکر می کردند من خوابگاه گرفتم در 
صورتی که یک خانه اجاره کردم و پدر و مادرم 
همیشه مرا حمایت مالی می کردند اما چون 
نمی خواستم راز خانه مجردی ام فاش شود از 

آن ها زیاد درخواست پول نمی کردم.
یعنی برای خوش گذرانی دزدی کردی؟	 

بله، با پولی که خانواده ام به حسابم می ریختند 
ــره ام را  ــ ــاه و کـــارهـــای روزمـ ــگ ــش هــزیــنــه دان
می پرداختم امــا بــرای خــوش گذرانی به پول 
بیشتری نیاز داشتم به همین دلیل دست به 

سرقت زدم.

موتور را از کجا تهیه کردی؟	 
پدرم برای این که به راحتی به دانشگاه بروم یک 
موتوربرایم خرید، البته قصد داشت یک خودرو 
بخرد اما چون خــودم به موتورسیکلت عاقه 

داشتم این موتور را خریداری کرد.
خانواده ات وضعیت مالی خوبی دارند؟	 

ــت و  ــادرم پــزشــک اس بــلــه، پـــدرم مهندس و مـ
وضعیت مالی خوبی داریم.

چرا بعد از دستگیری گفتی پدر و مادرت 	 
فوت کرده اند؟

چون نمی خواستم آن ها متوجه ماجرا شوند و 
آبروی شان را ببرم.

در این مدت با آن ها تماس داشتی؟	 
یکی از هم سلولی هایم که از ماجرای زندگی و 
کارهای من با خبر بود یک گوشی همراه داشت 
که با شماره او به خانواده ام زنگ می زدم و هر 
وقــت می خواستند به تهران بیایند یا من به 
دیدنشان بروم بهانه می آوردم و خودم را سرگرم 

درس خواندن نشان می دادم.
خانواده ات چطور متوجه ماجرا شدند؟	 

فکر کنم چون یک سال است که به دانشگاه 
نرفتم و کارهای تسویه را انجام ندادم ازدانشگاه 
ــواده ام تماس گرفتند و آن هــا هــم با  ــان بــا خ
پیگیری های شان فهمیدند که دستگیر شده ام.

چه برنامه ای  داری؟	 
نمی دانم چطور به چشمان پدر و مــادرم نگاه 
ــه تحصیل بدهم و دیگر  کنم، قصد دارم ادام
خاف نکنم تا آرامشی راکه در زندگی مان بود 

به هم نریزم. 
چطور به فکر دزدی افتادی؟	 

جلوی دانشگاه خودمان و در برابر چشمانم 
گوشی چند نفر از بچه های دانشگاه را سرقت 
کرده بودند ، به خاطر همین فکر سرقت به ذهنم 
ــزارش، این ســارق جــوان از  رسید. بنابر این گ
جنبه عمومی جرم باید در زندان باشد و پس از 

پایان دوران محکومیت اش آزاد می شود.

یک مرد که به دلیل عشق اشتباهی به زنی 
جوان دست به قتل شوهرش زده بود به زودی 

قصاص خواهد شد.
حکم سنگین این قاتل و همدستانش که زن 
خائن و یک مرد آشناست هفته گذشته در 
دیــوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی 

شد. 
قضات دادگـــاه سه متهم ایــن پــرونــده را در 
مجموع به قصاص، 70سال زندان و شاق 

محکوم کردند.
ناپدید شدن مرد جوان	 

هشتم فروردین سال ۹7 مرد  جوانی به پلیس 
آگاهی پاکدشت رفت و از ناپدید شدن برادر 

37 ساله اش به نام ناصر خبر داد.
 وی به ماموران گفت: برادرم از دیشب ناپدید 
شده است و همسرش ژینوس می گوید او به 
محل کارش رفته و دیگر بازنگشته است، اما 
ــرادرم ادعــا می کنند او  به محل  همکاران ب
کارش نرفته است. من می ترسم بایی  سرش 

آمده باشد .
به دنبال شکایت این مرد تاش برای به دست 
آوردن ردی از ناصر آغاز شد  تا این که چند 
ساعت بعد پلیس جنازه وی را در حالی که 

دست و پایش با کش بسته شده بود در سایت 
زباله در بیابان های خاتون آباد پیدا کرد. 

شواهد نشان می داد این مرد در جای دیگری 
کشته و سپس جنازه اش به سایت زباله منتقل 

شده است.
افشای رابطه پنهانی	 

پلیس در نخستین گام از تحقیقات به پرس و 
جو از خانواده قربانی پرداخت و به اختاف 

های دنباله دار ناصر و همسرش پی برد. 
زن جوان  به عنوان متهم تحت بازجویی قرار 
گرفت اما ادعــا کرد از نحوه مرگ شوهرش 

اطاعی ندارد.
سپس پلیس  به بررسی پیامک های ارسال  
شده از گوشی ژینوس پرداخت و  به رابطه 
پنهانی او بــا یــک مــرد غریبه بــه نــام حسین 

پی برد.
با افشای این ماجرا  زن جوان لب به اعتراف 
گــشــود و گفت :حسین و دوســتــش حمید 
شوهرش را کشته اند. حسین و دوستش حمید 
بــازداشــت شدند و سه متهم  در شعبه دهم 
دادگــاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی قربان زاده و با حضور یک مستشار پای 

میز محاکمه ایستادند.

متهمان در دادگاه	 
در ابتدای جلسه نماینده دادستان گفت :با 
توجه به این که پدر و مادر قربانی فوت شده اند 
و اولیای دم دو فرزند خردسال وی هستند 
رئیس قوه قضاییه  برای عامان این جنایت 

درخواست قصاص مطرح کرده است .
سپس حسین به دفاع پرداخت و قتل را گردن 
گرفت و در تشریح جزئیات ماجرا گفت : مدتی 
پیش با ژینوس آشنا شدم .من نمی دانستم او 
متاهل است. پس از مدتی که از رابطه دوستی 
ما گذشت فهمیدم شوهر و دو فرزند دارد. 
او مــدام از بدرفتاری هــای شوهرش به من 
می گفت .چــون می دانستم شوهرش مرد 
بدخلقی است دلم برایش سوخت .او اول  از 
من خواست تا شوهرش را گوشمالی بدهم 
اما بعد از مدتی نقشه قتل را کشید. من برای 
اجرای نقشه از دوستم حمید کمک خواستم .

وی ادامـــه داد: طبق نقشه ای کــه ژینوس 
ــودش را به مریضی زده  و  کشیده بــود او خ
از  همسرش خواسته بود تا او را به درمانگاه 
برساند . وقتی ژینوس و شوهرش از خانه 
بیرون آمدند من و حمید  سوار ماشین بودیم  
کــه بــه عــنــوان مسافرکش جلوی راهشان 

ایستادیم و از آن ها خواستیم تا سوار شوند.
 ناصر ابتدا قبول نکرد  امــا من به زور او را 
ســوار ماشین کــردم .من و حمید آن ها را به 
بیابان های خاتون آباد بردیم و دست و پا و 
دهان ناصر را با کش بستیم.من واقعا  قصد 
کشتن ناصر را نداشتم و  فقط می خواستم او 
را گوشمالی بدهم. به همین دلیل چند ضربه 
با سنگ به سر او  زدم اما یک باره متوجه شدم 
جان سپرد.به همین خاطر از ترسم جنازه را 
میان زباله ها انداختم و فرار کردم در این قتل 
من نقش داشتم و حمید  در قتل ناصر هیچ 
کاری نکرد. سپس حمید به دفاع پرداخت و 
گفت :من آن روز در خانه حسین خواب بودم 
که  از من خواست تا با هم بیرون برویم . در 
بین راه ماجرایی برایم تعریف کرد و گفت می 
خواهد با یک نفر تسویه حساب کند .من در 
ماشین کنار او  نشسته بودم و حسین پشت 
فرمان بود تا این که جلوی پای یک زن و شوهر 
توقف کردم و به زور از آن ها خواستم تا سوار 
ماشین شوند. وقتی  به بیابان های خاتون 
آباد رسیدیم حسین از من خواست تا کمک 
کنم دست و پای مرد جوان را ببندیم .من به 
او کمک کردم ولی  ضربه ای با سنگ به سر 

ناصر نزدم. وقتی نوبت دفاع به ژینوس  رسید 
همه اتهاماتش را انکار کرد و گفت : من از نقشه 
حسین برای قتل شوهرم اطاعی نداشتم. 
قبول دارم با شوهرم اختاف داشتم اما هرگز 
راضــی به مرگ او  نبودم. اگر اختاف بین 
ما زیاد بود همان ابتدا از اون جدا می شدم. 
حسین خودش به تنهایی نقشه قتل را کشید 
و آن را اجرا کرد. این زن اتهام زنای محصنه را 

نیز قبول نکرد.
مجازات سنگین	 

 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و حسین 
را به خاطر قتل به قصاص، به خاطر آدم ربایی 
به 15سال زندان و به خاطر رابطه پنهانی با 
ژینوس به 100ضربه شاق محکوم کردند.
حمید نیز به خاطر آدم ربایی و  معاونت در قتل 

به 30سال زندان محکوم شد. 
قضات دادگاه زن جوان را نیز به خاطر معاونت 
در قتل شوهرش به 15سال زندان و به خاطر 
ــدان  و  معاونت در آدم ربایی به 10 سال زن
به خاطر رابطه پنهانی به 100ضربه شاق 
ــروز ایــن حکم در شعبه  محکوم کــردنــد. دی
ــورد و  ــوان عالی کشور مهر تایید خ 26دیـ

قطعی شد. 

این پسر دزد تک روی تهران بود

پشت پرده داستان سرایی های دانشجوی مهندسی

تحلیل کارشناس	 

دکتر کاظم قجاوند  جامعه شناس و استاد دانشگاه
عموما در ادبیات جامعه شناسی از دو نوع کنترل یاد 
می شود. کنترل رسمی که منظور همان کنترل ها و 
نظارت هایی است که از سوی منابع و سازمان های 
ذی صالح مانند نیروی انتظامی، دادگستری، آموزش و 
پرورش و دانشگاه صورت می گیرد تا رفتار افراد مطابق 

با هنجارها و ارزش های اجتماعی باشد و کنترل دیگر 
غیر رسمی است که منظور از آن نهادینه شدن اصول 
تعلیم و تربیت خانوادگی، ارزش های جامعه و... در 

ذهن تک تک اعضای جامعه است.
متاسفانه در مواردی با پرونده های بزهکاری رو به رو 
هستیم که والدین با اعتماد کامل به فرزندان خود 
آن ها را برای کار یا تحصیل به شهر یا کشورهای 
دیگر فرستاده اند اما متاسفانه گاهی دیده می شود 
فرزندان دور از نظارت والدین به جای کار و تحصیل 
عضو گــروه های بزهکاری یا در خانه های تیمی 
مرتکب رفتارهای غیراخالقی می شوند این قبیل 

فرزندان با دور شدن از نظام خانواده و زندگی در 
کالن شهرها یا کشورهای خارجی تصور می کنند 
کنترل رسمی کاهش یافته و از طرفی با توجه به 
ضعیف بــودن کنترل درونــی و غیر رسمی ممکن 
است به انحرافات اجتماعی رو بیاورند و دست به 
رفتارهای بزهکارانه و غیرهنجاری بزنند که مجرم 

شناخته شوند.
این رفتارهای ضداجتماعی به جای کار و ادامه تحصیل 
برمی گردد به اصول سختگیرانه برخی خانواده ها که 
در ابتدا فرزندان را به خود وابسته می کنند و اختیار 
عمل را از آن ها می گیرند و از یک سنی به بعد آن ها را 

وارد جوامع بزرگ تر می کنند و این فرزندان چون 
دچار احساس رهاشدگی می شوند پایبندی به ارزش 
های جامعه را از دست داده و در شهرها و کشورهای 
بزرگ تر به خاطر حس ناشناخته و گمشده ای که دارند 
عضو گروه های تبهکاری می شوند و دست به خالف 

می زنند تا تجربیات جدیدتری کسب کنند. 
اگر خانواده ها از دوران کودکی فرایند  اجتماعی 
شدن و جامعه پذیری را به فرزندان خود بیاموزند و 
الگوهای اجتماعی مناسب را در اختیار فرزندان قرار 
دهند قطعا کمتر شاهد این رخدادهای تلخ خواهیم 
بود . این فرزندان دور از نظارت کافی والدین هستند و 

ممکن است به دلیل ضعف در اعتقادات و پایبندی های 
درونی سبک زندگی سالمی را انتخاب نکنند و راجع 
به جرم و بزه واکنش منفی نداشته باشند از این رو به 
راحتی عضو باندهای خالفکاری می شوند و مرتکب 

هر جرم خرد و کالنی خواهند شد. 
تعلیم و تربیت خانواده نیز از اصول مهم و اولیه ای 
است که می توان به آن اشاره داشت زیرا اگر شخصیت 
فرد در خانواده سالم و به دور از محدودیت ها و 
فشارها شکل گرفته باشد حتی زندگی در کالن 
شهرها و کشورهای جرم خیز نمی تواند از او یک فرد 

مجرم بسازد.

 عوامل مجرم شدن دور 
از ذره بین نظارتی والدین

مجازات قصاص برای عشق اشتباهی به زن خائن
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حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.
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دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضیمعمای شطرنج

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

نباشد.

با توجه به الگوی عــددی داده شــده به جای 
عالمت سوال عدد مناسب را قرار دهید.

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

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

را بشمارید.

معماعددیابخفن استریپ

معمای  شطرنج: 

ی:
ض

ی ریا
باز

Na6+          Ka8
Rb7            e2
Rb8!+         R*b8
Nc+7#

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:

دردکشیده   
 مصیبت بار

هوش تحلیلی: گزینه ۱ هوش تحلیلی

معمای عدد 5 رقمی خاص! افرض کنیم که آخرین رقم ۱ باشد، پس رقم 
چهارم حداقل 2، رقم سوم حداقل 4، رقم دوم حداقل 8 و رقم اول حداقل 
۱6 خواهد شد که غیرممکن است. بنابراین آخرین رقم باید صفر باشد. 
آیا چهارمین رقم می تواند 2 باشد؟ در این صورت باید رقم سوم حداقل 3، 
رقم دوم حداقل 6 و اولین رقم حداقل ۱2 باشد که این نیز غیرممکن است. 
بنابراین چهارمین رقم باید ۱ باشد. چنانچه به همین روش ادامه دهیم، سه 
عدد 942۱0، 842۱0 و 952۱0 را به دست می آوریم که آخرین آن ها 

بزرگ ترین است. پس جواب ما، 952۱0  است.

معمای شکارچی لوس و خنک: 

از داده های معما، معادله زیر را تشکیل می دهیم: 
X = ۱ + 3 + 6 + X√4+ 2/X از حل این معادله درجه 
دوم، به پاسخ های 4 و ۱00 می رسیم، و به راحتی 

معلوم است تنها جواب ۱00 قابل قبول است.

تعدادی شکل در رنگ بندی های متفاوت داریم و 
جای یکی از آن ها خالی است. آیا می توانید با توجه 
به منطق موجود در شکل، جواب درست را بیابید؟

عدد 5 رقمی خاص!

بــزرگ ترین عدد پنج رقمی که مشخصات زیر را 
داشته باشد کدام است؟ * رقم چهارم آن بزرگ تر از 
رقم پنجم باشد. * رقم سوم آن، بزرگ تر از مجموع 
ارقام چهارم و پنجم باشد. * رقم دوم آن بزرگ تر از 
مجموع ارقام سوم، چهارم و پنجم باشد. * اولین رقم 
آن از مجموع ارقام دیگر بزرگ تر باشد.توجه کنید که 

ارقام از چپ به راست شماره گذاری شده اند.

شکارچی لوس و خنک 

دو شکارچی به هم رسیدند. یکی از دیگری پرسید: 
تو امروز چند فشنگ به همراه داشتی؟ دوستش که 
دوست نداشت یک جواب سرراست بدهد پاسخ 
داد: نصف تیرهایم را به طرف کبک ها نشانه رفتم. 
چهار برابر جذر تیرها را به خرگوش ها شلیک کردم. 
با 6 تیر هم یک گرگ را از پا در انداختم و 3 تیر نیز به 
سوی یک روباه شلیک کردم که البته بی نتیجه بود. 

با آخرین تیرم نیز یک قرقاول شکار کردم! همین.  
شکارچی اولی حوصله محاسبه نداشت و به رفیقش 
فحش داد. اما شما که با حوصله اید بگویید شکارچی 

چند فشنگ همراه داشته است؟ 
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شش رقمی: 

  98327۱ – 9672۱5
89۱543 - 743259

سه رقمی: 

  326 – 584 – 4۱2
  724 – 95۱ – 428

۱25 - 682

چهار رقمی:

  76۱4 – 2534
  2375 – 853۱

3672 - 94۱5

پنج رقمی: 

  39452 – 9427۱
  24857 – 672۱3

86273 - 6354۱
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 734682519
256914738
819357264
692831475
485276391
173549826
567128943
928463157
341795682

932486157
781235649
564917832
845379216
216854793
379162584
127543968
498621375
653798421
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برقی خــودرو 6. استوار-واحد شمارش قالی 7.خرقه 
درویشی– پایتخت پرتغال 8.قسمت ها- عامل بیماری9. 
شهر فالسفه– قمر برجیس ۱0.نوعی پارچه لطیف- کرم 
از   .۱2 بیعانه –زیبا   .۱۱ گوشت خوک-نفی عامیانه 

درختان صنعتی-مجموعه ای با بازی مرجانه گلچین

عمودی:

۱.قسمت اصلی اپرا–خادم کلیسا 2.لقب اروپایی- نام 
دیگر رود جیحون- خمره سفالی 3.شبکه رایانه ای– نام 
پادشاهان سلجوقی-تصدیق عموسام 4. رشته کوهی 
در اروپــا– فرزند چارپا- نهالین 5.مــقــدم-آش زیــره 6. 
 شیره خرما–شستی ارگ وپیانو 7.باغ افالطون– جوان

8. زردک صحرایی-شهر بندری روسیه 9.فرهنگسرایی در 
بوستان قیطریه– مقابل شفاهی- الفبای خوردنی ۱0.آب 

روستایی-عارضه 
مـــو–نـــگـــهـــبـــان 
گله۱۱. اتحادیه 
هــواپــیــمــایــی- 
توانایی– جد ۱2. 
ژورنــــال- گلوله 

گرد سربی

افقی:    ۱. شاه کهن انگلستان- تصویر چهره مقدسان 2.پول روسیه-لوزینه 3. طلیعه 
اعداد–مخترع ماشین حساب- زمینه 4. سفید آذری-راوی رودکی 5. وارن-ابزار 

افقی:  ۱.پارچه نفیس- دوشاب خرما 2.کمیسیونر-کنایه از حرفی که ورد زبان ها 
باشد 3. ساز موالنا -دگرگونی–خورشید 4.  مترسک-آفت 5.عطر مایه –از خدایان 

باستان  6.مومیایی– خاک متبرک 7. کنگره-فتنه جو 
8.مساوی- آخر 9. از عناصر اربعه–حبوبات ۱0.عالمت 
بیماری- تیپا-صدف نشین ۱۱.با ارزش–اولین ماه قمری 

۱2.اولین غزوه پیامبر اسالم)ص(- پیه چربی

 عمودی :

۱.جهان –بی نظمی 2.کیسه وسایل خیاطی- ریزه های 
3.عــالمــت مفعولی– کارخانه ای- مایه  طــال- سحاب 
4. آموزگار مکتب – تهیدست- عدد مجهول  روشنایی 
5.ســازمــان فضایی آمریکا- قــوم وحشی تاریخ 6. پول 
موجود–شوفر 7. سوار بر دوش– ورزش آبی 8. کیسه کش-
شاخه تــاک 9. ســالح ویرانگر– درجــه- کشور آسیایی 
۱0.رخساره- دربار–دوست داشتن ۱۱. گنگ- پاک از 

گناه– پرتگاه کوهستانی ۱2. پوشش جاده- آماسیدگی
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تست هوش:

گــزیــنــه 4 – جــمــع دو 
عدد الیه بیرونی برابر با 
عدد الیه درونی مقابل 

است. ؟+2=9

بسيارسخت
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 چاپ تازه »پیر پرنیان اندیش« 
در راه است

میالد عظیمی از عرضه چاپ جدید کتاب »پیر 
شامل  کــه  ســایــه(  صحبت   )در  پرنیان اندیش« 
گفت وگو با هوشنگ ابتهاج، شاعر پیش کسوت 
ــت، خبر داد. بــه گـــزارش ایسنا، ایــن استاد  اس
دانشگاه گفت: این کتاب به دلیل مشکالت نشر 
و گرانی کاغذ، بیش از یک سال بود که منتشر 
نمی شد و در بازار نایاب  و حتی وارد بازار سیاه شده  
بود. کتاب فروشی ها و عالقه مندان با من، ناشر  
و سایه، برای این کتاب تماس می گرفتند. حاال 
چاپ دوازدهم آن، بعد از حدود یک سال و نیم، تا 
شب یلدا وارد بازار می شود. عظیمی اظهار کرد: 
گرانی کاغذ در قیمت کتاب »پیر پرنیان اندیش«  
قطعا تأثیر گذاشته و این کتاب دوجلدی، با هزار و 
5۰۰ صفحه و قیمت ۳۹۰ هزار تومان، روانه بازار 
نشر خواهد شد که البته برای خوانندگان کتاب 
زیاد است. وی درباره این که با وجود نایاب بودن 
»پیر پرنیان اندیش«، این کتاب به صورت قاچاق 
هم منتشر شده است یا نه؟ بیان کرد: این موضوع 
را به صورت دقیق نمی دانم اما کتاب به صورت 
پــی دی اف در اینترنت منتشر شد و گاه افرادی، 
بخش هایی از آن را  منتشر می کردند. حتی افرادی 
بــدون اجــازه ناشر و استاد سایه، این  کتاب را به 

صورت صوتی خوانده و آن را عرضه کردند.

 تبلیغ عجیب آمازون 
برای فروش هری پاتر

فروشگاه آنالین آمازون، در روزهای گذشته، تبلیغ 
عجیبی در سایت های فروش کتاب خود منتشر کرد. 
به گزارش ایبنا، به نقل از »کمیک بوک«، در تبلیغ 
آمازون برای فروش بیشتر کتاب های مصور هری 
پاتر آمده است: دو کتاب هری پاتر بخرید، یک کتاب 
هدیه بگیرید! ظاهرًا ناشران هری پاتر، برای فروش 
بیشتر ایام کریسمس، حساب ویژه ای روی تبلیغات 
این چنینی باز کرده اند. در تبلیغ آمازون، به کاربران و 
مشتری ها پیشنهاد شده بود یک جعبه مجموعه کامل 
کتاب های هری پاتر را بخرند تا بتوانند از خدمات و 

محصوالت بیشتر این سایت استفاده کنند.

ادبی

موسیقی

لذت شعر

لذت شعر

موسیقی به حال خود رها شده

محمد معتمدی درباره کیفیت بعضی موسیقی های داخلی به فارس گفت: »در 
چهره ها

خواننده
دوره ای، موسیقی به اصطالح »اون َوِر آبی«، نماد موسیقی کم محتوا محسوب 
می شد و می گفتند هرچه موسیقی اون ور آبی هست، سطح پایین و نازل است و این 
طرف ما هرچه تولید می کنیم فاخر و با محتواست ولی االن متأسفانه به جایی رسیده ایم که برای این 
که بسیاری از جوانان و نوجوانان به ورطه انحراف فرهنگی نیفتند، مجبوریم بگوییم خیلی از 
موسیقی های داخلی را گوش نکنند! البته در دوره ای، کارهای داخل واقعًا خوب بود، ولی متأسفانه 
امروزه بخش اعظم موسیقی به حال خود رها شده است. االن دیگر لزومًا آثار تولید داخل، خوب 

نیستند«.

حمایت از »شاهنامه« در اولویت نیست
اشکان رهگذر، کارگردان فیلم پویانمایی »آخرین داستان« که برداشتی آزاد از 

چهره ها

کارگردان
داستان ضحاک است، به ایبنا گفت: »شاهنامه یک اقیانوس است و می توان گفت 
همین داستان ضحاک، به تنهایی دریایی بیکران است. هرکدام از مقاطع شاهنامه، 
قابل اجراست و می شود با نگاهی جدید به آن پرداخت. یکی از دالیل خیلی جدی که به این اثر کهن 
پرداخته نشده، ناتوانی سینمای ما در انجام پروژه های بزرگ است. کاری که راجع  به شاهنامه ساخته 
شود، عظیم است و هزینه بسیار زیادی را می طلبد و سینمای ایران ناتوان است؛ همچنین، نهاد هایی 
که از سینما حمایت می کنند، اولویتی برای حمایت از شاهنامه ندارند. از طرفی هم مردم از مفاهیم 

این چنینی استقبال نمی کنند و بیشتر می خواهند به سینما بروند تا بخندند«.

گفتم جانی به ترک جان نتوان کرد
گفتا جان را چو تن نشان نتوان کرد

گفتم که تو بحر کرمی گفت خموش
ُدر است چو سنگ رایگان نتوان کرد

موالنا

از زندگانی ام گله دارد جوانی ام
شرمنده جوانی از این زندگانی ام

دارم هوای صحبت یاراِن رفته را
یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام
پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق

داده نوید زندگی جاودانی ام
چون یوسفم به چاه بیاباِن غم اسیر

وز دور مژده جرس کاروانی ام
گوش زمین به ناله من نیست آشنا

من طایِر شکسته پِر آسمانی ام
گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند

چون می کنند با غم بی هم زبانی ام
ای الله بهار جوانی که شد خزان

از داغ ماتِم تو بهار جوانی ام
گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود

برخاستی که بر سر آتش نشانی ام
شمعم گریست زار به بالین که شهریار

من نیز چون تو همدم سوِز نهانی ام
شهریار

با من سخن تو در میان آوردند
گلبرگ بهار در خزان آوردند

خاموش ترین سکوت صحراها را
با نام تو باز در فغان آوردند

شفیعی کدکنی

زمانه پندی آزادوار داد مرا
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است

به روِز نیِک کسان گفت تا تو غم نخوری
بسا کسا که به روِز تو آرزومند است

زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه
کرا زبان نه به بند است، پای در بند است

رودکی

دال بسوز که سوز تو کارها بکند
نیاز نیم شبی دفع صد بال بکند

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش
که یک کرشمه تالفی صد جفا بکند

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
ز بخت خفته ملولم بود که بیداری

به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند
بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

مگر داللت این دولتش صبا بکند
حافظ

حمایت مالی، مهم ترین هدف ثبت جهانی	 
کیوان ساکت ثبت جهانی دو تار را اسباب 
یونسکو  »وقتی  گفت:  و  دانست  خرسندی 
اثری هنری یا معنوی را ثبت جهانی می کند، 
یعنی هم خودش و هم کشوری که صاحب آن 
اثر جهانی است، موظف به حمایت و ترویج و 
اشاعه آن فرهنگ هستند. یونسکو بودجه هایی 
دارد و بــرای همین هم اثــری را ثبت جهانی 
می کند؛ یعنی مهم ترین هدف ثبت جهانی، 
این است که از حمایت های مالی یونسکو و 
دولت ها بــرای اشاعه ایــن بخش از فرهنگ 
ناملموس استفاده شــود. شاید هنرمندانی 
که نام یا اثرشان ثبت جهانی شده است، خبر 
نداشته باشند که این حمایت مالی از سوی 
یونسکو وجود دارد و هر ساله، مبالغ زیادی 
برای تقویت این عرصه، پرداخت می شود و 
دولت ها را موظف به حمایت از این میراث 
ناملموس می کنند. حــاال من نمی دانــم در 
این خصوص چه کسانی با یونسکو در ارتباط 
هستندتا این مبالغ را دریافت کنند. هر چه 
هست، نفس عمل پسندیده است. در شرایطی 
که موسیقی ایران هنوز تکلیفش معلوم نیست 
، این که یک ساز مقامی و موسیقی محلی، ثبت 
جهانی می شود، اسباب خرسندی است«. 
این آهنگ ساز برجسته خراسانی درباره نحوه 

تخصیص حمایت های مالی یونسکو توضیح 
داد: »پول هایی که از طرف جوامع جهانی 
پرداخت می شود، برای فراهم کردن شرایط 
مناسب در راستای ایجاد مکان هایی برای 
آموزش و ساخت این ساز است؛ نه این که این 

پول را تقسیم کنند بین هنرمندان«.

دو تار جنوب خراسان، اصیل تر	 
این آهنگ ساز و نوازنده، دو تار را ساز محبوب 
خراسانی ها معرفی کرد و گفت: »ما در ایران 
هفت قوم داریم که در کنار هم زندگی می کنند 
و هر کدام فرهنگ ویژه خودشان را دارند که 
این فرهنگ ها هم ساز و موسیقی ویژه خود 
را دارد. خــود دو تــار خــراســان، به دو بخش 
شمال و جنوب تقسیم می شود. این دو تار و 
موسیقی، در سیستان و بلوچستان نیست. 
همین موسیقی در کردستان نیست و شکل 
دیگری دارد و ســازی به نــام تنبور در آن جا 
هست که خیلی به دو تار نزدیک و شبیه است. 
ــردم جنوب و شمال خراسان،  دو تــار نــزد م
یک ساز بسیار آشنا و محبوب است و دایره 
عالقه مندان به دو تار و اصــواًل همه سازهای 
محلی در هر جــا، محدود به همان اقلیمی 
است که آن ساز و فرهنگ رشد و نمو پیدا کرده 
است. دو تار در خراسان، از این نظر جایگاه 

و محبوبیت ویــژه ای دارد«. مشهور است که 
نوای دو تار جنوب خراسان حزن انگیز است 
و دو تار شمال خراسان، نوایی طربناک و شاد 
ــاره تفاوت این ساز  دارد. کیوان ساکت درب
در جنوب و شمال خراسان این طور توضیح 
داد: »تفاوت در یک سری فواصل است. دو 

تار شمال خراسان، تحت تأثیر موسیقی 
ترکمن ها و نواحی شمال ایران قرار گرفته 
و ترکیبی از موسیقی ترکمنی، کرمانج و 
موسیقی خراسان است اما چون جنوب 

خراسان بسته بوده و ارتباط زیادی با مردم 
و  قدیمی تر  حالت  نداشته،  شمال  نواحی 

بکرتر خودش را حفظ کرده است«.

اجراهای مشترک، از حسین 	 
سمندری تا دامن پاک

کــیــوان ســاکــت بــا بــســیــاری از 
نــوازنــدگــان برجسته دو تار 

ــبــاط داشــتــه و دارد و با  ارت
تعدادی از آن ها به اجرای 
مشترک پرداخته است. او 
در این بــاره می گوید: »من 

ــده یــاد استاد  اولین بــار با زن
حسین سمندری آشنا شدم و یک 
کنسرت تک نوازی برگزار کردیم که 

بخش اول را ایشان زد و بخش دوم را من زدم. 
بعد با ذوالفقار عسکریان کنسرت داشتیم 
در تاالر وحدت که فیلمش هم موجود است. 
بــا مــرحــوم غالمعلی پورعطایی هــم برنامه 
داشتیم. نوازنده های جوان تر هم در این بین 
بودند مانند آقای دامن پاک. با 
همه این دوستان تجربیات 
شـــیـــریـــن و دلــنــشــیــنــی 

داشتیم«.

 جایزه موسیقی جهانی 
برای نیما دلنوازی 

نیما دلنوازی، نوازنده تار و آهنگ ساز آلبوم »از 
ری تا تیسفون«، برگزیده جایزه موسیقی جهانی 
شد. به گــزارش موسیقی ما، جایزه موسیقی 
جهانی، از جمله جوایز موسیقی معتبر است که 
مقر اعطای آن در ایاالت متحده قرار دارد و از 
سال ۲۰۱۱ تاکنون، به هنرمندان شناخته شده 
ای در این عرصه، از سراسر جهان، اختصاص 
یافته است. نیما دلنوازی مدرس و نوازنده تار، 
در تازه ترین دوره برگزاری این جایزه موسیقی 
بین المللی، موفق به کسب مــدال نقره برای 
آلبوم »از ری تا تیسفون« شد. »از ری تا تیسفون« 
طرحی برای تک نوازی تار است که شامل ۱۰ 
قطعه با عناوین »فراق«، »شهر سوخته«، »وداع«، 
»سراب«، »راز«، »توسن«، »آب و آتش«، »نجوا«، 
»بی قرار« و »طلوع« می شود. این آلبوم که سال 
۱۳۹5 روانه بازار موسیقی شد، با نظارت محمد 

دلنوازی، در استودیو پژواک ضبط شده است.

 علیرضا قربانی
 برای»درخت گردو« می خواند

علیرضا قربانی بــرای فیلم سینمایی »درخت 
گــردو« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
می خواند. به گزارش  مهر، مراحل پس از تولید 
فیلم سینمایی »درخــت گــردو« به کارگردانی 
سید  تهیه کنندگی  و  مهدویان  محمدحسین 
مصطفی احمدی، همچنان ادامــه دارد و این 
روزها ساخت موسیقی فیلم در حال انجام است. 
حبیب خزایی فر، آهنگ ساز و اردشیر کامکار 
نوازنده کمانچه این اثر خواهند بود. علیرضا 
قربانی پیش از این قطعه »از خون جوانان وطن« 
ــای زمستان«، به  را بــرای تیتراژ »آخرین روزه
کارگردانی محمدحسین مهدویان خوانده بود. 
نخستین نمایش این فیلم در سی و هشتمین 

جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

غلط ننویسیم

کنکاش
ایــن کلمه در اصــل مغولی-ترکی و به معنای 
»مشورت« اســت. در اغلب نوشته های امــروز، 
این واژه را به معنای »کاوش« یا »کندوکاو« به کار 

می برند که غلط است.

مأمور/ معمور
این دو واژه را نباید با هم یکی دانست. مأمور به 
»کسی که از طرف دولتی یا جمعیتی یا فردی 
وظیفه ای را انجام می دهد« اطالق می شود اما 
معمور در فارسی کاربرد صفت دارد و به معنای 

»آباد، آبادان« است.

ُمثمر ثمر
ُمثِمر به معنای »ثمر دهنده« است. بنابراین مثمر 
ثمر حشو  و بهتر است به جای آن »سودبخش«، 

»ثمربخش«، »مفید« و... به کار رود.
 

برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« ابوالحسن نجفی

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مراسم »گفت وگوی هوشنگ مرادی کرمانی با ما 
که غریبه نیستیم«، در محل تاالر رودکی دانشگاه 
فردوسی مشهد  با حضور هوشنگ مرادی کرمانی، 
افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات شمع و مه 
و ناشر ادبیات ایــران در خارج از کشور، محمد 
جعفر یاحقی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه 
فــردوســی و جمعی از اســتــادان و دانشجویان 
دانشگاه فردوسی، برگزار شد. شحنه تبار، مدیر 
انتشارات »شمع و مــه«، طی سخنانی در این 
مراسم گفت: آثار هوشنگ مرادی کرمانی برای 
افراد غیرایرانی هم جذاب است و شاید آن قدر که 
در بیرون از ایران به آثار او توجه شده، در داخل این 

گونه نبوده و این بسیار حائز اهمیت است.

توصیه به خواندن آثار در مدارس هلند	 
به گزارش ایبنا، وی افزود: آشنایی با آقای هوشنگ 
مرادی کرمانی و ترجمه آثار ایشان از جمله خمره، 
مربای شیرین و شماکه غریبه نیستید، به زبان های 
مختلف، اتفاق بسیار خوب و مایه افتخار و اعتبار 
من بود. شحنه تبار با اشاره به استقبال فراوان 
مخاطبان، در سراسر دنیا، از کتاب های هوشنگ 
ــرادی کرمانی، یــادآور شــد: سبک نوشتاری  م
هوشنگ مرادی کرمانی ساده است اما در قالب 
همین ساده نویسی، او یکی از تاثیرگذارترین 
نویسندگان کنونی در آسیا محسوب می شود، به 
عنوان مثال، کتاب خمره با این که به نظر من برای 
خارج از کشور قابل درک نیست 
ــورد استقبال  امــا بسیار م
گرفت و حتی خواندن آن 
ــدارس هلند توصیه  در م
می شود. مدیر انتشارات 
شمع و مه، ضمن تاکید 
ــن نکته که  بــر ایـ
هــیــچ یـــک از 
آثــار مرادی 
کــرمــانــی 
شبیه هم 
نیستند، 
افــــــزود: 

آن چه ایشان را از سایر نویسندگان کشور متمایز 
می کند، کسب جوایز متعدد جهانی است. آثار 
مرادی کرمانی، برای افراد غیرایرانی هم جذاب 

است.

فقط مترجم نباشیم	 
این ناشر آثار ادبی افزود: ادبیات ما که تاثیر گرفته 
از ادبیات غرب است، تبدیل به ادبیات یک سویه 
و واردکننده شده است و   تا توانستیم آثار ادبی را 
ترجمه و وارد کشور کردیم، البته این اتفاق بدی 
نیست، اما به قول آقای مرادی کرمانی ادبیات ما 
تبدیل به جاده یک طرفه شده است. شحنه تبار 
ضمن انتقاد از کوتاهی ناشران ایرانی در معرفی 
ادبیات ایران به خارج از کشور گفت: ما ناشران 
ایرانی، در زمینه معرفی و نشر آثار در خارج از 
کشور، بسیار کوتاهی کردیم و این باعث شده 
نویسندگان خوب ما شناخته شده نباشند البته 
که این کوتاهی طی ۱۰۰ سال گذشته روی 
داده است. مدیر انتشارات شمع و مه تصریح کرد: 
بسیاری از آثار فارسی که بسیار هم غنی هستند، 
قابلیت ترجمه ندارند و مترجمی هم که توانایی 
این کار را داشته باشد، یعنی اثــری را به زبان 
دیگر برگرداند، به طوری که روح آن اثر از مبدا به 
مقصد برسد هم  وجود ندارد. وی کوتاهی ناشران 
ایرانی، نبود مترجم خوب و مسائل حاشیه ای 
را از جمله دالیل حضور کم ادبیات ایرانی در 
بازار جهانی خواند و اضافه کرد: متاسفانه نبود 
حلقه اتصال مناسب برای معرفی نویسندگان 
زبردست ایرانی و مسائل دیگر، باعث شده آثاری 
هم که از ایــران در کتاب فروشی های خارج از 
کشور دیده می شود، جنبه مثبت ایران را نشان 
ندهد و سیاه نمایی باشد. شحنه تبار افــزود: با 
وجود مشکالت ذکر شده، ما سعی کردیم ادبیات 
کشور را به خارج از مرزها بشناسانیم چرا که جای 
ادبیات ایران در بیرون از کشور بسیار خالی است 
و در تمامی گونه های مختلف ادبی، متاسفانه 
هیچ ردی از ادبیات ایران در خارج از کشور پیدا 
نمی شود، غیر از آثار پراکنده ای از موالنا، خیام 

و رودکی.

ارزیابی یک رویداد بی سابقه برای موسیقی خراسان 
در گفت وگو با کیوان ساکت

 »دو تار« خراسانی

 میراث جهـــــــانی
الهه آرانیان - مژده ای شیرین و گواراست، این که بشنوی دو تار، شناسنامه موسیقی خراسان، در فهرست میراث ناملموس یونسکو قرار گرفته و ثبت جهانی شده است. 
این خبر، به ویژه برای اهالی خراسان بزرگ که با نوای دو تار زندگی کرده اند، مسرت بخش تر است. پرونده »مهارت های سنتی ساختن و نواختن دو تار« چهاردهمین 
پرونده میراث ناملموس ایرانی است که با کسب نظر موافق اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، ثبت جهانی شد؛ این، یعنی حاال هم ساز 
سنتی دوتار و هم فرایند تولید و ساخت آن، هر دو میراثی جهانی هستند و این رویدادی کم نظیر برای موسیقی محلی ایران است. به گزارش روابط عمومی وزارت میراث 
فرهنگی، علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پیامی نوشت: »بی تردید دو تار و نواختنش را می توان فراتر از ویژگی های کالبدی یک 
ساز زهی و زخمه ای، روایتگر گوشه ای از دغدغه ها و احساسات ناب اقوام ایرانی دانست. ضمن قدردانی از تالش کارشناسان این پرونده ارزشمند و سپاس از ارزیابان 
اجالس کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو، ثبت چهاردهمین میراث ناملموس ایران را در فهرست میراث جهانی به مردم فرهیخته و فرهنگ دوست کشورمان 
 تبریک و تهنیت می گویم«. به همین مناسبت، با استاد کیوان ساکت، آهنگ ساز و نوازنده برجسته ای که خود از سرزمین خراسان برخاسته است، درباره ثبت جهانی

 دو تار گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

...کافه صدا

پیشنهاد ما:  یادگار
ســبــکــش چــیــســت؟ مــوســیــقــی مقامی 

خراسان
نوازنده اش کیست؟ زنده یاد ذوالفقار عسگریان

 چرا االن باید بشنویم؟ چه بهانه ای برای شنیدن صدای معجزه گر دوتار زنده یاد عسگریان، 
بهتر از ثبت جهانی دوتار خراسان به عنوان میراث معنوی یونسکو؟ چه بهانه ای بهتر از این که 
موسیقی مقامی خطه هنرپرور خراسان، هزار سخن در بطن دارد و هزار دلداده در دیار شعر و 
ادب. »یادگار« را که بشنوید، انگار روحتان پر می کشد به جایی که عشق میدان دار است و آرام 
می شوید در بزمی که خیال را شکوفا می کند. هرچند از فراق استاد ذوالفقار، پنج سالی است 
که می گذرد، اما هنوز هم می توان با شنیدن آوای دوتارش، شورانگیزی اجراهای به یاد ماندنی 

او را به خاطر آورد. 

طی مراسم بزرگداشتی در مشهد مطرح شد

مرادی کرمانی در خارج، شناخته شده تر از ایران 
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 گزارش تاریخی

طرح غارت منابع زیرزمینی کشور 
چگونه اجرا شد؟

 پهن کردن تور »کنسرسیوم«
 برای شکار نفت ایران

قرارداد کنسرسیوم، قراردادی استعماری بود 
که پس از کودتای 28 مرداد 1332، میان رژیم 
شاه و چند کشور خارجی منعقد شد. فضل ا... 
ــران در عقد این  ــدی، نماینده اصــلــی ایـ ــ زاه
قرارداد، در 13 مهر 1332هـ.ش، کمیسیونی 
مشورتی در سطح وزرا تشکیل داد تا به مسئله 
نفت و پیشنهادهای وارده رسیدگی کنند و از این 
کمیسیون خواست که از متخصصان خارجی 
بهره ببرد. از این رو، طرف اصلی قرارداد، نه یک 
یا دو کشور، بلکه چند کشور خارجی بود. طبق 
این قرارداد که در 29 مهر سال 1333 به تصویب 
رسید، شرکت های خارجی آمریکایی، انگلیسی، 
هلندی و فرانسوی، صاحب امتیاز شدند. سهم 
شرکت نفت ایران و انگلیس از نفت، ۴۰ درصد 
تعیین شد. شرکت های آمریکایی هم که خود 
شامل 5 شرکت بزرگ نیوجرسی، استاندارد 
کالیفرنیا، ُگلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی 
تگزاس و 9 شرکت کوچک و علی الظاهر مستقل 
بودند، ۴۰ درصد از سهم نفت را به دست آوردند 
و در کنار آن، سهم شرکت شل هلندی 1۴ درصد 
و شرکت نفت فرانسه، ۶ درصد تعیین شد. عالوه 
بر این، کشورهای مذکور توانستند امتیازات 
دیگری را، همچون عملیات کشف و استخراج 
نفت نیز، کسب کنند که بسیاری از آن امتیازات، 
با روح قانون ملی شدن نفت در تضاد بود. شاه 
تصور می کرد که کنسرسیوم می تواند با خرید 
بیشتر نفت از ایران، اهداف و آرزوهای وی را در 
زمینه کسب درآمد بیشتر نفتی، بــرآورده کند؛ 
اما شرکت های نفتی با کنترل قیمت نفت، قادر 
بودند نفت را با قیمت بسیار پایین تری بخرند. 
طی دهه 133۰، قیمت نفت ایــران در حدود 
بشکه ای دو دالر ثابت ماند. این قیمت در اواخر 
این دهه، به کمتر از 2 دالر برای هر بشکه نیز، 
کاهش یافت که البته، عالوه بر نقش کنسرسیوم، 
از سهمیه بندی نفت در ایاالت متحده آمریکا و 
ورود تولید کنندگان و صــادر کنندگان جدید 
نفت به بازار جهانی، متأثر بود. برای شاه، قیمت 
نفت اهمیت فراوانی داشــت؛ او با استفاده از 
درآمدهای نفتی، بوروکراسی دولتی را گسترش 
می داد. این موضوع نیز، در نهایت، می توانست به 
افزایش قدرت وی و رژیمش منجر شود. با افزایش 
قیمت نفت در اواخــر دهه 13۴۰ و اوایــل دهه 
135۰، آمریکا و انگلیس که سهم عمده ای در 
کنسرسیوم نفتی داشتند، کوشیدند درآمدهایی 
را که نصیب ایران می شد، باز جذب کنند. این کار 
با توجه به رویکرد شاه در عرصه خرید تسلیحات و 
نیز صنایع مونتاژ، بسیار ساده بود. به این ترتیب، 
صنعت ملی شده نفت ایــران، به ابــزار جدیدی 
برای درآمدهای کالن استعمارگران تبدیل شد.

پتر سوم، پادشاهی که خیر ندید!     

پتر سوم، نوه پترکبیر، بنیان گذار روسیه جدید 
بود، اما در روسیه تزاری به دنیا نیامد! خاله اش 
الیزابت، امپراتریس روسیه که فرزندی برای 
جانشینی نــداشــت، او را در 1۴ سالگی از 
پروس به روسیه آورد و ولیعهد خود کرد. پتر 
سوم عاشق پروس و هنر آن بود و اصواًل خود را 
یک پروسی می دانست. همین مسئله سبب 
شد که اشراف روسیه به او روی خوش نشان 
خویشاوندانی  ســوم  پتر  طرفی،  از  ندهند. 
داشت که اصالتًا سوئدی بودند و در آن زمان، 
ــا سایه سوئدی ها را با تیر می زدند!  روس ه
چراکه سوئد در دوران اوج اقتدار قرار داشت 
و در اروپا یکه تازی می کرد. پتر سوم با دختری 
نــام کاترین که از خاندان های سلطنتی  به 
کوچک پروس بود ازدواج کرد؛ شاید گمانش 
ایــن بــود که خانِم کاترین هــوای او را بیشتر 
دارد! اما چنین نشد؛ کاترین که سیاستمداری 
زبردست بود، توانست ُمخ اشراف و درباریان 
را بزند و ایضًا زیرآب همسرش را! او توانست با 
یک کودتای سریع در ژوئیه 17۶2 میالدی، 
به عمر سلطنت شوهر خاتمه دهد؛ سلطنتی 
از  یکی  و  کشید  طــول  روز   185 فقط  کــه 
کوتاه ترین حکومت های تاریخ بود. پتر سوم، 
بعد از برکناری، در قلعه روپشا زندانی شد و در 
همان جا، مأموران ملکه او را مسموم کردند و به 

دیار باقی فرستادند!

یوان شی کای؛ امپراتور 101 روزه     
برای تاریخ دوستانی که فیلم »آخرین امپراتور«، 
اثر برناردو برتولوچی را دیده اند، »پوئی«، آخرین 

امپراتور چین اســت؛ اما واقعیت چیز دیگری 
است؛ مگر می شود از خیر حکومت بر سرزمین 
چین، آن هم به عنوان امپراتور گذشت! وقتی در 
سال 1912 پوئی برکنار شد، افرادی در گوشه 
و کنار چین، با سودای امپراتور شدن، به فعالیت 
یوان شی کای  ترین آن ها  پرداختند که مهم 
بــود؛ یک ژنــرال از خود راضــی که فکر می کرد 
برای امپراتور شدن چیزی کم نــدارد؛ غافل از 
این که اصــواًل دوره امپراتوری و امپراتور بازی 
گذشته است و مردم دیگر زیر بار چنین حکومتی 
نمی روند. به هر حال، یوان لج کرد و خواسته خود 
را به مرحله عمل رساند! این اقدام، اختالفات 
و درگیری های زیادی را برانگیخت. در مراسم 
تاج گذاری، هیچ کس حاضر نشد و یوان سه بار 
این برنامه را به تعویق انداخت؛ تا این که باالخره 
تصمیم گرفت بی خیال امپراتوری شود و بعد 
از 1۰1 روز، اعالم کرد که رئیس جمهور چین 
است؛ اما این ادعا هم با استقبال روبه رو نشد و 
چند ماه بعد، یوان شی کای ناگهان درگذشت و 

شاید او را کشتند!

پرتیناکس؛ امپراتور بی سر!     

ــه امــپــراتــور  شــایــد خیلی ها تــصــور کنند ک
»کومودوس«، یعنی همان امپراتور منحرفی 
که »ماکسیموس« در فیلم »گالدیاتور«، ساخته 
»ریدلی اسکات« به قتل رساند، وسط میدان 
کلوزیوم در ُرم ُمرده است؛ اما حقیقت این است 
که قاتل کومودوس، کسی نبود جز »ِهلوینوس 
پرتیناکس« که توانست از شرایط بحرانی و 
هرج و مرج حاکم بر شهر ُرم، در دسامبر سال 
192 میالدی نهایت استفاده را ببرد و بر اریکه 
قدرت تکیه بزند. با این حال، همان شرایطی 
که پرتیناکس را امپراتور کرد، بالی جانش شد. 
هنگامی که او کوشید تا سازمان افسران گارد 
امپراتوری را ترمیم و برخی فرماندهان را با 
افراد مورد اعتماد خودش جایگزین کند، خشم 

سربازان برانگیخته شد و به قصر پرتیناکس 
هجوم آوردنـــد؛ آن هــا ســِر امپراتور را قطع و 
روی نیزه نصب کردند و در خیابان های ِرم 
گرداندند؛ به این ترتیب، دوران حکومت 8۶ 

روزه جانشین کومودوس، به پایان رسید.

دوک دوک؛ امپراتوِر بدشانِس بدبخت!     

در سال 1883، ویتنام اصاًل اوضاع درست و 
حسابی نداشت. فرانسوی ها استیالی تمام 
عیاری بر منطقه ماالیا داشتند و عالوه بر آن، 
انگلیسی ها هم بدشان نمی آمد به منابع سرشار 
این منطقه، ناخنکی بزنند! به همین دلیل وقتی 
در یک روز گرم و شرجی، سر و صدایی در پایتخت 
پیچید و در میان هورا گفتن مردم پریشان خاطر، 
آقای دوک دوک بر تخت سلطنت ویتنام تکیه 
زد و نامش را گذاشتند امپراتور، کسی تعجب 
نکرد، چون اصاًل به این مسئله اهمیت نمی داد. 
اما دو روز بعد، وقتی آب ها از آسیاب افتاد، مردم 
تازه یادشان آمد که این آقای امپراتور، آن آقایی 
نیست که می خواستند امپراتور کنند! بنابراین، 
درگیری ها شروع شد و درست 72 ساعت بعد 
از آغاز سلطنت امپراتور دو ک دوک، او را برکنار 
کردند. مخالفان فقط به برکناری رضایت ندادند؛ 
دوک دوک بدبخت و بدشانس را دادگاهی و 
محکوم به نوشیدن سم کردند. به این ترتیب، 
دوران حکومت 72 ساعته دوک دوک تمام شد 

و خود او هم دار فانی را وداع گفت!

مو؛ امپراتوری که 2 ساعت وقت داشت!     

در طول تاریخ شرق دور، چند امپراتور با نام 
ــم؛ بیشتر آن ها حکومتی طوالنی  »مــو« داری
داشتند. مثاًل یکی از آن ها »مو جین« بود که از 
3۴۴ تا 3۶1 میالدی بر شرق چین حکومت 
کرد. اما امپراتور »مو« مد نظر ما، درست در 

شرایطی به حکومت رسید که مغوالن، پشت 
دروازه های پایتخت بودند! معلوم نیست روی 
چه حسابی »مو«ی بدبخت را در 9 فوریه سال 
123۴ میالدی، به تخت نشاندند! شاید قرار 
بود بالگردان امپراتور قبلی و درباریان شود. 
به هر حــال، دو ساعت بعد از امپراتور شدن 
»مو«، دورانش به سر رسید. لشکر جرار مغول 
وارد پایتخت شد و دمار از روزگــار او در آورد. 
چنگیزخان دستور داد مدتی او را با زنجیر 
بــه پایه تخت سلطنتی کــه خــان مغول روی 
آن می نشست، ببندند تا هر که به دیــدار وی 
می رود، قدرت مغول را در سایه خواری »مو« 
ببیند. این موضوع در گــزارش هیئت ایرانی 
سلطان محمد خوارزمشاه در دربار چنگیزخان، 
پیش از هجوم مغوالن به ایران، انعکاس یافته و 

جوزجانی آن را در تاریخ خود آورده است.

20 دقیقه سلطنت، سهم لویی نوزدهم     

وقتی ناپلئون، به عنوان امپراتور فرانسه از 
قدرت ساقط شد، دولت های اروپایی ترجیح 
دادنــد دوبـــاره خــانــدان بوربن ها، سالطین 
ــار بــیــاورنــد؛ لویی  قدیمی فرانسه را ســر ک
پادشاه  رویــکــرد،  همین  با  دقیقًا  هجدهم، 
ــا انــقــالب  فــرانــســه شـــد؛ امـــا فــرانــســوی هــا ب
ــر قرن 18 به راه انداخته  پرآشوبی که اواخ
بودند، شاه نمی خواستند. با آغــاز حکومت 
شارل دهم، دعوا میان شاه و مردم دوباره باال 
گرفت و کار به جایی رسید که شارل، ناچار شد 
کناره گیری اش را در سال 183۰، اعالم کند. 
البته او به هوای پسرش لویی آنتوان تن به این 
استعفا داد؛ پسری که اصواًل میلی به سلطنت 
نداشت و وقتی به او اعالم کردند که شاه است، 
رسمًا استعفایش را نوشت و 2۰ دقیقه بعد از 
آغاز سلطنت، استعفا کرد تا رکورد کوتاه ترین 
پادشاهی تاریخ را به نام خود ثبت کند! با این 
حــال، پــدرش معتقد بــود که لویی نوزدهم، 
زیر فشار این کار را انجام داده و هنوز پادشاه 
قانونی فرانسه است. بعد از استعفای لویی 
نوزدهم، لویی فیلیپ از خاندان اورلئان، شاه 
فرانسه شد؛ اما بحران در این کشور اروپایی، 

خاتمه پیدا نکرد.

کوتاه ترین حکومت های تاریخ
از به تخت نشستن 3 روزه  امپراتور ویتنام تا سلطنت 20 دقیقه ای لویی نوزدهم!

 دست کجی های »پتر کبیر«
 به روایت »آلبرماله«!

پتر یکم، مشهور به پتر کبیر، یکی از مشهورترین 
ــه ایـــن کــشــور را به  ــه اســـت ک ــی تـــزارهـــای روس
امپراتوری تبدیل کرد. با این حال، پتر هم مانند 
بسیاری از شخصیت های مشهور تاریخ، رفتارها 
و عادت های عجیب و غریبی داشت که شنیدن 
آن ها از زبان آلبر ماله، مورخ مشهور فرانسوی، 
خالی از لطف نیست: »پتر مردی عظیم الجثه بود 
قامتش به دو متر و چهار سانتی متر می رسید. 
حرکاتی ُچست و چاالک و پشتی مختصر خمیده 
داشت ... کار و کوشش برای او همان قدر لزوم 
داشت که تنفس برای دیگران الزم است و غالبًا 
اعمال او مثل عمل تنفس انجام می گرفت؛ یعنی 
بیکار  نمی توانست  لحظه ای  تأمل،  و  بی تفکر 
بنشیند، دایم در حرکت بود و از این سرحد به 
سرحد دیگر مملکت سیر می نمود یا فرمان صادر 
می کرد یا لشکر را سان می دید یا کشتیرانی 
می کرد یا نقشه شهر می کشید یا در کارخانه های 
ساحلی تیشه و رنده برداشته، نجاری می کرد. 
در کار بنایی عمارت مداخله داشت، با پزشکان 
به تشریح اجساد، با سلمانی ها به اصــالح سر 
و صــورت، با خیاطان به بریدن لباس اشتغال 
می ورزید ... هنگام لزوم در میرغضب خانه به 
شکنجه محبوسین و بریدن سر مقصرین به وسیله 
آالت مختلف شکنجه، مشغول بود ... قریحه و 
رفتار وحشیان داشــت، ناگهان چنان به خشم 
می آمد که هر کس را حتی سفرای خارجه که در 
مقابل خود می دید، می زد. یک روز سفیر هلند 
را به باد مشت گرفت و مالزمی را که به سرعت 
کالهش را برنداشته بود، به ضرب عصا هالک 
کرد. از مسخرگی های بسیار پست و بازی های 
مضحک عامیانه که گاهی به جاهای ناپسند و 
زشت می رسید، خوشش می آمد، در سفر اروپا 
عماراتی را که میزبانان منزل او قرار می دادند، 
به باد غارت می داد، مبل و اثاثیه را می شکست، 
پنجره را خــراب می کرد، تابلوهای نقاشی را 
می درید و اشیایی را که می پسندید، بر می داشت 
و اگر کسی مانع می شد آن ها را ضایع و خراب 
می کرد. این کار چنان باال گرفت که پادشاهان 
ــت داشتند، مثل  اروپــا که امــوال خــود را دوس
فردریک گیوم اول پروس، چون از مسافرت پتر در 
سنه 1718 خبردار شدند، عماراتی را که برای 
پذیرایی او مهیا کردند، قباًل امر دادند که آن چه از 
اشیای تجملی در آن است به محل دیگری انتقال 

داده شود که از دستبرد پتر مصون باشد.«
منبع: انقالب کبیر فرانسه؛ آلبر ماله و ژول ایزاک؛ 

ترجمه: رشید یاسمی؛ انتشارات امیرکبیر 
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چند خط تاریخ

جواد نوائیان رودسری – دولت های مستعجل در طول تاریخ، کم نبوده اند. در همین 
ایران خودمان، در عهد ساسانی، طی چهار سال، بیش از 10 پادشاه به تخت سلطنت 
تکیه زدند و اوضاع را از آن  چیزی که بود، خراب تر کردند. تا جایی که شیرازه قدرت از 
هم پاشید و زمزمه های تجزیه از گوشه و کنار به گوش رسید و سلطنت ساسانی که در 
نیم قرن آخر، طریق قهقرا می پیمود، با ورود مسلمانان، فروپاشید. دلیل کوتاه بودن 
حکومت ها، متفاوت است؛ تعدادی از آن ها به دلیل بی کفایتی پادشاه و ناتوانی وی 

در اداره امور رقم خورد و برخی دیگر، ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن 
دوره و بحران های متعددی بود که خارج از حیطه اقتدار حاکم روی می داد. به هر حال، 
این دولت های کوتاه و مستعجل، هر کدام فضایی کوتاه را در ادوار تاریخی ُپرکرده اند؛ 
فضایی که هر چند به چشم من و شما نمی آید، اما وجود دارد و بدنیست به آن ها نگاهی 
بیندازیم. در این نوشتار برآنیم تا شما خوانندگان عزیز خراسان را با تعدادی از این 
دولت های کوتاه یا بهتر بگوییم کوتاه ترین دولت های تاریخ، آشنا کنیم؛ همراه ما باشید.
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در امتداد تاریکی

تصمیم آخر!

نمی توانم وجدانم را نادیده بگیرم و با خالفکاری های 
وحشتناک اعضای خانواده ام کنار بیایم. از سوی دیگر 

هم از روبه رو شدن با آن ها می ترسم چرا که...
این ها بخشی از اظهارات مرد 57 ساله ای است که 
مرجوعه قضایی را روی میز مشاوره کالنتری گذاشت. 
او که از همسر و فرزندش به اتهام کتک کاری، توهین 
و فحاشی شکایت کرده بود درحالی که ادعا می کرد 
نمی توانم چشمانم را به روی حقیقت های زندگی 
ببندم، دربــاره سرگذشت خود به کارشناس دایره 
مددکاری اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت: تا 
کالس پنجم ابتدایی تحصیل کردم و بعد از آن کنار 
پدرم در زمین های کشاورزی یکی از شهرهای مرزی 
خراسان رضوی مشغول کار شدم تا این که در 17 
سالگی با دختر یکی از بستگان پدری ام ازدواج کردم 
زیرا ازدواج در سنین پایین تقریبا به یک رسم عادی 
تبدیل شده بود. بعد از برگزاری جشن عروسی دست 
همسرم را گرفتم و به امید یافتن شغلی بهتر به مشهد 
مهاجرت کردم. سپس با اجاره یک منزل مسکونی در 
حاشیه شهر که آن روزها فقط یک روستای کوچک بود 
به زندگی مشترک ادامه دادم. با این حال، شغلی بهتر 
از کارگری نیافتم و مشاغل زیادی را تجربه کردم. در 
طول 40 سال که از زندگی مشترک من و »فریبا« می 
گذرد، صاحب چهار دختر و پسر شدیم و من سخت 
تالش می کردم تا آن ها زندگی راحتی داشته باشند. 
با وجود این درآمد اندکم از کارگری فقط کفاف مخارج 
زندگی را می داد و نمی توانستم امکانات رفاهی 
بیشتری برای آن ها فراهم کنم به همین دلیل همواره 
از سوی همسر و فرزندانم مــورد سرزنش قــرار می 
گرفتم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که 
حدود سه سال قبل متوجه رفت و آمدهای مشکوکی 
به منزلم شدم. حضور افراد غریبه و ناشناس ظن مرا 
برانگیخته بود. برخی از آنان رفتارهای نامتعارفی 
داشتند و چندین ساعت با پسر بزرگم داخل اتاق می 
رفتند. آرام آرام نگاه های سرزنش آمیز اهالی محل 
نیز شروع شد اگرچه همسایگانم به احترام سال ها 
معاشرت و همنشینی چیزی نمی گفتند و رفتارهای 
نامتعارف اعضای خانواده ام را تحمل می کردند اما 
کم کم فهمیدم که پسرم نه تنها به مصرف مواد مخدر 
آلوده شده است بلکه به خرید و فروش مواد افیونی می 
پردازد. از روزی که متوجه این موضوع شدم، گویی 
دنیا روی سرم خــراب شد و عــذاب وجــدان سراسر 

وجودم را فراگرفت. زیرا نمی توانستم به پلیس گزارش 
بدهم و فرزندم را پشت میله های زندان ببینم و از طرف 
دیگر نیز دیدن جوان هایی که در گرداب مواد افیونی 
غرق می شدند برایم سخت و دشوار بود به همین دلیل 
بارها به پسرم تذکر دادم تا دست از اعمال خالفش 
بردارد و به همسرم نیز گفتم که نگذارد پسرمان در 
این منجالب فرو برود اما متاسفانه دست همسر و 
فرزندم در یک کاسه بود، حتی دخترانم نیز از من 
می خواستند سکوت کنم و به خانواده ام تهمت نزنم 
ولی من نمی توانستم این رفتارهای زشت را نادیده 
بگیرم تا این که بیشتر به مراقبت از پسرم پرداختم 
و رفتارهای اعضای خانواده ام را زیرنظر گرفتم. در 
این میان به حقیقت تلخ دیگری پی بردم به طوری که 
دنیا در برابر چشمانم تیره و تار شد. همسرم با برخی 
از مردان غریبه که برای خرید مواد مخدر به خانه ام 
می آمدند ارتباط نامتعارف داشت و مسائل شرعی را 
در مواجهه با مردان غریبه رعایت نمی کرد. هنگامی 
که این موضوع را با همسرم در میان گذاشتم، پسرم به 
حمایت از مادرش پرداخت و مرا به شدت کتک زد. از 
سوی دیگر دخترانم که متوجه حقیقت موضوع شده 
بودند از من می خواستند این موضوعات را نادیده 
بگیرم. اما دیگر دیر شده بود و همسر و پسرانم برای 
سودجویی و خوش گذرانی خودشان مقابل من 
جبهه گرفته بودند. با این حال، برای من بسیار سخت 
بود که خیانت های همسرم را تحمل کنم یا چشمانم 
را روی خالفکاری های پسرم ببندم به همین دلیل 
تصمیم آخر را گرفتم و از آن ها شکایت کردم زیرا نمی 
خواستم انگشت نمای اهالی محل باشم. من 40 
سال با همین مردم زندگی کرده بودم و اکنون باید از 
نگاه کردن به چشمان آنان شرمسار باشم این گونه بود 
که ابالغیه احضار آن ها به کالنتری را خودم به خانه 
بردم تا حداقل آبرویم در محل حفظ شود اما وقتی 
پسرم ابالغیه قضایی را دید با همدستی مادرش مرا 
کتک زدند و از منزل خودم بیرون انداختند. حاال آن 
ها دست به یکی کرده اند و مرا به منزل خودم راه نمی 
دهند. اکنون نیز به کالنتری آمده ام تا درخواست 
کنم شکایتم را بــرای رسیدگی قانونی به دادگــاه 

بفرستند و ...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ زمینی )رئیس 
کالنتری سپاد مشهد( این پرونده در دایره قضایی 

مورد رسیدگی قرار گرفت.

سجادپور- امتداد کینه دو ساله چند جوان 
افغانی که به خاطر »نگاه چپ« آغاز شده بود در 
حالی سپیده دم روز سه شنبه گذشته به طناب دار 
گره خورد که چندین بار نزاع و درگیری آن ها در 
نهایت جنایت مسلحانه خیابانی را در مشهد رقم 
زد. به گزارش خراسان، ساعت19 و 50 دقیقه 
بیست و چهارم فروردین 96، تلفن پلیس 110 
به صدا درآمد و خبر جنایتی هولناک در بی سیم 
نیروهای انتظامی پیچید.  تحقیقات اولیه بیانگر 
آن بود که سه جوان موتورسوار، یکی از مشتریان 
آرایشگاه را در خیابان حر 13 هدف گلوله قرار 
داده اند و سپس با شمشیر به پیکر نیمه جان 
او حمله ور شده اند. دقایقی بعد با تایید مرگ 
»مجتبی.غ« 21 ساله که به مرکز درمانی شهید 
هاشمی نژاد منتقل شده بود، پرونده جنایی 

شکل گرفت.
 چند ساعت بعد  با صدور دستورات ویژه ای از 
سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد گروهی از 
کارآگاهان وارد عمل شدند و نعیم جوان 28 
ساله را دستگیر کردند. این جوان به صراحت 
شلیک گلوله را پذیرفت و گفت: از حدود دو سال 
قبل کینه قدیمی بین ما و مقتول و برادرش به 
خاطر »نگاه چپ« به وجود آمده بود، آن زمان 
درگیری ما به خاطر »نگاه بیخودی« آغاز شد و 
چندین بار به کتک کاری و حتی شلیک گلوله 
انجامید. او در حالی که آثار جراحت روی پایش 

را به کارآگاهان نشان می داد، اضافه کرد: حدود 
یک سال قبل مجتبی و برادرش که هموطن ما 
هستند، با شلیک گلوله از سالح شکاری مرا 
مجروح کردند. در یکی دیگر از درگیری ها هم 
مجتبی با شمشیر به سر برادرم حبیب زد که ما 
هم شکایت کردیم. این جوان 28 ساله در ادامه 
اعترافاتش افزود: اگرچه با دخالت و وساطت 
بزرگ ترها ما با یکدیگر آشتی کرده بودیم اما 
این کینه قدیمی همچنان شعله ور بود تا این که 

من و برادرانم هرکدام 20 هزار تومان دادیم و 
از یک فرد هموطن مان سالح شکاری به مبلغ 
100 هزار تومان خریدیم تا از مجتبی زهرچشم 
بگیریم! امــروز  که فهمیدیم او در خیابان حر 
13 حضور دارد، بالفاصله اسلحه و شمشیر 
را برداشتیم و  سوار بر موتورسیکلت به تعقیب 
مجتبی رفتیم. وقتی موتورسیکلت آپاچی او 
مقابل آرایشگاه به چشم مان خورد بالفاصله 
در محل توقف کردیم که ناگهان او از آرایشگاه 

بیرون آمد. در این هنگام من اسلحه را برداشتم 
و به سوی او شلیک کردم سپس برادرم با شمشیر 
به او حمله ور شد و از محل فرار کردیم.گزارش 
خراسان حاکی است: ساعتی بعد  گروه عملیاتی 
ویژه ای موفق شدند دو متهم فراری 27 و 25 
ساله دیگر را که حبیب و رحیم نام دارند  در تور 

اطالعاتی خود گرفتار کنند. 
بنا بر این گزارش به  دنبال تکمیل تحقیقات در 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد و بازسازی 

ــرونــده جنایی بــا صــدور  ــن پ صحنه جـــرم، ای
ــاه کیفری  کیفرخواست به شعبه پنجم دادگ
یک خراسان رضوی ارسال شد و بدین ترتیب 
سه متهم که به خاطر یک کینه دو ساله، حادثه 
وحشتناکی را رقم زده بودند، پای میز محاکمه 
ــاه که به ریاست  ایستادند. در جلسات دادگ
قاضی مصطفی بنده ای و با مستشاری قاضی 
محمد شجاع پورفدکی برگزار شد، متهمان 
درحالی به دفاع از خود پرداختند که »نعیم- ن« 

)متهم به جنایت مسلحانه( نتوانست با ضد و 
نقیض گویی هایش، ماجرای قتل را به بیراهه 
بکشاند و در نهایت به صراحت ارتکاب این قتل 
را پذیرفت. بنابر گــزارش خراسان، این گونه 
بود که قضات با تجربه دادگاه پس از مشورت 
قضایی، به اتفاق متهم ردیف اول را به جرم قتل 
عمد مرد مسلمان )مجتبی- غ( به قصاص نفس 
و دیگر متهمان مرتبط با این پرونده جنایی را به 
تحمل زندان های طویل المدت محکوم کردند 
اما این رای با اعتراض وکیل مدافع متهمان 
روبه رو شد و در دیوان عالی کشور مورد بررسی 
بیشتر قرار گرفت. در عین حال قضات شعبه 
چهارم دیــوان عالی کشور نیز پس از مطالعه 
دقیق اوراق پرونده، رای صادره از دادگاه را تایید 
کردند و بدین ترتیب »نعیم- ن« سپیده دم سه 
شنبه گذشته، با فراهم شدن مقدمات اجرای 
حکم در زنــدان مرکزی مشهد پای چوبه دار 
رفت و در حضور قضات اجرای احکام دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد و دیگر مسئوالن ذی 
ربط در حالی به دار مجازات آویخته شد که 
خانواده مقتول حاضر به گذشت نشدند و این 
گونه امتداد »نگاه چپ« به چوبه دار گره خورد تا 
شاید این ماجرا درس عبرتی برای جوانانی باشد 
که به خاطر غرور و قدرت نمایی دست به سالح 
سرد و گرم می برند و به عاقبت این حوادث تلخ 

نمی اندیشند!

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

امتداد »نگاه چپ« به چوبه دار گره خورد
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layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

اختصاصی خراسان

۳ متهم اصلی پرونده  جنایت مسلحانه 

ن
سا

را
 خ

 از
ها

س 
عک

ــه ای که  ــالـ ــوان 25 سـ ــ ــ ســـجـــادپـــور- ج
برادر بزرگ ترش را در پی یک درگیری خانوادگی 
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، ساعتی 
بعد از ارتکاب جنایت دستگیر شد.به گزارش 
خراسان، حدود ساعت 19 شب جمعه گذشته، 
کارکنان بیمارستان طالقانی مشهد در تماس با 
نیروهای انتظامی از مرگ مرموز جوان 31 ساله 
ــد که اعضای خانواده اش مدعی  ای خبر دادن
بودند با شکسته شدن شیشه و اصابت آن به نقاط 
مختلف بدن مجروح شده است. در پی دریافت 
این خبر ماموران انتظامی بالفاصله ماجرا را به 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطالع دادند و بدین 
ترتیب با حضور قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
در مرکز درمانی، تحقیقات میدانی در این باره 

آغاز شد. جسد مربوط به جوانی به نام »توحید« 
بود که آثار شیء برنده و نوک تیز بر گردن و دیگر 
نقاط بدنش خودنمایی می کرد. اگرچه برخی از 
اعضای خانواده مقتول که در بیمارستان مورد 
سوال و جواب قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفته 
بودند، سعی داشتند تحقیقات این پرونده جنایی 
را با داستان سرایی منحرف کنند اما قاضی شعبه 
208 دادســرای عمومی و انقالب مشهد در پی 
تجربیات قضایی دریافته بود که ماجرای قتل 
خانوادگی است و جوان 31 ساله بر اثر اصابت 

ضربات چاقو جــان خــود را از دســت داده است 
بنابراین دامنه تحقیقات به انتهای بولوار توس 
مشهد کشید، جایی که نــزاع مرگبار در آن رخ 
داده بود. در این میان، یکی از برادران مقتول که 
نتوانست در برابر سواالت تخصصی مقام قضایی، 
حقیقت را انکار کند به ناچار به قتل بــرادرش 
اعتراف کــرد. این جــوان 25 ساله گفت: برادر 
بزرگ ترم از همسرش طالق گرفته و با فرزندش 
به خانه پدری بازگشته بود و در کنار ما زندگی 
می کرد اما او به مصرف انواع و اقسام قرص های 

مخدر دار و اعصاب و روان اعتیاد داشت و به همین 
دلیل همه اعضای خانواده از اخاذی ها و درگیری 
های او در رنج و عذاب بودند تا این که غروب روز 
پنج شنبه با من درگیر شد و من هم با ضربات چاقو 
او را مجروح کردم. وقتی دیگر اعضای خانواده ام 
او را به بیمارستان رساندند، ما آثار خون ها را از بین 
بردیم و چاقو را هم شستیم تا ماجرای قتل لو نرود! 
گزارش خراسان حاکی است: به دستور قاضی 
احمدی نژاد، متهم 25 ساله که »محمد- ح« نام 
دارد برای انجام بازجویی های تخصصی به اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی سپرده شد و 
این گونه تحقیقات برای کشف زوایای پنهان دیگر 
این پرونده جنایی زیرنظر سرهنگ علی بهرامزاده 

)رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی( ادامه یافت.

پنج شنبه گذشته در مشهد رخ داد 

برادرکشی با ضربات چاقو! 



اقتصاد شنبه 23 آذر ۱398 ۱۴
۱7  ربیع الثانی ۱۴۴۱.شماره 20266

 
شاخص

 عقبگرد رفاه ایرانیان به قبل
 از 9۴ در سال 97 

بررسی روند چهار ساله شاخص رفاه اجتماعی 
که بر اساس دو متغیر »ضریب جینی« )برای 
ــدی( و نیز »درآمـــد  ــ محاسبه نــابــرابــری درآم
سرانه« محاسبه می شــود، نشان می دهد در 
ــال95، این شاخص 3.6 درصــد نسبت به  س
سال 9۴ افزایش یافته و به رقم 3369 هزار 
ریال رسیده است. این افزایش چشمگیر ناشی 
از گشایش های صورت گرفته در سال 95 بوده 
که به رشد اقتصادی متغیرهای حقیقی اقتصاد 
کالن منجر شد. با این حال، این شاخص اگر چه 
در سال 96 نیز افزایش یافت و به 3۴۰3 هزار 
ریال ، روند افزایش آن کندتر شد. چرا که به  رغم 
افزایش تولید و درآمد سرانه ضریب جینی نیز 
افزایش یافته و بخشی از افزایش درآمد را خنثی 
کرد. در نهایت سال 97 و همزمان با تالطم در 
بــازار ارز و شوک های قیمتی در بازارها، این 
شاخص با سقوط منفی 6.5 درصدی، به قبل 

از سال 9۴ بازگشت. )سازمان برنامه و بودجه(

خبر

 روایت وزیر اقتصاد 
از 3 توصیه رهبر انقالب 

دژپسند: سامانه مردمی اعالم فساد روزهای 
آینده راه اندازی می شود 

وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید رهبر انقالب بر موضوع 
تولید و رونق آن، گفت: رهبری فرمودند که »راه حل 
همین مشکالت ارزی و کاهش ارزش پول ملی و 
قدرت خرید مردم ما هم، همین رونق تولید داخلی 
است«. وی همچنین در جایی دیگر از راه اندازی 
سامانه مردمی گزارش فساد خبر داد که بر این اساس 
مردم می توانند وقوع هر گونه فسادی را گزارش 
کنند. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای 
در گفت وگو با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، توصیه های معظم له به وی در یک دیدار 
خصوصی را منتشر کرد. به گزارش سایت خامنه ای 
دات آی آر، وزیر اقتصاد با اشاره به دیدار کوتاه وی با 
رهبر معظم انقالب در اوایل دوران مسئولیت گفت: 
تقریبًا در ماه  اول یا دوم شروع مسئولیت ام یک بار 
خیلی کوتاه رهبر انقالب را در نماز مالقات کردم. 
ایشان گویا در بحث ها و تأکیدهایی که من درباره 
حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول و کنترل 
تورم داشتم، قرار گرفته بودند. به  همین دلیل در 
آن دیدار بحث تولید را به من مؤکدًا گوشزد کردند 
و قریب به این مضمون فرمودند که »راه حل همین 
مشکالت ارزی و کاهش ارزش پول ملی و قدرت 
خرید مردم ما هم، همین رونق تولید داخلی است« و 
خیلی جدی روی آن تأکید فرمودند که من هم امتثال 
امر کردم و پیشنهادهایی را تنظیم کردم و در چند 

مرحله خدمت ایشان ارائه دادم.
وی با اشاره به دیدار فعاالن اقتصادی با رهبر معظم 
انقالب که به تازگی برگزار شد، افــزود: در همین 
جلسه  با فعاالن اقتصادی هم فرمایش های ایشان 
متوجه چند حوزه   وزارت اقتصاد و دارایــی  شد. به 
 همین دلیل من پس از جلسه با ایشان یک گفت وگوی 
کوتاه داشتم و آن جا اتفاقًا به  همین روش های جدید 
واگــذاری هــا اشــاره کــردم و توضیحاتی را خدمت 
ایشان دادم. من خیلی خوشحال شدم که ایشان 
یک واکنش خیلی مثبت درباره این روش های جدید 
نشان دادنــد و قــرار شد من به  صــورت مکتوب این 
توضیحات را مفصل تر خدمتشان ارائه بدهم و اگر 
الزم شد، یک جلسه  حضوری هم در خدمت ایشان 

این بحث را ارائه کنیم.
بحث سومی هم که همان شب در دیدار مطرح شد، 
راجع به آزادســازی سهام عدالت بود. قرار شد که 
نامه ای را من و آقای دکتر فوالدگر به طور مشترک 
خدمت ایشان بنویسیم و ایشان در آن زمینه هم 
راهنمایی های الزم را بفرمایند. این که دقیقا ده سال 
از واگذاری سهام عدالت به مردم گذشته، ولی مردم 
االن نمی توانند موّلد این سهام عدالت باشند و آن را 
فعال کنند. بحث  ما این بود که این سهام باید آزاد شود 
و دارنده  آن خودش قبول مسئولیت کند و عهده دار 
شود. اگر خواست، این سهام را نگه دارد وگرنه آن را 

واگذار کند و تصمیم به  عهده  خودش باشد.

ــالم فساد	  ــی اعـ ــردم  راه انــــــدازی ســامــانــه م
  در روز های آینده

به گــزارش تسنیم، وزیــر اقتصاد از اجرایی شدن 
سامانه اعالم فساد توسط مردم در روز هــای آینده 
خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد متولی راه اندازی این 
سامانه است که با راه اندازی آن در روز های آینده، 
مردم می توانند وقوع هر گونه فسادی را به این سامانه 

گزارش کنند.

بازار خبر

عوارض آزادراهی پیمایشی شد

ایسنا - معاون برنامه ریزی سازمان راهداری 
ــاده ای اعـــالم کـــرد: طرح  ــ و حمل  و نقل ج
پیمایشی شــدن عــوارض آزادراهـــی باید با 
هدف عدالت اجتماعی اجرایی شود؛ بنابراین 
امسال چهار آزادراه  دولتی که طرح عوارض 
الکترونیکی در آن ها اجرایی شده، پیمایشی 

خواهد شد. 

خرید 3۵0 دستگاه ماشین آالت 
راهداری از هپکو

تسنیم - عبدالهاشم حسن نیا،  معاون وزیر راه 
و شهرسازی از خرید 35۰ دستگاه ماشین آالت 
ــداری از کــارخــانــه هپکو توسط سازمان  ــ راه
راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد. پیش از 
این خرید ماشین آالت هپکو توسط دستگاه های 
دولتی به عنوان یکی از راهکارهای خروج هپکو 

از بحران مطرح شده بود.

بازدهی بورس از ابتدای سال 90 
درصدی شد

ایبنا - شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون 
در مدت ۱7۲ روز معامالتی، ۱6۰ هزار و 7۲۸ 
واحد رشد کرده است. شاخص کل که معامالت 
امسال بورس را از ارتفاع ۱7۸هزار و 659 واحد 
آغاز کرده است، تاکنون ۱6۰هزار و 7۲۸واحد 
ــد افــزایــش را به  ــد،  مــعــادل ۸9/96 درص رش
ثبت رسانده و به ارتفاع 339هزار و 3۸7واحد 

رسیده است.

پویش ناگفته مردمی، قیمت 
گوجه را شکست

باشگاه خــبــرنــگــاران- دارایـــی نـــژاد رئیس 
اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش قیمت 
گوجه، گفت: برای اولین بار، خانوار ها در پی 
کاهش عرضه و افزایش قیمت گوجه فرنگی، 
خرید خود را محدود به مصرف روزانه کردند 
و همین موجب شد قیمت ها در بازار شکسته 

شود.

ــرق  ــران در ش ــه ای ــورس بیم ــزاری ب ــعبه کارگ ــن ش اولی
کشــور طــی مراســمی در مشــهد بــا حضــور آقایــان میــاد 
قاســمی نایــب  رئیــس هیــأت  مدیــره و معــاون مالــی و 
اعتبــاری کارگــزاری بــورس بیمــه ایــران، آبتیــن کریمــی 
عضــو هیــات مدیــره و معــاون توســعه و عملیــات، داودی 
ــان،  ــتان خراس ــران اس ــه ای ــی بیم ــن صنف ــس انجم ریی
خــدا دوســت مدیــر بــورس منطقــه ای خراســان و حمیــد 
اســماعیل زاده معــاون مدیــرکل بیمــه ایــران افتتاح شــد. 
میــاد  مراســم  ایــن  در  نــو  نــگاه  گــروه  گــزارش  بــه 
قاســمی نایــب رییــس هیــات مدیــره و معــاون مالــی 
گفــت:  ایــران  بیمــه  بــورس  کارگــزاری  اعتبــاری  و 
ایــن شــعبه به  عنــوان یازدهمیــن شــعبه مــا محســوب 
می شــود و طبــق برنامه ریزی هــای انجام شــده تعــداد 
شــعب مــا بــه ۲۰ شــعبه افزایــش خواهــد یافــت. وی بــا 
اشــاره بــه این کــه کارگــزاری بــورس بیمــه ایــران موفــق 

بــه کســب رتبــه پانــزده در میــان کارگزاری هــای بــورس 
ــگ  ــاعه فرهن ــط و اش ــعه، بس ــت: توس ــت، گف ــده اس ش
ــورد  ــا درم ــد اعض ــت و نبای ــداف ماس ــهامداری از اه س

نــرخ ارز دغدغــه ای داشــته باشــند. 
حامــد دلبــری مســول شــعبه مشــهد کارگــزاری بــورس 
بیمــه ایــران، کارگــزاری بــورس بیمــه ایــران را درگاه 
ورودی مشــتریان اســتان خراســان وضــوی بــه بــازار 
ســرمایه عنــوان کــرد و بــا اشــاره بــه نقــش و جایــگاه 
اقتصــادی ایــن کان شــهر گفــت، بــا توجــه بــه جریــان 
بــودن  ایــن شــهر و ســرگردان  نقدینگــی موجــود در 
بخشــی از ایــن ســرمایه هــا، کارگــزاری بــورس بیمــه 
ســرمایه  ایــن  جــذب  طریــق  از  دارد  نظــر  در  ایــران 
خدمــات  و  اعتبــار  اعطــای  آمــوزش،  وســیله  بــه  هــا 
بــه مشــتریان خــود فرهنــگ ســهامداری را در  ویــژه 
جامعــه بهبــود بخشــد بطوریکــه ایــن ســرمایه هــا در 
بازارســرمایه مانــدگار شــوند. وی تصریــح کــرد بــا توجــه 
ــازار  ــن ب ــت ای ــادی اس ــرک اقتص ــورس مح ــه ب ــه اینک ب
مــی توانــد بــا هدایــت جریــان نقدینگــی بــه ســمت خــود 

در اقتصــاد كشــور موثــر واقــع شــود.
خــدا دوســت مدیــر بــورس منطقــه ای خراســان نیــز 
ــران  ــه ای ــورس بیم ــزاری ب ــاح کارگ ــک افتت ــن تبری ضم
حــوزه  در  ایــران  بیمــه  بــورس  گفــت:  مشــهد  شــعبه 
صنــدوق، بازدهــی خوبــی داشــته اســت و در ایــن رابطه 
نیازمنــد مانــور هرچــه بیشــتر و معرفــی ایــن کارگــزاری 

و تبلیغــات گســترده هســتیم. 
نیــز:  ایــران  بیمــه  کل  مدیــر  معــاون  زاده  اســماعیل 

فــروش  شــبکه  در  توانمندی هــا  ارتقــای  منظــور  بــه 
نیازمنــد تعامــل هرچــه بیشــتر در ایــن حــوزه هســتیم. 
اســتان  ایــران  بیمــه  صنفــی  انجمــن  رئیــس  داودی 
تبریــک  عــرض  بــا  مراســم  ایــن  در  نیــز  خراســان 
راه انــدازی و افتتــاح شــعبه کارگــزاری بــورس بیمــه 
ایــران در مشــهد گفــت: بیمــه ایــران همــواره نشــانه 
ــه  ــه این ک ــه ب ــت و باتوج ــه اس ــاد جامع ــان و اعتم اطمین
ســرمایه گذاری  ایــران  بیمــه  در  مــردم  درصــد   ۴۰
ــی  ــوردار م ــی برخ ــیل باالی ــن از پتانس ــد بنابرای کرده ان

باشــد و تاثیــر آن کامــًا ملمــوس اســت. 
کریمــی عضــو هیئت مدیــره و معــاون توســعه و عملیــات 
ــران  ــه ای ــت: بیم ــز گف ــان نی ــتان خراس ــران اس ــه ای بیم
ــی  ــواده دارای ــن خان ــت و ای ــی اس ــواده بزرگ دارای خان
و  می شــوند  محســوب  بــورس  بــرای  ارزشــمندی 
می تواننــد در قالــب ســهام دار بــه بــورس ملحــق شــوند. 

با حضور مدیران بیمه ایران درشهر مشهد 

اولین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران درشرق کشور افتتاح شد

شعبه مشهد: بلوار جانباز، ساختمان اداری شماره ۲ پاژ، واحد 414  کارگزاری بورس بیمه ایران

تلفن: 05137057181

ویـژه

98114867/ف

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال 
آینده سیستم امهال بانکی بر اساس نظر شورای 
ــورای پول و  فقهی بانک مرکزی و مصوبه ش
اعتبار به گونه ای طراحی می شود که دغدغه 

علما درباره بانکداری اسالمی رفع شود.
به گزارش خراسان، ساعات پایانی چهارشنبه 
هفته گذشته بود که رسانه ها خبر از تصویب 
یک مصوبه مهم مجلس، در مجمع تشخیص 
مصلحت دادنــد. مصوبه ای که به حذف سود 
مرکب از جریمه های بانکی در سال های اخیر 
می انجامد. در این باره، دور روز قبل رئیس کل 
بانک مرکزی که در جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید خراسان رضوی در مشهد حضور 
یافته بود، اظهار کرد: علمای عظام نگرانی و 
شبهاتی درباره نحوه محاسبه نرخ سود و جرایم 
و نحوه محاسبه سود در سود داشتند که “ربح 
مرکب” بیان می شد که در مصوبه اخیر تمام این 
ایرادها برطرف شده است. به گزارش فارس، 
بدین ترتیب و بر مبنای نظر شورای فقهی بانک 
مرکزی، تسهیالتی که بازپرداخت آن معوق 
شود، نحوه محاسبه جرایم و سود در سود آن بر 
مبنای قانون بدون ربا و اصول شرعی پیش بینی 
شــده، خواهد بــود. رئیس کل بانک مرکزی 
با بیان این که طبق نظر شــورای فقهی بانک 

مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مصوبه 
بانکداری اسالمی تصویب شد، گفت: قانون 
بانکداری بدون ربا از ابتدای سال آینده اجرایی 
ــود.  طبق ایــن قانون ســود واحدهای  می ش
تولیدی باید به سپرده گذاران پرداخت شود و 
عالوه بر اصالح ساختار بانک ها، ما را از شائبه 
ربــوی بــودن سود بانکی نیز نجات می دهد. 
همتی با اشاره به مشکالت بانک ها در گذشته، 
اظهار کرد: دریافت سود و نحوه محاسبه آن 
همیشه مورد انتقاد بوده است. اما با اجرای این 
قانون دیگر مشکلی نداریم و همه چیز شرعی 
خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح 
کرد: البته نحوه سپرده گذاری نیز بر این اساس 
تغییر می کند. چرا که نمی توان سود را تغییر 
داد اما سپرده گذاری را اصالح نکرد. در این 
زمینه، بانک ها به دلیل داشتن سپرده گذاران 

است  ممکن  بلندمدت 
ــل مـــواجـــه  ــک ــش ــا م ــ ب

شوند کــه الزم است 
ســپــرده گــذاری هــای 

خـــــود را 
اصـــالح 

کنند.

نرخ دالر که روز چهارشنبه با هزار تومان 
کاهش به حــدود ۱3 هــزار و ۱۰۰ تومان 
رسیده بود، این مسیر نزولی را در روز پنج 
شنبه نیز ادامــه داد و به کمتر از ۱3 هزار 
تومان یعنی حدوود ۱۲ هزار و 75۰ تا ۱۲ 
هزار و 9۰۰ تومان رسید. این در حالی است 
که رئیس کل بانک مرکزی پنج شنبه هفته 
گذشته بار دیگر به سفته بازان ارزی هشدار 
داد: بانک مرکزی در شرایط تحریمی اجازه 
ــازی  )ارزی( به کسی را نخواهد  سفته ب
داد. به گــزارش ایسنا، عبدالناصر همتی 
در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: مدتی 
پیش به ما گفتند نرخ ارز در بازار باال رفته 
و به کانال ۱۲ هــزار تومان رسیده است. 
فعاالن اقتصادی خواستند ارز را براساس 
میانگین نرخ نیمایی ارائــه کنند که ما نیز 
با آن موافقت داشتیم. همتی خاطرنشان 
کرد: باید توجه داشت در جایی که ما نیاز 
به همکاری داشتیم، صادرکنندگان دست 

نگه داشتند و ارز را عرضه نکردند و اجازه 
ــد نــرخ آن باالتر رود و همین مسئله  دادن
موجب جهش بیشتری در قیمت ارز شد. با 
این حال، بانک مرکزی دنبال تثبیت نرخ 
نبوده بلکه هدف آن ثبات اقتصادی است. 
اگــر بانک مرکزی احساس کند تقاضای 
غیرواقعی ایجاد شــده، باید آن را کنترل 
کند. رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد: 
ــازه سفته بــازی به  در شرایط تحریمی اج
کسی نمی دهیم چون آن را ابــزار دشمن 
می دانیم. وی  ادامــه داد: هنوز که هنوز 
است ارز زیادی برای عرضه در اختیار بانک 
مرکزی است ولی نیاز به عرضه نیست و علت 
عرضه نکردن این است که صادرکنندگان 
به نرخ مورد عالقه خود ارز را عرضه کنند. 
اگر عرضه از تقاضا بیشتر است، باید خود 
صادرکنندگان نرخ را کاهش دهند. کسانی 
که دنبال این هستند که نشان دهند تحریم 
موثر بوده، خواهان افزایش نوسانات ارزی 
هستند ولی تالش ما افزایش ثبات آن است.

جزئیات اجزای پایه پولی در مرداد امسال نشان 
می دهد، خالص بدهی دولت به بانک  مرکزی ۲7 
برابر شد. همچنین افزایش سهم پول به نسبت 
شبه پول در اجزای نقدینگی نشان می دهد که 
همچنان سیال تر شدن پول قابلیت ایجاد تورم 

توسط نقدینگی را افزایش داده است.
تازه  ترین آمارها از میزان، رشد نقدینگی و منابع 
و اجــزای پایه پولی در مــرداد سال 9۸ از سوی 

سازمان برنامه و بودجه منتشر شد.
بررسی عوامل موثر بر پایه پولی در پنج ماه ابتدای 
سال 9۸ نشان می دهد، خالص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتی و خالص بدهی دولت 
به بانک مرکزی از رونــد افزایشی بــرخــوردار و 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی از روندی کاهنده 

برخوردار بوده است.
سازمان برنامه و بودجه گــزارش داد، افــزایــش 
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 97 و 
سال 9۸ عمدتًا به دلیل انتقال بخشی از بدهی 
بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 
و بدهی دولــت به بانک مرکزی بــوده اســت، به 
طوری که تهاتر 33۴ هزار میلیارد ریال انجام 

گرفته است.
طبق اطالعات، خالص بدهی دولــت به بانک 
مرکزی در مرداد امسال ۲733 درصد معادل 

۲7 برابر افزایش داشته است. خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی در این مدت کاهش یافته 

است.
در سال 97 میزان پول با ۴6.5 درصد افزایش 
نسبت به سال 96 به ۲۸5۲.3 هزار میلیارد ریال 
رسید که در مقایسه با رشد سال 96 به میزان 

۲7.۱ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
سهم پول در نقدینگی از ۱۲.7 درصد به ۱5.۱ 
درصد در سال 97 افزایش یافت. به نظر می رسد 
موج تورمی ایجاد شده در کشور در سال 97 و 
کاهش نرخ سود سپرده واقعی در کنار تالطمات 
بــازار ارز، طال و مسکن در افزایش سهم پول در 

نقدینگی کشور در این سال موثر بوده است.
سیاست تغییر معیار پرداخت سود سپرده های 
سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به 
ماه شمار به گونه ای که حداقل مانده حساب در 
ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد، 
نیز در دی ماه سال 97 اتخاذ شد و  موثر بوده است.
بدین ترتیب با توجه به سیال بودن پول نسبت به 
شبه پول تغییر ترکیب نقدینگی به نفع پول در عمل 

قابلیت ایجاد تورم را افزایش می دهد.
 همچنین میزان نقدینگی در مرداد سال 9۸ با
 ۱/ ۲6 درصد افزایش به عدد ۲۰76 هزار و 59۰ 

میلیارد تومان رسیده است.

فصل جدید بانکداری بدون ربا
همتی با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص از اجرای قانون 

بانکداری بدون ربا در سال آینده خبر داد

نقدینگی سیال در مسیر افزایش 
سهم پول در میزان نقدینگی افزایش یافت تا خطر ایجاد تورم از 

طریق این نقدینگی افزایش یابد 

دالر یک پله دیگر عقب نشست 
همتی: جایی که نیاز به همکاری داشتیم، صادرکنندگان دست 

نگه داشتند و ارز را عرضه نکردند 

نوسان  بی سابقه قیمت سکه به روایت نایب رئیس اتحادیه طال 

 نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به کاهش قیمت ارز از اواسط هفته گذشته، به نوسان 
عجیب قیمت سکه در هفته قبل اشاره کرد. به گزارش تسنیم، کشتی آرای با بیان این که در ابتدای 
هفته قبل شاهد باالترین رشد قیمت طال و سکه در 9 ماه اخیر بودیم، افزود: از اواسط هفته کاهش 
نرخ ارز باعث شد قیمت سکه در حدود 3۰۰ هزار تومان کاهش یابد که این افزایش و کاهش در یک 
هفته بی سابقه بوده است. وی افزود: موضوع قابل توجه دیگر این است که افزایش قیمت  سکه و 
طال در اوایل هفته در حالی ایجاد شد که تغییرات قیمت جهانی طال، بسیار مختصر بوده  و بنابراین 

افزایش قیمت سکه و طال در بازار داخلی تنها ناشی از قیمت ارز بوده است. 
به گفته وی، محدودیت تراکنش های بانکی که توسط بانک مرکزی اعالم شد، سبب شد قیمت ارز 
که تا ۱۴ هزار و ۲5۰ تومان هم افزایش پیدا کرده بود، کاهش  یافته و یک باره به زیر کانال ۱3 هزار 
تومان برسد. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران پیش بینی کرد: به طور طبیعی چنان چه قیمت 
ارز در هفته های آینده همچنان کاهشی پیش برود و مجدد افزایش نرخ ارز ایجاد نشود، قیمت سکه 

و طال نیز کاهشی خواهد بود. 



 -رفيعی - ریاحی نژاد 
فعال - روشن قياس

إّنا هلل وإّنا إلیِه َراجُعون
بانهایت  تاسف درگذشت بزرگ خاندان

 کربالیی غالمحسین  شمخالی مقدم  
را به همه  دوستان و آشنایان اعلام می داریم . مراسم خاکسپاری 
ــروز شنبه 98/9/23 ساعت ۱۰ صبح در   و تشییع ایشان  ام
بهشت رضا برگزار می گردد . همچنین مجالس ترحیم  درروزهای  

 یکشنبه و دوشنبه 98/9/2۴و98/9/2۵از ساعت ۱۴ تا ۱۶ واقــع در میدان مطهری
 قاسم آبا د-  نبش  فالحی ۱- مسجد غدیر باباعلی برگزار می شود. حضور شما سروران گرامی 

باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان است . 

بازگشت همه به سوی اوست

 بدینوسیله در گذشت 
همسرى مهربان و مادرى دلسوز

فاطمه تراب زاده خراسانی  

را به اطــالع كلیه اقــوام، دوستان و 
آشنایان می رسانیم.

مراسم ترحیم آن مرحومه امروز شنبه 98/9/23 از ساعت ۱۴ 
الی ۱۶ و فردا یك شنبه 98/9/2۴ از ساعت ۱9 الی 2۰:3۰ 
در مسجد سجاد واقع در انتهای بلوار سجاد، ابتدای خیابان امین 

به صورت مردانه و زنانه برگزار می گردد.

هجرانی، تراب زاده خراسانی

با تشکر خانواده شمخالی مقدم
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با اشاره به تاثیر حمله به آرامکو 

وال استریت ژورنال: عربستان »بی وقفه« در حال تالش برای 
برقراری مناسبات با ایران است 

روزنامه آمریکایی وال  استریت ژورنال گزارش داد 
که عربستان سعودی »بی وقفه« در حــال تالش 
ــران و سایر رقبای  بــرای بــرقــراری »مناسبات با ای
منطقه  ای« خود است. وال  استریت ژورنال نوشته 
است که »عربستان پس از آن که از پشتیبانی آمریکا 
به دنبال حمله به تاسیسات آرامکو، آن گونه که انتظار 
داشت، برخوردار نشد، به این سیاست روی آورد.« 
هفته گذشته نیز به رغم آن که مقامات آمریکایی و 
سعودی در چند نوبت تاکید و تصریح کرده بودند 
که »شواهد قانع کننده«ای دارند که به ادعای آن ها 
ثابت می کند ایران در حمله به تاسیسات استراتژیک 
»آرامکو«ی عربستان دست داشته است اما بازرسان 
سازمان ملل متحد پس از حدود سه ماه در گزارشی 
اعالم کردند : »هیچ دلیل و شواهد قانع کننده ای« 
که ثابت کند ایــران در حمالت به تاسیسات نفتی 
عربستان نقش داشته است به دست نیاورده اند. 
حمله ارتــش مردمی یمن به ایــن تاسیسات که با 
تولید پنج میلیون بشکه نفت در روز، 5 درصد از نفت 
جهانی را تامین می کند، در 23 شهریور گذشته با 
17 پهپاد روی داد و باعث ایجاد آتش سوزی های 
گسترده ای شد که بازار جهانی نفت را بی ثبات کرد. 
ارتش یمن در همان ابتدای انتشار خبر این حمله 
مهم، مسئولیت انجام آن را پذیرفت. این حمله به 
تاسیسات استراتژیک نفتی عربستان که سهام آن 
به تازگی در بورس نیویورک عرضه شده، درحالی 
رخ داد که محافظت از این تاسیسات به سالح های 
چند میلیارد دالری آمریکایی سپرده شــده بود. 
براساس گزارش دویچه وله، وال استریت ژورنال به 
نقل از یکی از مقامات سعودی نوشت: »حمله 1۴ 
سپتامبر)23 شهریور( بازی را تغییر داد«. علی ربیعی 
سخنگوی دولت دو ماه قبل گفته بود که »پیغام هایی 
از سوی برخی سران کشورها از طرف سعودی ها به 
دکتر روحانی ارائه شد ولی ایران باید نشانه هایی 
از این موضوع را ببیند. عربستان اگر واقعًا به دنبال 

تغییر رفتار باشد، ایران از آن استقبال می کند«. وال 
استریت ژورنال همچنین به نقل از مقام های سعودی، 
اروپایی و آمریکایی نوشت که »عالوه بر رد و بدل کردن 
پیام«، دو کشور ایران و عربستان سعودی در این چند 
ماه »از طریق میانجی در عمان و پاکستان و کویت« هم 
با یکدیگر در ارتباط بوده اند. در یک نمونه چهارشنبه 
گذشته »شــاه محمود قریشی«، وزیــر امــور خارجه 
پاکستان در ریاض با »فیصل بن فرهان بن عبدا...« 
وزیر خارجه عربستان دیدار کرد که »خلیج تایمز« 
درباره آن به نقل از »منابع مطلع« نوشت که این دیدار 
بخشی از تالش های مداوم پاکستان برای کاهش 
تنش ها میان ایران و عربستان سعودی بوده است. 
دو هفته پیش نیز که »یوسف بن علوی« وزیر خارجه 
عمان به تهران آمده بود، رئیس جمهور کشورمان به 
وی گفته بود: »از منظر جمهوری اسالمی ایران هیچ 
مشکلی برای توسعه روابط با همسایگان و تجدید 
ــدارد.« تحلیل  روابــط با عربستان سعودی وجــود ن
روزنامه وال استریت ژورنال این است که مقام های 
سعودی در چند ماه گذشته بیش از پیش نگران 
آثار سوء جنگ و درگیری بر اقتصاد نفت محور خود 
شده اند و همین باعث شده است که به تکاپو بیفتند 
دست کم به برخی از اختالفات خود در منطقه پایان 
دهند به خصوص که ریاض سهام شرکت آرامکو را 
در بازار بورس عرضه کرده و ارزش این سهام برای 

ساعاتی به دو تریلیون دالر رسیده بود.

تازه های مطبوعات

انعکاس
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

رسالت – سعید لیالز اقتصاددان در گفت وگو با  •
این روزنامه می گوید : شواهدی که ما داریم نشان 
می دهد تأثیر فعالیت های سیاسی،نظامی بر اقتصاد 
دایما در حال کم رنگ تر شدن است، یعنی تأثیر جنگ 
و سایه جنگ روی اقتصاد ایران اثرگذار نیست. این 
یکی از دستاوردهای بزرگ کشور در سال 98 است.

 آرمــان ملی - سفر آقای دکتر روحانی به ژاپن  •
با توجه به این که عمال روابط تجاری ما تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا قرار گرفته و به حداقل کاهش پیدا 
کرده قطعا با انگیزه های سیاسی انجام می شود. 
سیگنال هایی که آمریکایی ها به شینزو آبه طی چند 
هفته اخیر نشان دادند یک نوع چراغ سبز به فعال 
شدن روابــط دیپلماتیک ژاپن برای کاهش سطح 

تنش میان آمریکا و ایران ارزیابی می شود. 
ــالم و المسلمین  • ــ ــت االس ــج اطــالعــات -  ح

درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور کل 
معوقات مالیاتی کشور را 210هزار میلیارد تومان 
اعالم و تأکید کــرد:78 هزار میلیارد تومان از این 
مبلغ، متعلق به 100شخص حقیقی و حقوقی است.

تابناک خبرداد : با اقدام اطالعاتی و عملیاتی  •
سازمان اطالعات سپاه استان اصفهان، چهار 
نفر از اعضای شبکه فعال سلطنت طلب استان 
و اعضای شبکه مبارز وطن اصفهان دستگیر 
شدند.این افراد هنگام برگزاری جلسه با موضوع 
موج دوم اغتشاشات در منزل یکی از اعضا حضور 
داشتند که با حضور به موقع مأموران این طرح 
ناکام ماند و همه افراد در محل دستگیر شدند.
همچنین در بازرسی از منزل مذکور تعدادی 
شب نامه، پرچم شیر و خورشید، ابزار شعارنویسی 

و شیشه های بمب های آتش زا کشف شد.
ــداد ۲4 نوشت : مــردم استان گیالن در  • روی

اعتراض به سریال وارش و آن چه اهانت به خود 
خواندند، تجمع کردند. نمایندگان این استان و 
سایر مقامات آن منطقه، به این موضوع واکنش نشان 

دادند و آن را بی حرمتی به گیلک ها توصیف کردند.

محمد اکبری - آیت ا... موحدی کرمانی 
خطیب نماز جمعه دیروز تهران با تاکید بر 
بی تدبیری های صورت گرفته در موضوع 
افزایش قیمت بنزین، انتقادهای تندی را 
ــاره توجه  خطاب به مسئوالن مطرح و درب
نکردن به خواسته های مردم به آن ها صریحا 
هشدار داد. به گزارش خراسان، امام جمعه 
ــاره به موضوع افزایش  موقت تهران با اش
قیمت بنزین گفت: حادثه ای به دلیل تدبیر 
غلط )افزایش قیمت بنزین( رخ داده و منجر 
شد که عده ای مجروح و کشته شوند و بخشی 
از کشور تخریب بشود؛ دولــت تدبیر، چرا 
تدبیر درست نکردی که چنین مشکلی پیش 
نیاید؟ تصمیم گرفتید بنزین گران شود. وی 
افزود: البته بنزین باید به قیمت واقعی برسد 
اما  نه مثل آقایی که صبح بیدار شد و گفت 
من متوجه گرانی بنزین نشدم. شما تازه 
 مطلع شدید؟ از وضع جامعه با خبر نبودید؟

موحدی کرمانی اظهار کرد: خدا کند دروغ 
باشد این که گفته است »من خبر نداشتم« . 
چیز کمی نیست و خیلی عجیب است، ببینید 
از یک خبر نداشتم چه فاجعه ای به وجود 
آمد. چه خون ها به ناحق ریخته شد. ببینید 
چقدر تخریب شد و چقدر جاها را آتش زدند. 
آن هم به دلیل غفلت. آیا این را می توانیم 

بگوییم»چیزی نیست«؟

بهتر بــود ابــتــدا  اقــنــاع ملی صــورت 	 
می گرفت

ــه  ــران گــفــت:  ایـــن روی ــه خطیب جمعه ت
کشورداری و  تدبیر نیست؛ چرا این چنین 
عمل کــردیــد. در ایــن آشــوب هــای اخیر نه 
روشنگری شد، نه مردم آن طور که باید مطلع 
می شدند، مطلع شدند و به تدریج عملی شد. 
وی همچنین خطاب به مجریان قانون اظهار 
کرد: شما که دولت تدبیر هستید این مسائل را 

با دقت بنگرید. در اتاق در بسته هیئت دولت 
می نشینید تصمیم می گیرید، این تصمیم را 
حساب کنید که چه اثری در جامعه دارد؛ آیا 

مردم ناراضی را راضی می کند یا خیر؟

جان مردم به لب رسیده است	 
موحدی کرمانی گفت: برای گرانی، دولت 
باید فکری کند، جان مــردم به لب رسیده 
است. مردم نه تنها دارو پیدا نمی کنند بلکه 
اگر هم باشد نمی توانند خریداری کنند، 
فکری کنید و حقوق های کسانی را که باال 

هستند کم کنید و به نیازمندان بدهید.

خیال کردی حال که مسئولیتی داری 	 
کسی هستی؟

به گــزارش خبرآنالین، آیت ا... موحدی 
کرمانی در بخش دیگری از خطبه های نماز 
جمعه دیــروز تهران، خطاب به مسئوالن 
هشدار داد: مسئوالن! گوشتان باز باشد چه 
می گویید. به این مالقات نمی روم و جواب 
تلفن را نمی دهم و این نامه را نمی خوانم! 

خودت را گم کردی؟ خیال کردی حال که 
مسئولیتی داری کسی هستی. وای بر آن 
کسی که فکر کند کسی هست. مسئوالن 
به نماینده خودتان بگویید که اگر کسی 
مالقات خواست به او وقت مالقات بدهید 
بیاید و حرفش را بزند و نماینده مطالبش 
را به من منتقل کند. وی افــزود:  آقایان 
یک نفر را مامور کنند به عنوان نماینده 
خودشان در مسجد یا حسینیه ای بیایند. 
فالن وزیــر بگوید این نماینده من است و 
فالن روز و فالن ساعت در فالن جا حضور 
پیدا می کند. این کار  زحمتی ندارد و مردم 
خوشحال می شوند. چــرا ایــن کــار انجام 
نمی شــود؟ خطیب جمعه تهران افــزود: 
مسئوالن کشور! خدا از شما حج واجب و 
حج عمره و کربال و مشهد نمی خواهد، از 
شما می خواهد چون مسئول هستید به 
امانت وفادار باشید و به داد مردم برسید. 
مستحب  حــج  بــه  کــه  هستند  مسئوالنی 
می روند و اعمال حج را انجام می دهند اما به 

وظایف اصلی خود عمل نمی کنند.

انتقادهای تند خطیب جمعه تهران از برخی مسئوالن 
موحدی کرمانی :خودت را گم کردی و خیال کردی حال که مسئولیتی داری کسی هستی؟! 



هضم بهتر غذا با مصرف ادویه ها

 گردنه پرپیچ و خم سال 
اول ازدواج!

از هر 8 زوجی که طالق می گیرند، یکی از آن ها 
اولین سالگرد ازدواج شان را ندیده اند

کودک|خرسی و دوربین عکاسی

بانوان | می ترسم خواستگارم 
 به خاطر ثبات اقتصادی ام من 

را بخواهد!
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 حدود ۶۰ درصد جمعیت باالی ۱8 سال کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند؛ چاقی در کشور ما 2 برابر میانگین جهانی 
و بسیار هشدار دهنده است

وقتی می خوریم تا بترکیم!
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مصرف بیش از اندازه قند، نمک و چربی

غذاهای چرب و سرخ شده

خواب ناکافی 

فست فودها

نوشیدنی های قندی و شیرین

الگوی نامناسب غذایی

نوشابه های گازدار

مهم ترین علل چاقی

ایرانی ها، چهل و هفتمین مردم چاق دنیا!
آمارهایی درباره چاقی در دنیا، رشد روزافزون آن، رتبه بندی چاق ترین کشورهای جهان و ...

حدود 13 درصد جمعیت جهان )11 درصد آقایان و 15 درصد خانم ها( طبق آخرین آمار رسمی که مربوط به سال 
2017 است، دچار چاقی بودند. بین سال های 1980 تا 2015 میزان شیوع چاقی در سراسر جهان دو برابر 
شده است. با این که چاقی تا چند سال پیش، بیشتر در کشورهای پردرآمد یک مشکل به حساب می آمده است اما 
اکنون در کشورهایی با درآمد متوسط یا پایین به یک مشکل تبدیل شده است. جدیدترین آمارها نشان می دهد 
که بیش از 60 درصد ایرانی ها اضافه وزن دارند. در تعریف چاقی آمده که اگر توده بدنی باالتر از 30 باشد، شخص 

چاق محسوب می شود که بر این اساس، 23 تا 25 درصد ایرانی ها چاق هستند)ایرنا(. استاندارد 
جهانی این عدد، حدود 13 درصد است. در این شرایط، ایران در رتبه بندی چاق ترین کشورهای 
جهان رتبه 47 را به خود اختصاص داده است. حدود 35 درصد افراد در آمریکا چاق محسوب 
می شوند و کشورهایی مثل پاالئو، جزایر مارشال و تونگا که کشورهای بسیار کوچکی هستند، در 

صدر فهرست چاق ترین کشورهای جهان قرار دارند و نرخ چاقی در آن ها حدود 50 
درصد است. همچنین کشورهای عربی قطر، لیبی، عربستان و مصر هم با 

نرخ تقریبا 40 درصدی، جزو کشورهایی هستند که بیشترین 
چاقی را دارند. در نمودار زیر، نرخ چاقی در چند 

کشور معروف را خواهید دید.  

به نظر می رسد نیازی به ارائه آمار رسمی درباره تعداد افراد چاق در کشور نیست و فقط الزم است هر 
فردی، کمی سرش را بچرخاند و به آدم های دور و برش نگاهی بیندازد تا خطر افزایش چاقی و اضافه 

وزن در بین مردم را احساس کند! اواخر هفته گذشته بود که مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت 
بهداشت گفت: »طبق آخرین مطالعاتی که در کشور انجام شده، حدود ۶۰ درصد جمعیت 
باالی ۱8 سال کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند. میزان چاقی در زنان دو برابر مردان است و در کودکان زیر 
پنج سال و نوجوانان هم شاهد روند رو به افزایش چاقی هستیم به طوری که حدود 22 درصد دانش آموزان بین هفت 
تا ۱8 سال اضافه وزن دارند و حدود 2۰ درصدشان هم مبتال به چاقی شکمی هستند. بنابراین روندی افزایشی 

را در زمینه اضافه وزن و چاقی در کشور اعم از شهر و روستا و در گروه های سنی مختلف شاهدیم.« ارائه 
این آمار به ویژه وقتی بدانیم اضافه وزن مردم کشورمان در سال 2۰۰5 کمتر از 5۰ درصد بوده 

و ظاهرا روند افزایش آن قابل مدیریت نیست، نگران کننده تر می شود. در پرونده امروز، 
عالوه بر تعریف چاقی و اضافه وزن، نحوه محاسبه آن، 

اصلی ترین دالیل اش، مقایسه این آمار با کشورهای 
دیگر و ... به این سوال هم از منظر روان شناختی 

پاسخ خواهیم داد که چرا بیشتر اوقات که گرسنه 
نیستیم، باز هم به سراغ یخچال می رویم تا یک 

خوراکی پیدا و نوش جان کنیم!

»BMI« به شما می گوید که چاق هستید یا طبیعی!
چاقی با اضافه وزن فرق دارد و شایع ترین روش برای تخمین چاقی استفاده از شاخص توده بدنی است

افزایش وزن و چربی بدن را که بر اثر عوامل محیطی 
یا مساعد بودن شاکله ژنتیکی فرد ایجاد می شود، 
چاقی می گویند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که 
چاقی با اضافه وزن فرق می کند و خود چاقی هم طبق 
تعریف سازمان جهانی بهداشت به دو دسته)چاق و 
خیلی چاق( تقسیم می شودولی معیاری که امروزه 
به طور وسیع برای تعریف چاقی به کار می رود، نمایه 
توده بدنی)BMI = Body Mass Index( است. این 
ــاردان بلژیکی،  شاخص فرمولی است که توسط آم
»آدولف کتلت« مطرح شد و در واقع مرجعی برای نشان 
دادن میزان حجم بدن است. با استفاده از این مقیاس 
می توانید متوجه شوید که آیا دچار کمبود وزن هستید، 

اضافه وزن دارید یا این که طبیعی هستید.

  نحوه محاسبه عدد توده بدنی
اگر می خواهید میزان شاخص یا عدد توده بدنی خود را 
به صورت دستی اندازه گیری کنید، فرمولی وجود دارد 
که می توانید برحسب آن، این کار را به راحتی انجام 
دهید. این مقیاس دقیق است و تنها به دو متغیر وزن 
و قد شما بستگی دارد. عدد حجم توده بدن از تقسیم 
وزن)بر حسب کیلوگرم( بر قد)بر حسب متر به توان 
2( به دست می آید. به عنوان مثال اگر وزن شما 70 
کیلوگرم و قد تان 180 سانتی متر باشد، محاسبات به 
این شکل انجام خواهد شد: 70 تقسیم بر 1/8 به توان 
2که می شود 3/24. عدد حاصل یعنی 21/60، 
شاخص حجم بدن شماست که با توجه به شکل، قابل 

تفسیر است.

اشتباه گرفتن احساسات دیگر بدنی با گرسنگی!
این که وقتی گرسنه نیستید بدون دلیل به سمت یخچال می روید، هم باعث اضافه وزن تان می شود 

و هم از منظر روان شناختی قابل بررسی است

 

  خوردن برای کنترل خشم و استرس!
نکته اول که اتفاقا بحث بسیار مهمی است، 
اشــتــبــاه گرفتن احــســاســات دیــگــر بدنی 
ــت. عــادتــی کــه متاسفانه  بــا گرسنگی اس
اغلب اوقات در کودکی شکل می گیرد و با 
رسیدن به بزرگ سالی برای فرد دردسرساز 
می شود. بــرای مثال هنگامی که کودک 
با دادن یک  ناراحت می شود، اطرافیان 
بستنی سعی دارند به آرام کردن او کمک 
 کنند. یا زمانی که ناراحت و عصبانی است 
با پیشنهاد خوراکی و غذا سعی می کنند 
ــوا خـــارج کنند.  ــال و ه کـــودک را از آن ح
ایــن نتیجه می رسد؛  ــودک به  بنابراین ک
هنگامی که استرس دارم با غذا خوردن آرام 
می شوم یا هنگامی که خشمگین هستم، 
یک کیک شکالتی حالم را خوب می کند. 
همین اتفاق رایج، زمینه ساز پرخوری های 
عصبی در سنین بــزرگ سالی می شــود و 

فرد را از شناختن احساسات واقعی ناتوان 
می سازد.

  دستور مغز به خوردن برای فرار از بیکاری!
نکته دوم که بسیار جالب است، ناتوانی مغز 
برای بیکار ماندن است. هنگامی که فرد 
برای بیش از 15 دقیقه بیکار می ماند، مغز 
به دنبال راهی می گردد تا بدن را برانگیخته 
نگه دارد و هوش و حواس سر جای خود باقی 
بماند. در تحقیقی به شرکت کنندگان حاضر 
در یک پژوهش، ویدئویی از مسابقات تنیس 
نشان داده شد. این ویدئو 85 ثانیه بود و به 
مدت یک ساعت تکرار می شد. هدف از این 
کار سر رفتن حوصله شرکت کنندگان بود. 
بعد از این مدت به یک گروه از افراد حاضر 
در پژوهش به صــورت نامحدود اسمارتیز 
داده شد و به گــروه دیگر دستگاهی داده 
شد که می توانستند شــوک هــای کوچک 
بدون دردی به خود وارد کنند. نکته جالب 

ماجرا این جاست که بعد از مشاهده ویدئوی 
تــکــراری، مصرف اسمارتیز و شوک ها به 
میزان چشمگیری باال رفت. این به این معنی 
است که  انسان ها خوردن و درد را به بیکاری 

و کارهای تکراری ترجیح می دهند.
  سرخوشی فوری که باید مدیریت شود
نکته آخر این که در بدن انسان ها، انتقال 
دهنده عصبی به نام دوپامین ترشح می شود 
که مسئول انگیزه و لذت در انسان هاست. 
 هنگامی که تنظیم این ماده عصبی به هم 
می خورد، ما به صورت ناخودآگاه به دنبال 
راهی می گردیم که میزان این ماده را در 
بــاال ببریم. حــال فعالیت هایی مانند  مغز 
غذا خوردن، بازی کردن و ... باعث ترشح 
فــوری ایــن مــاده در بــدن انسان می شود و 
ــوری به فرد  احساس لــذت و سرخوشی ف
دست می دهد. در نتیجه هنگامی که خود 
شما و فرزندتان سیر هستید ولی همچنان 
نیاز به مصرف غذا احساس می کنید، خود 
را با یک فعالیت لذت بخش مشغول کنید 
و سرگرم شوید. مثال با کودک بازی مورد 
عالقه اش را انجام دهید، مــواد خوراکی 
بخورید که احتیاج به جویدن زیاد دارد تا 
نیاز به مصرف مواد غذایی را در شما از بین 
ببرد و از همه مهم تر، بررسی کنید در چه 
زمان هایی این نیاز به مصرف غذا در شما 
تشدید می شود: هنگام اضطراب، ناراحتی، 

خشم، خوشحالی و ... .

چرا چاق ها، هر روز چاق تر 
می شوند؟!

 چند نکته درباره عوارض چاقی 
و راه های درمانش که خیلی پیچیده نیست

طبیعی است که هرچه وزن بدن انسان بیشتر 
شود، بافت چربی بدن زیادتر می شود. این بافت 
برای زنده ماندن نیاز به اکسیژن و موادغذایی دیگر 
دارد که باید جریان خون آن را تامین کند. به همین 
دلیل است که افراد چاق، معموال چاق تر و چاق تر 
می شوند! در ضمن، هرچه نیاز به اکسیژن و مواد 
مغذی بیشتر شود، حجم خون و مقدار فشاری که 
روی سیستم گردش خون وارد می شود، افزایش 
می یابد و هرچه حرکت خون در سیستم گردش 
خون بیشتر شود، فشار بیشتری بر دیواره سرخرگ 
های شما وارد می شود که این موضوع عوارض 
مختلفی را می تواند ایجاد کند. خب، حاال چه 

باید کرد؟
    از دیابت تا افسردگی!

از شایع ترین عوارض چاقی، دیابت نوع 2 است 
که به علت انباشته شدن توده چربی و باال رفتن 
قند خون رخ می دهد. بیماری های دیگری مانند 
فشارخون باال و بیماری های قلبی عروقی هم در 
پی باال رفتن چربی بدن می توانند اتفاق بیفتند 
که در بلندمدت ممکن است منجر به سکته ها 
ــوارض دیگر چاقی  و حمالت قلبی شوند. از ع
می توان به مشکل در تولید مثل، مشکالت ریه 
اسکلتی- اخــتــالالت  تنفسی،  بیماری های  و 
ــاره کــرد. حتی  عضالنی و اختالالت خــواب اش
بعضی آمارها نشان می دهند که ابتال به انواع 
سرطان ها مانند پانکراس، روده بزرگ، مری، کلیه 
و کیسه صفرا در افراد مبتال به چاقی بیشتر است. 
از مشکالتی مانند افسردگی، نقرس و آلزایمر در 
سنین باال نیز نباید غافل شویم که در بین افراد 

چاق شایع تر است.
    یک شبه الغر نشوید!

در  معموال  پیچیده  و  سخت  خیلی  ــای  ــم ه رژی
بلندمدت موثر واقــع نمی شوند پس بهتر است 
به دنبال راه هایی باشیم که به تدریج و با بهبود 
سبک زندگی بر چاقی غلبه کنیم. این کار را باید با 
سالم سازی رژیم غذایی آغاز کنیم. استفاده کافی 
از میوه و سبزیجات، غالت و حبوبات و کمتر مصرف 
کردن چربی ها و مواد قندی راه موثری خواهد بود. 
باید مراقب وعده های غذایی که مصرف می کنیم، 
باشیم و آن ها را کوچک کنیم. حتی خوب است 
میزان طبخ غذا و اندازه بشقاب مان را هم کنترل 
کنیم تا بی اندازه نخوریم. مهم است که آگاهانه و 
به آرامی غذا بخوریم و جلوی هوس و ولع بیشتر 
خوردن را بگیریم. پرهیز از دریافت کالری از طریق 
مایعات، منظم غذا خوردن، مصرف کافی پروتئین 
و بیشتر آشپزی کردن در خانه به جای استفاده از 
غذای بیرون هم از دیگر راه هــای کاهش وزن به 

حساب می آیند.

دکتر ساحل گرامی | روان شناس

تحرک بدنی کم

حتما بارها برایتان اتفاق افتاده که بدون دلیل خاصی به سمت یخچال رفته  و دنبال 
خوراکی دلچسبی بوده اید بدون این که به معنی واقعی گرسنه باشید. یا به احتمال 
زیاد تجربه این را داشته اید که به تازگی شام خورده اید اما احساس می کنید هوس یک 
خوراکی دیگر کرده اید که گاهی اوقات حتی نمی دانید چیست! این رفتار یکی از دالیل 
چاقی و اضافه وزن محسوب می شود زیرا دقیقا در زمانی که بدن هیچ نیازی به غذا ندارد، 
تصمیم به خوردن می گیرید. در ادامه، این موضوع را از چند منظر علمی و روان شناختی 

بررسی خواهیم کرد.

 استرس و اضطراب



بی خیال عسل
 تا پیش از یک ســالگی دور عســل را خط بکشــید. شکی 
نیست که طعم شیرین عســل به کودک شما مزه می دهد 
و از آن لــذت می برد امــا متاســفانه وجــود  باکتری های 
بوتولیسم حاصل از زنبورها، کودک شما را بیمار می کند.
 بوتولیسم در افراد بزرگ سال تأثیر بدی  ندارد ولی حتی 
اگر به اندازه شــیرین کردن سر پســتانک وارد بدن نوزاد 
شود، در مجرای گوارشــی او تکثیر می یابد و باعث تولید 

سم بوتولینم می شود.
 شیر گاو ممنوع

 شــیر گاو زیر یک ســالگی توصیه نمی شــود. هضم شــیر 
گاو برای کودکان به دلیل میزان زیــاد پروتئین ها و مواد 

معدنی موجود در آن دشوار است.
 شــیر گاو نمی تواند آهن،  برخی ویتامین هــا و دیگر مواد 
مغذی مورد نیاز کــودک را تامین کند و یــک تغذیه کامل 
برای فرزندتــان به حســاب نمی آید. مصرف شــیرگاو در 
زیر یک ســال ســبب ابتــا آن ها بــه کم خونــی و فقر آهن 
خواهد شــد. در صورتی کــه مــادر نتواند به هــر دلیلی از 
شــیر خود کودک را تغذیه کند بهتر اســت به دنبال شــیر 
خشک غنی شده با آهن که از شــیر معمولی درست شده 

است، باشد.
 نمک نریزید

 از نمــک بــرای طعم دار کــردن غــذای کودک اســتفاده 
نکنید. برای بهتر کردن عطر و طعم غذا می توانید از برخی 
گیاهان یا کره بدون نمک استفاده کنید. حتی بهتر است 

به غیر از غذاهای تهیه شده توسط خودتان، میزان نمک 
بیسکویت، نان و ... را هم مدنظر داشته باشید.

 عجله ای برای تخم مرغ نیست
برای دادن تخم مرغ به کودک عجله نکنید. دست کم این 
غذا را در شش ماه اول به او ندهید. توصیه می شود تا سن 
یک سالگی تنها از زرده تخم مرغ پخته شده استفاده شود 
و هرگز ســفیده آن به دلیل وجــود مــواد آلرژیک مصرف 
نشود. قابلیت هضم ســفیده تخم مرغ هم  برای کودکان 

زیر یک سال دشوار است.
 بادام زمینی با احتیاط

 در خوراندن بــادام زمینی بــه کودک محتاط باشــید. از 
آن جایی که بادام زمینی از مواد غذایی حساسیت زاست، 
مصرف آن بــرای کــودکان مجاز نیســت، ضمــن این که 
بادام زمینی به صورت خام و درســته بــرای کودک خطر 
خفه شدن به همراه دارد. صبر کنید بزرگ تر شود سپس 
آجیل را کامل به او بدهید. کره بادام زمینی را می توانید، 
از 10 ماهگی به صورت یک الیه نازک روی نان به کودک 
بدهید اما اگر ســابقه آلرژی به آجیل در خانــواده دارید، 
الزم اســت که محتاط تر باشــید و با مشــاوره پزشــک این 

خوراکی را به کودک بدهید.
 پنیر قلق دارد

 از دادن پنیر پرچرب وغیر پاســتوریزه خــودداری کنید. 
نــوزادان به محض توانایی بلعیدن و جویدن حدود شــش 
تــا 9 ماهگی می تواننــد پنیر بخورنــد. قبــل از دادن پنیر 
به کودک حتما با پزشــک اش مشــورت کنیــد. پنیر جزو 

غذاهای آلرژی زا محسوب نمی شود اما باید احتیاط کنید 
زیرا دارای پروتئین شیر است.

 شکر هم ضرر دارد
 به کودکان زیر یک ســال غذاهای شــیرین ندهید. فقط 
چون کودک بی دندان است، به این معنی نیست که شکر 
باعث به خطر افتادن سامت دهانش نمی شود. به توصیه 
متخصصان تا زمانی که کودک دست کم یک ساله شود، 

هرگونه شکات و شیرینی را از او دور کنید.
 بی خیال غذای پرچرب

 از غذاهــای پرچــرب اجتنــاب کنیــد. غذاهایــی ماننــد 
سوسیس ، کره و گوشت چرب، حاوی چربی های ناسالم 

و بــا بیماری های قلبــی مرتبــط هســتند و بایــد از آن ها 
اجتناب شود.

 هر ماهی خوب نیست
 برخی ماهی ها مناســب نیســتند. ماهی ســفید، گزینه 
مناســبی اســت، اما دادن ماهی های شمشیری به دلیل 
وجود جیوه باال توصیه نمی شود. ماهی های روغنی مانند 
ماهی آزاد و ُتن به رشد مغز و محفاظت در برابر بیماری ها 
کمک می کند. در هرصورت مصرف ماهی را به دو بار در 
هفته کاهش دهید. مشورت با پزشــک کودکتان درباره 

خوردن ماهی ضروری است.
babble، hidoctor،namnak :منبع
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پرسش و پاسخ

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 علیرضا وریانی
متخصص ارتوپدی

گردن درد و پیشگیری از آن 

37 ســاله ام و بیشــتر وقت هــا بعــد از بیدار 
شدن از خواب دچار گردن درد می شوم . به 
فیزیوتراپی مراجعه کــرده و تمرین هایی را 
انجام داده اما هنوز کامال خوب نشده ام. لطفا 

من را راهنمایی کنید؟
گــردن درد، چه بــه دلیل بــد خوابیدن باشــد چه 
وضعیــت و شــکل بــد بــدن و چرخــش و حرکــت 
از یکــی  زیــاد،  یــا اســترس   ناگهانــی گــردن 
 شــکایت هــای همیشــگی اســت. تحقیقــات 
نشــان مــی دهــد کــه بــرای جلوگیــری از گردن 
گــردن  کننــده  هــای  تقویــت  تمریــن  درد، 
بســیار مهــم ترازحرکات کششــی اســت.تقویت 
عضات سرشــانه نــه تنها از خشــکی و درد شــانه 
 هــا جلوگیری بلکــه از مفاصــل آرنج هــم مراقبت 
 می کنــد. دلیــل آن این اســت کــه ضعیــف بودن 
شانه ها، فشار دو چندان  به آرنج و مچ وارد می شود.

  پیشگیری از گردن درد
برای کاهــش گــردن درد هر زمــان در محــل کار 
احســاس خســتگی و عصبانیت کردید، پیشانی 
تان را به کف دستتان فشار دهید. خیلی از ما وقتی 
استرس داریم، عضات گردنمان را سفت می کنیم 
که به مرور زمان ممکن اســت موجب درد گردن و 
خشکی آن  شود. می توانید با این حرکت ساده، هم 
فشار وارد بر گردن را کاهش دهید و هم عضات آن 

را تقویت کنید.
 روش انجام تمرین

 پشت میزتان بنشــینید، کمی به ســمت جلو خم 
شوید و آرنج هایتان را روی میز بگذارید. سرتان را 
صاف در مرکز شانه ها قرار و پیشانی تان را به کف 
دستتان فشار دهید؛ از کف دســت برای مقاومت 
دربرابر فشار سرتان اســتفاده کنید. ۵ ۳ ثانیه در 
این حالت بمانیــد، رها کنید و پنــج مرتبه دیگر آن 
حرکت تکرار شود.صاف بایستید و دست هایتان 
را پشت سرتان قرار دهید، طوری که آرنج هایتان 
رو به جانب باشد. سرتان را به عقب و به سمت کف 
دست ها فشار دهید و از کف دست ها برای مقاومت 
دربرابر فشار سرتان استفاده کنید. ۵ ۳ ثانیه در این 
حالت بمانید، رها کنید و پنج مرتبه دیگر آن حرکت 
تکرار شــود.برای پیشــگیری از گــردن درد موقع 
تماشای تلویزیون، شــانه هایتان را عقب بکشید. 
روی لبه صندلی تان بنشینید و ستون فقرات تان 
 را بکشید، انگار می خواهید قدتان را بلندتر کنید.
دســت هایتان را جلوی بــدن روی لباســتان قرار 
دهید. شــانه هایتان را تا می توانید عقب بکشید، 
طوری که کتف هایتان از پشت جمع شود. کل یک 
تبلیغ تلویزیونی خــود را در این حالــت نگه دارید. 

سپس شانه ها را آزاد  کنید.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من
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ابتدا دو عدد ســیب زمینی متوســط را در آب بپزید . هویج را 
رنده کنید. سیب زمینی را بکوبید و در کاسه ای بریزید. یک 
عدد پیاز را ســرخ کنید به آن نمک و زردچوبــه بزنید تا طایی 
شود. پیازچه، جعفری و سیر را نیز خرد کنید.  هویج، پیازچه، 
 جعفری و مقدار دلخواه ذرت را  با پیــاز 10 دقیقه تفت دهید .
 بعد مخلوط را به سیب زمینی اضافه کنید با قاشق خوب هم 

بزنید و نمک، فلفل و زردچوبه را  بیفزایید.
  مایه پیراشــکی آماده شده است. نان تســت را با کمی  آب 
خیس کنید. زیاد در آب نماند تا نان تست له شود یعنی بعد از ۵ 
ثانیه از درون آب بردارید . با وردنه کمی نان تست را باز کنید، 
در کف دســت بگذارید و در آن مایه پیراشکی را بگذارید و روی 
مایه پیراشکی اگر دوست دارید کمی پنیر پیتزا بریزید و بعد آن را 

با دست ببندید شبیه کتلت یا سمبوسه می شود.   در تابه روغن 
بریزید و وقتی گرم شد آن را سرخ کنید . پیراشکی سبزیجات ما 

آماده شده است.
  این پیراشــکی به مواد زیــادی نیاز ندارد و چون ســبزیجات 

زیادی دارد بسیار خوشمزه است.
زمان آماده سازی: 60 دقیقه

 زمان پخت: ۳0 دقیقه
رفع کم خونی با کمک پیازچه

 پیازچه، می تواند کم خونی را درمان کند، زیرا مقدار زیادی 
آهن دارد که برای تولید هموگلوبین و گلبول های قرمز بسیار 
مفید خواهد بود به علت تولیــد گلبول های قرمــز، از عوارض 

ناشی از کم خونی مانند ؛ نارسایی قلبی جلوگیری می شود.

 سیب زمینی - 2 عدد
  نمک، فلفل و زردچوبه – به میزان الزم

  آب  - نصف لیوان
 نان تست - به میزان الزم 

 ذرت پخته  - به میزان الزم
 پیازچه خردشده -   4 قاشق غذاخوری

  سیر  - یک حبه
  جعفري – 4قاشق غذاخوری

 هویج پخته -   4 قاشق غذاخوری
  پیاز – یک عدد

 روغن – به میزان الزم
 پنیر پیتزا – به دلخواه

پیراشکی سبزیجات برای مقابله با کم خونی 

پیش غذا

 خردل
 دانه های خردل با افزایش دمای بدن، به افزایش سوخت کالری منجر می شود. شما می توانید دانه های خردل را قبل 

از شروع تمرین ورزشی بخورید تا از مزایای آن در از دست دادن کالری بیشتر بهره ببرید.

هضم بهتر غذا و پیشگیری از فشار خون و دیابت با مصرف ادویه ها

فاطمه قاسمی |  مترجم

غذاخور شــدن کودکی کــه پیش از ایــن فقط از شــیر مادر تغذیــه می کــرده، یکی از 

دغدغه های بزرگ مادران است. غذای کمکی هم بخشــی از انرژی مورد نیاز کودک 

را تامین می کند و هم راهی برای آشــنایی او با مزه غذاها و استفاده از غذاهای سفره 

خانواده و هم نوعی برقراری ارتباط اجتماعی بین والدین و کودک است. به همین دلیل قصد داریم به برخی 

از نبایدهای غذایی برای کودکان زیر یک سال اشاره کنیم.

بانوان

نبایدهای غذایی کودکان زیر یک سال
کودک در پایان ۶ ماهگی به تدریج آماده است

 تا در کنار تغذیه با شیر مادر غذاهایی خاص  به عنوان کمکی به او خورانده شود

ادویه ها نقش طعم دهی و خوشمزه کردن غذاها را بر عهده دارند اما مهم تر از آن  کمک به هضم غذاست  حتی گفته می شود ادویه ها از بیماری های 
مزمن نظیر فشار خون باال، دیابت نوع ۲، حمله قلبی و ... پیشگیری می کند و مصرف منظم برخی از آن ها راهی مفید برای کاهش وزن است. از جمله 

این ادویه ها می توان  به موارد زیر اشاره کرد:

 زردچوبه
 مصرف زردچوبه برای پیشگیری از دیابت و جلوگیری از افزایش مقاومت به انسولین مفید است.

 زنجبیل
 زنجبیل می  تواند مانع چاقی ناشی از رژیم های غذایی سرشار از چربی شود و می  توان از زنجبیل به  عنوان 

مکملی برای درمان چاقی استفاده کرد.

 دارچین
 کاهش سطح اســید بدن، تنظیم فرایند هضم، مبارزه با آنفلوآنزا، کاهش ســطح قند خون و تنظیم میزان تری 

گلیسرید و کلسترول بد و در نهایت افزایش متابولیسم از مزایای دارچین است.

 زیره
این ادویه متابولیسم را افزایش می دهد و افزون بر کاهش وزن، به بهبود فرایند هضم، کاهش التهاب و از بین 

بردن نفخ، جلوگیری از یبوست، و از بین بردن بافت های چربی کمک می کند.

 هل
  توانایی این ادویه در کمک به فرایند گوارش و بهبود عملکرد سوخت و ساز باعث می شود برای کاهش وزن ایده  آل
 باشد. پژوهش ها نشان داده  است که طعم لذیذ و بوی هل نیز روشی فوق  العاده برای تسکین افسردگی است.

نشانه تجمع مایعات در بدن 
احتباس مایع در بدن انسان شرایطی شایع 
در دنیای امروز است. این شرایط متابولیکی 
به واسطه تجمع غیر طبیعی مایعات در بافت 
های زیر پوست یا در بخش هایی درون بدن 
انسان اتفاق می افتد. تجمع  مایع بیشتر در 
بخش های پایینی بدن، ماننــد پاها رخ می 
دهد، اما می تواند دست ها، صورت و شکم 
را نیز تحــت تاثیر قــرار دهد.مــوارد خفیف 
احتباس مایع ممکن اســت مورد توجه قرار 

نگرفته یا با اندکی افزایش وزن اشتباه گرفته 
شــود.با وجود این، زمانی که احتباس مایع 
شــرایط جدی تری به خود می گیرد موجب 
بروز برخی عایم مشهود می شود که حتی 
می تواند توانایی فرد در انجام وظایف روزانه 
را نیز کاهش دهد.تورم مشهود در اندام های 
انتهایی در نیم تنه باالیی و پایینی بدن، مانند 
دســت ها و پاها، مــی تواند برای تشــخیص 
مشــکل احتباس مایع کفایت کنــد.در این 

شرایط، اندام های انتهایی بزرگ تر از اندازه 
عادی به نظر می رســد و به دلیل فشاری که 
آب اضافه بر دریچه های قلب وارد می کند، 
فرد با مشکاتی در گردش خون مواجه می 

شود.چند عامت این اتفاق در بدن :
 احساس تنبلی

احســاس شــدید تنبلــی در بدن به واســطه 
احتبــاس مایع، عامتی شــایع اســت. این 
شرایط به ویژه در زمان فعالیت بدنی، خود را 

نشان می دهد. انباشت غیر عادی مایعات بر 
وزن بدن می افزاید که می تواند بر سامت 
عضانی، لنفاوی و گردش خون تاثیرگذار 

باشد.
 سلولیت

عوامل بسیاری بر ظاهر سلولیت در عضات 
سرینی و پاها تاثیرگذار است. با وجود این، 
زمانی که بــه واســطه احتباس مایع شــکل 
گرفته باشد، سلولیت می تواند مشهودتر و 

درمان آن دشوارتر باشد.
 خستگی و ناراحتی عمومی

احتبــاس مایع بــه دلیــل پیامدهایــی که بر 
دستگاه گردش خون دارد، می تواند موجب 
خســتگی بدنــی و ناراحتی عمومی شــود. 
زمانی که اکســیژن و مواد مغذی به درستی 
و به میزان کافی در اختیار سلول های بدن 
قرار نمــی گیــرد، این شــرایط مــی تواند بر 

عملکرد بدنی و روانی فرد تاثیرگذار باشد.

بیشتر بدانیم 
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قرار و مدار

روز درست کردن کاردستی!

هرازگاهی خالقیت تــون رو بــه کار بگیرین 
تا دچار روزمرگی نشــین. مثال امــروز با یک 
کاغذ، چندتا مدادرنگی و قیچی، یک کاردستی 

درست کنین. هم میشه برای 
خودتون نگهش دارین، هم 
میشه بدینش به یک بچه تا 

اونم خوشحال 
بشه.
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منبع نور را در نظر بگیرید  
یکی از اولین نکاتی که برای عکاسی آموزش 
می دهنــد، تعقیب کــردن نــور و پیــدا کردن 
بهترین حالت تابش آن اســت. همیشــه باید 
به  دنبال نــوری باشــید کــه تاثیرگذارترین و 
دراماتیک ترین حس را به عکس بدهد. سعی 
کنید تا حد ممکن از فلش گوشــی اســتفاده 
نکنیــد. یکــی از بهتریــن نورهــای طبیعی را 
می توانید در ساعت طالیی یعنی پس از طلوع 
یا پیــش از غروب پیــدا کنید که خورشــید در 
ارتفاع پایین و نزدیک خط افق قــرار دارد. در 
ســاعت طالیی، نور گــرم و لطیف اســت و به 
عکس، عمق و حسی شگفت انگیز می بخشد. 
چون معموال گوشــی ها امکانات نورســنجی 
دوربین هــای پیشــرفته را ندارنــد وقتــی 
می خواهید رو به خورشید یا منبع نور مصنوعی 
عکاســی کنید کار ســخت می شــود. در این 
حالت می توانید جلوی نور مستقیم خورشید را 
با چیزی سد کنید و عکسی زیبا با نورپردازی از 
پشت و سوژه ای به حالت سایه درآمده بگیرید. 
برای این کار الزم است نقطه  فوکوس دوربین 
گوشــی را روی یکــی از نقاط روشــن اطراف 
قرار دهید. بدین ترتیب پس زمینه به شــکلی 
متعادل نوردهی می شود و ســوژه در عکس، 

ظاهری سایه مانند پیدا می کند.

لنزتان را تمیز کنید  
از آن جایی که گوشــی مــدام در دســت تان، 
داخل جیب، کیف و ... است احتمال این که 
لنز کثیف شود، زیاد اســت. پس خوب است 
قبل از انجام هر عکاســی لنــز را تمیز کنید تا 
اجازه دهید نور بهتری به لنز گوشی تان برسد 
و در نتیجــه عکس های شــفاف  تری بگیرید. 
البته باید دقت کنید شیشــه لنز گوشــی تان 
حســاس اســت و آن را بایــد با دســتمال نرم 
مخصوص لنز تمیز کنید. اســتفاده از ســایر 
دستمال هایی که زبر و خشن هستند می تواند 
باعث آسیب و خش برداشتن شیشه لنز  شود.

به سوژه نزدیک شوید  
اگــر بــه عکس هایــی کــه بــا دوربیــن تلفــن 
همــراه گرفته می شــوند نگاه کنیــد، یکی از 
خصوصیات مشترک همه شان این است که 
اغلب با زاویه دید باز گرفته شده اند. از آن جا 
که تقریبا دوربین تمام گوشی های موبایل به 
لنز واید مجهز هستند، ثبت کردن عکس هایی 
با زاویــه دید بــاز به یــک گرایــش طبیعی در 
عکاسی با موبایل تبدیل شده است. ولی باید 
دقت کنید در بســیاری اوقات، بهتر است به 
سوژه تان نزدیک تر شــوید تا بتوانید عکسی 
باکیفیت تر بگیرید. حتی خوب است بدانید 

امکان گرفتن عکس های بسته تر هم با دوربین 
گوشــی موبایل وجود دارد. تنها کافی است 
نترسید و به ســوژه نزدیک شــوید. فراموش 
نکنید راز موفقیت در ثبت یک عکس با نمای 
نزدیک یا »کلــوزآپ« در این اســت که هنگام 
عکاسی مرتبا زاویه دید را تغییر دهید و چندین 
عکس از زوایای مختلف بگیرید. حتی کوچک 
ترین تغییــر در ارتفــاع دوربین هــم می تواند 

ظاهر عکس را به شکلی اساسی تغییر دهد.

از عکاسی پی در پی استفاده کنید  
اســتفاده از عکاســی پی درپی یــا اصطالحا 
Burst Mode شاید به نظر روشی تنبل برای 
عکاسی موبایل باشد ولی احتماال مؤثرترین 
روش برای ثبت بهترین لحظه ممکن از سوژه 
است. فرقی نمی کند ســوژه  شما چه چیزی 
باشــد، عکاسی پی درپی روشــی عالی است 
برای این که بدون نگرانی تعداد زیادی عکس 
ثبت کنید. اگر گوشی اندرویدی شما به این 
قابلیت مجهز باشد، معموال کافی است دکمه  
شاتر را چند لحظه نگه دارید تا دوربین شروع 
به گرفتن عکس های پشت سر هم با سرعت 
بســیار باال بکند. پس از عکاســی می توانید 
عکس هــا را بازبینی و بی نقص تریــن آن ها را 

انتخاب کنید.

مخاطب گرامی، با توجه به  این که شــما ســابقه جدایی و از طرفی مســئولیت 
نگهداری فرزندتان را هم به عهده دارید ، اگر تصمیم به ازدواج مجدد دارید، باید 
آگاهانه تر و محتاط تر اقدام کنید. بنابراین الزم است قبل از گرفتن هر تصمیمی، 
ابتدا دالیل جدایی از همسر ســابق تان را بررسی کنید و به نقش و ضعف های 

احتمالی خود آگاه شوید سپس برای رفع این مسائل اقدام کنید.

  از آمادگی ازدواج این آقا مطمئن شوید
سپس در خصوص افراد پیشــنهادی دقت الزم را اعمال کنید. این که او شغل 
ثابتی ندارد و درباره مســئولیت پذیر بودن این فرد هم شک دارید و ضمنا  پنج 
سال از شما کوچک تر است، تقریبا مشخص می کند او، حداقل هنوز آمادگی 
ازدواج را کسب نکرده  است. در خصوص حدس شما باید توجه داشت ممکن 

است وضعیت شغلی شما جزو معیارهای خواستگارتان باشد که هیچ ایرادی 
ندارد مگر این که این مسئله بر پایه بی مسئولیتی وی باشــد که در این صورت 

آسیب زا خواهد بود.

  ازدواج با وجود داشتن فرزند، چالش برانگیز  است
درباره فرزندتان مسلما چالش هایی خواهید داشت. به خصوص که طرف 
مقابل تان ســابقه ازدواج نداشــته و ممکن اســت درکی از شــرایط نداشته 
باشد که این مسئله در صورت مشــاوره و دادن آگاهی های الزم تا حدودی 
قابل کنترل اســت و جای نگرانی زیادی نیســت. در نهایــت همه جوانب را 
بسنجید، حتی پیشنهاد می کنم شناخت تان را کامل تر و در صورت امکان، 
در جلسات مشاوره پیش از ازدواج حتما شرکت کنید تا چنان چه ضعفی در 
خواستگارتان وجود دارد با آگاهی دادن و ارائه راهکار برای برطرف کردن 

آن اقدام کند.

می ترسم خواستگارم به خاطر ثبات اقتصادی ام من را بخواهد!

امروزه در دسترس بودن گوشی های هوشمند 
مجهز به دوربین، همه ما را به عکاسانی بالقوه 
تبدیل کرده است. فصل پاییز است و بسیاری 
از شهرها را برف و باران فرا گرفته است. ما هم 
وقتی سوژه، منظره و لحظه متفاوتی را می بینیم، دل مان نمی آید به 

راحتی از کنارشان بگذریم و از آن ها عکس نگیریم. البته در بین 
همه این عکس گرفتن ها، گرفتن عکس واقعا خوب نیاز به دانستن 
بعضی نکات و فراگیری بعضی مهارت ها دارد. در این مطلب سعی 
می کنیم چند نکته را ذکر کنیم که به شما کمک می کند عکس های 

بهتر و جذاب تری بگیرید.

34 ساله و شاغل در یکی از ادارات دولتی ام. از همسر قبلی ام یک پسر دارم که آخر هفته نزد پدرش می رود اما روزهای دیگر پیش من است. از نظر 
مادی وضعیت متوسطی دارم. یک سال است با آقایی آشنا شده ام که پنج سال از من کوچک تر و مصمم به ازدواج بامن است. اما می ترسم هم به خاطر 
فرزندم و هم این که از من کوچک تر است و نکته مهم تر این که شغل ثابتی ندارد. نگرانم که به دلیل ثبات اقتصادی من، قصد ازدواج با من را داشته باشد.

* در پرونده »معروف ترین مدیران زن« به نظرم »مری بارا«، 
مدیرعامل جنرال موتورز که از کارگر به مدیرعاملی موفق 

تبدیل شده، باید نفر اول فهرست می بود نه اون مرکل.
* تو مهمونی بودیم، حواسم نبود که جورابم پاره شده. یکهو 
دیدم یکی از فامیل هامون این صفحه ای که روش نوشته: 
»چرا دیگر جوراب سوراخ را نمی دوزیم؟« بهم داد و گفت که 

بخون، برات خوبه. بعدش همه زدن زیر خنده!
* تقریبا پنج نفر از موفق ترین مدیرهای ارشــد زن دنیا که 
معرفی کردید، با پول پدرشــون به همه جا رســیدن. رمز 

موفقیت در همه دنیا، پارتی و پوله.
* درباره مطلب پیشــنهاد آقای بنفشــه خواه بــرای اوقات 
 فراغت باید بگم که ایشون میلیاردی پول می گیرن که اوقات 
فراغت شون رو با مسافرت می گذرونن. من که سالیان ساله 

ندارم یک سفر برم، باید چه خاکی توی سرم بریزم؟
* زندگی سالم جای پیامک های فوتبالی نیست.

* صفحه فرفره پر از اشکاله، همین روز پنج شنبه آخه کجای 
اون گربه خال خالیه؟!!! جواب بچه رو چی بدم؟

* درباره پرونده زندگی سالم، به نظر من هم اگر کارهای 
مدیریتــی به زن ها ســپرده بشــه، بــه خاطــر ویژگی های 
شخصیتی شون، دنیا جای بهتری برای زندگی خواهد شد. 
یک جوان 24 ساله  
* یکــی از مهم تریــن نــکات قــوت پرونده هــای معرفــی 
کشــورهای خارجــی در زندگی ســالم، اینه کــه روایتش 
خیلی دست اول و جذابه. در ضمن در پرونده کوهنوردی 
در کوه های خاطره انگیز، داستان »هایدی« از عالی بهتر 

بود. بیشتر برامون بنویس خانم دکتر ذاکری.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

مخاطب گرامی، دغدغه تربیتی شما در خصوص فرزندان هم 
قابل درک و هم قابل تحسین است. این که بار تربیتی سه فرزند 
را به تنهایی به دوش می کشید، مشکلی منحصر به شخص شما 
نیست بلکه یک معضل در حوزه تربیت فرزند است که در بیشتر 
خانواده های امروزی مشهود است. پدران به دلیل مشغله کاری و تامین نیازهای 
اولیه خانواده، چشــم را بــه روی نیازهای ثانویه)انســانی( فرزندان و همســران 
بسته اند و خیلی از مادران به تنهایی بار مسئولیت تربیتی و تحصیلی فرزندان را 
به دوش می کشند. این کم رنگ شدن نقش تربیتی پدران در خانواده باید به عنوان 
یک چالش خانوادگی و تربیتی در کانون توجه کارشناسان حوزه خانواده قرارگیرد 

و راه حل کاربردی ارائه دهند تا پدران بتوانند به جایگاه تربیتی خود برگردند.

  3 دلیل احتمالی مشکل شما
در خصوص سوال و گالیه شما مادر گرامی، اطالعات کافی نداریم که آیا واقعا نیاز 
شدید مالی است که پدر در شبانه روز ۱۹ ساعت باید کارکند؟ یا این که برای پدر، 
کار اولویت اول است و خانواده اولویت دوم که این تفکر بسیار غیرمنطقی است. 
شاید هم مشــکل این اســت که پدر، تربیت فرزند را جزو وظایف خود نمی داند و 

همه بار تربیتی و تحصیلــی فرزندان را از تکالیف مــادر می داند. طبیعتا راهکار 
پیشنهادی باید بر اساس مشخص شدن پاسخ این سوال ها باشد. 

  تعیین زمان بندی برای نگهداری از فرزند
در یک فرصت مناسب با شوهرتان درباره نقش مهم او در تربیت فرزندان صحبت 
کنید. بهتر است ضمن درک شرایط همسرتان در صورت داشتن مشکالت مالی، 
از او بخواهید برای نگهداری فرزندان به برنامه ای که از قبل مشــخص شده و دو 
طرف درباره اش به توافق رسیده اید، پایبند باشد. به نظر می رسد به جای غر زدن 

و اعتراض های مداوم، بهره بردن از چنین راهکارهای عملی مفید باشد.

  این نکات را به شوهرتان بگویید
این روزها شاهد هستیم که اگر در تربیت یا وضعیت تحصیلی فرزندان، نارسایی یا 
ضعفی مشاهده می شود، برخی پدران به راحتی انگشت اتهام کم کاری را به سوی 
مادران می گیرند و خود را کامال کنار گود تصور می کنند. این شیوه سبک زندگی، 
استرس مادران را که از حداکثر توان خود استفاده می کنند و نقش تربیتی پدر 
را هم به دوش می کشــند، افزایش می دهد و کوفتگی عصبــی حاد گریبان گیر 
این گونه مادران می شود. دادن چنین اطالعاتی به همسرتان، می تواند او را در 

خصوص نقش مهم اش در تربیت فرزندان آگاه تر کند.

دو دختر 4 و 7 و یک پسر یک ساله دارم. شوهرم اصال در بزرگ کردن بچه ها، کمک نمی کند. وقتی هم به خانه می رسد، خسته است و 
حوصله بازی با بچه ها را ندارد. من هم واقعا بریده ام. شوهرم شغل آزاد دارد و کمتر از پنج ساعت در روز در خانه هست. همین مدت کم 

را هم کمک نمی کند. چه کنم؟

 تربیت
 فرزند

شوهرم اصال در بزرگ کردن بچه ها، کمک نمی کند

عبدالحسینترابیان|کارشناسارشدروانشناسی

ستارهصبوری|کارشناسارشدروانشناسیبالینی

  عوامل جدایی در اولین سال زندگی!
طالق در ســال اول ازدواج به واســطه دو دســته عوامل 
روی می دهد. دسته اول مربوط به اشتباهات در انتخاب 
همســر اســت؛ این که افــراد از ابتدا انتخاب اشــتباهی 
داشته اند. این موضوع که البته شیوع قابل توجهی دارد، 
موضوع بحــث این مطلب نیســت اما دســته دوم عوامل 
مربوط به چالش هایی اســت که همســران در سال اول 
ازدواج با آن روبه رو شــده اند و برخالف تصور بسیاری، 
محدود به گروه خاصی از همسران نیست. در واقع سال 
اول ازدواج برای بیشتر همسران، سالی پرچالش است 
که اگر مسائل در آن به خوبی مدیریت نشود، می تواند به 
نتایج ناخوشایندی منتهی شود. اما چه عواملی می تواند 
ســال اول ازدواج را تبدیــل بــه چنین ســال پرچالش و 

مسئله داری کند؟
 هجوم مسئولیت ها و فشار ناشی از آن

بــه طــور کلــی میــزان مســئولیت هایی که 1
افراد تا پیش از آغاز زندگی مشــترک ناچار 
به دســت و پنجه نرم کردن با آن هستند، با 

آن چه بعــد از آن تجربه می کننــد، در غالب اوقات قابل 
مقایسه نیست. وابســتگی اقتصادی کامل به خانواده 
اولیه تا پیش از ازدواج و نداشــتن مســئولیت جدی در 
خانه، البته می تواند مشــکالت در این بخش را تشدید 
کند. البته توجه داشته باشــید که منظور از این عامل، 
صرفا خود مسئولیت ها و توانایی از عهده آن ها بر آمدن 
نیست بلکه مسئله، بیشــتر بر سر فشــارهایی است که 

زوج تازه ازدواج  کــرده در این زمینه متحمل 
مــی شــوند و در نتیجــه ناتوانــی در مدیریت 
صحیــح آن هــا بــه اضطــراب، بهانه جویــی و 

بدخلقی منجر می شود.
 تصــورات و انتظاراتــی دور از 

واقعیت2
برخــی تصــورات و انتظاراتــی که 
همسران از زندگی مشترک خود و 
همسرشان دارند، عامل مهمی در شکل گیری 
اختالفات اســت. به عنوان مثــال تصور این که 
»دو نفر که عاشق هم هســتند، هیچ وقت با هم 

دعوا نمی کنند«، یا این انتظار که »همســرم به عشق من، 
هر روز زودتر از خواب بیدار می شود و برایم صبحانه حاضر 
خواهد کرد« از جمله این موارد است. این در حالی است که 
در واقعیت دو نفر که عاشقانه ترین رابطه را با همدیگر دارند، 
ممکن اســت با هم دعوا کنند و البته که خستگی ناشی از 
مسئولیت های متعدد، بسیار ساده تر از آن چه تصورش را 
می کنیم، می تواند مانع از انجام کارهایی چون آماده کردن 

روزانه صبحانه مفصل و چیدن میز و ... شود. در صورت زیر 
ســوال رفتن تصورات و انتظارات، هر چه همسران زودتر 
مســئله را بپذیرند و در پی راهــی برای مدیریــت عوارض 
مربوط باشــند، بهتــر می تواننــد از عوارض ناخوشــایند و 

پیچیده تر شدن عوارض جلوگیری کنند.
 بی توجهی به نقش های جدید

برخی روان شناســان، ازدواج دو فرد را چون 3
تاســیس کشــوری جدید می دانند! کشوری 
که قرار است آرام آرام مرزهای خود را در کنار 
کشــورهای قدیمی تر)خانواده هــای اولیــه هــر کــدام از 
همسران( مشــخص کند و البته با تقســیم وظایف بین دو 
شهروند این کشور جدید، کارها را پیش ببرد. در عمل اما 
مشــخص کردن مرزها با خانواده های اولیه، کار آســانی 
نیســت. از ســویی تقســیم وظایف می توانــد چالش های 
زیادی را به ویژه در ابتدای کار به دنبال داشــته باشد. این 
پیچیدگی هــا در روابط با دیگران و روابط بین همســران، 
می تواند دلیل بخشی دیگر از مشکالت سال اول ازدواج 

همسران باشد.
 دست کم گرفتن آمادگی های الزم

متاسفانه در کشور ما، بحث آموزش مهارت های 4
ارتباطی و حوزه زیست جنسی برای همسران 
جوان، چندان جدی گرفته نمی شود. البته این 
روزها پیش از ثبت رسمی ازدواج، زوج ها باید چند ساعتی 
در کالس های آموزشی شرکت کنند اما واقعیت این است 
که این آموزش ها هنوز کیفیــت الزم را ندارد و از ســویی در 
واقعیت با گذراندن چند ساعت دوره آموزشی، رفتار و نگرش 
افراد تغییر اساسی نخواهد کرد. در نتیجه ناآشنایی با این 
مهارت ها تعداد همسرانی که بعد از ازدواج با روبه رو شدن با 
کوچک ترین مسئله ای آشفته می شوند، انتظارات غیرواقعی 
از خود و همسرشان دارند و توان مدیریت روابط با خانواده 

همسر را ندارند، بسیار زیاد است.

  اما چه می شود کرد؟
*   اول این که اگر در سن ازدواج هستید یا به تازگی ازدواج 
کرده اید، دغدغه آموزش خود را داشــته باشید و با 
مطالعه کتاب های مناسب یا شرکت در دوره های 

مناسب روی آینده خود سرمایه گذاری کنید.
*   در صورت مواجه شدن با مشکالت در سال اول، 
خود را نبازید. تجربه مشــکالت، موضوعی شایع 
است. با مشورت با بزرگ ترهای دلسوز یا مشاوران 

آگاه، تالش کنید شرایط را مدیریت کنید.
*    و در آخر یادتان باشد داشتن رویا و فانتزی در ذهن، 
هیچ ایرادی ندارد اما اگر قرار به قضاوت درخصوص 
همسر و شرایط زندگی با توجه صرف به رویاها باشد، 

پایان خوشی در انتظار شما نخواهد بود.

 

آمار سازمان ثبت احوال نشــان می دهد باالترین فراوانی طالق 
مربوط به سال اول پس از ازدواج است. آخرین آمار رسمی طالق 
بر حسب طول مدت ازدواج در سایت این سازمان نشان می دهد 

حدود 13 درصد طالق ها مربوط به یک ســال اول ازدواج است. به عبارتی از هر 
هشــت زوجی که از هم طالق می گیرند، یکی از آن ها ایــن کار را پیش از اولین 
سالگرد ازدواجش انجام می دهد! اما چرا چنین است؟ در ادامه نکاتی برای پاسخ 
به این سوال مطرح خواهد شــد که مطالعه اش به دختران و پسران دم بخت و 

همچنین آن هایی که به تازگی متاهل شده اند، توصیه اکید می شود.

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاوره

محوری

 ترفندهای عکس گرفتن از طبیعت
 با گوشی

 بسیاری از شهرها را برف و باران فرا گرفته و ما هم وقتی سوژه، 
 منظره و لحظه متفاوتی را می بینیم، دل مان نمی آید

 آن ها را ماندگار نکنیم

گردنه پرپیچ و خم 
سال اول ازدواج!
 آمارهای ثبت احوال نشان می دهد از هر 8 زوجی که طالق می گیرند، یکی از

 آن ها این کار را پیش از گرفتن جشن اولین سالگرد ازدواج شان انجام می دهد

ترفند

بانوان
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 سالم کودکانه

دوچرخه سواری با عموجون

امروز عمــو به خانه مــا آمده بود. پرســیدم: »عمو ماشــینتون خراب 
شــده؟« گفت: »نه. چطور مگه؟« گفتم: »آخه بــا دوچرخه اومدین« 
عمو خندید و گفــت: »با دوچرخــه اومدم که هم خودم یک ورزشــی 
کرده باشــم و هم هوا رو آلوده نکنم.« بعد عمو 
پرسید: »حاال تو بگو دوچرخه ات سالمه؟« 
گفتم: »بله« گفت: »پــس اجازه بگیر و 
بیا با هم تو پــارک نزدیک خونه، یک کم 
دوچرخه ســواری کنیم« ازمامان اجازه 
 گرفتم. همــراه عمو به پــارک رفتیم و 

دوچرخه سواری کردیم.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «
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خوشحالی قوری
از قل قل اش پیداست

خندیدن قندان
با قندها زیباست

شهرقصه 

خرسی و دوربین عکاسی

میای بازی

برج سازی با در بطری

شعر 

سماور

احساس زیبایی
در ذهن قوری هاست

وقتی که چای داغ
در استکان ماست

کار سماور ها
جوشاندن آب است

خنداندن قوری
وقتی که او خواب است

ثار شما آ

دنیای نقاشی
دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشی های 
شماست ویژه نقاشی های قشنگ شما سروده 
شده. امیدواریم که خوشتون بیاد. اگه شما هم 
دوست دارین برای نقاشی  های قشنگتون شعر 
گفته بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام 

به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶  بفرستین.

امیر حسام مهاجر-۹ ساله
روی قله نصب است

پرچمی پاک و سه رنگ
وسطش نام خداست

می درخشد چه قشنگ

امیرعلی شیری  - ۹  ساله
مشغول بازی میشه

بچه نهنگ تو دریا
با خوشحالی می پره

همش پایین و باال

آرش عادلی- ۹  ساله 
فکر خوبی کرده ام من

گل بکارم دانه دانه
تا بسازم یک گلستان

در فضای دور خانه

مسافرکوچولو 

شهر فیروزه
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خرسی در جنگل یک دوربین عکاسی پیدا کرد. با 
خودش گفت: »چه چیز خوبی پیدا کردم. حاال 
می تونم کلی عکس خوشگل بگیرم« رفت تا به 
خرگوش رسید. خرسی گفت: »سالم گوش 
سفید، می شه از شما عکس بگیرم؟« گوش 

سفید نگاهی به خرســی کرد و گفت: »سالم 
خرسی. آره« خرسی خوشــحال شد و شروع به  

عکس گرفتن از گوش سفید، کرد. خرسی هر دفعه 
روی دکمه دوربین فشار می داد، یک کاغذ از دوربین 

بیرون می آمــد. بعد از چند دقیقــه همه کاغذها 
رویشــان عکس گوش سفید شــکل گرفت. 

گوش ســفید به عکس ها نگاه کرد و گفت: 
»چرا این عکس ها این طوریه؟ یکیش تاره، 
یکیش کنار عکس افتــادم. یکیش صورتم 

نصفه است« خرسی نگاهی به عکس ها کرد 
و گفت: »راست میگی. اصال خوب نشده. راستش 

من این دوربیــن رو پیدا کردم، بــار اولیه که عکس 

دوستان گلم دقت کنید و بگویید هر وسیله متعلق به 
چه کسی است؟

نیشابور یکی از شــهرهای استان 
خراسان رضوی اســت که معادن 
فیروزه زیادی در نزدیکی آن وجود 
دارد و به همین دلیل به شهر فیروزه 
معروف است. از بین صنایع دستی 
نیشــابور، جــدای از محصوالت 
فیروزه، می توانیم به ســفال گری، 
فرش بافی و نمد مالی اشاره کنیم.
در این شهر و اطراف آن دیدنی های 
زیادی مانند قدمگاه، آرامگاه عطار، 
آرامگاه خیام، آرامگاه کمال الملک، 
باغرود و... وجود دارد.قدمگاه در 
واقع بزرگ ترین یادگار ســفر امام 
رضا )ع( به شهر نیشابور است. امام 
هشتم زمانی که از مدینه به سمت 
مرو در حرکت بودند در نیشابور که 

از آبادترین و پرجمعیت ترین شهرهای خراسان بود، برای مردم سخنرانی 
کردند.باغرود هم یک منطقه تفریحی است که رودخانه زیبایی دارد. در 
اطراف این رودخانه نیز درختان میــوه زیادی وجود دارد.  در فصل های 
گرم سال مردم زیادی آخر هفته ها برای قایق سواری، شنا و لذت بردن از 
زیبایی های این منطقه به آن جا می روند. راستی بچه ها آیا شما تا به حال 

به این شهر زیبا و مناطق زیبای اطراف آن رفته اید؟

سرگرمی

مارپیچ 

چی الزم داریم؟
در بطری های مختلف

چطور بازی کنیم؟
درها را به دو گروه مساوی تقسیم 
کنید. ســپس هر کدام از بازیکنان 
باید شــروع به چیدن درها بکنند. 
ردیف اول می تواند صاف، مارپیچ، 
دایره ای، مربع یا هر شــکل دیگری 
باشد. توجه داشته باشید که برای 
ساختن برج های بلند نیاز به ردیفی 
طوالنــی در اولیــن دور دارید.در 
ردیف دوم به بعد هر در باید باالی 
فضای میانی دو در ردیف پایین قرار 
بگیرد. هر بازیکنی که بتواند بدون 
ریختن درهــا و در زمان کوتاه تری، 
برج بلندتری بسازد، برنده است.
توجه داشــته باشــید که شکل و 
ارتفاع در ها هر ردیف باید یکسان 
باشد تا برج شــما نریزد.اگر تعداد 
بازیکنان بیشــتر از دو نفر است، 
می توانیــد در قالــب دو تیم بازی 

کنید.
 زهرا زحمت کش

قدمگاه 

فیروزه نیشابور

 مهدی طراوتی تواناباغرود

نویسنده: فرخنده رضاپور

می گیرم.« خرگوش گفت: »کجا پیدا کردی؟ بریم نشونم بده.«گوش سفید و خرسی 
رفتند و رفتند تا به جایی رسیدند که خرســی دوربین را پیداکرده بود. آن جا 
یک چادر بود. آقای عکاس داشت دنبال دوربینش می گشت. تا خرگوش 
و خرس را با دوربین دید، گفت: »سالم، اون دوربین مال منه! دست شما 
چی کار می کنه؟!« خرسی ناراحت دوربین را همراه عکس هایی که گرفته 
بود، به آقای عکاس داد و گفت: »سالم، ببخشید. فکر 
می کردم کار ســاده ایه؛ اما نبود« خرسی و 
گوش سفید دوربین را به آقای عکاس 

دادند.
 داشــتند می رفتند که آقای عکاس گفت: 
»دوست دارید عکاســی یاد بگیرید؟« 
خرسی و گوش سفید هر دو خوشحال 
گفتند: »آره« آقای عکاس لبخند زد و 
گفت: »پس بیاین تا به شما یاد بدم« 
خرسی و گوش ســفید خوشحال شدند 

و پیش عکاس ماندند تا عکاسی یاد بگیرند. 
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شهرخودرو 
در جاده خاکی!

شاگردان �حي� باز هم امتياز از دست دادند

همه نگاه ها به نيمکت استقالل
پرسپوليس و �الدرون به دنبال سومين برد متوال�

قرارداد مدافع پرسپوليس 
تمـدیـد  شـد

جهانبخش قصد جدایى از برایتون را ندارد

می مانم و می جنگم
هم'ار& بيرانوند با نهضت 

ستاد اجرا�� فرمان امام (ره)

عاليشاه همچنان مورد 
غضب �الدرون

 هزینه ساخت یک فوالد آره نا دود شد!  هزینه ساخت یک فوالد آره نا دود شد! 

رقابت دایی و یحيی 
براى نيمکت تيم ملی؟براى نيمکت تيم ملی؟

نقدى بر  بیانیه فدراسیون درباره ویلموتس
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 رقابت هــا� هفتــه پانزدهم ليگ 
برتر امروز با برگزار� ٥ باز� د�گر 
به اتمام م# رسد. در ادامه نگاه# خواهيم داشت 

به ٢ باز� مهم امروز.
  سا�پا-پرسپوليس

0الــدرون حــاال با پرســپوليس روزهــا� خوب# را 
ســپر� م# 0نــد. بــرد پــر گل برابــر ذوب آهن در 
اصفهــان و ش8ســت طلســم ٩ ســاله و ش8ســت 
گل گهر سيرجان در ورزشگاه آزاد� 0ه آن ها را به 
ســپاهان در صدر جدول و �B امتياز� استقالل 
رســاند. حاال امــروز 0الدرون در صــورت پيروز� 
مقابل سا�پا سومين برد پياپ# خود در ليگ برتر را 
تجربه م# 0ند. موضوع# 0ه آن ها را به امتياز ٢٨ 
رســانده و به قهرمان# نيــم فصل نزد�B م# 0ند. 
0الــدرون به خوب# م# داند 0ه در صورت پيروز� 
در باز� هــا� باق# مانده از نيم فصل اول تا حدود 
ز�اد� از ز�ر سا�ه بران8و خارج خواهد شد و برا� 
نيم فصــل دوم 0ار بــه مراتب راحت تــر� خواهد 
داشــت. سرخ پوشــان پيش از ا�ن ٤٨ بار با سا�پا 
د�ــدار 0رده اند 0ه ٢٣ بار به پيروز� رســيده اند، 
٨ مرتبــه ش8ســت خورده انــد و در ١٧ مســابقه 
بــا تســاو� از زمين خارج شــده اند. عــالوه بر ا�ن 
پرســپوليس ليگ نوزدهم در باز� هــا� خارج از 
خانــه فوق العــاده 0ار 0رده و تنها تيم# اســت 0ه 
به طور متوســط در هر باز� ٢ امتياز 0سب 0رده 
اســت. ا�ن تيم در ٣ باز� قبل# خارج از خانه گل 
نخورده و حاال سرخ ها در شهرقدس اميدوارند 0ه 
ا�ن روند ادامه پيدا 0ند. حر�Y امروز پرسپوليس 
تيم# است 0ه ا�ن روزها شرا�ط خوب# ندارد و در 

١١ باز� گذشته خود پيروز نبوده است.

  استقالل-شاهين شهردار& بوشهر
استقالل با شــرا�ط# 0امال خاص و و�ژه امروز 
با�د نيم فصل اول ليگ برتر را به اتمام برساند. 
آب# ها� پا�تخت در حال# 0ه با استراماچون# 
روزهــا� خوب# را ســپر� م# 0ردنــد، ناگهان 
گرفتــار گــرداب مد�ر�تــ# شــدند و بــا رفتــن 
بــدون  چهاردهــم  هفتــه  در  اســتراماچون# 
ســرمرب# به ميدان رفتند. اســتقالل امروز در 
حال# مقابل شــاهين شــهردار� بوشــهر قرار 
م# گيرد 0ــه ط# روزهــا� اخير بــدون مرب# 
تمر�ــن 0ــرده و البته خوش شــانس اســت 0ه 
با�ــد در آخر�ــن بــاز� نيم فصــل مقابل  تيم# 
قرار بگيرد 0ه خودش گرفتار حاشــيه و بحران 
اســت. در ا�ــن شــرا�ط اســتقالل در د�ــدار با 
پيــ8ان ٢ امتيــاز حســاس را از دســت داد تا ٣ 
مدع# د�گر در همســا�گ# ا�ن تيم قرار گيرند 
و در صــورت پيروز� در باز� عقب افتاده از ا�ن 
تيــم عبور 0نند، همين مســئله باعــث افزا�ش 
حساسيت ا�ن مســابقه برا� آب# پوشان شده  و 
از دســت دادن امتياز در ا�ن مســابقه م# تواند 
در انتها� فصل برا� ا�ن تيم گران تمام شــود. 
استقالل# ها به احتمال فراوان امروز در حال# 
بــه مصــاف شــاهين شــهردار� م# رونــد 0ــه 
اســتراماچون# بعد از تغيير و تحــوالت روزها� 
اخير �B بار د�گر رو� نيم8ت تيمش م# نشيند 
و مســلما �B برد پرگل در خانه م# تواند بعد از 
روزها� تلخ پا�ان شير�ن# را برا� آب# ها در نيم 
فصل اول رقم بزند.  فرشــيد اسماعيل# و عل# 
دشــت# و ســياوش �زدان# به دليل مصدوميت 

غا�بان استقالل در باز� امروز خواهند بود.

پرسپوليس و �الدرون به دنبال سومين برد متوال�

همه نگاه ها به نيمکت استقالل

تابلو نتا�ج

.....  شهر خودرو صفر  نساج� صفر
 ترا�تور �A .............  فوالد صفر

گل:رضا اسد&(٧٣) 
...............  پي'ان صفر  سپاهان ٢

 ، (٢ ١ - لت� پنا ) ن� ليســيا گو : گل ها
نوراف'ن(٤٥)

برنامه باز& ها& امروز
 سا�پا-پرسپوليس؛ ١٥:٠٠

 پارس جنوب�-نفت م سليمان؛ ١٥:٣٠
 گل گهرسيرجان-ذوب آهن؛ ١٦:٠٠
 صنعت نفت-ماشين ساز&؛ ١٦:٤٠

 استقالل-شاهين بوشهر؛ ١٧:٣٠

شاگردان �حي� باز هم امتياز از دست دادند
شهرخودرو در جاده خاکی!

د�ــدار  نخســتين  در  گذشــته  روز   
هفتــه پانزدهم ليــگ برتــر فوتبال 
ا�ران، نســاج# قائم شــهر از ســاعت ١٥ ميزبان 
شهرخودرو بود 0ه ا�ن د�دار با تساو� بدون گل 
خاتمه �افت. با ا�ن تســاو� شهرخودرو ٢ امتياز 
حساس د�گر را در 0ورس قهرمان# از دست داد. 
شــاگردان �حيــ# گل محمد� ٤ باز� اســت 0ه 
طعــم بــرد را نچشــيده اند و با ٢ ش8ســت مقابل 
مقابــل  تســاو�   ٢ و  اســتقالل  و  صنعت نفــت 
ســپاهان و نســاج# و از دســت دادن ١٠ امتياز 
حســاس از صــدر جدول بــه رتبه چهارم ســقوط 
0رده اند. روز گذشــته نيز شهرخودرو برا� عقب 
نمانــدن از 0ورس قهرمان# به ٣ امتياز باز� نياز 
داشت اما نساج# در طول باز� بهتر از ميهمان 
خــود بــود و بارها تــا دهانــه دروازه ســيد مهد� 
رحمت# پيشرو� 0رد اما خط دفاع# شهرخودرو 
و وا0نش ها� مطمئن رحمت# مانع از باز شــدن 
دروازه شــد. شــاگردان گل محمد� 0ه در زمين 
چمن مصنوع# تســلط 0متر� بر تــوپ و ميدان 
داشــتند، در چند مورد صاحــب موقعيت گلزن# 
شــدند 0ه از ا�ــن موقعيت ها بهره نبردند. شــهر 
خــودرو بــا ا�ــن تســاو�، ٢٥ امتيــاز� شــد و به 
ســپاهان و پرسپوليس رســيد اما در رتبه چهارم 
قــرار گرفــت. البتــه ا�ــن تيــم هنــوز �ــB بــاز� 
عقب افتاده دارد و م# تواند با برتر� در آن د�دار 
وضعيــت خودش را بهبود بخشــد. در د�گر باز� 
روز گذشته تيم فوتبال ترا0تور توانست به روند ٥ 
بــاز� بــدون برد خــود خاتمــه دهد و فــوالد رده 
پنجم# را در تبر�ز ش8ســت دهد. ترا0تور با ا�ن 
پيــروز�، بــا ٢١ امتيــاز موقتــا بــه رده هشــتم 
بازگشــت و فوالد با ٢٣ امتياز در رده پنجم باق# 
ماند. و اما در آخر�ن باز� روز گذشــته ســپاهان 
توانست با نتيجه ٢ بر صفر از سد پي8ان بگذرد و 

موقتا به صدر جدول برود. 

�الدرون: مقا�سه تراب�
 با مس� درست نيست
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 ليگ اروپا
آپوئل ني�وز�ا �	- سو�ا صفر

بازل ٢- ترابزون اسپور صفر
ختافه ٣- �راسنودار صفر

الس	 ٣- اسپورتينگ صفر
آ�ندهوون �	- روسنبرگ �	

س. اف آر ٢- سلتي	 صفر
رن ٢- التز�و صفر

فران�فورت ٢- و�تور�اگيمارش ٣
استانداردليژ ٢- آرسنال ٢

رنجرز �	- �انگ بو�ز �	
پورتو ٣- فا�نورد ٢

اسپانيول صفر- زس�امس�و �	
ولفسبورگ �	- سنت اتين صفر

مونشن گالدباخ �	- باشا�شهير ٢
رم ٢- ولفسبرگر ٢

ولوورهمپتون ٤- بشي�تاش صفر
منچستر�ونا�تد ٤- آل�مار صفر

 ليگ برتر انگليس
ليورپول- واتفورد؛ ١٦

برنل.- نيو�اسل؛ ١٨:٣٠
چلس.- بورنموث؛ ١٨:٣٠

لسترسيت.- نورو�چ؛ ١٨:٣٠
شفيلد�ونا�تد- استون و�ال؛ ١٨:٣٠

ساوتهمپتون- وستهام؛ ٢١
 الليگا

گرانادا- لوانته؛ ١٥:٣٠
سوسيداد- بارسلونا؛ ١٨:٣٠

اتلتي	 بيلبائو- ا�بار؛ ٢١
اتلتي�ومادر�د- اوساسونا؛ ٢٣:٣٠

 سر� آ
برشا- لچه؛ ١٧:٣٠

ناپول.- پارما؛ ٢٠:٣٠
جنوا- سامپدور�ا؛ ٢٣:١٥

 بوندس ليگا
با�رن مونيخ- وردربرمن؛ ١٨

�لن- لور�وزن؛ ١٨
هرتابرلين- فرا�بورگ؛ ١٨

ما�نس- دورتموند؛ ١٨
پادربورن- �ونيون برلين؛ ١٨

دوسلدورف- ال�پز�ش؛ ٢١

اسکوربورد

برنامه

١٤ هفتــه از بوندس ليگا گذشــته و اگر به 
صدر جدول نگاه �نيم متوجه صدرنشين. 
تيم. هســتيم �ه با حضور غول ها�. مثل با�رن مونيخ 
و دورتمونــد حضــورش خيلــ. قابــل پيش بينــ. نبوده 
اســت. مرد\ �ه امروز به همــراه تيمش در صدر جدول 
رده بنــد\ رقابت ها\ ليگ آلمــان ا�ســتاده، روزگار\ 
دســت راســت آخر�ن برنده ليگ قهرمانــان اروپا بوده و 

ا�ن روزها برا\ خودش اسم و رسم. به پا �رده است.
 داستان �� شاگرد

«مــن در هر مورد\ به مار�و اعتماد دارم.» ا�ن ســتا�ش 
�ورگن �لوپ، سرمرب. فعل. ليورپول در وص` سرمرب. 
اســت �ه فصل گذشــته بــا ردبــول ســالزبورگ در ليگ 
اتر�ش فاصله �م. با قهرمان. داشــت: «مار�و م. تواند 
هر شــغل. داشته باشــد و م. تواند هر �ار\ را هم انجام 
دهد. او واقعا باانگيزه تر�ن مرب. حال حاضر است. همه 
در مورد او سوال م. �نند.» اما �ورگن �لوپ، مار�و رز را 
از �جا م. شناســد؟ �لوپ زمان. �ه رز به عنوان مدافع 
باز\ م. �رد سرمربيگر\ ا�ن باز��ن را بر عهده داشت 
و ٦ ســال در ما�نــس با هم همــ�ار\ داشــتند، با هم به 
بوندس ليگا صعود �ردند و به �وفا�اپ هم رســيدند. در 
ســال ٢٠٠٨ وقتــ. �لوپ به مقصــد دورتموند چمدان 
بســت، رز در ما�نــس مانــد و بــا خداحافظــ. از دنيــا\ 
حرفه ا\ به عنوان دستيار مرب. در همان تيم وارد عرصه 
جد�د\ شــد. از ســال ٢٠١٣ تــا ٢٠١٧، رز بــه عنوان 
مربــ. جوانان در ردبول ســالزبورگ مشــغول به �ار بود 
و پــس از هدا�ــت تيم ز�ر ١٩ ســاله ها\ ا�ن باشــگاه در 
ليــگ جوانان �وفــا، به عنــوان مرب. جوانان در باشــگاه 
حاضــر شــد. فصل بعــد، اوليــن بار بــه عنوان ســرمرب. 
تيــم بزرگســاالن، بوندس ليگا اتر�ش را به دســت آورد و 
به مرحلــه نيمه نها�. ليــگ اروپا رســيد. در فصل ١٩-
٢٠١٨، ســرمرب. اتر�شــ. دبل �رد و شــباهت ها�. از 
�لــوپ را به نما�ش گذاشــت. به همين دليل ســرمرب. 
متولد ال�پز�ش مورد توجه بسيار\ از باشگاه ها\ بزرگتر 
بــه و�ژه در آلمــان قرار گرفت و پيشــنهادها\ مناســب. 
را در�افــت م. �ــرد. به غير از شــال�ه و ولفســبورگ �ه 

به شــدت بــا ا�ن ســرمرب. ٤٣ ســاله در ارتبــاط بودند، 
هوفنها�م هم تما�ل داشت او را جانشين �وليان ناگلزمن 
�ند. در عوض رز، مونشــن گالدباخ را انتخاب �رد؛ �	 
غول به خواب رفتــه �ه زمان. بزرگتر�ن تيم بوندس ليگا 
بود و بين ســال ها\ ١٩٧٠ تا ١٩٧٧، ٥ عنوان داخل. 
�ســب �رد و به فينال جام اروپا رســيد. ه�ينگ به و�ژه 
پــس از هدا�ت گالدباخ به ليگ اروپــا محبوب هواداران 
شــد اما تصميم ابرل برا\ جا�گز�ن. او با رز ثابت شــده 
اســت. در حــال حاضر گالدبــاخ با گذشــت ١٤ هفته از 
مســابقات بوندس ليــگا در صــدر جدول رده بنــد\ قرار 
گرفته و هفته گذشــته موفق شــد در بــاز\ بزرگ هفته، 
با�رن مونيخ را ٢-�	 ش�ســت بدهد. با وجود موفقيت 
در هر مرحلــه از �ار مربيگر\، رز همچنان با فروتن. ا\ 
�ــه مخصوص �لوپ اســت، �ار را پيــش م. برد. اگرچه 
هر ٢ ســرمرب. ا�نون در صدر جدول ها\ ليگ مربوطه 
قــرار دارند امــا هيچ �	 درباره �ســب عنــوان قهرمان. 
صحبــت نم.  �نند. حتــ. بعد از ش�ســت با�رن مونيخ، 
قهرمــان چند فصــل اخيــر بوندس ليــگا، رز ترجيح داد 
�ه هيجان زده نباشــد و فروتنانه برخــورد �ند: «من اگر 
بخواهــم چنيــن تصميمــ. را بيان �نــم حت. بعــد از ٣ 

ش�ســت متوال. به صورت جد\ تــر آن را بيان خواهم 
�رد. ما در تالش هســتيم تا همه �ارها را به طور عين. 
انجام دهيم. اگر در ا�ن باز\ ٤-صفر باخته بود�م بعيد 
م. دانم �ســ. دربــاره قهرمان. از ما ســوال م. �رد.» 
شــباهت موفقيت هــا\ رز بــا ســرمرب. �ه قبــال با هم 
هم�ار\ داشته اند و ا�نون منچسترسيت. را به عنوان 
جد\ تر�ــن رقيــب در �ورس �ســب قهرمان. انگليس 
پشت سر گذاشــته تمام. اف�ار عموم. به خصوص در 
آلمان را به ا�ن سو �شانده �ه رز �	 �لوپ جد�د است 
و او حتمــا در هفته هــا\ آت. اخبار جذاب تــر\ را برا\ 
دنبال �ردن خواهد ساخت. با ا�ن حال تنها ن�ته منف. 
�ارنامه او تــا به ا�نجا\ فصل، حــذف نابهنگام از ليگ 
اروپاســت. آن ها تا هفته آخر شــانس اول صعود از گروه 
بودنــد اما �	 ش�ســت بدموقع �ارشــان را تمام �رد. 
شــا�د بهتر باشــد برا\ تجربه اروپا�.، �م. با احتياط 
بــه رز اعتماد �ــرد. هرچند �ــه آنقدر در ليــگ داخل. 
خــوب نتيجه گرفتــه �ه فعــال جا�گاه تضمين شــده ا\ 
داشــته باشــد. اما ا�ن جا�گاه تا �. همينگونه مطمئن 
م. ماند؟ ســوال. اســت �ه با�د در ادامــه بوندس ليگا 

پاسخ آن را �افت.

سرمربى موفق گالدباخ،
داستان یک مرد جدیدآینه کلوپ

مجموعــه منچسترســيت. طــ. ســال ها\ اخير 
سنت. را آغاز �رده �ه در آن تمام اعضا\ باشگاه 
در مراســم �ر�سمس حضور م. �ابند و برا\ �	 
شــب به جشــن و شــاد\ م. پردازند. بــا توجه به 
ا�ن �ه ليورپول صدرنشين و منچسترسيت. ١٤ 

امتياز اختالف دارند، پپ گوارد�وال احتياط را در 
دستور �ار قرار داده و حضور در ا�ن جشن را برا\ 
باز��نان اصل. تيم ممنوع �رده است. البته شا�د 
گوارد�وال حق داشته باشد ز�را سال گذشته پس 
از ا�ن مراسم، منچسترسيت. ابتدا در خانه ٣-٢ 

مقابل �ر�ســتال پاالس ش�ســت خورد و سپس 
٤ روز بعــد �	 ش�ســت د�گر برابر لسترســيت. 
متحمل شــد. ســيت. زن ها نم. خواهند تا هفته 
پا�ان. ليگ دســت از تالش بردارنــد و ا�ن اقدام 

پپ قطعا به همين دليل است.

دستور جد�د 
گوارد�وال

 سرانجام یورگن کلوپ که به عنوان مربی برتر ماه هم انتخاب شد، 
به صورت رســمی قرارداد جدیدى به مدت ۴,۵ سال با ليورپول 
امضا کرد و تا ژوئن ٢٠٢۴ سرمربی قرمزها خواهد بود. همچنين 
پيتر کراویتز و پپين ليندرز دســتياران کلوپ قراردادشان را با این 

باشگاه تمدید کردند و به کار کنان کلوپ ادامه خواهند داد.

در حالی که شــایعات بسيار زیادى درباره به تعویق افتادن ال کالسيکو 
منتشر شــده که علت آن هم عدم توانایی در تامين امنيت اتوبوس تيم 
رئال مادرید است، خوزه ماریا بارتومئو، رئيس بارسلونا گفت: «این دیدار 

برگزار خواهد شد و به تعویق نمی افتد. این مسئوليت همه ماست.»

وقتی از فاجعه حرف می زنيم مدافعان آرسنال در ذهن تجسم می شوند.   
توپچی هــا در ١٣ بــازى اخيرشــان در تمام رقابت هــا موفق به ثبت 
کلين شيت نشده اند. بدترین آمار آرسنال در این زمينه ١٣ بازى زیر نظر 
ونگر بود. آن ها از اکتبر تا دسامبر ٢٠٠۴ نتوانستند در ١٣ بازى متوالی 

دروازه شان را بسته نگه دارند.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

 فوتباليســت ها اگر واقعا م� خوان بــرا� ملت باز� �نن مثل 
�شت� گيران عز*زمون عمل �نن نه فقط پول پول...

 تيم فوتبال ســپاهان امسال با همت آقا� تاج و عنا*ت �ميته 
داوران قهرمان م� شود!

 *:ــ� نيســت ا*ــن وز*ــر ورزش و تــاج رو بر�نــار �نــه؟! واقعا 
شورشو درآوردن.

 مشــ:ل ورزش ا*ــران مد*ران سياســ� هســتند، فقط شــعار 
م� دهند. اســتقالل تازه داشــت جون م� گرفت �ه به حاشــيه 
رفــت االن تيــم ب� صاحب اســت و باز*:نان بالت:ليــA ماندن. 

فتح ا...زاده خواسته هواداران است. 

طالیی شدن دارابيان در سنگ نوردى قهرمانی آسيا
مســابقات ســنگ نورد� نوجوانــان و جوانــان قهرمانــ� آســيا در 
شــرا*ط� بــه ميزبان� هنــد در حال برگزار� اســت �ه پنج شــنبه 
محيا دارابيان، ســنگ نورد ا*ران� موفق به �سب مدال طال� ا*ن 
مســابقات در ماده بولدر*نگ و در رده ســن� A نوجوانان شد. ا*ن 
رقابت ها د*روز در حال� در مواد ليد و بولدر ادامه پيدا �رد �ه محيا 
دارابيان و راحيل رمضان� به ترتيب به فينال ليد و بولدر مسابقات 
صعود �ردند و برا� �سب مدال با*د به مصاف حر*فان خود بروند.

مذاکرات گرگانی ها با حامد حدادى
مســئوالن تيــم بســ:تبال شــهردار� گــرگان مذا�رات� بــا حامد 
حداد� داشــته و منتظر پاسخ و� هستند. هاد� ا*زدپناه در مورد 
مذا�ره تيم بســ:تبال شــهردار� گــرگان با حامد حــداد� برا� 
حضور در ا*ن تيــم به فارس م� گو*د: «صحبت ها� ابتدا*� با و� 
داشتيم و منتظر نظر ا*ن باز*:ن هستيم. اميدوار*م با شرا*ط� �ه 
وجود دارد و با قول� �ه ســال گذشــته او برا� بــاز� در گرگان به 
هواداران داد، ا*ن امر محقق شود. با توجه به ا*ن �ه مسابقات او در 
ليگ چين تا مرحله پل� آف ليگ ما طول م� �شــد، اگر او را جذب 

�نيم برا� ا*ن مرحله خواهد بود.»

صعود یک پله اى مهرام با شکست آویژه صنعت
هفتــه دوازدهم ليگ برتر بســ:تبال با پيروز� مهرام در مشــهد 
بــه پا*ان رســيد. در ا*ــن باز� شــاگردان هاشــم� در مهرام تيم 
برتــر ميــدان بودنــد و توانســتند با بــرد مقابــل آو*ژه صنعت ٢٠ 
امتياز� شــده و در جدول رده بند� *ــ^ پله صعود �نند و جا� 
نفــت آبادان را در رده چهارم بگيرنــد. نتا*ج باز� ها� ا*ن هفته 
به ا*ن شرح اســت؛ نفت آبادان ٦٦-شيميدر قم ٧٢، شهردار� 
 ،٨٧ ٦٥-ا�ســون  ذوب آهــن   ،٤٧ ٦٦-پتروشــيم�  گــرگان 
شهردار� بندرعباس ٨١-توفارقان ٩٠، رعدپدافند ٧٩-شورا 
و شــهردار� قزو*ن ٧٥، نيــرو� زمين� ٧٦-مــس �رمان ٨٠، 

آو*ژه صنعت ٧١-مهرام ٨١.

زاویه نگاه شما

جانشين داورزنی در پست معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش معرفی شد

٢٠ آبان مــاه ســال ٩٨ بود 
�ــه محمدرضــا داورزن� با 
هــدف حضــور در انتخابــات فدراســيون 
واليبــال از پســت معاونت توســعه ورزش 
قهرمان� و حرفه ا� خود در وزارت ورزش 
اســتعفا �رد؛ معاونت� �ليد� �ه با توجه 
به در پيش بودن المپيــ^ ٢٠٢٠ تو�يو 
در تصميم ساز� ها� ورزش �شور نقش 
بســزا*� دارد. اما با رفتن داورزن� از ا*ن 
معاونت، ا*ن پســت چيز� حدود *^ ماه 
بدون مســئول بود امــا گمانه زن� ها برا� 
جانشينان احتمال� داورزن� به قوت خود 
باق� بــود. برخ� مدع� بودنــد داورزن� 
در حال� عطا� مانــدن در وزارت ورزش 
را به لقا*ش بخشــيده و راه� فدراسيون 
قبل� اش شــده �ه جانشــينش را به وز*ر 
معرف� �ــرده. ا*ن دســته از افــراد، عل� 
و  برنامه ر*ــز�  دفتــر  مد*ــر�ل  رغبتــ� 
نظــارت وزارت ورزش و جوانــان و عضــو 
را  پرســپوليس  باشــگاه  مد*ــره  هيئــت 
گز*نــه داورزنــ� بــرا� تصاحــب پســت 
معاونــت قهرمان� معرفــ� �ردند و حت� 
مدع� شــدند ســلطان� فر مذا�رات� هم 
بــا رغبتــ� داشــته. دســته د*گــر مهد� 
قدم� را جد� تر*ن گز*نه برا� ا*ن پست 
م� دانســتند و معتقــد بودنــد اگــر اتفاق 
خاصــ� رخ ندهــد بــه زود� او جا*گز*ن 
داورزن� خواهد شــد. حــال آن �ه قدم� 
بــا ح:ــم رئيــس دفتــر رئيس جمهــور و 
رئيس نهاد ر*اســت جمهور� بــه عنوان 
معاون پشــتيبان� نهاد ر*است جمهور� 
مشــغول فعاليت اســت. در ا*ــن بين نام 

مهــرزاد حميــد�، معاون تربيــت بدن� و 
ســالمت وزارت آموزش و پــرورش هم در 
ليست جانشينان احتمال� معاون سابق 
وز*ر ورزش هم د*ده شــد. عــده د*گر اما 
مهد� عل� نژاد، رئيس فدراسيون ووشو 
را گز*نــه  سرپرســت� معاونــت قهرمانــ� 
دانستند اما ن:ته جالب ا*ن �ه ا�ثر افراد 
با عبور سر*ع از �نار نام عل� نژاد بيشتر*ن 
تمر�ز را رو� سرپرست� احتمال� رغبت� 
*ا قدم� گذاشــته بودند تا ا*ن �ه ٢١ آذر 
*عنــ� درســت ٢ روز پيش باالخــره وز*ر 
ورزش ح:ــم سرپرســت جد*ــد معاونــت 
توســعه قهرمانــ� را صــادر �ــرد؛ ا*ن بار 
امــا به نام مهــد� عل� نژاد. چهــره ا� �ه 
همه او را با موفقيت ها*ش در فدراسيون 
ووشو به خاطر م� آورند، رئيس جوان� �ه 
عمال در ووشــو از هيچ همه چيز ساخت. 
ووشو در ســيطره چين� ها بود اما در ا*ن 
سال ها فدراســيون ا*ران آنقدر خوب �ار 

�رد �ــه به ا*ن ســيطره پا*ــان داد و حاال 
ووشو� ا*ران در جهان زبانزد خاص و عام 
اســت. از ا*ن منظر به نظر م� رســد وز*ر 
ورزش بــرا� *:ــ� از پســت ها� �ليد� 
وزارت خانــه متبوعش انتخاب درســت و 
به جا*� داشــته چرا�ه با انتخاب مد*ر� 
جــوان و مدبر، م� تواند اطمينان داشــته 
باشــد برنامه ها� وزارت ورزش در ســال 
المپيــ^ بــا باالتر*ن دقت و حساســيت، 
اجرا خواهد شــد. عل� نژاد اما در وا�نش 
بــه انتخابش در پســت جد*ــد م� گو*د: 
«ابتدا جا دارد از وز*ر ورزش جناب مسعود 
سلطان� فر �ه ا*ن اعتماد را به بنده �ردند 
تش:ر �نم، همچنين از زحمات چند ساله 
آقا� داورزن�. بنده نيز تمام تالشــم را به 
�ار خواهــم گرفت تا امــور به خوب� پيش 
بــرود.» او امــا در حالــ� برا� ا*ن پســت 
انتخاب شده �ه ر*است فدراسيون ووشو 
هم بــر عهده اوســت. ا*ن �ــه ت:ليA ا*ن 

فدراســيون با حضور عل� نــژاد در وزارت 
ورزش چه خواهد شــد، ســوال� است �ه 
سرپرســت معاونــت توســعه قهرمان� در 
پاســخ به آن م� گو*ــد: «از نظر قانون� در 
حال حاضر مش:ل� وجود ندارد و با ووشو 
هســتم چرا�ه ح:ــم من در ا*ــن معاونت 
سرپرست� است و همچنان به مسئوليتم 
در فدراســيون ووشــو ادامه خواهــم داد. 
 Aاز ا*ــن پس نيــز با*ــد در اقدامات مختل
ببينيم شــرا*ط چگونه پيش خواهد رفت 
تا تصميمــات نها*� را بگيرم. در مجموع 
فعال هر ٢ مسئوليت(سرپرست� معاونت 
و ر*اســت فدراســيون  ورزش قهرمانــ� 
ووشــو) را بــر عهــده دارم.» او در پاســخ 
بــه ا*ن �ــه  آ*ــا برنامــه خاص� بــه وزارت 
ورزش ارائه �ــرده هم م� گو*د: «با توجه 
بــه ســابقه ا� �ــه در ورزش �شــور دارم 
درگير موضوعات مختلA ورزش بوده ام. 
 Aگفت وگو*� هم در مورد مسائل مختل
با وز*ر ورزش داشتيم �ه ا*شان سياست 
�لــ� را مطرح �ــرد. ســع� م� �نيم در 
قالب سياســت �ل� برنامه هــا� خود را 
پيش ببر*م تا نتيجه مد نظر حاصل شود. 
٧ مــاه و ١٠ روز تــا المپي^ باقــ� مانده 
و اولو*ــت اصل� مــا حضــور قدرتمند در 
المپي^ است. خوشبختانه سطح روابط 
ميان �ميته المپيــ^ و وزارت ورزش در 
باالتر*ن ســطح است و هم:ار� نزد*:� 
وجــود دارد. مــن هــم گوشــه ا� از �ار را 
به دســت خواهــم گرفت و بــا هماهنگ� 
همه ار�ان ورزش �شــور سع� م� �نيم 

�اروان قدرتمند� را اعزام �نيم.»

علی نژاد: فعال هم رئيس ووشو هستم هم معاون وزیر!

حذف سعيد مالیی در دور نخست 
مسترز چين

جــودو�ار ســابق ا*ــران در ادامــه نما*ــش 
ضعيA خــود در مســابقات بين الملل�، ا*ن 
بار در دور نخســت رقابت ها� مســترز چين 
مقابل حر*A نه چندان مطرح خود از ا*تاليا 
ش:ســت خورد. به گزارش ا*سنا، در جر*ان 
جــودو�  ٨١-�يلوگــرم  وزن  رقابت هــا� 
مســترز چين، ســعيد مال*�، دارنــده مدال 
طال� جهان �ه چند روز پيش و پس از د*دار 
با رئيس جمهور مغولستان تابعيت ا*ن �شور 
را قبــول �ــرد، در نخســتين مبــارزه مقابل 
�ر*ســتين پارالتــ� از ا*تاليا در مــدت زمان 
٣ دقيقــه و ١١ ثانيه ضربه فن� شــد و از دور 
رقابت ها �نار رفت. در ا*ن وزن ساگ� مو�� 
از رژ*م صهيونيســت� و نفر نخست رن:ينگ 
به همراه ماتياس �اس از بلژ*^ راه� فينال 
شــدند. مال*� �ــه در زمــان حضــور در تيم 
ملــ� ا*ران صاحــب رده *^ رن:ينگ جهان 
بود، چنــد� قبل نيز در رقابت هــا� ژاپن با 

نما*ش� ضعيA �نار رفت.

اعزام خادم الشریعه، پورکاشيان و 
علی نسب به رقابت هاى جهانی 

بانــوان  رئيــس  نا*ــب  پر*ــدر،  شــاد� 
فدراســيون شــطرنج م� گو*ــد �ــه عــالوه 
مدت هــا  از  بعــد  خادم الشــر*عه،  ســارا  بــر 
عل� نسب و پور�اشــيان به مسابقات سر*ع 
و برق آســا� جهــان اعــزام خواهند شــد. او 
افزود: «خادم الشــر*عه ا�نون در مســابقات 
چيــن حضــور دارد. او در مســابقات ســر*ع 
ا*ــن �شــور شــر�ت �ــرده. ا*ن مســابقات 
بــرا� خادم الشــر*عه نوعــ� آمادگــ� برا� 
رقابت ها� ســر*ع و برق آسا� جهان �ه در 
٢٥ دسامبر در شهر مس:و برگزار م� شود، 
خادم الشــر*عه،  از  غيــر  بــه  بــود.  خواهــد 
عل� نسب و پور�اشيان نيز بعد از مدت ها در 
مسابقات ســر*ع و برق آسا� جهان شر�ت 
م� �نند.» گفتن� اســت؛ ليــگ قبل� چين 
�ه خادم الشر*عه در آن حضور داشت ا�نون 
تمام شــده و ا*ــن بانو� شــطرنج باز ا*ران در 
ليگ ها� چين، فرانســه، بوندس ليگا و تيم 

ا*تاليا*� فعاليت دارد.

سوژه

ویژه

اخبار

سومين مرحله از رقابت ها� گرنداسلم در حال� ٢٧ تا 
٢٩ آذرماه به ميزبان� چين برگزار خواهد شــد �ه ا*ن 
رقابت ها به ٢ دليل اهميت و*ژه ا� برا� ت:واندو�اران 
دارد؛ پرداخــت جوا*ــز دالر� قابــل توجــه و ســهميه 
المپيــ^ بــرا� نفر اول رن:ينــگ. امــا در فاصله �متر 
از *ــ^ هفته تا شــروع ا*ن مســابقات انتشــار رن:ينگ 
بهتر*ن ها� ٢ دوره قبل� برا� آن ها �ه تا�نون موفق 
به �سب سهميه نشده اند م� تواند حائز اهميت باشد. 

ســجاد مردان�، نما*نــده وزن ٨٠+�يلوگــرم ا*ران از 
ا*ــن دســت ت:واندو�اران اســت �ــه به دنبال �ســب 
ســهميه از همين مســير گرنداسلم اســت. در ا*ن وزن 
�يودون ا*ــن از �ره جنوبــ� بــا ٩٥٠ امتيــاز در صــدر 
جدول است و سجاد مردان� با ٩٣٠ امتياز دوم. ن:ته 
مهم ا*ن �ه هوانگ� ســون از چيــن با ٤٨٠.٤٤ امتياز 
در رده ســوم اســت. مردان� اگــر م� خواهد ســومين 
ســهميه المپي^ را بــرا� ت:واندو� ا*ــران بگيرد با*د 

در چين رو� ســ:و� نخســت ا*ســتاده و به مدال طال 
دســت پيدا �ند. پيــش از ا*ن آرمين  هاد� پــور در وزن 
٥٧-�يلوگــرم بــا احتســاب امتيازات رقابــت گرندپر� 
مســ:و با ٣٤٥ امتياز در رده ٥ رن:ينــگ المپي:� قرار 
گرفت و المپي:� شــد. ميرهاشــم حســين� هم در وزن 
٦٨-�يلوگرم المپي:� شد. حسين� با احتساب امتياز 
فينال گرندپر�  مســ:و و  بــا ٣٠٤ امتياز در ميان ٦ نفر 

رن:ينگ قرار گرفت و المپي:� شد.

شانس باالى مردانی براى کسب سومين سهميه المپيک تکواندو
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غيبت مربيان استقالل در نشست خبرى 
اســتراماچون� ســرمرب� اســتقالل در اران حضــور ندارد 
و هيچ "ــدام دگر از اعضــا# "ادرفن� ان تيم در نشســت 
خبر# پيش از مســابقه با شاهين شــهردار# بوشهر حاضر 
نشدند. اســتقالل امروز در هفته پانزدهم ليگ برتر ميزبان 

شاهين شهردار# بوشهر است. 
جلسه مهم مدیران ذوب آهن با منصوریان 

قرار است جلسه ا# بين سرمرب� و مدران باشگاه ذوب آهن 
پــس از پاان بــاز# بــا گل گهر برگزار شــود. طبــق توافق� 
"ــه پس از پاــان هفته دهم ليگ برتر، بين مدران باشــگاه 
ذوب آهن اصفهان و عليرضا منصوران صورت گرفت، قرار 
شد سرمرب� تيم فوتبال ذوب آهن از ٥ باز# پيش رو# خود 
حداقل ١٠ امتياز "ســب "ند تا بتواند در نيم فصل دوم هم 

به "ارش در ان باشگاه ادامه دهد. 
قرارداد مدافع پرسپوليس تمدید شد

مدافع تيم فوتبال پرسپوليس قراردادش را با ان تيم تمدد 
"رد. مهد# شير# "ه در پ� هماهنگ� ها# الزم با "الدرون 
و پيروانــ� هفته گذشــته برا# تمدد قــرارداد با مدرعامل 
باشــگاه پرســپوليس به توافق رســيده بود، پنج شنبه بعد از 
حضور در تمرن با حضور در باشگاه قرارداد خود را به مدت 

T فصل دگر تمدد "رد. 
حل مشکل استقالل براى ليگ قهرمانان 

اسماعيل خليل زاده سرپرست باشگاه استقالل با رد شبهات 
پيرامون مجوز حرفه ا# گر# استقالل از آسيا گفت: «شاعات� 
"ه درخصوص مجوز حرفه ا# اســتقالل مطرح شــده صحت 
ندارد و مدر بين الملل باشگاه استقالل به همراه رئيس "ميته 
صدور مجوز حرفه ا# فدراســيون فوتبال "ه برا# قرعه "ش� 
ليگ قهرمانان به مالز# رفتــه بودند، در مقر AFC هم حضور 
افتند و توضيحات "امل� را به مســئوالن مربوطه اراه دادند 
و مشــخص شد مش`ل� جهت شر"ت "ردن تيم استقالل در 

رقابت ها# ليگ قهرمانان وجود ندارد.» 
کمک داور ایرانی خودکشی کرد

مهرداد نجف� "مT داور زنجان� فوتبال "شورمان "ه فصل 
گذشــته در باز# هــا# زاد# پرچــم زده بود چنــد روز پيش 
اقدام به خود"شــ� "رد و ان روزها ان "مT داور جوان در 
بيمارســتان است. به نقل از فارس نجف� "ه در زمان راست 
فرــدون اصفهانيان در "ميتــه داوران در باز# هــا# زاد# 
پرچــم زده بــود در فصل جدــد "ه هدات ممبين� راســت 
"ميته داوران را به عهده گرفته در هيچ باز# حضور نداشت. 

همکارى بيرانوند با نهضت ستاد اجرایی 
فرمان امام (ره)

عليرضــا بيرانونــد هــم به نهضت ســتاد اجراــ� فرمان 
امام بــرا# احيا# "ارخانه ها# تعطيل شــده پيوســت. 
بيرانوند دروازه بان تيم مل� فوتبال و پرسپوليس تهران، 
پيراهــن خود در ددار جام جهان� اــران و پرتغال را به 
بنياد بر"ت ســتاد اجرا� فرمان امام اهدا "رد تا برا# 
احيــا# "ارخانه هــا# تعطيل و نيمه تعطيل لرســتان از 
آن اســتفاده "نــد. بنيادبر"ت هم اعالم "ــرد تا ٢ برابر 
قيمت فروش ان پيراهــن را به آن اضافه و برا# احيا# 

"ارخانه ا# در لرستان هزنه خواهد "رد. 

عاليشاه همچنان مورد غضب کالدرون
 برا# سومين هفته متوال� گابرل "الدرون سرمرب� تيم 
فوتبال پرســپوليس نام اميد عاليشاه باز`ن ان تيم را از 
ليست باز# خط زد. سيامT نعمت� و اميد عاليشاه قبل 
از باز# با ذوب آهن در تمرن با `دگر درگير# داشتند 
و به همين خاطر "الدرون نام ان ٢ باز`ن را در ليســت 
بــاز# با ذوب آهن و گل گهر قرار نــداد. برا# ان هفته اما 
"الدرون نام ســيامT نعمت� را در ليســت باز# با ســاپا 
قرار داد ول� برا# ســومين هفته متوال� نام عاليشــاه در 

ليست سرخ پوشان برا# ان باز# قرار نگرفت.

گابرــل "الــدرون ســرمرب� پرســپوليس در خصوص بــاز# مقابل ســاپا و ان "ه 
م� توانيــد با اختالف باال ان تيم را ببرــد، گفت: «همه تيم ها مقابل ما خوب باز# 
م� "نند و ما تا انجا باز# آســان� نداشــتيم چرا "ه باز# با پرســپوليس برا# سار 
تيم هــا T باز# خاص اســت. همه م� خواهند ما را ببرنــد و ف`ر م� "نم امروزهم 
باز# ســخت� خواهيم داشــت.»  و# در مورد ان "ه برخ� مهد# تراب� را با ليونل 
مس� مقاســه م� "نند، گفت:  «به نظرم ان مقاســه ها نباد انجام شود اما انجام 
م� شود و مش`ل� هم نيست. ول� تراب� خيل� آماده است و خوشحالم "ه باز# ها# 
تراب� را م� بينم.» "الدرون در مورد ان "ه سيدجالل حسين� از "ادر فن� دلخور 
است،  گفت: «رابطه من و "اپيتان خيل� خوب است. او  هر وقت باز# "رده ا ن`رده 

رفتار# حرفه ا# داشته. نم� دانم چرا خبرنگاران دنبال جنجال هستند؟»

انتخاب ســرمرب� تيم مل� پيچيده تر از هر زمان دگر# شــده  و بران`و، حي� 
گل محمــد# و علــ� داــ�، ٣ گزنه نهاــ� هدات تيم مل� هســتند. به نظر 
م� رســد بعــد از هزنه هــا# فراوان� "ه برا# مارm ولموتس شــد، شــانس 
مربيــان ارانــ� برا# هدات اــران بيش تر از گذشــته باشــد. احتماال حي� 
گل محمــد# و علــ� دا�، ٢ مربــ� ا# "ه پيشــنهاد ترا"تــور را رد "رده اند، 
گزنه هــا# اصلــ�  ت`يه زدن به نيم`ــت تيم خواهند بود. در "نــار ان نفرات 
بران`و هنوز هم شانس حضور رو# نيم`ت تيم مل� را دارد. ان مرب� "روات 
در ابتــدا# فصــل و بعــد از نتاــج ضعيــn "الدرون پيشــنهاد هداــت دوباره 
پرسپوليس را رد "رده بود. البته شنيده ها حا"� از آن است "ه وزارت نشينان 

شخصا با عل� دا� برا# هدات تيم مل� جلسه برگزار "رده اند.

رقابت دا�	 و �حي	 برا� نيم�ت تيم مل	؟�الدرون: مقا�سه تراب	 با مس	 درست نيست

جهانبخش قصد جدا�	 از برا�تون را ندارد
می مانم و می جنگم

در حال� "ه ان روزها بسيار# 
از خبرهــا در انگليــس حا"� از 
احتمــال بازگشــت عليرضــا جهانبخــش بــه 
فوتبــال هلنــد اســت اما گوــا ســتاره فوتبال 
"شــورمان قصد تسليم شــدن ندارد و دوست 
ندارد شانس درخشش در فوتبال جزره را از 
دســت بدهد. عل� جهان هفته گذشــته برا# 
اولين بار در فصل جار# رقابت ها# ليگ برتر 
باالخــره برا# براتون به ميــدان رفت. بعد از 
گذشــت ١٦ هفتــه از رقابت ها# ليــگ برتر، 
جهانبخش فقط در هفته شانزدهم و در باز# 
مقابل ولورهمپتون ٢٢ دقيقه باز# "رد و ان 
نشــان م� دهــد "ــه ســتاره فوتبــال اــران با 
هدف� "ه در فوتبال جزره داشته فرسنگ ها 
فاصلــه دارد. با ان حال بازگشــت به تر"يب 
هرچند به عنــوان باز`ن ذخيره، جهانبخش 
را به آنده اميدوار "رده است. جهانبخش در 
گفت وگــو با ســات رســم� باشــگاه براتون 
انگليس، درباره شــراط خــود در تيم فوتبال 
ان باشــگاه و پشــت ســر گذاشــتن نخستين 
باز# اش بــا براتون در فصل جار# ليگ برتر 
انگليس اظهار داشت: «من واقعا سخت "ار و 
تــالش م� "نم تــا به روش باز# "ه ســرمرب� 
تيــم م� خواهــد، عــادت "نــم. مــن هميشــه 
ســخت "ار م� "نم و ان "ار را ادامه م� دهم 
تا زمان� "ه سرمرب� به من نياز داشت، آماده 
باشــم. هر باز`ن� م� خواهــد در باز# ها به 
ميدان بــرود، اما من انجا خيل� از شــراطم 
ســات  حــال  هميــن  در  هســتم. »  راضــ� 
از  "امــل  گزارشــ�  انتشــار  بــا   observer
نقــل و  اســتراتژ#  در  موجــود  احتمــاالت 
انتقاالت� باشــگاه براتون آلبيون با اشــاره به 
بــه  چشــم  همچنــان  پوتــر  گراهــام  ان "ــه 
جوان گراــ� دوختــه، در اشــاره بــه وضعيت 
ســتاره ارانــ� بعــد از چشــيدن طعــم اولين 
«آنــده  نوشــت:  تيــم  تر"يــب  در  حضــور 
جهانبخش در براتون با رمز و رازها# زاد# 
همراه اســت، از هميــن رو م� تــوان ان گونه 
برداشــت "رد "ه زمســتان سرنوشت ســاز# 
برا# ان ســتاره گران قيمت در راه است.»  با 
توجه به شــراط "نون� پيش بين� اتفاقات در 
زمستان پيش رو بسيار سخت است اما در حال 
حاضر شــراط تا حدود# تغيير "رده و به نظر 
م� رسد عل� جهان قصد جدا� از براتون را 
ندارد و در نيم فصل دوم هم به حضور خود در 

فوتبال جزره ادامه خواهد داد.  

از  `ــ�  در  خبــر#  گذشــته  روزهــا  طــ�   
رســانه ها# محل� مبن� بر وارــز مبلغ ٣٠ 
ميليــارد تومان توســط `� از شــر"ت ها# پتروشــيم� 
(بنــدر ماهشــهر) به حســاب مــارm ولموتس ســرمرب� 
ســابق تيم مل� منتشــر شــد "ه وا"نش هــا# مختلف� را 
در پ� داشــت و ابهام و ســواالت زاد# هم به وجود آورد. 
در ادامــه برخ� رســانه ها و صدا و ســيما ضمــن تايد آن 
اعالم "ردند «مبلغ ٣٠ ميليارد تومان توســط مدرعامل 
ــT پتروشــيم� و از حســاب ارز# خــارج از "شــور ان 
پتروشــيم�، بدون اخذ مصوبــه هيئت مدــره مر"ز# به 
مارm ولموتس ســرمرب� تيم مل� پرداخت شــده است. 
گفتــه م� شــود بــا ورود بازرســ� و قــوه قضائيه بــه قصد 
حمات از حقوق ســهامداران، احتمال بازداشت افراد# 
در اــن زمينــه را قو# تر "رده اســت.» ان اخبــار بازتاب 
زــاد# در ســطح جامعه داشــت و با وا"نش هــا# منف� 

مــردم مواجــه شــد. خيل� هــا نــه تنها بــه هنگفــت بودن 
دســتمزد ولموتس مرب� ا# "ه از قضــا نتيجه خوب� هم 
نگرفت معترض شــدند، بل`ه به نحوه پرداخت دستمزد و 
دســت انداز# بــه بيت المــال آن هــم در شــراط ســخت 
اقتصــاد# و معيشــت� مردم اعتراض "ردنــد. با ان همه 
مسئوالن فدراسيون فوتبال "ه هنوز درباره نحوه قرارداد 
ولموتس و فســخ آن شفاف ســاز# ن`رده اند باز به دادن 
بيانيه ا"تفا "رده و در ان زمينه روز گذشــته بيانيه ا# ٧ 
بنــد# صادر شــد. در بند ــT ان بيانيه آمــده بود: «"ل 
دستمزد "ادر مربيان خارج� تيم مل� چه در زمان آقا# 
"ــ� روش و چــه آقــا# ولموتس از محــل عواــد فيفا "ه 
جهت توســعه فوتبال پرداخت م� شــود، پرداخت شده و 
ارتباطــ� بــا منابع داخل� نداشــته و نــدارد.» در موضوع 
قرارداد اخير هم همان طور "ه بارها اعالم شد با توجه به 
تحرم ها# ظالمانه و مش`ل انتقال پول از حساب فيفا با 

تايد ســتاد محترم تحرم استقراض انجام گرفته است.» 
ان "ه فدراســيون فوتبال درآمدهــا# ارز# دارد "ه نزد 
فيفاســت و به دليــل تحرم فعــال به آن دسترســ� ندارد 
حقيقت� محض اســت اما ن`ته ان جاســت "ه ان درآمد 
برا# ممل`ت اســت و اگر هم اختصاصا برا# فدراســيون 
فوتبــال باشــد باد برا# فوتبال، توســعه و گســترش آن، 
اجاد زرســاخت ها# مناســب و ســاخت ورزشــگاه ها# 
مدرن و آموزش و پرورش مربيان و افراد مســتعد استفاده 
شــود، نه ان "ه به واســطه انتخاب ها# غير"ارشناس� و 
هيجانــ� و قراردادهــا# غيرحرفه ا# بــا مربيان خارج� 
 Tدود هوا شــود. ٣٠ ميليارد م� توانســت بــرا# اران 
ورزشــگاه مــدرن مثل فــوالد آرنا بــه ارمغان بيــاورد و بار 
سنگين ميزبان� را از دوش ورزشگاه پير و فرسوده آزاد#  
بردارد ا "م "ند اما بابت ٦ماه "ار ولموتس با پرونده ا# 
"ه در آن ش`ست به بحرن و عراق حT شده، نابود شد.

نقد� بر  بيانيه فدراسيون فوتبال درباره دستمزد ٣٠ ميليارد� و�لموتس

هز�نه ساخت �5 فوالد آره نا دود شد! 

بليت بازگشت به تهران در دستان استرا؟!
خبرها� ضد و نقيض درباره بحران نيم�ت آب	 ها 

بــه پاــان رســيد و وعــده  هفتــه 
مدران باشگاه استقالل و وزارت 
ورزش مبن� بر حل مشــ`الت اجاد شــده بين 
باشــگاه و آندره آ استراماچون� مرب� اتاليا� و 
بازگشــت او به تهران تا آخر هفته گذشته محقق 
نشد. البته استراماچون� و استقالل همچنان در 
صدر اخبار رســانه ها# داخلــ� و اتاليا� قرار 
داشــتند و حت� خبرگزار# رسم� آلمان هم به 
ان مسئله پرداخت و گزارش� درباره آن داشت، 
با ان حال اظهارات خوش بينانه و اميدوار "ننده 
اســماعيل  آن  راس  در  و  باشــگاه  مســئوالن 
ناظمــ�  مازــار  و  آن  سرپرســت  خليــل زاده 
ســخنگو# وزارت ورزش و جوانــان دربــاره حل 
مشــ`ل انتقال و پرداخت طلب استراماچون� و 
بازگشــت او به اران تا پاان هفته عمل� نشــد و 
حت� روز گذشــته پالس ها# منف� هم به تهران 
مخابــره شــد. مازــار ناظم� ســخنگو# وزارت 
طلــوع  ان "ــه  بيــان  بــا  جوانــان  و  ورزش 
اســتراماچون� نزدT و خبرها# خوش� در راه 
است، اعالم "رد: «٥. ١٠٨ هزار ورو به حساب 
استراماچون� وارز شــده  و تنها موضوع "اهش 
قرارداد او به T سال باق� مانده است.» باشگاه 
اســتقالل هــم بــا صــدور چنــد بيانيــه در"نــار 
اظهــارات خليــل زاده ســع� "ــرد هــواداران را 
نسبت به اتفاقات خوش آنده اميدوار "ند. "نار 
ان ها تيم با برنامه ا# "ه ظاهرا استراماچون� در 

تماس صوت� به آن ها داده بود، تمرنات را برا# 
برخــ�  البتــه  و  داد  انجــام  شــاهين  بــا  بــاز# 
پيش`ســوتان از جملــه "ارگر جم، حســن زاده و 
محمد نــور# برا# باال بــردن روحيه تيــم و تنها 
نگذاشتن استقالل در روزها# سخت و بحران� 
بــه تمرن آب� هــا رفتند و "مT حــال باز`نان 

شدند. 
  

اقدامــات و تالش هــا بــرا# حــل مشــ`ل ادامه 
تالش هــا#  وجــود  بــا  و  ان حــال  بــا  داشــت، 
و  خارجــه  امــور  وزارت  ســو#  از   Tپلماتيــد
ســفارت ها# اــران در تر"يــه و اتاليــا و حتــ� 
حضور سرپرست باشگاه استقالل در استانبول 
برا# تهيــه و وارز پــول و حضور اســتراماچون� 
در ســفارت اــران در رم اتاليــا بــرا# مذا"ره و 
اطالع از نحوه و روند ارسال پول ظاهرا به تسرع 
"ارها "م`� ن`رد چرا "ه تحرم ها شددتر از آن 
بود "ــه روال عاد# انتقال پول "ه چند ســاعت 
بيشــتر طول نم� "شــد، ط� شــود. بــر مبنا# 
همين طوالن� شــدن پروسه بود "ه هم پالس ها 
و مصاحبه هــا# نااميد"ننــده از اســتراماچون� 
مخابره شد و هم شاعه بازگشت فرهاد مجيد# 
به اســتقالل با عنوان ســرمرب� با مدرت عل� 
فتح ا... زاده رو# خروج� برخ� رســانه ها رفت 
"ــه البته به نقل از برخ� خبرنــگاران نزدT به 
ان ٢نفر بود! اــن در حال� بود "ه هنوز وزارت 

ورزش و جوانــان در مــورد انتخــاب مدرعامــل 
جدد باشــگاه از بين چند گزنه مطرح شــده به 
جمع بند# نرسيده و اعالم شد بررس� ها ادامه 

دارد. 
  

بــا  گفت وگــو  در  اســتراماچون�  گذشــته  روز 
گاتزتــا و دگر رســانه ها# اتاليا� پــرده از دگر 
مش`الت اش با مسئوالن باشگاه برا# آماده ساز# 
استقالل برداشته  "ه بخش� از اظهاراتش تازگ� 
بــا  او  عميــق  دور#  و  اختــالف  از  نشــان  و  دارد 
مســئوالن باشگاه دارد: « بعض� چيزها آن طور "ه 
 Tوعده داده شــده بود، نبود. بــرا# مثال آن ها 
مر"ــز تمرن� بســيار عال� را به من نشــان دادند 
اما نتوانســتيم برا# ماه هــا از ان مر"ز اســتفاده 
"نيــم. ميليــچ باز`ن ســابق ناپولــ� و فيورنتينا 
منتظر درافت بليت برا# پيوســتن به ما و حضور 
در اــران بود. باشــگاه زمــان را از دســت م� داد. 
بــا رئيــس باشــگاه تمــاس گرفتــم و از او ضمانت 
خواســتم. او ضمانت داد و من پول بليت ميليچ را 
پرداخت "ــردم اما در نهات او شــبانه از فرودگاه 
تهــران به دب� فرســتاده شــد. بعــد از اــن اتفاق 
اســتعفا "ردم "ه رد شــد. من هميشــه احســاس 
م� "نــم "ه تحت "نترل هســتم. ــT روز در ماه 
آگوست آن ها (مســئوالن باشگاه) ساعت ٥ عصر 
با من تماس گرفتند "ه ســاعت ٦ باد در مراســم 
`� از باز`نان ســابق شــر"ت "نــم. ان دعوت 

را رد "ــردم. مــن در ســوپرمار"ت بودم و ســپس 
سوار تا"ســ� شــدم. آن ها ٢ بار با راننده تا"س� 
تماس گرفتند "ه مرا به جا# خانه، به آن مراســم 
ببــرد؛ آن هــم ــT تا"ســ� عموم� نه شــخص�. 
حاال متوجه هستيد "ه چرا از خارج شدن از خانه 
م� ترســيدم؟! من فقط به باز# با شاهين بوشهر 
ف`ر م� "نم "ه باد جمعه برگزار م� شــد ول� به 
خاطر مشــ`الت� به روز شنبه مو"ول شده است. 
حت� اگر مشــ`الت مال� و سياس� برا# امضا# 
قــرارداد جدــد برطرف شــد، م� ترســم "ه وقت 

"اف� برا# حضور رو# نيم`ت نداشته باشم. » 
  

خبــر#  رســانه ها  دــروز  عصــر  ان حــال  بــا 
اميدوار"ننــده مخابــره "ردند و  ــT منبع آگاه 
بــه «ورزش آنالــن» گفــت: «بــا رفع مشــ`الت 
برا# برگشت آندره آ استراماچون�، بليت مرب� 
اتاليا� اســتقالل برا# امشب(شــب گذشته) 
رزرو شــد؛ بدن ترتيب انتظار م� رود ســرمرب� 
آب� هــا# پاتخــت بــه زود# بــه تهران برســد و 

مجددا "ار خود را شروع "ند.»

فدراسيون فوتبال ایران 
٣ هزار دالر جریمه شد

"ــرد  اعــالم  آســيا  فوتبــال  "نفدراســيون  ســات  
ح`م ها# جدد انضباط� صادر شــده "ه بر همين 
اساس،  فدراسيون فوتبال اران به مبلغ ٣ هزار دالر 
جرمه شــده اســت. علت ان جرمه، پرتاب بطر# 
توسط تماشاگران تيم فوتبال زر ١٦ سال در مصاف 
مقابل مالدــو در پي`ارها# قهرمان� آســيا گزارش 
شــد. فدراسيون فوتبال "شورمان موظn است ان 

جرمه را در مدت ٣٠ روز آنده پرداخت "ند.
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