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 وقتی مسئوالن درک درستی از مشکالت و  •
گرفتاری های مردم ندارند، نتیجه اش می شود 

سورپرایز پنج شنبه وزیر ارتباطات!
باالخره دستمزد استراماچونی از بیت المال  •

پرداخت شد. واقعا باید گریست به مظلومیت 
کارنامه  اون  با  برانکو  مردمی.  پرسپولیس 
به خاطر بی پولی و بد قولی رفت و آب از آب 
تکان نخورد. از اول هم تیم دولتی استقالل با 
هوچی گری و... به همه خواسته هاش رسیده.

شاید اگر کس دیگری به جای روحانی رئیس  •
جمهور بود وضع اقتصاد همین بود ولی شرایط 
ما با حاال فرق داشت. آن موقع  آن رئیس جمهور 
هرگز نمی آمد در اوضاع وخیم اقتصادی بگوید 
من هم صبح از خواب بیدار شدم، دیدم بنزین 

گران شده است .
 تا کی ما کارگران باید چوب این وزیرانی رو  •

بخوریم که شب خواب می بینند و صبح خواب 
شان را اجرا می کنند. مثل طرح ملی مسکن! 
آقایان! تورو خدا با احساسات کارگران بازی 

نکنید.
 واقعا خجالت آوره. یک مملکت افتاده اند  •

دنبال کار استراماچونی که برگرده. به گفته 
آقای ناظمی ۱0۸هزار دالر گرفته 40 - 50 
هزار دالر اضافه هم می خواد که اونم در حال 
انجام است. آقایان! به این راحتی باج می دین؟ 
اســم خودتون رو گذاشتین مدیر؟ چی کار 

می کنین با خزانه کشور؟ شرم بر همه شما!
 بــاورش سخت است اما دیــروز اولین بسته  •

آقایان  رسید!  دستم  به  پهپاد  توسط  پستی 
وزیران بیشتر از این صحبت ها داشته باشند. 

مردم احتیاج به خنده و شادی دارند!
 لطفا یک آمار از باالشهر و پایین شهربگیرید.  •

بنا بــود پــول یارانه به جیب پولدارها نــرود و 
ولی  شــود!  کمک  مستضعفان  معیشت  بــه 
اغلب برعکس شده و آمار پولدارهای یارانه 
بگیر بیشتر از مستضعفین یارانه بگیر است! 

اشتباه شده یادستی درکار است؟
ــد یــک کپسول گاز  • ــداری  شما کــه عــرضــه ن

برای مردم تهیه کنید، بروید دنبال کارتان. 
مسئوالن مان می دانند که  هر کپسول گاز 

چقدر افزایش قیمت داشته است؟
چرا بیشتر پزشکان خیابان احمد آباد، دفترچه  •

بیماران  نمی کنند؟  قبول  اجتماعی  تامین 
مجبور می شوند ویزیت آزاد پرداخت کنند و 
بازنشسته هاست.  و  مستضعفان  به  ظلم  این 
یکی از پزشکان برای یک آمپول تزریقی ۱50 

هزارتومان از من پول گرفت!
 در شــرایــطــی کــه مـــردم درگــیــر مشکالت  •

ومعضالت عدیده ای هستند وقتی می بینم 
نمایندگان مجلس دم انتخابات به خاطر گرفتن 
رای از مردم افتادن دنبال  این که  مشکالت یک 
باشگاه ورزشی رو حل کنند از خودم خجالت 
می کشم. باز استقاللی ها شانس آوردند که 
نزدیک انتخابات هستیم وگرنه پرسپولیس 

شرایط خیلی بدتری داشت.
این که مسئوالن افتاده اند دنبال برگرداندن  •

مربی استقالل هم بخشی از وظیفه شان است. 
اما دوستانی که بحث برانکو را وسط می کشند 
یادشان رفته رئیس جمهور برای تیم آن ها با 

آقای اردوغان رایزنی می کرد.
گرفتم  • تماس  نوبت  ســه  متاسفم  برایتان 

امــا چیزی ننوشتید، چــون طرفدار دولتید. 
امیدوارم الاقل پیامم راچاپ کنید: بازنشسته 
فرهنگی هستم. یارانه بنزین به من تعلق نگرفته 

اما میلیاردری سراغ دارم، که یارانه گرفته!
 90 هزار تومان بنزین زدم و دوروز با هزار  •

بدبختی 90 هزار تومان کار کردم. حاال جیبم 
خالی اما باک بنزینم پــره. بچه ها که این رو 
نمی فهمند. حاال من موندم  چی بخرم وبرای 
خونه ببرم؟ تشکر می کنم از دولت تدبیر وامید!

 مسئوالن محترم چرا سهام عدالت را به همه  •
نمی دهند؟ من یک طلبه از قشر محروم هستم 
و سهام عدالت نمی گیرم. بیایید مثل یارانه، 
این را هم بررسی کنید. آن هایی که مستحق 
نیستند نیازی به دریافت سود سهام عدالت 

ندارند. حذف شان کنید.
 چرابرخی ازحضوراحتمالی آقای قالیباف  •

به مجلس نگرانند؟ می ترسند وکیل الدوله ها 
خلع سالح شوند؟

تاکسی هایی که دوگانه هستند یکسره گاز  •

می زنند و بنزین سهمیه خــود را به دیگران 
می فروشند و برای خودشان درآمدی درست 

کرده اند. کسی نظارتی دارد؟
صفحات ورزشی تان بسیار حال به هم زن  •

شده است. هــرروز فقط از استقالل و مربی 
فراری اش می نویسید. بابا بسه دیگه ورزش 
فقط فوتبال نیست ، فوتبال هم فقط استقالل 

نیست.
 آقای ربیعی شما فاتحه مملکت راخوانده اید  •

واز خودتان تعریف هم می کنید؟
شهامت داشته باشید. یا بگویید که واقعا  •

گاز نداریم یا اعتراف کنید که عرضه مدیریت 
نداریم. به خاطرنداشتن مدیریت باید فشار 
روی مردم بیچاره باشد. آقایان! اگر نمی توانید 
این اوضاع را مدیریت کنید بروید کنار. فردای 
قیامت بایدجواب بدهید. هرچند در این دنیا 

باید جواب دهید.
 مسئولین محترم قوه قضاییه چرا ما بعد پنج  •

سال هنوز به حق و حقوق مان از پردیسبان 
نرسیده ایم؟ انتظار تا کی؟

تیم شهرخودرو به یک مهاجم شش دانگ که  •
فقط کارش گلزنی باشد نیازدارد. اگر از تیم 
پایه استفاده بشود بهتر است چون ازنظرمالی 
به صرفه خواهدبود درغیراین صورت بایدیک 
مهاجم خارجی درنیم فصل استخدام کنند تا 
در جام باشگاه های آسیا هم به کمک تیم بیاید.

رانــنــدگــان عــزیــزی کــه ســاعــت هــا درصــف  •
گازهستید، از فرصت بــرای مطالعه و گفتن 
ذکروصلوات استفاده کنید و نگذارید عمر و 

وقت تان بیهوده هدرشود! حیف است.
جناب آقای آیت ا... جوادی آملی! از این که  •

درباره دوری از حزب بازی به ائمه جمعه تذکر 
داده اید بسیار ممنونم.

اگر وزیر اقتصاد قول بدهد یک کاری برایم  •
ــم بــرای  ــول مــی ده دســت و پــا کند مــن هــم ق

افشای فساد سوت بلبلی بزنم.
ماکه جرئت نداریم بااین وضعیت اقتصاد از  •

کارفرمایمان شکایت کنیم و این طرح شفاف 
سازی بیمه کارگر و کارفرما که پیامکی شده 

خیلی خوبه.

آن سوی مذاکرات آمریکا و طالبان 

دور جدید مــذاکــرات آمریکا و طالبان که به 
تازگی در قطر از سر گرفته شده بود،هرچند 
ــرای مــدت نامعلومی متوقف شــده اســت اما  ب
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم 
کرده، موافقت های اولیه میان دو طرف صورت 
گرفته و ممکن است پیش از آغــاز سال جدید 
میالدی، توافق نامه به امضا بــرســد.از سوی 
دیگر، اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، 
نیز برای چندمین بار به تعویق افتاده است و 
هر روز با چالشی جدید مواجه می شود.اینک، 
اصلی ترین سوال این است که چه ارتباطی میان 
طوالنی شدن مدت زمان اعالم نتایج انتخابات 
افغانستان و گسترش بحران سیاسی در کشور 
از یک سو و مذاکرات صلح از سوی دیگر وجود 
دارد؟برخی معتقدند  آمریکا حاضر نیست به 
هیچ یک از خواسته های طالبان  تن دهد و به 
همین دلیل، مذاکراتی که هم اکنون در جریان 
است، به نتیجه نخواهد رسید و در مقابل، آمریکا 
تالش خواهد کرد تا با یارگیری به نفع اشرف 
غنی، فضای انتخاباتی را به نفع او مدیریت کنند، 
اما به نظرمی رسد که این دیدگاه، با واقعیت های 
میدانی در افغانستان چندان همخوانی ندارد و 
بر خالف دیدگاه فوق، هم حصول توافق میان 
آمریکا و طالبان در شرایط کنونی بسیار محتمل 
است و هم آمریکا، چندان به دنبال حفظ اشرف 
غنی در قدرت نیست.برای درک بهتر شرایط 
آمریکا در افغانستان خوب است  به گزارشی که 
نیویورک تایمز، در تاریخ 9 دسامبر منتشر کرده 
و در آن، از هزینه های دو تریلیون دالری آمریکا 
در افغانستان پرده برداشته است، دقت کنیم 
که عمال نشان می دهد  آمریکا به رغم صرف 
بودجه ای هنگفت، به هیچ یک از اهداف مد نظر 
خود دست نیافته و اکنون، وقت آن رسیده است 
که از هزینه های بی ثمر بیشتر در افغانستان 
جلوگیری شود. به تعبیر دیگر، هرجا که جلوی 
ضــرر گرفته شــود، منفعت است.بنابراین، از 
حدود دو سال پیش که ترامپ، استراتِژی جدید 
خود در افغانستان را در قالب شش بند مهم 
اعالم کرد، خروج از افغانستان در دستور کار 

قرار گرفت و اساسا مذاکره با طالبان نیز با هدف 
ایجاد بستر های خروج محترمانه از افغانستان 
ــورد. آمریکا به دنبال ایــن اســت که با  کلید خ
کاهش هزینه های خود در افغانستان، این هزینه 
ها را بر دیگر کشورهای منطقه تحمیل و در میان 
آن ها توزیع کند. لیکن، آمریکا از سوی دیگر 
به این مطلب هم توجه دارد که وانمود کند اگر 
دستاورد های آمریکا در افغانستان اندک بوده، 
به دلیل مشکالتی است که در میان رهبران 
سیاسی و مردم افغانستان وجود دارد.آمریکا 
مجبور است از افغانستان خارج شود تا از افزایش 
هزینه های چند تریلیون دالری خود پیشگیری 
کند، از سوی دیگر مجبور است بــرای خروج 
از افغانستان، با طالبان وارد تعامل شود و از 
جهتی دیگر، مجبور است در صورتی که طالبان، 
امتیازاتی برای طرف آمریکایی قائل شوند )مثال 
تضمین های الزم برای عدم تهدید منافع آمریکا 
از افغانستان را بدهند( به برخی از خواسته های 
ــد.در این بین، الزم است بار  این گــروه تن ده
دیگر تاکید کنم که برای آمریکا فرقی نمی کند 
که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اشرف 
غنی حضورداشته باشد یا حامد کرزای یا مال 
ــرای آمریکا حائز  هبت ا.... بلکه آن چه که ب
اهمیت است این است که از باتالق افغانستان، 
با کمترین هزینه خود را خــارج کند در حالی 
که منافع نسبی اش نیز در منطقه و افغانستان 
تامین می شود. با این وصف در شرایط کنونی، 
هیچ ضرورتی وجود ندارد که آمریکا برای حفظ 
اشرف غنی در قدرت تالش کند. حضور طالبان 
ــدرت  )بــا فــرض حــذف تمام جریان های  در ق
با منافع آمریکا تعارض  سیاسی کنونی( اگر 
نداشته باشد، با هیچ مانعی از سوی آمریکایی 
ها مواجه نخواهد شد و اکنون که یکی از خواسته 
های اصلی طالبان از آمریکا، در اختیار گرفتن 
تمام قدرت است نه مشارکت در حکومت فعلی، 
دور از انتظار نیست که آمریکا نیز به آن تن دهد. 
مضاف بر این ها، در استراتژی کنونی ترامپ در 
قبال افغانستان، جنگ میان طالبان و حکومت 
افغانستان، نقض گسترده حقوق بشر، پایمال 
شدن حقوق زنــان، ناکامی دولــت افغانستان 
در ایجاد یک حکومت با ثبات و یکپارچه و تمام 
نابه سامانی های دیگر موجود، مسائل داخلی 
مسئولیتی  هیچ  آمریکا،  که  است  افغانستان 
برای رفع این مشکالت ندارد. در این استراتژی، 
ضرورتی ندارد که پس از توافق آمریکا و طالبان، 
چنان چه طالبان به حمالت خود به حکومت 

کابل شدت دهند، آمریکا خود را موظف بداند 
از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی  که 
کند. بلکه این خود افغانستانی ها هستند که 
باید به یک راهکار برای عبور از مشکالت خود 
برسند و با یکدیگر کنار بیایند و اگر توان حل 
مشکالت را ندارند، این قدر با یکدیگر بجنگند 
که یا یک طرف مغلوب شود یا هر دو طرف خسته. 
بنابراین، تصور این مطلب که آمریکا برای این 
که بتواند پاسخی اقناعی به افکار عمومی  خود 
داشته باشد، به صورت مداوم، از حکومت کابل 
حمایت خواهد کــرد، تصور اشتباهی است. 
آمریکا برای اقناع افکار عمومی در کشورش، 
کافی است که بر تضمین های طالبان مبنی بر 
عدم تهدید منافع ملی آمریکا از سوی این گروه و 
پایان هزینه های سرسام آور جنگ در افغانستان 
تاکید و جنگ افغانستان پس از امضای موافقت 
نامه صلح با طالبان را یک جنگ داخلی میان 
افغانستانی ها قلمداد کند.مالقات ژنرال میلر 
آمریکایی با ژنرال دوستم که هفته قبل صورت 
گرفت نیز بر خالف آن چه که عده ای آن را تالش 
برای جلب حمایت آقای دوستم از اشرف غنی 
قلمداد کــرده انــد، می تواند ایــن پیام را برای 
اشرف غنی داشته باشد که در صورت مقاومت 
در برابر ترک قدرت، گزینه هایی همچون دوستم 
که توان اعمال فشار با تکیه بر نیروی نظامی 
ــد نیز دور از نظر آمریکایی ها نیست. را دارن

بنابراین، آمریکا پس از توافق با طالبان، قطعا به 
طور رسمی نیروهای نظامی خود را از افغانستان 
خــارج خواهد کــرد و بخش کمی از نیروهای 
خود را در پوشش دیپلماتیک، حفظ خواهد 
کرد، اما اصراری نخواهد داشت که از تصاحب 
کامل قــدرت توسط طالبان خـــودداری کند. 
چنان چه در این باره با طالبان به توافقی رسیده 
باشد، ممکن است برای ایجاد مقدمات آن، سر 
نخ ها و اسنادی از تقلب را در اختیار تیم های 
مخالف اشرف غنی قرار دهد تا زمینه گسترش 
بحران سیاسی و افزایش نزاع و کشمکش میان 
جریان های سیاسی فراهم شود. بلبشو های 
سیاسی، که در آن مخالفان اشرف غنی مانع 
تثبیت موقعیت او به عنوان رئیس جمهور شوند 
و اشرف غنی نیز به خواسته های آنان تن ندهد، 
بستر مناسبی برای ایجاد یک حکومت موقت 
خواهد بود. حکومت موقتی که می تواند زمینه 
ساز تحویل قدرت به طالبان باشد و آمریکا نیز در 
افکار عمومی، متهم به پیمان شکنی با متحدان 

سیاسی خود نشود.

راه مـــی رود،  می خندد، حــرف مــی زنــد، حتی 
استقامت و نیروی خوبی در حفظ تعادل خود 
دارد. این ها تنها بخشی از ویژگی های سورنا 4 
است که ظهر روز گذشته  با حضور سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و پیروز 
حناچی شهردار تهران در دانشکده مهندسی 
مکانیک دانشگاه تهران رونمایی شد. طراحی و 
ساخت این روبات با هدف توسعه دانش روباتیک 
با حمایت مرکز طرح های کالن معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و مشارکت بیش از 50 
محقق در مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته 
دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و شرکت های 
دانش بنیان انجام شده است.  یکی از اهداف 
اصلی این پروژه ساخت روباتی با قابلیت تعامل 

بیشتر با محیط اطراف و انسان است.

سورنا 4 چه کارهایی می تواند انجام دهد؟     
ــات جدید قابلیت تشخیص چهره انسان و  روب
شمارش آن ها، تشخیص اشیاءو یافتن موقعیت 

آن ها، تشخیص حرکت انسان، تشخیص گفتار و 
پاسخ دادن به آن ها را داراست. همچنین با ترکیب 
حرکات تمام تنه روبات و هوش مصنوعی، روبات 
قابلیت گرفتن بر خط اجسام، دنبال کردن چهره 
افراد و اشیا و تقلید حرکات انسان را دارد. این 
روبات انسان نما می تواند روی سطوح ناهموار 
حرکت کند و تعادل خود را در صورت بروز مشکل 
بازیابی کند. از دیگر توانایی های سورنا 4 می توان 
به توانایی شوت زدن، انجام حرکات متنوع دلخواه 
چون دست دادن و ادای احترام و جابه جایی و 
بلند کردن اشیا اشاره کرد. سورنا 4 که نسخه در 
حال پیشرفت از طراحی و ساخت روبات انسان 
نما در کشور محسوب می شود، توانایی تشخیص 
و  گفتاری  توانایی های  و  صوتی  فرمان   ۱00
شنیداری را دارد. قابلیت پاسخ گویی به صورت 
تبدیل متن به گفتار، توانایی بینایی و قابلیت 
تشخیص ۱00 شیء مختلف از دیگر توانایی های 
این روبات است. روبات انسان نمای 4، توانایی 
برداشتن اشیای بزرگ به صورت تمام تنه، توانایی 

نوشتن)SURENA(، توانایی تقلید حرکات فرد 
دیگر، توانایی انجام حرکات ترکیبی دست و پا 

و توانایی تغییر نورپردازی گوش روبات را دارد.

ــات های       هوش مصنوعی پایه و اســاس روب
اجتماعی است

بــه گـــزارش مرکز ارتــبــاطــات و اطــالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در این مراسم گفت: پروژه هایی مانند روبات 
انسان نمای سورنا 4 توسعه دانش در کشور را 
نشان می  دهد که تجاری سازی محصوالت این 
حوزه در کشور عملی شده است. قطعا در آینده 
روبات هایی خواهیم داشت که در زندگی روزمره 
مردم نقش خواهند داشت.سورنا ستاری توسعه 
فناوری های نوین در کشور را ضروری دانست و 
افزود: پایه و اساس این روبات ها فناوری هوش 
مصنوعی اســت. به زودی نیز شاهد رونمایی 

روبات های دیگری در این حوزه هستیم.

باز هم آلودگی، باز هم تعطیلی
آلودگی هوا، مدارس تهران را به تعطیلی کشاند

آلودگی هوا تمامی مدارس استان تهران را به تعطیلی کشاند. شب 
گذشته استاندار تهران با اشاره به  افزایش آالینده ها  از تعطیلی 
تمامی مدارس این استان در همه مقاطع خبر داد.  براساس گزارش 
ایستگاه های کنترل کیفیت هوای تهران، روز گذشته شاخص کیفی 
بین ۱45 تا ۱50 بوده و شرایط برای گروه های حساس ناسالم است. 
بالفاصله بعد از این خبر معاون عمرانی استانداری البرز هم از تعطیلی 
تمام مقاطع تحصیلی این استان خبر داد. روز گذشته داده های اعالمی 
مرکز پایش آلودگی هوای تهران حکایت از این داشت که در بسیاری از 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوای پایتخت،  شاخص آلودگی هوای 
شهر تهران در وضعیت قرمز و باالتر از۱50 قرارداشت.همچنین سازمان  
هواشناسی اعالم کرد  روز دوشنبه، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و 
پرجمعیت از شرایط کنونی نیز فراتر خواهد رفت و از این هم بدتر خواهد 
شد.  هرساله با آمدن فصل پاییز و زمستان با پدیده وارونگی دما، آلودگی 
هوا شدت بیشتری می یابد. این شرایط امسال شدت بیشتری یافته 
است. به طوری که از ابتدای سال تحصیلی دانش آموزان شهرهای 

زیادی به مدت چندین روز تعطیل بودند.

رونمایی از سورنا 4
نسل جدید  روبات انسان نمای ساخت دانشمندان کشورمان چه قابلیت هایی دارد؟ 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اعالم کرد: 
 پرداخت مالیات 400 میلیاردی 
و طلب 40 هزار میلیاردی از دولت 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با اشاره به پرداخت 400 میلیارد 
تومان مالیات توسط این مجموعه به دولت در سال گذشته، مطالبات این 
مجموعه از دولت را 40 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.به گزارش فارس، 
سعید محمد درباره پرداخت مالیات توسط قرارگاه خاتم و شرکت های 
قرارگاه گفت: ما دو دسته مجموعه داریم یکی شرکت های زیرمجموعه 
قرارگاه که از بدو تاسیس مالیات پرداخت می کنند و همچنین موسسات 
قرارگاه که تا سال 9۱ معاف از مالیات بودند، اما از سال 9۱ در حال 
پرداخت مالیات هستند.وی اضافه کرد: مالیات تکلیفی از ابتدای قرارگاه 
پرداخت شده است، همچنین مالیات بر ارزش افزوده را از ابتدای این قانون 
پرداخته ایم.فرمانده قرارگاه خاتم تاکید کرد: به عنوان نمونه 400 میلیارد 
تومان مالیات توسط مجموعه قرارگاه در سال گذشته پرداخت شد.وی 
اظهار کرد: با وجود 40 هزار میلیارد تومان طلب از دولت، اما اجرای پروژه ها 
با قوت در مسیر توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور ادامه دارد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گفت: ما برنامه ای برای ورود به 

خودروسازی نداریم زیرا ممکن است از اصل مأموریت خود فاصله بگیریم.
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خبر متفاوت 

رسانه های عراقی در شانزدهمین سالگرد به دام 
افتادن »صدام«، دیکتاتور معدوم عراق، تصویری 
دیده نشده از لحظه دستگیری وی را منتشر کردند.

کرم آرایشی ترامپ 

واشنگتن پست:یک سایت سوئیسی ویژه فروش 
لوازم آرایشی، به دلیل هجوم کاربر های اینترنتی به 
این سایت برای خرید کرم آرایشی ترامپ از کار افتاد. 
واشنگتن پست گزارشی درباره راز پوست نارنجی 
ترامپ منتشر کرد که در این گــزارش آمــده است: 
ترامپ از کرم »BHC06« استفاده می کند و همیشه 
این کرم داخل اتاق ترامپ به تعداد زیادی وجود دارد. 
پس از آن بود که بسیاری از روی کنجکاوی به بخش 
فروش این سایت هجوم بردند و آن  را از کار انداختند.

آشتی عربی درایستگاه پایانی 
واقعیت این است که نرفتن امیر قطر به نشست 
سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض به 
معنای شکست تالش های در حال انجام برای 
آشتی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
نیست بلکه بــدان معناست که این تالش ها به 
ایستگاه آخر نرسیده است، اما این که چرا روند 
حل بحران، با وجود نشانه هایی دال بر پیشرفت، 
نرسید،  پایانی  ایستگاه  به  ــاض  ری نشست  در 
احتماال دلیل آن مانع تراشی اماراتی ها باشد. 
به نظر می رسد امارات از روند گفت وگوها با قطر 
و انحصار آن میان ریاض و دوحه راضی نیست و 
همچنان بر تداوم محاصره قطر پای می فشارد و 
این موضوع را می توان در شکل اعزام تیم ملی اش 
به دوحه مشاهده کرد که از طریق خاک کویت 
انجام شد نه پــرواز مستقیم به دوحــه، دلیلی بر 
این که امارات همچنان خواهان تداوم محاصره 
زمینی، دریایی و هوایی قطر است؛ چیزی که 
دوحه قبل از برداشته شدن یا اطمینان کامل 
به آن حاضر نخواهد بــود در سطح امیری در 
این گونه نشست ها شرکت کند.تمایل ریاض 
به آشتی با دوحــه را باید برگردانی از حمالت 
چهاردهم سپتامبر گذشته به تاسیسات نفتی 
آرامکو دانست که یک تکانه سیاسی در دستگاه 
حاکمیت عربستان ایجاد کرد و دید که هیچ وقت 
در مواجهه با ایران این اندازه تنها نبوده است. 
عربستان از یک سو، پی برد که ترامپ نمی خواهد 
در فشار بر ایران از حد مشخصی فراتر رود و از 
سوی دیگر نیز اختالفات و بحران با قطر فراتر از 
قطع روابط با یک کشور، آسیبی جدی به موقعیت 
عربستان در جهان عرب زده است. در کنار آن نیز 
به نظر می رسد خود آمریکا که بهره کافی از بحران 
پیش گفته برده، تداوم آن را به زیان تالش ها برای 
ایجاد یک جبهه منطقه ای علیه ایران می داند 
و خواهان پایان آن اســت. محتوای بسیار تند 
ــزاره را تقویت  ــاض نیز ایــن گ بیانیه نشست ری
می کند. احتماال همین دغدغه هم باعث شده 
که به گفته ترکی فیصل، عربستان برای آشتی 
با قطر پیشقدم شود و به این دلیل هم به گفته 
وزیر خارجه قطر از 13 شرط مطرح خود درباره 
آشتی چشم پوشی کرده و در گفت وگوها بحثی 
از آن نشده است. البته در صورت تحقق آشتی، 
همراهی چندانی از جانب قطر در این خصوص 
محتمل نیست. حال باید منتظر ماند و دید آیا 
پیشرفت ها در روند آشتی با قطر به ایستگاه پایانی 
خواهد رسید یا خیر؟ اگر چنین شود آیا امارات هم 
بخشی از آن خواهد بود؟ به هر حال، این آشتی 
در صورت انجام نیز به این زودی ها نمی تواند آثار 

منفی و ریشه دوانیده بحران را بزداید.

تحلیل روز

کامیار-سه روز به پایان فرصت معرفی نخست 
وزیر جدید عراق توسط رئیس جمهور باقی مانده 
است.در ساعات اخیر نام »محمد شیاع السودانی«  
به عنوان گزینه مدنظر  به طور جدی مطرح شده 
است. نام  السودانی و بحرالعلوم از هفته گذشته 
برای تصدی این سمت مطرح شده بود که به نظر می 
رسید مطرح کردن آن هابیشتر برای سنجش افکار 
عمومی باشد. اما اکنون گمانه ها روی السودانی 
جــدی تر شــده اســت که نشان می دهداحتماال 
برخی احزاب با پرچمداری دولت قانون و فتح روی 

وی دست گذاشته اند. استعفای دیروز سودانی 
از حزب الدعوه هم گمانه ها بــرای جدی بودن 
توافق اولیه بر سر وی را بیشتر کرده است. برخی 
معتقدند که ضلع سوم انتخاب السودانی در کنار 
دولت قانون و فتح، ایران است، با این حال  انتخاب 
هر نخست وزیری خارج از  اراده صدر به ویژه اگر 
وابسته به حزب الدعوه باشد با واکنش منفی صدر 
مواجه خواهد شد هرچند وی تعیین کننده نهایی 
ماجرا نیست. عالوه برجریان صدر )مقتدی صدر( 
جریان حکمت ملی )سید عمار حکیم( نیز در 

مقابل انتخاب السودانی موضع منفی گرفته اند. 
برایند معترضان نیز نشان می دهد آن ها از مطرح 
شدن نام السودانی خشمگین هستند. فعاالن 
مدنی عراقی نزدیک به ایاالت متحده نیز با توجه 
به فرصت کم باقی مانده تا معرفی نخست وزیر، در 
حال تجمیع قوای خود برای معرفی یک شخص به 
عنوان نامزد بخشی از معترضان هستند. تردیدی 
نیست که معرفی هر شخصی که در سال های اخیر 
سمتی داشته است، با واکنش منفی آن ها مواجه 
خواهد شد به ویژه آن که السودانی وزیر و استاندار 
سابق و یکی از شخصیت های مهم حزب الدعوه 
بوده است؛ هرچند که السودانی در برابر بسیاری از 
شخصیت ها،از چهره های خوش نام و پاکدست در 
دوران تصدی سمت های خود به شمار می رود.در 
صورتی که »برهم صالح« رئیس جمهور عراق تا 1۸ 
دسامبر آینده )۲۷ آذرماه(نتواند نامزد مشخصی را 
برای پست نخست وزیری به پارلمان معرفی کند، 
عمال طبق قانون اساسی عــراق، همه صالحیت 
های نخست وزیری به ریاست جمهوری محول می 
شود.برخی از این اتفاق و تبعات بعدی آن و از بیم 
این که رئیس جمهور از این فرصت برای ایجاد تغییر 
و تحول در کشور به ویژه در پرونده کرکوک استفاده 
کند، ابراز نگرانی کرده اند.گزارش ها حاکی است 
که به دنبال اعــالم مخالفت برخی جریان های 
سیاسی و اعتراض کنندگان با نام شیاع السودانی، 
اکنون گزینه »مصطفی الکاظمی« رئیس سازمان 
اطالعات و امنیت عراق به طور جدی مطرح شده 

است.با توجه به این که اختالف نظر در عراق به 
یک رویه تبدیل شده انتظار می رود این نامزد نیز 
همانند دیگر نامزدهای پست نخست وزیری در 
گردونه جرح و تعدیل گرفتار شود و عده ای با آن 
موافقت و شماری نیز مخالفت کنند.رئیس جمهور 
و دیگر مقامات و رهبران و جریان های سیاسی عراق 
موظف اند که ظرف چهار روز آینده، راهکاری برای 
خروج از بحران پیدا کنند در غیر این صورت به باور 
کارشناسان، بحران پست خالی نخست وزیری، 
تشدید خواهد شد.آیا جریان های سیاسی حاکم با 
اصل سیاست در برابر کار انجام شده عمل خواهند 
کرد و با پذیرش تبعات سیاسی و امنیتی احتمالی، 
یک نامزد را بر خالف میل اعتراضات جاری و برخی 
جریان های سیاسی به پارلمان معرفی می کنند یا 
این که همانند بحران سال های گذشته در وقت 
تلف شده به تفاهمی برای عبور از این بحران دست 
خواهند یافت یا صالحیت های نخست وزیری به 
ریاست جمهوری محول می شــود.در این میان، 
عده ای نیز احتمال طرح نام یک چهره خارج از 
دایــره اسامی مطرح شده فوق را بــرای خــروج از 
بحران کنونی دور از ذهن نمی دانند به ویژه این که 
قرار است دولت جدید یک دولت موقت با عمر شش 
ماهه تا یک ساله باشد و مهم ترین مسئولیت اش 
بسترسازی برای انتخابات زودهنگام خواهد بود.    
باید به انتظار نشست و دید در روزهای آینده چه 
اتفاقی خواهد افتاد و سرنوشت این پرونده پیچیده 

به کدام سو می رود.

عراق در یک قدمی انتخاب نخست وزیر جدید 
3روز دیگر مهلت قانونی رئیس جمهور عراق برای معرفی نامزد نخست وزیری به پارلمان 

به پایان می رسد، السودانی جانشین عبدالمهدی می شود؟ 

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

هفته نامه »ویک آمریکا« با تیتر »غرب نامتحد« 
نوشته که ناتو جشن ۷۰سالگی تاسیس خود را با 
خوشحالی برگزار نکرده است؛ طرح جلد و تیتری 
که اشاره به دعوای ماکرون و اردوغان در نشست 
لندن و اظهارات مالی ترامپ بــرای تخصیص 

بودجه به این پیمان نظامی دارد. 

طرح روی جلد اشپیگل؛ کاری از ادل رودریگز :  
چرا ترامپ می تواند از هر مخمصه ای جان سالم 

در  ببرد؟

پیشخوان بین الملل

تصویر حضور کیم جونگ اون در کوه »پکتو«، 
در مرز شمالی کشورش با چین و سوار شدن 
رهبر کره شمالی بر اسب سفید، بسیاری را بر 
آن داشت که از تغییر راهبرد پیونگ یانگ نسبت 
به همسایگان و دشمنانش سخن بگویند. حاال، 
سخنگوی آکادمی دفاعی کره شمالی از انجام 
یک آزمایش موفقیت آمیز »با اهمیت« در پایگاه 
پرتاب ماهواره سوهه خبر داده است. این دومین 
آزمایش در کمتر از یک هفته است که در سایت 
پرتاب موشک »سوهه« در شمال غرب این کشور 
انجام می شود. پیونگ یانگ شنبه گذشته نیز از 
انجام یک آزمایش »با اهمیت« دیگر در این پایگاه 
خبر داده بــود. کره جنوبی احتمال می دهد 
این آزمایش مربوط به نوعی سوخت باشد که 

زمان اصابت موشک های بالستیک به هدف را 
کاهش می دهد.  سخنگوی آکادمی ملی علوم 
دفاعی کره شمالی به خبرگزاری دولتی این 
کشور گفته است: »از موفقیت ها در زمینه های 
پژوهشی با هدف بهبود بازدارندگی راهبردی 
و هسته ای استفاده خواهد شــد.« به گزارش 
دویچه وله، کره شمالی ادعا می کند که در فاصله 
سال های ۲۰1۲ تا ۲۰1۶ پرتاب موشک های 
ماهواره بر را در پایگاه سوهه آزمایش کرده است. 
کارشناسان نظامی این ادعا را پوششی برای 
آزمایش موشک های بالستیک می دانند. کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی در دیــدار سال 
گذشته خود با مون جه این، رئیس جمهور کره 
جنوبی اعالم کرده بود که مرکز سوهه را تعطیل 

خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
همان زمان با استناد به تصاویر ماهواره ای که 
ظاهرا حکایت از آغاز برچیدن تاسیسات پایگاه 
سوهه داشت، از این اقدام استقبال کرد. گرچه 
کیم جونگ اون در دیدار با ترامپ آمادگی خود 
برای خلع سالح هسته ای در شبه جزیره کره 
را اعالم کرده بود، اما با بی نتیجه ماندن دو دور 
مذاکره آن ها در سنگاپور و ویتنام، به نظر می رسد 
استفاده از پایگاه سوهه دوباره در دستور کار قرار 

گرفته اســت. به گــزارش رویترز، پیونگ یانگ 
تهدید کرده که اگر مذاکرات با واشنگتن تا پایان 
سال جاری میالدی به نتیجه ملموسی نرسد، 
کره شمالی قدم در "راه تازه ای" خواهد گذاشت. 
تنش با واشنگتن در حالی اوج گرفته است که 
استیون بیگن، نماینده آمریکا در امور کره شمالی 
قرار است امــروز، یک شنبه، برای گفت وگو با 
مقام های کره جنوبی وارد سئول، پایتخت این 

کشور شود.

کره شمالی برای دومین بار در یک هفته، آزمایش موشکی موفقیت آمیز انجام داد 

آزمایش های مرموز و مهم 

احمد داوود اوغلو که زمانی با عنوان تئوریسین خارجی حزب 
عدالت و توسعه و یکی از نزدیک ترین رهبران حزب به اردوغان 
شناخته می شد، حاال در تقابل با او  حزب سیاسی خود با 

عنوان »حزب آینده« را به طور رسمی تاسیس کرده است.

توئیت روز 

حزب 
 دموکرات 
حزب 
نفرت!

ــرامـــپ:ایـــن مــنــصــفــانــه نــیــســت که  ــیــت تـ ــوئ ت
مــن استیضاح شــوم در حالی کــه مطلقا هیچ 
ــپ هـــای افـــراطـــی و  کـــار خــطــایــی نـــکـــردم! چ
دموکرات های بیکار به حزب نفرت تبدیل شده 

اند. آن ها برای کشور ما بسیار بد هستند!

چهره روز
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چهره ها و گفته ها 

 اندیشه های فرازمانی امام )ره(

حجت االسالم محمدتقی فاضل میبدی گفت: 
امام  فرازمانی  اندیشه های  و  دیدگاه ها  باید 
خمینی )ره(را  بازخوانی و پیاده کنیم. اتکا به 
آرای مردم و توجه به اقشار مستضعف و ضعیف 
جامعه در پرتو آزادی هــای سیاسی و اجتماعی 
ــی و فرازمانی اندیشه امام  از الگوهای ارزش

است  خمینی)ره( 
توسط  باید  که 

مـــســـئـــوالن و 
ــای  ــان ه ــری ج
سیاسی مورد 

ــرار  ــ ــه قـ ــ ــوج ــ ت
ــرد. / ــ ــی ــ ــگ ــ ب

ایسنا

ناتوانی مسکو مقابل آمریکا

امیر علی ابوالفتح کارشناس مسائل بین الملل و 
آمریکا گفت: بسیار دور از انتظار است که تبادل 
زندانی ها میان ایران و آمریکا سرمنشأ تحوالتی 
شود که به تنش در موضوع هسته ای و برجام 
پایان دهد.روسیه ظرفیت و اراده بازگرداندن 
آمریکا و ترامپ به برجام را نــدارد چون روسیه 

در روابــط با آمریکا 
دچار مشکالت 

اساسی است 
./اعـــتـــمـــاد 

آنالین

گزارش صالحیت داوطلبان، سه شنبه نهایی می شود 
ایرنا -سخنگوی ستاد انتخابات با بیان این 
که درصد قابل توجهی از پاسخ استعالم ها از 
مراجع چهارگانه را دریافت کرده ایم و پاسخ ها 
در اختیار هیئت اجــرایــی قــرار گرفته است، 
 گفت: ان شاء ا... هیئت اجرایی ۲۶ آذرمــاه 
)سه شنبه( صالحیت داوطلبان را رسیدگی و 

نهایی می کنند .
ــزود:  ممکن است  سید اسماعیل موسوی اف
بعد از بررسی هیئت های اجرایی، عده ای رد 
صالحیت و عده ای نیز تأیید صالحیت شوند، 

در هر حالت آن هایی که در هیئت های اجرایی 
رد صالحیت شوند ما به آنان اعالم می کنیم که 
به استناد کدام ماده قانونی صالحیت شان مورد 
تأیید قرار نگرفته است. وی ادامه داد: در نتیجه 
داوطلبان رد صالحیت شده یک بــازه زمانی 
فرصت دارند که به هیئت نظارت استان مراجعه 
و شکایت و درخواست رسیدگی مجدد کنند. 
عــالوه بر آن همه کسانی که تأیید صالحیت 

شوند در هیئت های اجرایی نیز صورت جلسه 
می شود و در اختیار هیئت نظارت استان قرار 
می گیرد. هیئت های نظارت عالوه بر این که به 
شکایت داوطلبان رد صالحیت شده رسیدگی 
می کنند، صالحیت افرادی را که در هیئت های 
اجرایی تأیید شده اند نیز بررسی و درنهایت 
نتیجه آن را اعالم می کنند و ما نیز به متقاضیان 

و داوطلبان اعالم می کنیم.

بررسی مواضع و اقدامات فعاالن 2 جریان سیاسی کشور از شدت گرفتن فعالیت این 2 جریان حکایت دارد 

دغدغه ها و تالش های انتخاباتی متفاوت اصولگرایان و اصالح طلبان 
ــاه مــانــده بــه انتخابات مجلس،  حـــدود دو م
فعالیت های انتخاباتی دو جریان اصلی سیاسی 
کشور درحــالــی دنبال می شــود که هرکدام 
ــد.  دغدغه ها و مشکالت خــاص خــود را دارن
اصولگرایان در فکر تدوین یک فهرست متحد 
هستند که البته برخی پیش بینی می کنند 
محقق می شود و برخی پیش بینی می کنند 
محقق نمی شود؛ اصالح طلبان هم منتظرند تا 
ببینند نتیجه احراز صالحیت ها چه می شود تا 
پس از آن فهرست شان را نهایی کنند یا به شیوه 
سابق در شورای عالی اصالح طلبان یا در فرایند 
تــازه طراحی شده »سرا«.با این حال فعالیت 
های جدی هردو جریان نشان می دهد که آن ها 
در سودای ورود به بهارستان و به دست گرفتن 

سکان اداره قوه مقننه کشور هستند. 

ائتالف 	  در  کاندیداها  شناسایی  سامانه 
اصولگرایان به زودی معرفی می شود

در میان اصولگرایان، بحث بر سر چگونگی 
تدوین فهرست انتخاباتی است. دیروز محسن 
پیرهادی،  سخنگوی شورای ائتالف نیروهای 
انقالب اسالمی  از »سامانه« این شــورا برای 
»شناسایی کاندیداها« خبرداد و گفت که این 
سامانه به زودی معرفی می شــود. به گزارش 
تسنیم، وی اظهار کرد: سازوکار شورای ائتالف 
مبتنی بر شناسایی کاندیداها و تعیین نامزد 
نهایی است به طوری که این روند از پشت درهای 
بسته بیرون آمــده و مانند گذشته نیست.این 
شناسایی افراد برای حضور در لیست ابتدا از 
پایین به باال صورت می گیرد و از نظرات مردم در 
قالب مجامع عمومی آغاز می شود و در مراحل 

بعدی بنابر مقبولیت افراد انتخاب خواهند شد.

ــایــداری: معتقدیم تا 	  سخنگوی جبهه پ
جایی که ممکن است همه نیروهای انقالب 

باهم باشند
با ایــن حــال ظاهرا جبهه پــایــداری الاقــل فعال 
مسیر دیگری را دنبال می کند. دیــروز مجید 
متقی فر سخنگوی جبهه پایداری در گفت و گو 
با خبرگزاری میزان، با بیان این که معتقدیم 
تا جایی که ممکن است همه نیروهای انقالب 

باهم باشند، گفت: »جبهه پایداری مانند دیگر 
تشکل های ارزشــی و انقالبی وحدت را عامل 
اصلی موفقیت در انتخابات ۹۸ می داند، البته 
شرط رسیدن به وحدت را نیز عمل به الگوی 
معرفی شده جبهه پایداری در انتخابات پیش 
رو می دانیم.« به دلیل همین جمله آخر برخی 
ــران، پیش بینی می کنند که جبهه  تحلیل گ
پایداری با یک لیست مستقل از سایر اصولگرایان 

به انتخابات ورود کند.

فهرست بدون سرلیست؟	 
ــروز اخــتــالفــات میان  یکی از زمینه هـــای بـ
اصولگرایان، این پرسش است که چه کسی 
سرلیست اصولگرایان در تهران خواهد بود؟ 
درباره این موضوع ناصر ایمانی تحلیلگر اصولگرا 
مسئله جدیدی مطرح کرده و گفته ممکن است 
این فهرست سرلیست نداشته باشد تا اختالف ها 
کم شود: » این صحبت هست که عکس هیچ کس 
باالی لیست قرار نگیرد و اسامی براساس حروف 
الفبا منتشر شود یعنی هیچ عکسی باال نیاید که 

باعث اختالف نظر شود یا شائبه ای ایجاد کند.«

اصالح طلبان؛ اول تایید صالحیت سپس 	 
بستن فهرست انتخاباتی

بستن  دغدغه  اصولگرایان  که  حالی  در  امــا 
ــد، در جریان  فهرست انتخاباتی خــود را دارن
اصالح طلب، رایزنی و گفت و گوی چهره های 
شاخص این جریان با اعضای حقوقدان شورای 
ــاره نتایج  نگهبان حاکی از دغدغه  آن ها درب
بررسی صالحیت نامزدهای شــان اســت. در 
این بــاره حجت االســالم مجید انصاری چهره 
برجسته اصالح طلب به تابناک گفت: جریان 
اصالح طلب در یک بالتکلیفی و ابهام درخصوص 
تایید صالحیت ها به سر می برد ، چــون عدم 
تایید صالحیت چهره های مــورد وثــوق مردم 
منجر می شود تا احزاب و جریانات سیاسی از 
جمله اصالح طلبان از ورود به عرصه انتخابات 
خودداری کنند. همچنین ابراهیم امینی عضو 
هیئت رئیسه حزب اعتماد ملی به اعتماد آنالین 
گفت: اگر چهره های تاثیرگذار جریان اصالحات 
ایــن  بــار بتوانند مجوز حضور در انتخابات را 

بگیرند،  می توان امید داشت انتخاباتی پرشور 
رقم بخورد و در نتیجه مجلسی پویا تشکیل شود.

ــالح طــلــب با 	  ــ ــوی فــعــاالن اص ــ گــفــت وگ
حقوقدانان شورای نگهبان

به همین دلیل ظاهرا گفت و گوهایی میان 
ــا بــرخــی اعضای  چــهــره هــای اصـــالح طلب ب
حقوقدان شورای نگهبان در حال انجام است.
درایــن بــاره، حجت االســالم محسن رهامی از 
فعاالن سیاسی اصالح طلب گفت: »با خود آقای 
کدخدایی و تعدادی دیگر از اعضای محترم 
شورای نگهبان هم در تهران و هم در قم دیدار 
داشتم و دیدارها هم ادامه دارد.« همچنین دو 
روز پیش هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان 
شـــورای نگهبان در صفحه شخصی خــود در 
اینستاگرام از رفت و آمد برخی فعاالن جریان 
اصالح طلب از جمله محمدرضا عارف، مجید 
ــرازی به ایــن شورا  انصاری و محمدصادق خ
خبرداد و نوشت: »ما در شورای نگهبان همواره 
سعی بر اجرای ُمّر قانون داریم و جریانات سیاسی 
مختلف نیز در تــردد، تعامل و گفت وگو با این 
شورا هستند و البته شورای نگهبان هم گوشی 
شنوا برای شنیدن نظرات و دیدگاه ها دارد... 
تالش ما این است که نگذاریم حقی از کسی 
ضایع شود و خالف قانون عمل نشود. این مهم 

بدون یاری همه مردم و خصوصا فعاالن سیاسی 
محقق نخواهد شد.«  دراین باره روز گذشته، 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما این رفت 
و آمدها را »عــادی« دانست و  گفت: »احــزاب و 
گروه های سیاسی ســؤاالت و مطالبی دارنــد و 
برای این که ما بتوانیم نحوه کارمان را توضیح 
دهیم، تشریف می آوردند، ما هم از حضور افراد 
استقبال می کنیم و در هر بخشی از کارمان 
حاضریم که توضیحات الزم را، هم به داوطلبان و 
هم نمایندگان احزاب و گروه ها ارائه دهیم... ما 
باید پاسخ گوی سوال ها و ابهام های آنان باشیم.«

منتجب نیا: از هرکسی حمایت نمی کنیم	 
با این حال در جریان اصــالح طلب یک هدف 
ظاهرا نهایی شده و آن این که این جریان با یک 
لیست از فعاالن واقعا اصــالح طلب به میدان 
خواهد آمد و بنا ندارد به کسانی که نزدیک به 
جریان اصالح طلب هستند، میدان بدهد. به 
ــزارش ایسنا در ایــن زمینه ،حجت االســالم  گ
رسول منتجب نیا دبیرکل حزب اصالح طلب 
جمهوریت ایــران اسالمی گفت: حمایت ما از 
داوطلبان انتخابات مجلس این گونه نیست که ما 
از هرکس که خود را اصالح طلب معرفی کرد یا در 

این ایام به ما نزدیک شد، حمایت کنیم.

 واکنش ها به پیشنهاد عباس عبدی 
برای استعفای روحانی 

 برخی تحلیل گران پیشنهاد استعفای رئیس جمهور را همراهی 
 با مخالفانش می دانند، برخی آن را نتیجه پیشنهاد کارشناسان ۲ روزه 

و برخی هم آن را در امتداد »لبنانیزه« کردن ایران تحلیل کرده اند 

ــالح طلب به  پیشنهاد عباس عبدی تحلیلگر اص
رئیس جمهور برای »استعفا« و برگزاری انتخابات 
زودهنگام ریاست جمهوری با واکنش های مختلفی 
در میان چهره های اصولگرا و اصــالح طلب رو به 
رو شد تاجایی که حتی اکبر ترکان از چهره های 
نزدیک به روحانی این پیشنهاد را پیشنهاد »تندروها 
و کارشناسان دوروزه« دانست.  »عباس عبدی« روز 
گذشته در گفت و گو با هفته نامه صدا، ایده خود را 
درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 
مطرح کرد و مدعی شد: »این موضوعی نیست که فقط 
من آن را مطرح کنم. برخی از وزیران هم به این نتیجه 
رسیده اند که با ادامــه این حد از تنش دیگر، کاری 
نمی شود کرد. شنیده ام که معاون اول رئیس جمهور 
ــت.« به  هــم، کم وبیش به چنین فکری رسیده اس
گــزارش فــرارو، البته پیشنهاد عباس عبدی پیشتر 
توسط سعید حجاریان دیگر سیاستمدار اصالح طلب 
مطرح شده بود. پیشنهاد عباس عبدی با واکنش های 
زیــادی در فضای سیاسی و رسانه ها  روبــه رو شده 
است.این پیشنهاد در جریان اصالح طلب مخالفان 
مشهوری دارد. عبدا...رمضان زاده سخنگوی دولت 
اصالحات و از اعضای شاخص اصالح طلبان معتقد 
است "استعفای روحانی" همراهی با "اقتدارگرایان" 
است:»درست است که از روحانی ناراحتیم و به او 
انتقاد داریم و حتی بعضی از رای دادن به او پشیمانیم، 
اما این دلیل همراهی ما با اقتدارگرایان حاکم بر دولت 
موازی پنهان نمی شود، اتفاقا زاویه ما با روحانی به 
دلیل سکوت و گاه همراهی او با آن اردوگاه و تخلف 
از وعــده مقابله با آنــان اســت.« صــادق زیباکالم هم 
مخالف دیدگاه عباس عبدی برای استعفای روحانی 
است. به عقیده او با برگزاری انتخابات زودرس شرایط 
عوض نخواهد شد و فردی »تندرو تر« از احمدی نژاد 
رئیس جمهور خواهد شد. اما شاید در این زمینه 
بتوان تندترین واکنش به پیشنهاد عباس عبدی را 
اظهارنظر اکبر ترکان مشاور عالی پیشین رئیس 
جمهورو از چهره های نزدیک به او دانست: »...عده ای 
این روزها در فضای مجازی پیدا شده اند که به نظرم از 
تخم مرغ شانسی درآمده اند... حرف های افراد معتبر 

شناخته شــده ای را که در این حوزه تخصص کافی 
دارند مورد توجه قرار دهید نه کارشناسان دوروزه 
را«. به گزارش انصاف نیوز، وی در پاسخ به این پرسش 
که برخی تحلیل شان این است که رئیس جمهور با 
استعفا می تواند سرمایه  اجتماعی جمع کند گفت: 
»غلط زیادی می کنند...این خط مشی آمریکاست؛ 
در جاهای دیگر پیاده کرده و در کشور ما هم دارد 
تالش خود را می کند که پیاده کند.« فعاالن سیاسی 
اصولگرا نیز با این پیشنهاد مخالف هستند.  عبدا... 
گنجی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای »جــوان« 
در توئیتر خود نوشت: »استعفای روحانی مطالبه 
انقالبیون نیست.اگر مردم رای دهنده به مزایا و معایب 
دولت ناشی از رای خود برسند در انتخاب بعدی ریل 
را عوض می کنند.تغییر مردم ساالری باید این گونه 
محقق شود.انقالبیون به دنبال قهرمان سازی از  
بازندگان نیستند.علت اصرار همراهان روحانی بر 
استعفا فاصله گذاری تصنعی است«. مهدی محمدی، 
تحلیلگر اصولگرا معتقد است که روحانی می داند 
»استعفا در این زمان، بخشی از عملیات براندازی 
است و بی عقوبت نمی ماند. هدف ویرانی طلبان از 
این بحث هم فقط نپذیرفتن مسئولیت وضع فاجعه 
بار موجود در آستانه انتخابات است که آن را هم به 
کاهدان زده اند.« اما کمیل خجسته فعال رسانه ای 
اصولگرا در یادداشتی ابعاد دیگری از این شرایطی را 
که در آن رئیس جمهور استعفا کند یا استیضاح شود و 
کنار رود   در صفحه اینستاگرامش مطرح کرده است: 
»فرض کنیم امسال،سال ۹۸ نبودو سال ۹۱ بود. 
همین داستان را عده ای دنبال کرده بودند و حتی 
درون مجلس پیگیرش بودند. فرض کنیم حرف آن 
ها محقق می شد. رئیس جمهور بعدی که بود؟ آقای 
حسن روحانی. همان شخصی که االن عده ای حرف 
از استیضاحش می زنند و البته عده ای هم نمی زنند. 
این چرخه ای  است که پایان ندارد. یک رئیس جمهور 
سه سال، بعدی دو سال، آن یکی چند ماه و... این 
ــران اســت. کشوری بدون  خط "لبنانیزه" شدن ای
مدیر و رها و مردمی سرگردان و عروس خاورمیانه ای 

بدون دفاع.«
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از میان خبرهاجامعه سنگینی یک سوم هزینه های درمان بر دوش مردم
 وزارت بهداشت می گوید سهم پرداختی  باید 15 درصد باشد، در حالی که اکنون  32.5 درصد هزینه ها ازجیب  مردم می رود

گروه اجتماعی- احتماال یکی از آرزوهــای 
ــان و  ــرانــی بهبود وضعیت حـــوزه درمـ هــر ای
ــه  ســامــت اســـت؛ از هزینه هــا تــا نــحــوه ارائ
 خدمات به ویژه در بخش ها و مراکز دولتی.

چالش هزینه های بــاالی درمــان آن طور که 
وزارت بهداشت اعام می کند هنوز تا وضعیت 
مطلوب فاصله دارد. هم اکنون 32.5درصد 
ــردم پرداخت  ــان از جیب م هزینه هــای درم
می شود در حالی که وزارت بهداشت، خود 
اعــام می کند ایــن عــدد در نهایت باید 15 
درصد باشد. بماند که در کشورهای پیشرفته 
این عدد حدود 10 و 11 درصد است. در بخش 
خدمات که الزم نیست بگویم؛ متاسفانه همه 
ما بارها و بارها از نحوه خدمات دهی بخش 
های درمانی دلمان گرفته است و کاری هم 
از دستمان بر نمی آید.همین چند شب قبل 
خودم برخورد نامناسب، خسته وعصبی یک 
پزشک را دیــدم که البته کــاری هم از دستم 
برنیامد. یا این دو مخاطب روزنامه خراسان که 

درد دلشان را برای ما ارسال کرده اند: 
ــدان پزشکی از  - به یک بدبختی شماره دن
درمانگاه عشرت آباد بیمه تامین اجتماعی 
گرفتم حاال که رفتم میگه مواد سفید نداریم 
برای پر کــردن. آخه یکی نیست روی همین 
تامین یک نظارت داشته باشه ببینه چه کار 

می کنه!
ــرای  ــی کــنــد. ب ــم درد م ــدان -چــنــد روزه دن
ــدان پزشکی  به کلینیک دن و ترمیم  معاینه 

ــدان که 1.5  ــان یک دن رفتم. از هزینه درم
ــودم درد گرفت.  میلیون می شــد، تمام وج
 آن چه اکنون مورد بررسی و دقت این گزارش 
است، موضوع اول یعنی سهم پرداختی مردم 
از هزینه های درمان است، با وجود افزایش 
و  داخلی  ناخالص  تولید  از  سامت  بودجه 
اجرای طرح تحول سامت اما بازهم 32.5 
درصد هزینه های درمان توسط مردم و از جیب 

آن ها پرداخت می شود. 

 مطلوب چیست؟80 درصد دولت        
و 15  درصد مردم 

این که دقیقا وضعیت مطلوب و سهم پرداختی 
ها چگونه باید باشد، ایرج حریرچی معاون کل 
وزارت بهداشت دو روز قبل درباره آن این طور 
گفت: اصل سهم پرداختی مردم برای هزینه 
های درمان  باید به این صورت باشد که دولت 

و بیمه ها باید بین ۷۸ تا ۸0 درصد پرداختی 
داشته باشند، 15 تا 1۷ درصد مردم و بقیه 
را بیمه های تکمیلی بپردازند. اما در شرایط 
کنونی، سهم پرداختی مردم همچنان، 32.5 
درصد است.البته افق نگاه مسئوالن کشور 
همیشه مطلوب بوده است اگرچه گاهی رویایی 
به نظر می رســد، مثل این جمله مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی کشور که مرداد 94 
به ایرنا گفته بود: »هزینه های پرداختی مردم 
در بخش درمان 50 درصد بود که با تاش های 
ــردم در بخش های  ــت سهم پرداختی م دول
ــد کاهش یافت اما  ــدود 5 درص دولتی به ح
پرداختی  سهم  کشور  برنامه های  براساس 
مردم باید به کمتر از یک درصد برسد.«برای 
این که وضعیت خودمان و کشورهای دیگر را 
مقایسه کنیم که در چه موقعیتی هستیم به آمار 
مشاور وزیر بهداشت در دوره دولت دهم رجوع 
می کنیم. آن موقع سهم پرداختی ایرانی ها از 

هزینه های درمان 40 درصد بوده است:

سهم سالمت کشور از GDPچقدر است؟       
هم اکنون وضعیت سرانه بهداشت و سامت 
و البته تمامی موضوعات همچون آمــوزش، 
پژوهش و... کشورها با میزان سهم بودجه آن 
از GDP یا همان بودجه تولید ناخالص داخلی 

سنجیده می شود.  بنابراین سهم سامت از 
تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های 
می شود  محسوب  کشورها  توسعه نیافتگی 
و به نوعی این شاخص بیانگر میزان توجه به 
بخش سامت است.متوسط سهم هزینه های 
ســامــت از )GDPکـــشـــور( تولید ناخالص 
داخلی کشور در 10 سال بررسی شده )بین 
ســال هــای ۸1 تا 90 (بــا رونــد تقریبا ثابت، 
ــوده اســت که طبق گفته وزیر  ــد ب 5.۸ درص
سابق بهداشت این رقم اکنون یه حدود 6.5 
تا ۷ درصــد رسیده اســت. )البته منابع غیر 
 رسمی اعــداد کمتری را روایــت می کنند(
چندان  نباید  نیز  کشورمان  جهانی  رتبه  به 
افتخار کنیم، چون امینی فر عضو کمیسیون 
ملت  خانه  به  قبل  چندی  مجلس  بهداشت 
چنین گفته است:  »دربخش دولتی همچنان 
به لحاظ سهم سامت از تولید ناخالص ملی در 
میان کشورهای جهان رتبه کشور قابل قبول 

نیست و درجایگاه ۸9 قرار داریم.«
اما خوب است این شاخص را در چند کشور 

دیگر هم بررسی کنیم:

این بودجه های انقباضی!       
همه این آمارها در شرایطی است که به نظر با 
بودجه های انقباضی دولت و مجلس در سال 
های اخیر چندان نباید انتظار افزایش یک باره 
اعتبارات بخش سامت و درمــان را داشت. 
اگرچه دولت در بخش پوشش بیمه ای تاش 
کرده است دایره بیمه نشدگان را در طرح بیمه 
اجباری وسیع کند اما تمامی این طرح ها در 
گروی اجرای صحیح طرح هاست و البته مهم 
تر از همه گسترش فرهنگ »خدمت خالصانه« 
به مردم است که این مهم اکنون به عنوان یک 
چالش و گاهی یک حلقه مفقوده در بدنه درمان 

کشور مشاهده می شود.

توضیح وزیر آموزش و پرورش 
درباره کیک های آلوده به قرص

وزیر آمــوزش و پــرورش دربــاره وجود کیک های 
مشکوک و آلوده به قرص در مدارس توضیحاتی 
ــزارش ایسنا، حاجی میرزایی  ــه کرد.به گ ارائ
دیروز در حاشیه مراسم تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برتر دانش آموزی که در دبیرستان نمونه 
دولتی منطقه 2 آموزش و پرورش برگزار شد، در 
این باره اظهار کرد: این کیک ها لزوما در مدرسه 
یافت نشده و در برخی استان ها داخل بعضی 
از کیک ها قرص هایی قرار داده شده است که 
بررسی ها نشان می دهد این کار در فرایند تولید 
اتفاق نیفتاده است.وی افزود: این قرص ها تغییر 
شکل و رنگ نداشته ، بنابراین در فرایند تولید 
وارد کیک ها نشده است و با توجه به این شرایط 
توصیه ما به همه مدارس این است که بوفه های 
مدارس منحصرا از مراکز رسمی توزیع، اقام 

مورد نیاز دانش آموزان را خریداری کنند. 

9 شکایت درباره کیک های آلوده در بوشهر       
معاون امــور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر نیز دیــروز به ایرنا گفت: تاکنون 9 فقره 
شکایت درباره کیک های آلوده به قرص به این 

معاونت اعام شده که در حال بررسی هستیم.
عبدالمحمد خــواجــه ئــیــان افــــزود: بــراســاس 
گزارش های دریافتی، از این شمار هشت شکایت به 
محل خرید اشاره شده بود که بررسی های بیشتری 
از فروشگاه های گزارش شده انجام شد اما مورد 
دیگری پیدا نشد.وی ادامه داد: تاکنون موردی از 
مصرف یا مسمومیت با خوردن کیک های آلوده به 
قرص در این استان گزارش نشده است  اما با وجود 
این سامتی مردم برای ما مهم است به همین دلیل 

گشت زنی ها همچنان ادامه دارد.

نسل چهارم روبات سورنا رونمایی شد

نسل چهارم روبات »سورنا« که یکی از طرح های 
کــان معاونت علمی به شمار می رود، امــروز 
رونمایی شد.به گزارش مهر، این روبات 1۷0 
سانتی متری و ۷0 کیلوگرمی توانایی راه رفتن با 
سرعت 0.۷ کیلومتر بر ساعت را دارد و می تواند 
درجا دور بزند. این روبات، توانایی حرکت آناین 
به جوانب را دارد و دنده عقب نیز حرکت می کند.
همچنین این روبــات انسان نما می تواند روی 
سطوح ناهموار حرکت کند و تعادل خود را در 
صورت بروز اغتشاش بازیابی کند. از دیگر توانایی 
های سورنا می توان به توانایی شوت زدن، انجام 
حرکات متنوع دلخواه چون دست دادن و ادای 
احترام و جابه جایی و بلند کــردن اشیا اشــاره 
کرد. این روبات توانایی تشخیص 100 فرمان 
صوتی و توانایی های گفتاری و شنیداری را دارد.
این روبــات با همکاری محققان دانشگاه های 
امیرکبیر، شریف و خواجه نصیر در دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران به نتیجه رسیده است.
قابلیت پاسخ گویی به صورت تبدیل متن به گفتار، 
توانایی بینایی و قابلیت تشخیص 100 شیء 

مختلف از دیگر توانایی های این روبات است.

قرائتی: برای خنده جامعه 
برنامه ریزی کنیم

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان این که جامعه 
به خنده و گریه نیاز دارد، اظهار کرد: ایام محرم 
گریه داریــم ولــی فکری به حــال خنده جامعه 
نکرده ایم.به گزارش ایرنا، حجت االسام محسن 
قرائتی دیروز در دیدار با مربیان قرآنی دزفول 
با تاکید بر گفتن نکات شیرین اسام به جوانان 
افزود: جوانان نیاز به خندیدن دارند ولی وقتی 
می بینند ما فقط به آن ها گریه تحویل می دهیم، 
کمتر به سراغ مساجد می روند.وی از دانشجویان 
خواست هرگز به آن چه در دانشگاه ها تدریس 
می شود، قانع نشوند و خود به دنبال کسب علم 
بیشتر بروند.وی با انتقاد از سیاه پوش بودن زنان 
در حوزه های علمیه اظهار کرد: گاهی اوقات بیش 
از اسام مسلمانیم؛ وقتی هیچ مردی در حوزه 
علمیه وجود ندارد نیازی به سیاه پوش کردن و 

حجاب کامل زنان در این مکان ها نیست.

ثبت جهانی موکب های پیاده روی 
اربعین در یونسکو

رئیس سازمان توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، 
سیاحتی و زیارتی ایران و عراق از ثبت جهانی 
موکب های پیاده روی اربعین حسینی در سازمان 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
خبر داد. به گزارش مهر، حسن پارک همچنین 
در بیانیه ای این توفیق را به رهبر معظم انقاب 

تبریک گفت. 

»آلودگی هوا« ششمین عامل 
مرگ و میر در دنیا

معاون وزیر بهداشت، آلودگی هوا را ششمین 
ــن عــلــت مـــرگ در  ــی عــامــل مـــرگ و مــیــر و دوم
بیماری های غیرواگیر دنیا اعام کرد.به گزارش 
فارس، رئیسی افزود: طبق آمار سازمان بهداشت 
جهانی ساالنه هفت میلیون انسان بر اثر آلودگی 
هوا در دنیا می میرند که نشان دهنده وسعت 
درگیری کشورها با این موضوع و اهمیت توجه 
به آن  اســت .وی افــزود: نگرانی شدید سازمان 
بهداشت جهانی، اثر آلودگی هوا بر کودکان به 

عنوان آینده سازان و مولدان جامعه فرداست.

عضو کمیسیون بهداشت در گفت وگو با خراسان مطرح کرد:
راهکارهای کاهش هزینه های پرداختی از جیب مردم

محمد اکبری- بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درگفت وگو با خراسان 
اظهار کرد: سهم پرداختی مردم از هزینه های درمان سر درازی دارد به طوری که در برنامه های 
چهارم و پنجم برگرفته از تاکیدرهبرانقاب مبنی براین که دغدغه بیمار صرفا باید بیماری باشد 
نه هزینه، در مجلس هشتم تصمیماتی گرفته شد. با تصمیم قانون گذاران در آن زمان  تاش 
شد شرایطی پیش آید که در درمان سرپایی و داروخانه ها معیارهایی  چون پرداخت کمتراز  30 
درصد برای مردم و  ۷0 درصد برای بیمه ها انجام شود ولی عما این اتفاق نیفتاد تا پرداخت 
مردم را کم کنند و سهمی که باید بیمه ها پرداخت کنند باال برود.نماینده خلخال گفت: هم 
اکنون مجلس برای کاهش هزینه های مردم باید مجریان را ملزم به اجرای قانون برنامه ششم 
کند چرا که این موضوع می تواند کمک مردم باشد.وی با تاکید براین که قبول داریم آن چه 
مردم از جیب خود هزینه می کنند زیاد است، اشاره کرد: پرونده الکترونیکی و راهنمای بالینی 
از جمله مواردی است که در برنامه ششم مد نظر قرار گرفته.خالقی یادآورشد: به نظر ما خیلی 
از نسخه ها باید کنترل شود و انجمن های پزشکی باید در این زمینه ورود کنند.وی گفت: 
موضوع راهنمای بالینی مسئله مهمی است که باعث کاهش هزینه ها می شود و براساس آن 
قرار نیست یک فرد به مراکز درمانی مراجعه کند تا گران ترین داروها را برایش بنویسند یا هزینه 
بی دلیل رادیولوژی، سی تی اسکن و ام آرآی به بیمار تحمیل شود.خالقی گفت: شرایطی که 
اکنون در زمینه رادیولوژی، سی تی اسکن و ام آرآی کشور ما دیده می شود،  در هیچ کجای دنیا 
وجود ندارد. این کمیت زیاد نشان از بی سروسامان بودن آن دارد. بنابراین خیلی از هزینه ها با 
نظارت برنسخه ها کاهش می یابد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: 
در خصوص وضعیت بیمه ها هم باید گفت که وضعیت به صورتی است که به میزان درصدهایی 

که ازکارفرمایان برای بیمه کارگران گرفته می شود، تسهیات ارائه می شود. 

مهم ترین نکات

شــــاخــــص بـــودجـــه کشور
GDP سالمت از

16.4 درصدآمریکا
11.4 درصد کانادا

 11.1 درصدسوئیس - هلند

میزان پرداختی مردمکشور

15 درصدترکیه
39 درصدعراق

۷0 درصدافغانستان
11 درصدآمریکا
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مهران احمدی که اکنون دو فیلم 
»لیالج« ساخته داریــوش یاری 
و »مطرب« اثر محسن کیایی را 
روی پرده سینما در حال اکران 
دارد، به زودی با فیلم »زیرنظر« 

ساخته مجید صالحی هم روی پرده دیده می شود.

بهاره رهنما با مستند »صدام کن 
مامان« در مقام کــارگــردان در 
بخش خارج از مسابقه جشنواره 
سینماحقیقت حضور دارد. این 
مستند درباره مادرانی  است که 

آرزو دارند بچه دار شوند اما فرزندی ندارند.

ــاره علت  ــ ــاز درب ــرب کامبیز دی
»دست  مسابقه  در  حضورش 
فــرمــون« بــه عــنــوان مــجــری، با 
اشاره به عالقه اش به رانندگی 
و موتورسواری، گفته است که 

در این مسابقه نقش یک مجری را بازی می کند.

ــا تـــیـــرانـــداز بـــه جمع  ــم ــی س
بازیگرانی که در مسابقه »شام 
ایرانی 2« اثر سعید ابوطالب 
حضور دارند، اضافه شده است. 
ــزون بــر بــازیــگــران ایــرانــی،  افـ
تعدادی از بازیگران ترکیه ای و لبنانی نیز در 

مسابقه حضور خواهند داشت.

اکبر زنجانپور امروز در پردیس 
ملت، در مراسم اکران مردمی 
داستان«،  »آخرین  پویانمایی 
ــر فعالیت  ــم بـــه پـــاس یـــک ع
ــورد تجلیل  ــ ــری اش، مـ ــ ــن ــ ه

قرار می گیرد. او در این پویانمایی سینمایی، 
صداپیشه شخصیت »کاوه« است.

چهره ها و خبر ها تلویزیون

گوهر خیراندیش فیلم »مشت 
ــی مهدی  ــردان ــارگ آخـــر« بــه ک
فخیم زاده را در نوبت اکــران 
دارد. داستان این فیلم درباره 
ورزشــکــاری که پیر شده است 
ــران، درگیر  و پــس از بازگشت فــرزنــدش بــه ایـ

ماجراهایی می شود.

علیخانی: استعدادیابی زیاد 
شود، »عصر جدید« را رها می کنم

احسان علیخانی طراح و مجری »عصر جدید« 
درباره افزایش ساخت مسابقه های استعدادیابی 

اظهارنظر کرد.
علیخانی در گفت وگو با مهر در این باره گفت: 
»دوســتــی به من گفت چــرا »مــاه عسل« را رها 
کـــردی؟ گفتم ایــن قــدر برنامه های مشابه و 
خــرده مشابه »مــاه عسل« زیــاد شد که به نظرم 
ذائقه مخاطب داشت پر می شد و درواقع سرریز 
می شد. پرسید »عصر جدید« را کی رها می کنی؟ 
که جواب دادم وقتی تلنت شو در تلویزیون زیاد 
شود. معمواًل وقتی کاری در تلویزیون می گیرد، 
مشابه شاکله آن زیــاد رخ می دهد ولی »عصر 

جدید« خیلی کار سختی است.«
علیخانی در پایان درباره این شایعه که شنیده 
ــن برنامه  ــت بــرخــی از هنرمندان ای ــده اس ش
ــادی بـــرای حــضــور در دیگر  دســتــمــزدهــای زیـ
برنامه های تلویزیونی درخواست می کنند هم 
گفت: »من اطالعی ندارم، ولی یکی از دالیلی 
که این برنامه ساخته شد،  برای این بود که این 
بچه ها استعدادهایشان دیده شود، بروند کار 
کنند و اتفاقًا پول دربیاورند. این که خودشان 
چقدر عدالت داشته باشند و منصف باشند دیگر 
دست خودشان است. من خیلی در جریان کم و 

کیف ماجرا نیستم.«

 پخش سریال آلمانی جدید
 از تلویزیون

 2۰۱۷ سریال خارجی »تحت نظر« محصول 
آلمان از 24 آذر روی آنتن شبکه 4 سیما می رود.
به گزارش تسنیم، سریال خارجی »تحت نظر« 
سریال دراماتیک، مهیج و محصول کشور آلمان 
ِبرنهارد  و  شوایگهوفر  ماتیاس  به کارگردانی 
جسپر اســت که بــرای اولین بــار از رسانه ملی 
پخش مــی شــود. ایــن ســریــال اولــیــن محصول 
سرویس استریم آمازون پرایم است که در آلمان 
ــازون، توزیع جهانی شده  ساخته و توسط آمـ
اســت. »تحت نظر« تاکنون برنده یک جایزه و 
نامزد دریافت سه جایزه معتبر دیگر از جشن های 
بین المللی تلویزیون شــده اســت. در خالصه 
ــاس فرانکی«  ــوک ــن ســریــال آمـــده اســـت: »ل ای
است.  جنایت  و  جــرم  سایبری  حمله  قربانی 
تمام پروفایل ها و اطالعات شخصی او در وب و 
رسانه های اجتماعی هک و او در کشورهای اکو، 
متهم به تروریست بودن شده است. »لوکاس« 
در تالش است تا بی گناهی خود را ثابت کند 
و بفهمد چه کسی پشت این حمالت سایبری 
اســت، در نهایت پی می برد که این جنایت در 
بیش از 2۰۰ کشور جهان در حال وقوع است 
 ۱2 )مجموعا  فصل  دو  در  »تحت نظر«   . و... 
قسمت( از یک شنبه 24 آذر هر شب ساعت 24 

پخش و روز بعد ساعت ۱8 بازپخش می شود.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مائده کاشیان – همان طــور کــه بعضی از 
بازیگران، وارد عرصه خوانندگی می شوند، 
به  می گیرند  تصمیم  هم  خواننده ها  گاهی 
واسطه تلویزیون، سینما، تئاتر یا نمایش خانگی، 
بازیگری را تجربه کنند. این تجربه جدید، گاهی 
موفق است، گاهی هم شکست می خورد و به 
صورت جدی ادامــه نمی یابد. هومن شاهی 
)گامنو(، امید نعمتی، کاوه آفاق، فرزاد فرزین 
و محمدرضا عیوضی، پنج خواننده ای هستند 
که در ماه های اخیر، برای اولین یا چندمین 
بار با تلویزیون، سینما، نمایش خانگی و تئاتر 
بازیگری را تجربه کرده اند. به بهانه پخش اولین 
قسمت سریال »زیــر همکف« با بــازی گامنو، 

درباره این خواننده ها نوشته ایم.

هومن شاهی )گامنو(
سریال   زیر همکف

هومن شاهی مــعــروف بــه »گــامــنــو«، پیشتر 
موسیقی  زیرزمینی  خواننده  یک  عنوان  به 
هیپ هاپ شناخته می شد  تا این که پخش 
صدایش در برنامه پرمخاطب »خندوانه« باعث 
شد، به مخاطبان معرفی شود. البته ابتدا نامی 
از هومن شاهی در برنامه برده نمی شد و خود او 
هم در تلویزیون دیده نمی شد اما پس از مدتی، 
نام این خواننده در تیتراژ »خندوانه« آمد و بعدتر 
تیتراژ دو مسابقه »خانه ما« و »کودک شو« را 
هم خواند. گامنو سال گذشته در »خندوانه« و 
»کودک شو« قطعاتی را هم اجرا کرد و نسبت به 
قبل بیشتر شناخته شد. او اولین بار سال 96، 
بازیگری را با تئاتر »شرقی غمگین« تجربه کرد 
و در این نمایش با سجاد افشاریان همبازی شد. 

شاهی پس از این تئاتر، در سریال »گلشیفته« 
ساخته بهروز شعیبی بازی کرد. او بازیگری را با 
نقش اصلی سریال »زیر همکف« که جمعه شب 
آغاز شد، ادامه داد و حاال اولین حضور در قاب 
تلویزیون را به عنوان بازیگر تجربه می کند. 
او در ایــن ســریــال نقش دام پزشکی بــه نام 
»فرید« را بازی می کند که در آستانه ازدواج 
و با مشکالت اقتصادی درگیر است. سریال 
طنز »زیر همکف« با روحیه ای که مخاطبان و 
هوادارانش از او سراغ دارنــد، سازگار است. 
برای قضاوت درباره کیفیت بازی او اما، باید تا 

پخش چند قسمت از سریال صبر کرد.

فرزاد فرزین
سریال مانکن

فــرزاد فرزین هم جزو خوانندگانی است که 
تجربه هایش در زمینه بازیگری به سال ها قبل 
برمی گردد. او در ابتدای آغاز فعالیت خود در 
عرصه خوانندگی، سال 85 با فیلم »پسران 
ــاری زاده وارد  آجــری« به کارگردانی مجید ق
سینما شد و پس از آن در فیلم هایی مانند 
»کنسرت روی آب« و »ســگ هــای پوشالی« 
ایفای نقش کرد. فرزین در سال های اخیر با 
ایفای نقش در سریال های نمایش خانگی، 
حضور خود در عرصه بازیگری را حفظ کرده 
اســت. او ســال 95 در نقش یک کالهبردار 
که هویت فرزاد فرزین را جعل کرده بود، در 
مجموعه »عاشقانه« بازی کرد و اکنون با سریال 
»مانکن« در نمایش خانگی حضور دارد. فرزین 
در عرصه بازیگری چندان موفق نبوده و نزد 
مردم به عنوان خواننده پذیرفته شده است نه 

یک خواننده و بازیگر.

امید نعمتی
فیلم دست انداز

امید نعمتی خواننده موسیقی تلفیقی، جزو 
خواننده هایی است که به تازگی وارد عرصه 
ــت. او برخالف  ــده اس بازیگری و سینما ش
دیگر خوانندگان، ورود بسیار بی سروصدایی 
خود  حضور  اولین  در  و  داشته  بازیگری  به 
در سینما، در یک فیلم طنز با کمال تبریزی 
ــه نــام  ــن فــیــلــم ب ــت. ایـ ــ ــرده اس ــ هــمــکــاری ک
»دست انداز« این روزها در مرحله فیلم برداری 
ــا نونهالی و هدی  اســت و رضــا کیانیان، روی
زین العابدین دیگر بازیگران آن هستند. اگر این 
فیلم به جشنواره فجر راه یابد، اولین حضور او 
در سینما، حسابی زیر ذره بین منتقدان و عالقه 

مندان به سینما خواهد رفت.

کاوه آفاق
فیلم  المینور و تئاتر  راه پله 

کاوه آفاق خواننده موسیقی راک، به تازگی 
حضور پررنگی در عرصه بازیگری داشته است. 

اواخر شهریور خبر رسید که او به جمع بازیگران 
یعنی  مهرجویی  داریـــوش  فیلم  جدیدترین 
»المینور« که فضای آن کامال با موسیقی و 
نوازندگی مرتبط است، اضافه شده و اکنون 
ــال اجـــرای نمایش  روی صحنه تئاتر در ح
»راه پله« به کارگردانی سپیده میرحسینی 
است. »المینور« اولین تجربه حضور آفاق در 
سینماست اما او پیش  از ایــن ، تجربیاتی در 
زمینه اجرای تئاتر داشته است. این خواننده 
سال 9۱ برای اولین بار به روی صحنه تئاتر 
ــت بلوط« را اجــرا کرد.  رفــت و نمایش »درخ
پس از آن هم اردیبهشت سال 92، در تئاتر 
با  و  کــرد  نقش  ایفای  خاکستری«  »نمایش 
محمدرضا علیمردانی همبازی شد. بازی او 
در این دو نمایش، مورد استقبال تماشاگران و 

هوادارانش هم قرار گرفت.

محمدرضا عیوضی
تئاتر اتاق پرو

مدت زیادی نیست که محمدرضا عیوضی هم 
پا به دنیای بازیگری گذاشته است. عیوضی که 
از خوانندگان قدیمی موسیقی پاپ به حساب 
می آید و بارها درخصوص فضای موسیقی پاپ 
امروز گالیه و انتقاد کرده است، خرداد امسال 
در نمایش »به وقت پازولینی« به کارگردانی 
آرش سنجابی ایفای نقش کرده  و از ۱2 آذر هم 
برای بازی در نمایش »اتاق پرو« به کارگردانی 
نغمه نــوذری روی صحنه تئاتر رفته است. او 
تا ۱5 دی مشغول اجرای این نمایش خواهد 
بود و طبق گفته خودش تئاتر دیگری از او هم 

در راه است.

اجتماع خواننده ها در مسیر هنرپیشگی
آیا ورود 5 خواننده به تلویزیون، سینما و نمایش خانگی به موفقیت آن ها در بازیگری می انجامد؟
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عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس: مسئولیت حمایت 
از دولت را بپذیریم

رای دهندگان: دقیقا! مثل ما که مسئولیت 
حمایت از شما رو پذیرفتیم!

وزیر صنعت: قیمت خودرو از سوی خودروسازان به هیچ 
عنوان افزایش پیدا نکرده است

دارکوب: پس البد  از سوی خودروخریداران 
افزایش پیدا کرده؟!

وزیر ارتباطات: هیچ سورپرایزی بهتر از گام برداشتن برای 
سالمتی مردم نیست

دارکوب: مهندس دیگه داری فاتحه معنی 
کلمه سورپرایز رو می خونی ها!

وزیر مسکن: ۴۰ درصد از ثبت نام کنندگان مسکن ملی، 
مشمول این طرح نمی شوند

دارکوب: 60 درصد دیگه هم پول شون به 
سپرده گذاریش نمی رسه!

تیتر روز

سخنگوی دولت: اشتباه کردیم، باید واقعیت های تحریم 
را به مردم می گفتیم

مردم: شنیدن کی بود مانند دیدن!

 

فیلم مصاحبه ای از یک مجری تلویزیون منتشر شده که به گفته 
خودش پنج سال است هفته ای چند روز آنتن زنده را در اختیار دارد 
)هرچند بنده یک دقیقه اش را هم ندیده ام و ایشان را نمی شناسم 
که خب خاموش بودن تلویزیون در بیشتر ساعات هفته هم در این 
نشناختن بی تاثیر نیست!( در این فیلم خالصه حرف های خانم 
مجری این است که مجریان صبح با خود برنامه می ریزند که امروز 
چه بگویند و میز را چپه کنند و پای شان به هم گره بخورد و صندلی 
بشکند و گربه بیاید توی استودیو و خالصه کاری کنند تا فیلم شان 
در فضای مجازی بچرخد که بعدا مشهور شوند و آنتن ساعت بهتری 
بهشان بدهند و ارتقا بگیرند. هرچه باشد، شنیدن این که مجری ها 
با برنامه جلوی دوربین می آیند خوشحال کننده است، چون تا 
قبل از این فکر می کردیم این عزیزان تا از خواب بیدار می شوند 
می آیند جلوی دوربین و همان جا هرچه را به دهن و ذهن شان 
می رسد می گویند! نکته جالب دیگر این است که خوشبختانه 
حتی صداوسیما هم به این نتیجه رسیده که باید از راه شبکه های 
اجتماعی برای خودش بیننده جورکند و کار برعکس شده که الزم 

نیست بقیه برای معروف شدن دست به دامن تلویزیون شوند.
حال که ترفند دیده شدن لو رفته است، بد نیست دوستانی که در 
صداوسیما برنامه دارند چند راه مطمئن ترش را تست کنند، به 
امتحانش می ارزد.مثال  فحش دادن به هرچه فیلم روی پرده است 
و فیلم ساز و بیننده و سایر عواملش توسط کارشناس برنامه، تا هم 
مخاطبان سینما باال روند و هم بینندگان با اسم و قیافه تان آشنا شوند 
و معروف شوید! درآوردن حرص بینندگان توسط مجریان با گفتن 
جمالتی که مطمئن هستید لج شان درمی آید و بعد هم رو به دوربین 
لبخند بزنید. تضمینی یک ساعت بعد فیلم تان دست به دست 
می شود! یکی دیگر هم این که مسابقات ورزشی را طوری گزارش 
کنید که بینندگان و شنوندگان آرزو کنند رادیو و تلویزیون شان 

بسوزد که در این صورت بی برو برگرد معروف خواهید شد!

مجری میزشکن یا گربه ترس؟!

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

دی روزنامه 

زمین و زمان دود!
زمین را بنگری و آسمان دود
سر و روی همه اطرافیان دود

نفس کم آمد و شش ها شده شوک 
زمان که هیچ، حتی در مکان دود

نه تنها مشهد و تهران و شیراز
که یزد و تفت و حتی اصفهان دود
نه تنها چشم و گوش و حلق و بینی
همه اعضای ما... حتی دهان دود

زمستان روزگاری از دهانت
بخار آمد برون اما االن دود

نیازی نیست بر سیگار و قلیان
بیاید از درونت هر زمان دود

هوا محدود شد اما عجیب است 
که حتی قلب از ما بهتران دود
اگرچه می روند آن سوی دنیا
برای چه؟ دوا درمان آن دود!

سحر بهجو  

شعر روز

ای صاحب فال، این قدر ساده نباش که همه 
از اخالقت سوءاستفاده کنند. هرچند 
مردم این قدر تیز شدن که حتی اگه ساده 
هم نباشی بازم سوءاستفاده می کنن، پس 

خودت باش!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 دارکوب عزیز؛ با خرمای  کیلویی ۱۸هزار 
تومن  آیا  میشه  برای  مردگان مون  خیرات  کرد؟!
دارکـــوب: خیرات که فقط خرما نیست، 
ضمن ایــن که بیاین سوپری سر کوچه ما 

خرمای ارزون تر داره!
 پیشنهاد می کنم بعضی مسئوالن که با 
وجود گرانی و سایر مشکالت مردم این قدر 
بی خیال هستند و فقط توضیح واضحات 
»چگونه  کالس های  دوره  یک  می دهند، 

این قدر بی خیال شویم« برگزار کنند!
دارکوب: پیشنهاد خوبیه، واقعا االن بهش 

نیاز داریم!
 چرا ته   ِفیلم  و سریال های  ایرانی   همه اش 

 ازدواج  و خواستگاری  و از این  حرفاست؟!
دارکوب: اگه ازدواج هم نذارن که باز شما 

شاکی میشین چرا همش غم و غصه است!
 یه جوری مجری های تلویزیون میگن 
آخر هفته خوبی داشته باشین، انگار این جا 
سوئیسه... آخر هفته کارگرها سر کارن، 
کارمند هم تو خونه اش نشسته نه تفریحی نه 

هیچی... اگه یه ناهار دور هم بخورن نهایتا!
دارکوب: اوال که همه کارگر و کارمند نیستن 
و مدیر و آقازاده و... هم داریم! ولی همون سر 
کار بودن و ناهار دور همی خوردن هم میشه 

خوب باشه دیگه.

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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سوژه روز 

اولی: تا حاال به این فکر کردین که بام رو هم می شه فروخت؟
دومی: چی؟ شیب؟ بام؟ فروش پشت بام؟

سومی: آره بابا، این االن خیلی رایج شده. در بعضی مناطق، هر پشت بام را که نگاه کنی، 
پشت بام نشینیش در میان بینی.

دومی: احسنت! احسنت! چه شعر زیبایی. نگفته بودی شاعر هم هستی؟
اولی: ای بابا! بحث رو منحرف نکنین دیگه. این پدیده چند سالیه در کالن شهرها راه 

افتاده که متاسفانه شکل دیگه ای از همون حاشیه نشینیه.

دومی: حاال مگه بده یه خونواده سرپناهی داشته باشه؟
سومی: بله بد، غیرقانونی و غیرایمنه. نمای شهر رو هم خراب می کنه. پشت بام قاعدتا 

لونه کبوترها باید باشه.
اولی: آخه این همه خونه خالی. چرا یک نفر نباید بتونه تو خونه زندگی کنه و مجبور بشه 

بره تو کانکس یا رو پشت بوم؟
یک مسئول: حاال خیلی شلوغش نکنین. نکته مثبتش رو ببینید که مشکل مسکن 

به هرحال یه جوری حل شده.
یک پشت بام نشین: پس تو باغچه خوابی و تو راه پله زیستی هم کم کم راه میفته و مشکل 

کامل حل می شه دیگه!

از پشت بام نشینی تا راه پله خوابی

کارتون روزتوئیت روز 

       هروقت وزیر جوان تونست پهپاد یه بار مصرف بزنه اون وقت پست با پهپاد 
جواب میده. چون خیلی هامون پهپاد رو پس نمی دیم!

    وضعیت هوای بعضی شهرها یه جوریه که دیگه بر اثر آلودگی هوا مدارس 
تعطیل نمی شه، بر اثر سالمت هوا مدارس باز می شه!

       هروقت خیلی از یه چیزی سورپرایز شدین، 
یادتون بیفته که من با شوهرعمه ام شش واحد 

برداشتم و هردو درس رو بهم ۹ داد!
     استقاللی ها تازه متوجه شدن اونی که استقالل 
رو بعد از عمری برد صدر جدول استراماچونی 

نبود، بازی های عقب افتاده لیگ بود!
      از وقتی این جریان رمز پویا اومده بحث ها 
داغه تو گروه های فامیلی که وای حاال چی 
کــار کنیم؟ هیچی عزیز من همون صبح به 

خیرت رو بفرست!
     اپراتورهای تلفن یه طوری بسته های کوتاه مدت و 
حجم پایین اینترنت شون رو حذف کردن که باید یه بسته 

سه ساله بخری تا به صرفه دربیاد!
      جدی کرم های شب تاب چه جوری می رن دزدی؟!

     اگه تو دانشگاه هم می گفتن کارنامه هاتون رو بدید 
باباهاتون امضا کنن، من شیش ترمه دکترا می گرفتم!

      من اونی که پدر و مادرم می خواستن نشدم، توقع 
داری اونی بشم که همسر آینده ام می خواد؟!

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار: مصوبات دستمزدی ما نه تنها شرایط زندگی را کارنامه های یک بار مصرف!

برای کارگران بهبود نبخشیده بلکه اوضاع را خراب تر کرده است )ایسنا(

دوستان 
با شنیدن 

صدای بوق 
لطفا روی 

صندلی خود 
بنشینید!

به ازای هر کریس مجلس 55 نفر ثبت انم کرده اند )ایسنا(
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قدردانی حیوانی،حبس زدایی  با کتاب خوانی ومن تو هستم !
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نجات راننده به خاطر کیفیت

ویدئویی از نجات معجزه آسای راننده جوان از تصادف 
شدید در فضای مجازی منتشر شد که واکنش های 
ــادی در پی داشــت. در این ویدئو راننده ای که  زی
خودرواش بین دو کامیون له شده بود به شکل معجزه 
آسایی نجات یافته و زنده مانده بود. بسیاری از کاربران 
کیفیت خودرو را دلیل اصلی نجات راننده بیان کرده 
بودند. کاربری نوشت: »به این که خــودرو له شده 
کاری ندارم ولی شکل ساختاری خودرو طوری بوده که 
در صورت له شدن هم جایی برای نجات راننده وجود 
داشته.« کاربر دیگری نوشت: »وقتی توی کشور ما 
رقابتی وجود نداره خودروساز فقط به فکر منافعش 
هست و توجهی به مشتری نـــداره!« کاربر دیگری 
هم نوشت: »نمی دونم چه اصــراری داریم بگیم که 
خودروی ملی داریم، در صورتی که داشتن خودرویی 
که بیشترلوازمش توی چین ساخته میشه و ایمنی اش 

هم اصال درست نیست باعث افتخار نیست!«
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حبس زدایی  با کتاب خوانی 

خبری از وضعیت تخفیف در حبس زندانیان افغانستان 
در فضای مجازی منتشر شد که با بازتاب گسترده ای 
همراه بود. در این خبر آمده بود که در افغانستان، 
زندانیان با خواندن هر کتاب شش روز از حبس شان 
کاسته می شود. این خبر خیلی زود باعث واکنش دبیر 
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شد و در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: »در کشور ما قوه قضاییه و مجلس 
دست به دست هم می دهند بدون کار کارشناسی کال 
مجازات ها را کم کنند تا زندان ها خالی شود. نه به اصالح 
و تربیت فکر می کنند، نه به موج جرم ایجاد شده از کم 
کردن بی منطق حبس ها!« کاربری نوشت: »خوندن کتاب 

به صرف کم شدن حبس تاثیری توی آدم نمی ذاره.«
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من تو هستم!

فیلم کوتاهی از میلس دپنسینس ) فرانسه( در فضای 
مجازی منتشر شد که خیلی زود در لیست پر بازدیدها 
قرار گرفت. در این فیلم دو  دقیقه و بیست ثانیه ای 
کارگردان سعی می کند تا چگونگی انتقال احساسات 
میان انسان ها را به تصویر بکشد که بسیار تاثیر گذار 
است. در این فیلم به نوعی این بیت معروف تکرار 
می شود که هر چه کنی به خود کنی / گر همه نیک و 
بد کنی. کاربران هم واکنش های زیادی به این فیلم 
داشتند. کاربری نوشت: »این بالیی است که مردم 
اجتماع عاصی ما هر روز، هر ساعت و هر دقیقه دارند 
سر همدیگه میارن. اگر آمار تولید این گوی های سیاه 
رو در کشورهای مختلف بگیرند، بی برو برگرد اولیم!« 
کاربر دیگری نوشت: »این فیلم بر اساس سخن مشهور 
موالنا که گفته »ایــن جهان کوهست و فعل ما ندا« 

ساخته شده.« 
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 قدردانی حیوانی!

ویدئوی دیگری که روز گذشته فضای مجازی را تحت 
تاثیر خود قرار داد مربوط به فیلم بیرون کشیدن زنجیر 
از دهان کوسه توسط زن غواص بود. در این ویدئو یک 
زن که در حال غواصی است از دور متوجه کوسه ای 
می شود که از دهانش زنجیری آویزان است. زن غواص 
با نزدیک شدن کوسه دست در دهان کوسه می کند و 
زنجیر را از دهان کوسه بیرون می آورد. کوسه پس از 
رها شدن از زنجیر شروع به حرکات نمایشی می کند و 
دور می شود دقایقی از این ماجرا می گذرد که همان 
کوسه به همراه کوسه هایی که  آن ها هم زنجیر و قالب 
در دهان داشتند اطراف این زن جمع شدند و این زن 
قالب ها را از دهان کوسه ها خارج می کند. کاربران به 
واکنش کوسه ها که بعد از مداوا با چرخیدن دور زن از 

او تشکر کردند خیلی واکنش نشان دادند.
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کسب و کارهای عجیب  یلدایی

با نزدیک شدن یلدا برخی از کارها رونق خاصی گرفته اند. 
کارهایی که تا چند وقت پیش نامی از آن ها نبود به تازگی 
در روزهــای منتهی به مناسبت هایی مثل شب یلدا، 
هالووین و ... حسابی سکه می شوند. یکی از این کارها 
طراحی ناخن در مناسبت های مختلف است. در این میان 
پست یکی از کاربران دربــاره این شغل خیلی زود در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد. این کاربر نوشته 
بود: »ولی پول توی طراحی ناخن و مانیکور پدیکوره. 
فامیلمون این کاره ا ست می گفت از االن تا شب یلدا وقتم 
پره و دیگه نوبت نمیدم چون همه میخوان طرح هندونه 
بزنن! چــارروز  بعدش باز میلیون ها خانم ایرانی طرح 
بابانوئل میزنن، بعد ولنتاینه قلب میزنن، بعد عید میشه 
سنجد و سماق میزنن. همین طور  ادامه داره.« کاربران 

هم به این اظهار نظر واکنش های مختلفی نشان دادند.   
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بازی با سالمت مردم

به تازگی ویدئویی از یک انبار در فضای مجازی منتشر 
شده است که مــواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را 
نگهداری و بین فست فودها و رستوران ها توزیع می کرده 
است. در بررسی های گزارشگر صداوسیما به همراه 
ماموران مشخص می شود در این انباری روغن هایی انبار 
شده که حدود چهار تا پنج ماه از تاریخ شان گذشته است. 
اما این روغن ها در دبه های دیگری خالی شده و سپس به 
طور پنهانی توزیع می شده  است. همین روغن ها در مراکز 
عرضه خوراکی استفاده می شده و بدین ترتیب سالمت 
شهروندان را به خطر انداخته است. البته به دنبال این 
گزارش ساندویچی و انبار مد نظر پلمب می شوند اما 
معلوم نیست چند انبار دیگر هستند که این مواد غیرقابل 
استفاده را انبار می کنند و به رستوران ها و ساندویچی ها 
می فروشند. کاربری نوشت: »نظارت باید جدی تر باشه. 

واقعا کار خیلی ناجوانمردانه ای هست«.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

جابه جایی تحسین برانگیز

دنیا از نگاه عقاب

نوستالژی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

عوامل شهرداری 

همدان  برای 

تعریض بولواری 

جوری درخت ها 

رو جا به جا کردن 

که بهشون 

آسیبی نرسه و 

جای دیگه ای 

کاشتن شون

چهار چرخ آبی پر دردسر!

خالصه که 
هیچ کس از 
این موجود 
آبی چهار 

چرخ در امان 
نیست، حتی 
خود پلیس !

قدیما توی صف 
می ایستادیم و با 
این کاغذا ارزاق 

می گرفتیم 
از پنیر بگیر تا 
گوشت. قدیم 

یارانه معیشتی 
رو با این کوپن ها 

 به مردم 
می دادن!

 دوچرخه های اجاره ای یکی از راه های کاهش آلودگی هواست که در ایران موفق نبوده ، بقیه جهان

 چه راهی  را رفته اند؟

ناصری- آلودگی هوا مشکلی نیست که تنها کشور ما یا شهر تهران به آن دچار باشد. شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی نیز با این 
مشکل مواجه هستند و از سال ها پیش به دنبال راه حلی برای آن بوده اند. یکی از راه حل هایی که برای این مشکل در کشورهای 
اروپایی امتحان شده و در بعضی کشورها نتیجه بخش هم بوده، ترویج »فرهنگ دوچرخه سواری« است. دوچرخه سواری نه تنها 
به کاهش آلودگی هوا کمک می کند، بلکه فواید جسمی و روحی بی شماری نیز برای شهروندان دارد، اما به تازگی مدیرعامل 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از مشکالت مالی شرکت خصوصی اداره کننده دوچرخه های اشتراکی صحبت 
کرده که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت. »یوسف حجت« بیان کرده که میانگین استفاده روزانه از هر دوچرخه یک 
یا دو مرتبه بوده، در حالی که برای به صرفه بودن طرح باید روزانه هفت تا هشت مرتبه از هر دوچرخه استفاده شود. او در بخشی 
از صحبت هایش نیز از احتمال شکست این طرح سخن گفته است. در حالی که در پویش سه شنبه های بدون خودرو، قرار است 
به جای استفاده از خودروی شخصی، گزینه های مفیدتری مثل دوچرخه سواری و پیاده روی جایگزین شود به دلیل  تالش نکردن 
مسئوالن در فرهنگ سازی در زمینه هایی مثل دوچرخه سواری در آینده ای نزدیک دیگر روز سه شنبه بی خودرو نخواهیم داشت. 
در ادامه سعی کرده ایم ضمن مرور تاریخچه ایستگاه های دوچرخه در مشهد و تهران و مشکالت شان از تجربیات شهرهای موفق 

کشورهای دیگری که توانسته اند فرهنگ دوچرخه سواری را ترویج کنند، بنویسیم.

دوچرخه هایی که منی چرخند

       دوچرخه سواری در کالن شهرهای ایران   
اوایل سال 1384 بود که موضوع دوچرخه های اشتراکی سرو 
صدای زیادی به پا کرده بود و اولین ایستگاه های آن در مشهد 
راه انــدازی شد، اما این طرح خیلی زود به شکست محکوم 
شد یکی از دالیلی که مردم رغبت زیــادی برای استفاده از 
دوچرخه های این ایستگاه ها نداشتند عالوه بر کیفیت پایین 
این دوچرخه ها ، شیوه دشوار اجاره  این بود که  شما باید از هر 
ایستگاهی  که دوچرخه می گرفتی و کارت شناسایی می دادی 
آن را به همان ایستگاه برمی گرداندی که مشکالت زیادی را 
به همراه داشت و شورای شهر این قرارداد مشکل دار را لغو 
کرد،  اما به نظر می رسید این اتفاق در سیستم دوچرخه های 
اشتراکی »بیدود«  در تهران  اصالح شد. در این طرح دوچرخه 
ها دارای قفل هوشمند و جی پی اس هستند و شهروندانی که 
مایل به استفاده از آن ها باشند از طریق اپلیکیشن می توانند 
قفل دوچرخه را باز کنند و هر کجا که خواستند پایان سفر بزنند 
و آن را قفل کنند تا فرد دیگری از آن استفاده کند اما با توجه به 
گفته های مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بازهم از این طرح استقبال نشد. در بررسی ها به چند مورد که 

دلیل ناموفقی این طرح بوده برخوردیم.
1. نبود مسیرهای دوچرخه سواری استاندارد:

یکی از مهم ترین دالیلی که باعث استقبال نکردن مردم 
از دوچرخه اســت ایــن بــوده که مسیرهای دوچرخه ســواری 
وجود ندارد یا اگر وجود دارد محلی برای عبور و مرور یا پارک 
موتورسیکلت هاست و عمال مسیری برای دوچرخه وجود ندارد.

2. در دسترس نبودن دوچرخه
این که برای رفتن یک مسیر ساعت ها به دنبال یک دوچرخه 
بگردی قطعا در این دوران سرعت ها به صرفه نیست در صورتی 
که اگر دوچرخه به اندازه در دسترس باشد می تواند به تسریع در 

امور و فرار از ترافیک کمک کند.
3. هزینه دار بودن دوچرخه سواری

یادمان نرود نگاه به دوچرخه سواری در وهله اول باید فرهنگ 
سازی شود. همان طوری که دولت به مترو یارانه بنزین پرداخت 
می کند باید برای توسعه دوچرخه سواری هم یارانه پرداخت 
شود چون با دوچرخه سواری هم بنزین کمتری دود می شود، 
هم هوای پاک تری خواهیم داشت و هم به سالمت فرد کمک 
می کند که تمام این ها هزینه هایی را از دوش دولت کم می کند.
ضمن این که بخشی از جامعه  یعنی بانوان نیز به دالیل مختلف در 

شمار استفاده کنندگان از دوچرخه قرار نمی گیرند.

رسم های عجیب یک قبیله!

یک قبیله در 
کشور اندونزی 

بقایای 
اجسادشان 
را می پزند و 

انگشتان زنان 
با فوت اعضای 

 خانواده 
 باید بریده شود

       تجربه شهرهای بزرگ در کشورهای دیگر
آمستردام - هلند پاداش برای رکاب زدن

 باالترین سرانه دوچرخه در دنیا به کشور هلند تعلق دارد، با این 
همه دولت هلند به دنبال آن است تا با اجرای طرح هایی جدید، 
افراد بیشتری را به دوچرخه سواری تشویق کند. دولت این کشور 
در قالب طرح ملی کاهش گره های ترافیکی، شرکت های مختلف 
هلندی را تشویق می کند تا به کارمندانی که با دوچرخه به محل 
کار خود می روند، پاداش نقدی بپردازد. مبلغ این پاداش 19سنت 
در ازای هر کیلومتری است که کارمندان می پیمایند. اختصاص 
بودجه برای خرید دوچرخه از دیگر طرح های دولت هلند برای 

تشویق شهروندان هلندی است.

کپنهاگ – دانمارک ساخت فضاهایی جذاب
کپنهاگ شهر دوچرخه دوست دیگری است که به واسطه ایجاد 
شبکه ای وسیع از مسیرهای دوچرخه سواری، شامل پل هایی 
نوآورانه که بزرگراه های دوچرخه سواری را در طول شهر ایجاد 
کرده اند، شهروندان خود را به استفاده از دوچرخه تشویق کرده 
و در این امر نیز پیروز بوده است زیرا هم اکنون تعداد دوچرخه ها 
در کپنهاگ پنج برابر تعداد خودروهای این شهر است. دانمارک 
ــال2005 تا به امــروز بیش از میلیاردها کــرون، حدود  از سـ
155میلیون دالر، روی بهبود زیرساخت های دوچرخه سواری 
خود سرمایه گــذاری کــرده اســت. تا ســال2017 این سرمایه 
گذاری به احداث 3/9کیلومتر مسیر جدید دوچرخه سواری، 
600کیلومتر مسیر سبز و 5 مسیر ویــژه دوچرخه ســواری در 
کپنهاگ منجر و همچنین 3500پارکینگ ویــژه دوچرخه به 

پارکینگ های این شهر افزوده شده است.

میالن – ایتالیا رکاب بزن پول بگیر
میالن، آلوده ترین شهر اروپا از نظر آب و هواست. هوای این شهر 
سال 2012 آن قدر بد شد که طبق آمار دولت ایتالیا، 84 هزار نفر 
به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. مسئوالن این شهر 
برای این که مردم را تشویق به دوچرخه سواری کنند راه حلی را که 
برای اولین بار هم نیست در اروپا آزمایش می شود، اجرایی کردند. 
آن ها به شهروندانی که مسیر خانه تا محل کارشان را با دوچرخه 
طی کنند پول پرداخت کردند. مقامات ایتالیایی برای این کار 

بودجه  35 میلیون یورویی را اختصاص دادند.

دیگر کشورهای جهان فراهم سازی زیر ساخت ها
بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر کشورها هم برای حل مسئله 
آلودگی هوا به فکر ترویج استفاده از دوچرخه افتاده اند. آن چه 
اکنون با عنوان »فرهنگ دوچرخه سواری« شناخته می شود، در 
کشورهای دیگری مانند آلمان، سوئد، چین، ژاپن و بنگالدش 
نیز ترویج می شود. البته در اغلب جوامعی که دوچرخه سواری به 
عنوان یک فرهنگ جا افتاده، زیرساخت های مناسب این کار هم 
فراهم است، از جمله ایستگاه های بزرگ و متعدد در سراسر شهر 
برای نگهداری و عرضه »دوچرخه های اشتراکی« و خطوط مستقل 

برای دوچرخه سواران در خیابان.

       کالم آخر
دوچرخه سواری جدا از تاثیرش بر کاهش آلودگی هوا، صرفه 
جویی در مصرف بنزین وترویج ورزش همگانی می تواند نقش 
موثری در روابــط اجتماعی ایفا کند. این فرهنگ می تواند 
تاثیر زیــادی در کاستن بسیاری از تشریفات دست و پا گیر و 

رتبه بندی های خودساخته اجتماعی باشد. وقتی استاد، پزشک، 
شهردار و ... در کنار دیگر شهروندان رکاب می زنند، شاید بتوان 
گفت که زمینه بسیاری از تفاخر ها و خودبزرگ بینی ها سست 
می شود. البته این امر نیازمند ایجاد بستر های مناسب آن است 

که شاید در آینده ای نزدیک درباره اش برای تان نوشتیم. 

!

به یک عقاب 
در قزاقستان 

دوربین نصب 
کردن و این 

تصویر نشون 
میده که از اون 
باال عقاب ما رو 

 چطوری
 می بینه
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خاطره

یک عکس
سرهنگ بازنشسته شمس آبادی

قسمت اول
اوایل سال 67  در حالی که تازه وارد اداره آگاهی شده بودم 
افسر یک پرونده کالهبرداری شدم که عجیب بود. در این 
پرونده مرد شیک پوشی با پیشنهاد های وسوسه آمیز ابتدا به 
بهانه تجارت، یک دفتر کار در ساختمانی در جردن را اجاره 
کرده بوددر مرحله دوم نقشه اش آرش به بهانه گرفتن یک خط 
تلفن از صاحبخانه یک کپی سند خانه را گرفته و با دستکاری 
کپی سند، خانه را به نام خودش کرده بود. سپس، آرش بعد 
از چند روز به چند بنگاه امالک بزرگ در خیابان آفریقا رفته و 
ادعا کرده بود یک ملک بزرگ می خواهد و پولش نیز نقد است. 
روش آرش طوری بود که همه بنگاه داران فریب خورده بودند 
و همه آرش را مردی ثروتمند می دانستند از این رو ملک های 
بزرگ به آرش پیشنهاد داده شد که از بین آن ها آرش برای 
یک ملک دو هزار متری دسیسه چید. وی برای خرید ملک 
بزرگ ابتدا دو سوم قیمت ملک را یک چک 45 روزه به بنگاه 
داده و گفته بود  بعد از آمدن نتیجه استعالم ملک بقیه پول را به 
صورت نقدی پرداخت می کند. آرش پس از دو هفته بار دیگر 
به بنگاه رفته و گفته بود که چون زمان تاریخ چک اش نزدیک 
است قصد فروش دفتر کارش در خیابان آفریقا را دارد. صاحب 
بنگاه که به آرش اعتماد داشت خیلی زود چند مشتری دست 
به نقد برای دفتر کار آرش پیدا کرد که آرش به دومین مشتری 
جواب مثبت داد. وی با همان کپی سند دستکاری شده به 
بنگاه رفت و قولنامه را نوشت و برای فروش ابتدا 600 میلیون 
تومان پول گرفت و زمان خواست تا دفتر کارش را خالی کند و 
کلید را تحویل دهد. به همین راحتی آرش با جیب های خالی 
و فقط شیک پوشی و چرب زبانی پس از گرفتن 600 میلیون 
تومان شبانه دفتر کارش را خالی کرد و بدون جا گذاشتن 
سرنخی از خودش ناپدید شد.معموال فقط در پرونده های قتل 
به محل وقوع جرم می رویم و تحقیق می کنیم اما خیلی اتفاقی 
تصمیم گرفتم دفتر کاری را که آرش اجاره کرده بود مورد 
بررسی قرار دهم.  همه چیز جمع شده بود و وقتی سطل زباله 
را که چند کاغذ مچاله شده بود بررسی کردیم با یک عکس 
متهم که مشخصات واقعی اش با نام فرید پشت نویسی شده 
بود روبه رو شدیم.  تحقیقات نشان داد فرید آخرین بار از یک 
طالفروشی در مشهد طال خریده است. خیلی زود مشخصات 
فرید را به هتل ها و مهمان سراها دادیم و در بررسی ها از یک 
هتل خبر رسید که فرید آخرین بار در آن جا حضور داشته 
است. با دو نفر از همکارانم به مشهد رفتیم وآن جا شنیدیم 
که فرید آخرین بار با یک آژانس به نیشابور رفته است. به سراغ 
راننده آژانس رفتیم و همراه او به نیشابور سفر کردیم و محلی 
را که فرید از خودرو پیاده شده بود، تحت نظر قرار دادیم تا 
این که فرید از یک خانه خارج شد و دستگیرش کردیم. وقتی 
فرید به دادســرای نیشابور رفت متوجه شدیم که در آن جا 
نیز کالهبرداری کرده و قاضی پرونده خواست ما به تهران 
بازگردیم و پس از رسیدگی به پرونده کالهبرداری اش او را به 
تهران می فرستند. دو هفته منتظر بودیم که فرید را به تهران 
بیاورند که یک روز دیدیم دو مامور وارد اتاقم شدند و گفتند 
شما منتظر فرید هستید؟ گفتم بله ،که خیلی آرام گفتند فرار 
کرد. باورش سخت بود ولی فرید فرار کرده بود. فرید در بین 
راه وقتی قطار برای نماز صبح در شاهرود توقف کرده بود به 
بهانه دست شویی رفتن از قطار پیاده شده و از پنجره باالی 
سرویس بهداشتی فرار کرده بود. شروع به جست وجو کردیم 
و احتمال دادیم که فرید با دالرها از کشور خارج  شود خیلی 
زود فرضیه ما قوت گرفت چرا که فرید با جعل مدارک برادرش 
به مالزی رفته بود. تنها موضوعی که ما را چشم انتظار فرید 
گذاشته بود این بود که فرید بلیت رفت و برگشت خریده بود. 
چند روزی گذشت و اعالم شد که فرید بلیت برگشت را تایید 
کرده و او وقتی وارد فرودگاه شد دستگیرش کردیم. فرید در 
فرودگاه گفت که قصد داشته از مالزی به صورت قاچاق به 
استرالیا برود اما نتوانسته و به ناچار به ایران بازگشته است. 
فرید با اتهام های کالهبرداری، جعل و فرار از دست پلیس به 
زندان افتاد اما این پرونده بسته نشد و دوباره این مرد ما را به 
دنبال خودش کشاند. فرید با یک ترفند از زندان فرار کرده بود 
و ما که پیگیر پرونده های دیگر بودیم دوباره برای دستگیری 

کالهبردار شیک پوش دست به کار شدیم.

نبش قبر هم گره پرونده را باز نکرد
تحلیل کارشناس	 

ارثیه های پردردسر
محمود تقوی ، حقوقدان
متاسفانه ارثیه یکی از مسائل پیچیده 
حقوقی است که شاخه های مختلفی 
دارد. در گذشته مسئله ارثیه و پرونده 
های مرتبط با آن بیشتر مربوط می شد 
به اختالفات جزئی یا دعواهای درون 
فامیلی به ایــن شکل که یکی از ورثه 
مغازه  یا  ملک  غیرقانونی  تصرف  به 
پدری دست می زد و وراث دیگر تالش 
می کردند با حکم دادگاه به حق خود 
برسند.اما امــروزه نه تنها اختالفات 
قدیمی بر سر ارثیه باقی مانده است 
ــوارد جدید و مدرنی هم وارد  بلکه م
مسائل حقوقی شده که یکی از آن ها 
اثبات وارث بــودن اســت. در پرونده 
های این چنینی خانواده ها با ادعاهایی 
مبنی بر این که فرزندان مرحوم اصال 
اوالد واقعی نیستند اصــرار دارنــد آن 
ها فرزندخوانده بوده اند که باید سریع 
آزمایش دی ان ای گرفته و طبق آن وارث 
بودن اثبات شود. از طرف دیگر این که 
ممکن است ادعــا شود اوالد از روش 
تخمک گذاری و لقاح به دنیا آمده اند که 
باز باید آزمایش دی ان ای انجام شود. 
در این دومورد یک تبصره قوی وجود 
دارد مبنی بر این که امکان آزمایش 
دی ان ای از اوالد وجود داشته باشد 
که در این پرونده به خاطر نبود چنین 
شرایطی و به دلیل زندگی وراث در 
ــران درخواست خواهران  خــارج از ای

مقتول رد شده است.

نبش قبر مرد تهرانی برای باز کردن گره کور ارثیه پدری به 
بن بست خورد.

روز 21 اردیبهشت سال 91 با قتل مردی در تهران راز یک 
همسرکشی فاش شد و این درحالی بود که همسر این مرد 
با داستان سرایی تالش می کرد راز شوم خود را فاش نکند.
مرد جوان با شلیک گلوله کشته شده بود و با توجه به صحنه 
قتل مشخص بود قاتل آشناست اما همسر مقتول ادعا کرد با 
فرزندانش به مهمانی رفته بودند و از قتل چیزی نمی دانند.
شش سال بعد و در حالی که هیچ سرنخی نبود مردی 
رازگشایی کرد و گفت: چندی قبل با یکی از دوستانم به 
نام خشایار که در حالت مستی بود شروع به صحبت کردم 
که ناگهان در همان عالم مستی ادعا کرد که با همدستی 
خواهرزنش به قتل باجناقش دست زده است که هوشنگ 

نام دارد.
بازداشت قاتالن	 

همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان به ســراغ فرانک و 
شوهرخواهرش خشایار بروند. در ابتدا ایــن زن و مرد 
جوان ادعای بی گناهی کردند اما وقتی فرانک شنید که 
دامادشان ماجرای قتل را برای یکی از دوستانش بازگو 

کرده است به ناچار از جنایت شوهرش پرده برداشت.
فرانک گفت: همسرم سال ها قبل با زنی ازدواج کرده بود 
اما پس از مدتی زندگی در کنار هم وقتی هوشنگ دید از 
زنش صاحب فرزند نمی شود از او طالق گرفت و پس از 

جدایی، به خواستگاری ام آمد.
وی افزود: هوشنگ 20 سال از من بزرگ تر بود . در ابتدا 
من نمی خواستم با او ازدواج کنم اما خانواده ام با توجه به 
شرایط مالی خوبی که هوشنگ داشت اصرار کردند تا به 
خواستگاری اش جواب مثبت بدهم که به ناچار و به دلیل  

اصرار خانواده ام با هوشنگ ازدواج کردم.
زن جوان گفت: هوشنگ مشکل اخالقی داشت و با من 
بدرفتاری می کرد و همیشه به دنبال یک راه حل می گشتم 
تا این که تصمیم به قتل او گرفتم. برای اجرای نقشه ام نیاز 
به یک همدست داشتم به همین دلیل ماجرا را با خواهرم و 
شوهرخواهرم درمیان گذاشتم و آن ها نیز راضی شدند تا 

به من کمک کنند.
فرانک درباره چگونگی قتل ادامه داد: روز حادثه تعدادی 
قرص خواب آور داخل آب میوه شوهرم ریختم و منتظر 
ماندم تا هوشنگ بیهوش شود، وقتی شوهرم بیهوش روی 
تختش افتاد طبق نقشه قبلی همراه بچه ها از خانه بیرون 
رفتم اما در ورودی را باز گذاشتم که شوهرخواهرم پس 
از رفتن ما وارد ساختمان شد و با شلیک گلوله به زندگی 

شوهرم پایان داد و من از آن روز آزاد شدم.
خشایار نیز در اعترافاتش گفت: وقتی فرانک از من و 
همسرم کمک خواست، تصمیم گرفتیم به او کمک کنیم 
به همین دلیل روز حادثه وقتی فرانک و بچه هایش از خانه 
بیرون رفتند با تفنگی که در دستم بود وارد خانه شدم و 
مستقیم به اتاق خواب رفتم و ابتدا هوشنگ را صدا زدم 
وقتی دیدم جوابی نمی دهد به سمت او شلیک کردم و با 
اطمینان از مرگش به سرعت از خانه خارج شدم و به منزل 

بازگشتم.
بخشش 	 

پس از اعترافات زن و مرد جوان به قتل، دو فرزند هوشنگ 
که تنها اولیای دم پرونده بودند به دادسرای امور جنایی 
تهران مراجعه کردند و از مادرشان که در این پرونده اتهام 
معاونت در قتل داشت و از شوهر خاله شان که  به مشارکت 
در قتل عمدی پدرشان متهم شده بود اعالم گذشت کردند 

و آن ها را بخشیدند.
نبش قبر	 

پس از این که اولیای دم از خون پدرشان گذشت کردند، 
خواهران هوشنگ سناریوی عجیبی را پیش روی بازپرس 
پرونده قرار دادند و ادعا کردند که برادرشان هیچ وقت 
بچه دار نمی شده  و سال ها تحت درمان قرار داشته و به 

خاطر همین از همسر اولش جدا شده است.
ــا کردند بــرادرشــان مدتی پس  خــواهــران هوشنگ ادع
ــد و گفتند  از ازدواج با فرانک دو بچه به ما نشان دادن
فرزندانشان هستند در صورتی که طبق مدارک پزشکی 
برادرم هیچ وقت بچه دار نمی شد و چون نمی خواستیم در 

زندگی شان دخالت کنیم حرفی نزدیم.

بدین ترتیب با توجه به اظهارات خواهران مقتول چنان چه 
ادعای آن ها درست باشد اعالم رضایت فرزندان مقتول در 
پرونده بی اثر خواهد شد و خواهران مقتول به عنوان اولیای 
دم در پرونده شناسایی خواهند شد. این درحالی است که 
خواهران مقتول خواهان قصاص و مجازات همسر و با جناق 
برادرشان بودند. باتوجه به اظهارات خواهران مقتول، تنها 
راه برای افشای راز این موضوع نبش قبر و گرفتن آزمایش 
دی ان ای مقتول و تطبیق آن با دختر و پسری است که 

مدعی بودند فرزندان مقتول هستند. 
با وجود مجوز فقهی نبش قبر هوشنگ  اما با توجه به این 
که پسر و دختر فرانک در خارج از کشور هستند و آزمایش 
دی ان ای را انجام ندادند درخواست خواهران هوشنگ رد 
شد.بنا بر این گزارش، پرونده با توجه به بخشش فرزندان 
هوشنگ بــرای بررسی جرم از جنبه عمومی به دادگــاه 

کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

عامالن جنایت رستوران لواسان زن و مردی بودند که با هم 
رابطه پنهانی داشتند.

شوهر زن باید کشته می شد تا آن ها به آرزوی شومشان برسند 
و با هم ازدواج کنند.

عصر بیستم آبان سال 97 جسد پالستیک پیچ یک مرد 45ساله 
که شواهد نشان می داد خفه شده بود در بیابان های لواسان 

پیدا شد.
پلیس به تحقیق پرداخت و دریافت جسد متعلق به مردی به 
نام سهیل است که پسرانش چند روز قبل ناپدید شدن وی را به 
پلیس اعالم کرده بودند. پسر بزرگ ادعا کرد پدرش قرار بود 
سوله ای را در اسالمشهر اجاره دهد به همین دلیل با یک مرد 
جوان به نام اصغر قرار مالقات داشت. با اظهارات پسرجوان، 
پلیس به ردیابی اصغر پرداخت. اما این مرد همزمان با کشته 
شدن سهیل از محل کارش که رستورانی در لواسان بود تسویه 
حساب کرده و به مکان نامعلومی گریخته بود.پلیس به ردیابی 
وی پرداخت و سرانجام اصغر را که در یک سالن غذاخوری بین 
راهی در اتوبان قزوین – تبریز مشغول به کار شده بود بازداشت 

کرد.
اصغر به قتل سهیل با همدستی همسر وی به نام مریم اعتراف 
ــرد.وی گفت:  حــدود یک سال پیش وقتی مریم  به عنوان  ک
مشتری به رستوران آمد با او آشنا شدم. او از بدرفتاری های 
شوهرش گله می کرد تا این که تحت تاثیر حرف های او قرار 
گرفتم، پس از مدتی مریم پیشنهاد قتل شوهرش را مطرح کرد.

او مقداری پول به من داد تا با آن  یک شوکر بخرم.مریم  اطالعات 
کاملی درباره سوله  ای که شوهرش قصد اجاره آن را داشت به 
من داد و من به بهانه اجاره سوله با سهیل تماس گرفتم و با او در 

رستوران قرار گذاشتم.

وی ادامه داد: بعد از تعطیلی رستوران وقتی سهیل به آن جا 
آمد با شوکر به او زدم که بی حال شد سپس او را خفه و جسد را  
پالستیک پیچ کردم و به حوالی کانال آبی در لواسان انداختم.

با اعتراف های این مرد، مریم به اتهام معاونت در قتل بازداشت 
شد و جرمش را گردن گرفت.آن ها در حالی در شعبه 12دادگاه 
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند که رضایت 

اولیای دم را جلب کردند.
اصغر گفت: من تحت تاثیر حرف های مریم قرار گرفتم و به 
دلیل عالقه ای که به او داشتم شوهرش را کشتم.اما مریم اتهام 
معاونت در قتل را نپذیرفت. در پایان جلسه قضات با توجه به 
اعالم رضایت دو پسر قربانی متهمان  را به زندان محکوم کردند. 
دو متهم تسلیم به رای شده و درخواست تخفیف در مجازات را 
مطرح کردند. به این ترتیب  قضات دادگاه درخواست آن ها را 
پذیرفتند و اصغر با تخفیف در مجازات به سه سال زندان و مریم 

به یک سال زندان محکوم شد.

مرد جوانی که به دلیل قتل دو برادر در 10 سال 
پیش به اعدام محکوم شده بود دیروز از قضات 
ــاه کمک خواست. بیست و دوم آبــان 88  دادگ
پیرمردی به پلیس آگاهی شهریار رفت و از ناپدید 
شدن دو پسرش به نام های حجت و رضا خبر 
داد.  وی گفت : پسر 40 ساله ام حجت ، كارگر 
بود. دیروز پسر كوچكم رضا پیش او رفت و دیگر 
از آن ها هیچ خبری نشد.  کارآگاهان در  بررسی 
موشكافانه فهرست ریز مكالمات تلفنی حجت 
، نخستین سرنخ را به دست آوردنــد.  تحقیقات  
میدانی نشان مــی داد حجت چندین بار با یك 
زن 30 ساله به نام سالومه تماس گرفته بود . با 
برمال شدن این موضوع ، زن جوان بازداشت شد.  
وی گفت : سال هاست كه ازدواج كرده ام و یك 
دختر هفت ساله دارم اما شوهرم به من خرجی 
نمی دهد.شوهرم به زنی به نام یگانه عالقه مند 
بود و پول هایش را به او می داد.به همین دلیل 
در كوچه ها و خیابان ها گدایی می كردم تا این كه 
سال گذشته به طور اتفاقی با حجت آشنا شدم. 
سالومه ادامه داد : وقتی حجت درد دل هایم را 
شنید قول داد برایم كار مناسبی  جور كند.از 
آن روز به بعد به همراه حجت به خانه های مردم 
می رفتم و كارگری می كردم. آخرین بار به همراه 
حجت و بــرادرش رضا برای كارگری به یك باغ 
رفتم اما صاحب  باغ كه مجتبی نام دارد با حجت 
درگیر شد و همزمان ، دو مرد به نام های شادمهر 
و حسین به او حمله كردند. آنان با چاقو به جان 

حجت و رضا افتادند و آن ها را  كشتند سپس 
جنازه های دو برادر را داخل چاه باغ انداختند، 
بعد  مرا آزار دادند و وقتی  التماس هایم را دیدند 
مرا نکشتند و تهدیدم كردند به پلیس حرفی نزنم. 
خیلی زود سه قاتل با گذشت 41 شبانه روز از 
جنایت بازداشت شدند و پیكرهای  متالشی شده 
دو برادر از داخل چاه بیرون كشیده  شد. خانواده 
ــرادر در شعبه 71  سابق  دادگــاه كیفری  دو ب
استان تهران خواستار قصاص قاتالن شدند و 
بعد مجتبی ، شادمهر و حسین هم جنایت را به 
گردن هم انداختند . در پایان جلسه، قضات سه 
متهم را به قصاص، هر یک را به 10سال   زندان 
و 100 ضربه شالق محکوم کردند. حکم صادر 
ــوان عالی کشور تایید شده بود که  شده در دی
مجتبی و شادمهر توانستند رضایت اولیای دم را 
جلب کنند و از قصاص رهایی یابند. اما حسین در 
زندان ماند. وی با گذشت 10سال از این ماجرا 
به قضات دادگاه نامه نوشت و درخواست تعیین 
تکلیف کرد.  به این ترتیب حسین دیروز در شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شد و 
گفت: شادمهر و مجتبی توانستند رضایت اولیای 
دم را جلب کنند درحالی که من در مدت 10 سال 
توانستم رضایت همه اولیای دم را جلب کنم اما 
آن ها پیگیر اجرای حکم هم نمی شوند. به همین 
دلیل بالتکلیف در زندان مانده ام. من از قضات 
دادگاه می خواهم تکلیفم را روشن کنند چرا که 

از این وضعیت خسته شده ام.

قتل فجیع 2 برادر جلوی چشمان سالومه رهایی عامالن جنایت رستوران لواسان از قصاص
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

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

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

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

2 8 6 5 1

7 3 9 8
2 3 7 6

5 7
9 5 6 1
8 4 6 5

9 6 2 1 3

2 6 3
8 2 7

5 1 4 2
7 9 3

2 8
8 5 4

8 9 1 7
4 5 6

7 9 1

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  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.

428963517
169875342
753412968
281397456
645281793
937546281
874139625
312654879
596728134

241876395
398524167
756391428
164287953
923615784
875439216
689143572
412758639
537962841

معمای شطرنج

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

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

ر ب  و  ش    ر  د  خ  پ  ز         
و ن ا ن   ر د ک  ا  ا   ا ت  و        
ا ر ک  و  ا   و  ا ن   ز  ا  ر  و  ا    

ز ا  ا ی  ا ج  ف        ل ف  ن س 
ا ر  ن  ا ب  ف م  ک  س    ج م  

 

ا ن ش ر  ا   ا ن  ر    

ا  م ی ر ی  د  ا    
   

ا د ا ی ب  ز غ ن  ت   

ا م ه ه ب ک  م ن    
 

لباس پاره !

همان طور که در تصویر می بینید لباس مدنظر به 
شکلی سوراخ شده که می توان آن طرف لباس را هم 

دید. کافی است کمی دقت کنید و 
بگویید تعداد سوراخ های 

این لباس چند تا است.
الف( 1

ب( 2
ج( 5
د( 6

تست هوش:

گزینه )4( در هر مرحله شکلی که در ردیف باال از سمت راست شکل سوم است 
به ردیف پایین آمده و بقیه شکل ها به جز مثلث یک واحد به سمت چپ حرکت   

می کنند و شکل ردیف پایین به سمت راست ردیف باال می رود.

معمای لباس پاره:   6 سوراخ، دو تا سوراخ ایجاد شده روی لباس، دو تا آستین، 
یک یقه و یکی هم انتهای لباس

اختالف تصاویر

معمای  شطرنج: 

g3+        Kh5
g4+        Kh4
Bg3+#

خفن استریپ:

کوهساران

ساکسیفون

بازی ریاضی:

حل جدول شماره 7562  حل جدول شماره 769   
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گندم سوده-عدد فوتبالی 6. کتاب لغت-کفش قدیمی 
8.عیب  جهان  شهرهای  ــروس  ع نقاشی–  7.شستی 
- رودی جاری درترکمنستان- عدد مهاجم 9. عبادت–
شهری در هندوستان 10.بند- حرارت  11. اسب زرد 
- عنصر تیروئید–از عوارض گوارشی 12.  مجموعه ای 

تلویزیونی به کارگردانی رامبد جوان - آذوقه

عمودی:

1. آغوز–رامیار- اندک 2.گالبتون- سریع السیر 3.قلعه– 
بگوی عرب-کم عقل 4. سوغات ساوه- کوچک ترین ذره 
5.بی نام و نشان- زمین لم یزرع 6.قمر سیاره مشتری 
–سائل 7. هوش – از ماه های فرنگی 8. مهری که بر 
فرمان های پادشاهی می زدند-گیاه رنگرزی 9.محصول 
ــرخ–آب ترکی 10.جایگاه-خاک س  الهیجان– جلوه 
11. اتوبوس هوایی– از پوشاک 12. باران اندک- طرح 
قانونی که از طرف دولت برای تصویب به مجلس فرستاده 

می شود-پاروی کشتی

ــای بی همتا- غمخوارک 2.کتاب مانی-دریای عرب-زمین آماده  افقی:    1.دان
کشت 3. درون دهان-والیبالیست تیم ملی 4. ایده-شتر 5.گفت وگوی اینترنتی- 

افقی:  1.طباخ- بیانیه 2.مجموعه تلویزیونی از مهران مدیری-سرشت 3. بنده- 
چین–ناشنوا 4.برزن-زخم بندی 5.زبان مردم ایران- پیکر 6. لوله تنفسی–رفیق 

شیرینی–اولین  8.مظهر  معلوالن-یخ  صندلی   .7 بد 
عمل حج 9. عارضه بینایی – از خوشحالی در می آورند 
11. اعتبار – تنبیه سخت  10.کــوچــک- خجل-کتف 

12. نوگرا- درخشان

 عمودی :

1. شبنم- سود-مراد 2.مخفف شاد-  تعهد به پیمان- سردار 
لشکر 3.پهلوان محمود خوارزمی– تکرار حرف 4. لباس 
جنگ– آرامش یافتن 5.ورقه نازک سیب زمینی سرخ شده- 
پوز 6. کلمه ندا–مقیاس طول- بخت 7. پژواک–اقیانوس 
کبیر-یونجه 8. ُدرد-لقب حضرت علی بن ابی طالب)ع( 
9. پیشوا– خیال 10.ارجمندی–از جایی به جایی دیگر 
رفتن 11. یاقوت- سپهر– کلمه درد 12. جدایی- امر به 

نگریستن- نزار
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رکورددار گران ترین و ارزان ترین 
بلیت کنسرت کیست؟

ــادی از  ــاه، تعداد زی ــای پایانی آذر و دی م در روزه
گروه های موسیقی پاپ کنسرت برگزار خواهند کرد 
و خوانندگانی مانند بنیامین بهادری، رضا یزدانی 
و احسان خواجه امیری روی صحنه خواهند رفت. 
به گــزارش ایلنا، موضوع قابل توجه کنسرت های 
امسال، قیمت بلیت کنسرت برخی خوانندگان 
است. قیمت حداکثری بلیت کنسرت حمید حامی 
که قرار است ۱۱ دی ماه در هتل »اسپیناس پاالس« 
روی صحنه بــرود، ۳۰۰ هزارتومان اســت. روزبه 
نعمت اللهی با بلیت ۲۲۰ هزارتومانی در رده بعدی 
قرار دارد.کمترین قیمت بلیت نیز متعلق به کنسرت 
رضا یزدانی است؛قیمت حداقلی بلیت های کنسرت 
رضا یزدانی که قرار است روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه در 
برج میالد روی صحنه برود، ۳۵ هزارتومان است و 
قیمت حداکثری آن نیز، ۱۵۰ هزارتومان تعیین شده 
که در مقایسه با بهای بلیت کنسرت دیگر خوانندگان 

رقمی بسیار کمتر محسوب می شود.

 تکمیل سمفونی دهم بتهوون 
به کمک هوش مصنوعی

گروهی از موسیقی شناسان و برنامه ریزان رایانه ای 
تــالش می کنند بــا استفاده از هــوش مصنوعی، 
سمفونی دهم لودویگ فان بتهوون، آهنگ ساز 
آلمانی را تکمیل کنند. به گزارش یورونیوز، بتهوون 
هنگام مرگ در سال ۱8۲۷، تنها چند نت از سمفونی 
شماره ۱۰ خود را در دفترچه نت های موسیقی خود 
نوشته بود. از طرح تکمیل سمفونی دهم بتهوون، 
به عنوان یکی از بلندپروازانه ترین طرح ها در زمینه 

استفاده از هوش مصنوعی یاد می شود. 

ادبیموسیقی

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

»مرشد و مارگریتا« فیلم می شود

ــردان  ــارگ ــن ک ــورم بـــاز ل
استرالیایی برای ساخت 
ــان کالسیک روســی  رم
ــتــا«  »مـــرشـــد و مــارگــری
انتخاب شد. به گزارش 
مهر، امتیاز ساخت فیلم 
بر مبنای این رمان توسط 

سوتالنا میگونووا دالی، تهیه کننده فیلم زندگی 
نامه ای »افسانه شماره ۱۷« که برنده اسکار شد، 
خریده شده است و لورمن با وی برای ساخت این 
فیلم همکاری می کند. این پروژه از پروژه هایی است 
که لورمن برای ساخت آن اشتیاق زیادی داشت. 
»مرشد و مارگریتا« از شاهکارهای ادبی قرن بیستم 
است و نگاهی فانتزی و طنزی بسط  یافته به ارکان 

مختلف جامعه شوروی دارد.

سفرنامه همسر ناصرالدین شاه 
منتشر شد

ــت« جلد ســوم از مجموعه   ــردا کــوچ اس »خــانــم! ف
ــان«، شرح سفر سکینه  »سفرنامه های قدیمی زن
سلطان ملقب به وقارالدوله از همسران ناصر الدین 
ــزارش ایبنا،  شـــاه، بــه مکه و عتبات اســـت. بــه گـ
»خانم! فردا کوچ است؛ سفرنامه سکینه سلطان 
ــه سفر  ــام )وقــارالــدولــه(« بــر اســـاس کتاب »روزن
عتبات و مکه« منتشر شــد. ایــن کتاب با تصحیح 
رسول جعفریان، کیانوش کیانی و با ویرایش زهرا 
صالحی زاده از سوی نشر اطــراف به چاپ رسیده 
است. این سفرنامه یکی از دو سفرنامه   سکینه سلطان 

ملقب به وقارالدوله است. 

 یادی از یک نوستالژی کودکانه
 به بهانه برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی

جن پینه دوز	 
»سازمان انتشار مجموعه داستان های ناطق 
آموزشی، نهمین برنامه هنری و آموزنده خود را 
تقدیم می کند: جن پینه دوز«. این نوار قصه بیش 
از 4۰ سال پیش توسط مؤسسه سوپر اسکوپ که 
در انحصار شرکت »48 داستان« بود، تولید شد. 
نویسنده »جن پینه دوز« علیرضا اکبریان بود که با 
صداپیشگی هنرمندانی از جمله پری هاشمی، 
مرتضی احمدی و کنعان کیانی اجرا شد. »جن 
پینه دوز« روایت کفاشی فقیر به همراه همسرش 
است که فقط می توانست برای دوختن یک جفت 
کفش، چرم بخرد. تا این که دو تا آدم کوتوله به 
کمکش می آیند و به این ترتیب وضع مالی کفاش 

و همسرش سکه می شود.

حسن و خانم حنا	 
ــوار قصه »حسن و خانم حنا« این طور شروع  ن
می  شود: »یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ 
کس نبود. سال ها پیش توی یه ده کوچیک پسر 
کوچولویی با مادرش زندگی می کرد که اسمش 
حسن بود. اونا خیلی فقیر بودند و از مال دنیا فقط 
یک گاو داشتند که چون حنایی رنگ بود، حسن، 
خانم حنا صداش می کرد«. این قصه موزیکال، 
اوایل دهه 6۰ از سوی شرکت قصه گو، متعلق به 
انتشارات بیتا وارد بازار شد. »حسن و خانم حنا« بر 
اساس داستان »جک و لوبیای سحرآمیز« و توسط 
فاطمه ابطحی کاماًل ایرانیزه شد. صداپیشگان 
این قصه از این قرار بودند: گیتا خاکپور در نقش 

حسن، سودابه گوهری در نقش مادر حسن.

علیمردان خان	 
»داشت عباسقلی خان پسری، پسر بی ادب 
و بی هنری، اسم او بود علیمردان خان، اهل 
منزل ز دستش به امان...«. این سرآغاز یکی 
از محبوب ترین نوار قصه های کودکان قدیم 
است؛ داستان پسری لوس و از خود راضی 
که خانواده ای ثروتمند داشت. اصل داستان 
علیمردان خــان، از ایــرج میرزا، شاعر عصر 
مشروطه است و کسی دقیقًا نمی داند که ایرج 
میرزا این شخصیت را بر اساس واقعیت های 
ــرده یــا کــامــاًل زایــیــده ذهن  تاریخی خلق ک
ــان« به  ــوار کاست »علیمردان خ اوســـت. ن
سرپرستی علیرضا اکبریان پس از انقالب 

روانه بازار شد.

پینوکیو	 
یکی دیــگــر از مــحــصــوالت محبوب ســازمــان 
فرهنگی و انتشاراتی 48 داســتــان، نــوار قصه 
موزیکال »پینوکیو« با هنرمندی صداپیشگانی 
مانند مرتضی احمدی در نقش روباه مکار بود. 
گوینده این نوار قصه در ابتدا خطاب به بچه های 
عزیز می گوید: »توجه شما رو به اولین قسمت 
سریال »ماجراهای پینوکیو، گربه نره، آقا روباه 
و جینو« جلب می کنیم« و بعد داستان که به طرز 
هنرمندانه ای با عناصر و مؤلفه های ایرانی همراه 
شده، این طور شروع می شود: »روزی از روزای 
دور، دو تا موذی، دو تا ناجور، یکی گربه لجباز، 
یکی روباه کلک ساز، شدند با هم در یک لحظه 

دمساز...«.

ستاره منوچهری- »یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود« ما را پرتاب 
می کند به روزهایی که تنها دغدغه مان شنیدن قصه شب از زبان پدربزرگ و 
مادربزرگ یا پدر و مادرمان بود؛ روزهایی که دوست داشتیم در دنیای قصه های 
شیرین غرق شویم و خودمان را به جای شخصیت های قصه  بگذاریم. کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار است از ۲6 تا ۳۰ آذر میزبان برگزاری 
بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی با شرکت ۱۷ هزار قصه گو از 
سراسر ایران و چهار کشور خارجی باشد. به همین بهانه در این نوشته به سراغ 

معرفی چند نوار قصه نوستالژی و محبوب بچه های دیروز رفته ایم.

 از »خانم حنا« تا »علیمردان خان«
کاست های قصه گو

گروه ادب و هنر - حرکت دوربین از روی یک تکه کاغذ محو شروع 
می شود. کاغذ روی کیف گیتار، جلوی پای چند نوازنده جوان است 
و روی آن نوشته شده: »هرکس نیاز مالی دارد، می تواند از این پول 
بردارد«. دوربین با یک چرخش سریع از روی صورت مردمی که آن 
جا ایستاده اند روی صورت ساالر عقیلی متوقف می شود که می گوید: 
»االن میدون تجریش هستیم. این عزیزان رو دیدم این جا دارن ساز 
می زنن. وایسادم، افتخار کردم، اومدم پیششون می خوام باهاشون 
بخونم.« نوازنده ها با گیتار و ویولن شروع به نواختن می کنند و صدای 
در هم تنیده ساالر و مردم به گوش می رسد که با هم می خوانند: 

»ایران فدای اشک و خنده تو، دل  پر و تپنده تو...«. همه این اتفاقات در 
کسری از ثانیه رخ می دهد اما همین ویدئوی کوتاه، روز گذشته فضای 
مجازی را به شدت تحت تاثیر قرار داد، به خصوص وقتی در میان همه 
چهره  های ایستاده به تماشا، دخترک فال فروشی دیده می شد که 

انگار شاهد یک کنسرت زنده است.
ویدئویی که از آن صحبت کردیم، روز گذشته بعد از انتشار ساالر عقیلی 
در صفحه اش دیده شد. هرچند گروه نوازنده چهار نفره ای که عقیلی 
با آن ها همخوانی کرد، پیشتر این ویدئو را در صفحه شان به اشتراک 
گذاشته بودند. در این ویدئو، ساالر عقیلی در میان مردم ایستاده 

است و با رسیدن به هر قسمت شعر یکی از نوازنده ها را نوازش می کند. 
اسم شان »کوپا بند« است و این طور که ویدئوهایشان نشان می دهد 
یک گوشه تجریش پاتوق همیشگی شان است. با این که عقیلی در 
توضیح این ویدئو از مردم درخواست کرده است درمقابل نوازنده های 
خیابانی بی تفاوت نباشند اما واکنش ها به این ویدئو جالب است. مثاًل 
فردی نوشته: »ای کاش وقتی ساالر عزیز هم توقف نکنن، بازم مردم 
دور این نوازنده ها حلقه بزنن« به هرحال عمر بازدید از این ویدئو، مانند 
ویدئوهای فراگیر شده دیگر، به زودی به سر می رسد؛ مهم این است که 
هنرمندان بدانند مردم قدردان هنر هستند اما گاهی الزم است با آن ها 

کف خیابان و در یک جمع ساده و صمیمی، هم صدا شد؛ نه در رویال 
هال هتل اسپیناس پاالس و برج میالد.

 به بهانه انتشار ویدئویی
  از همخوانی ساالر عقیلی

 با گروهی از نوازندگان خیابانی

کنار خیابان، بهتر از 
»اسپیناس پاالس«!
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 منوچهر اقبال؛ سیاستمدار
 قوام دوست!

روز  ــال،  ــب اق منوچهر 
20 مهر1288 هـ.ش 
در مشهد به دنیا آمد.
اوتحصیالت ابتدایی را 
در مشهد و تحصیالت 
متوسطه را در مدارس 
ــون  ــن ــف ثـــروت و دارال
تــهــران بــه پــایــان بــرد. 

اقبال در سال 1305 عازم اروپا و در سال 1311 
به عنوان متخصص امراض عفونی، از دانشگاه 
پزشكی پاریس دانــش آموخته شد. او از جمله 
محمدرضا  با  كه  بود  تحصیل كرده ای  جوانان 
پهلوی دیدارها و مذاكرات پنهانی داشــت و از 
همین زمان، نقش مهمی در تثبیت موقعیت شاه 
ایفا و روابط نزدیكی با او برقرار کرد. او در شهریور 
1323، در كابینه محمد ساعد، كفیل وزارت 
بهداری شد و در دولت دوم قوام)بهمن 1324 
تا آذر 1326( به وزارت بهداری و وزارت پست 
و تلگراف رسید.او عالقه زیادی به قوام داشت. 
در دوران دولــت دکتر مصدق، اقبال متصدی 
شغلی نبود و تنها در دانشگاه تدریس می كرد. 
پس از كودتای 28 مرداد 1332، منوچهر اقبال 
به تهران بازگشت و به دستور شاه سناتور شد و 
در 18 دی ماه 1333، ریاست دانشگاه تهران 
ــرداد 1335،  را به عهده گرفت. وی در 12 خ
وزیر دربار شد. منوچهر اقبال در 15 فروردین 
1336، پس از حسین عالء، به نخست وزیری 
رسید. دولت اقبال به سرعت به عنوان یک دولت 
مطیع شــاه شهرت یافت. روی كــارآمــدن وی، 
در نتیجه نارضایتی مقامات آمریكایی از دولت 
عالء بود. تاسیس حزب ملیون به دستور شاه و به 
دبیركلی اقبال، تشكیل كنفرانس پیمان سنتو به 
ریاست شاه در تهران، مذاكره با رژیم صهیونیستی 
بــرای ایجاد رابطه »دو فاكتو« و شناسایی این 
رژیم، حمله تبلیغاتی جمال عبدالناصر به ایران 
و قطع روابــط سیاسی تهران و قاهره، از جمله 
رویدادهای دوران نخست وزیری منوچهر اقبال 
بود. منوچهر اقبال، در آبان 1342، به عنوان 
مدیرعامل شركت ملی نفت ایران منصوب شد. او 
در این پست تا آخر عمر باقی ماند و در آذر 1356 

درگذشت.

جواد نوائیان رودسری – دوره صفویه، یکی 
ــران اســت؛ دوره ای که  از ادوار مهم تاریخ ای
سرزمین ما بار دیگر وحدت و پیوستگی کامل 
خود را به دست آورد و همه اقــوام ایرانی، زیر 
یک پرچم قرار گرفتند. گسترش مذهب شیعه و 
روی آوردن عموم ایرانیان به این مذهب، زمینه 
اتحاد بیشتر دین و دولت را در عهد صفویه فراهم 
کــرد. اقتداری که بی تردید پیامد این اتحاد 
بود، باعث شد که ایران پس از سال ها تحمل 
جنگ و جدال های مغوالن، تیموریان و اقوام 
مهاجم، از زیر بار سنگین تفرقه، کمر راست 
کند و شکوفایی علمی و ادبی را از سر بگیرد. 
شاهان صفویه، عمومًا، افــرادی هنردوست و 
هنرپرور بودند و با حمایت آن ها، رونقی دوباره 
در عرصه معماری، نقاشی، خط و دیگر صنایع 
مستظرفه پدید آمد. در میان شاهان صفوی، 
شاه عباس یکم به دلیل اقدامات گسترده اش 
در ایجاد نظم و ثبات در کشور و تاراندن دشمنان 
از سرحدات و رونق بخشیدن به اقتصاد و هنر، 
جایگاه ویژه ای دارد. دوران سلطنت او را باید 
حساب  به  کشورمان  تاریخ  در  عطفی  نقطه 

آوریــم. او موفق شد بــرای نخستین بار پس از 
آغاز حکومت دودمان صفوی، عثمانی ها را به 
پشت سرحدات ایران براند و شکستی سخت 
و قاطع بر ازبکان مهاجم وارد آورد. با این حال، 
مورخان درباره شخصیت و ویژگی های اخالقی 
شاه عباس یکم، سخنان و روایات فراوان و البته 
متضادی نقل کرده اند؛ روایاتی که چهره ای 
دوپهلو و اخالقی دوگانه را از وی به نمایش 
می گذارد. در این نوشتار برآنیم تا مروری بر این 

ویژگی های اخالقی داشته باشیم.

واجد خشونت افسارگسیخته     
شاه عباس را باید یکی از خشن ترین پادشاهان 
تاریخ ایران بدانیم؛ او اصواًل با دشمن یا کسی که 
با وی سازگاری نداشت، اهل مماشات نبود. شاه 
عباس برای کشتن دشمنانش، از فجیع ترین و 
هولناک ترین شیوه ها استفاده می کرد. روایت 
اعدام مخالفان با استفاده از آدمخواران که توسط 
راقم این سطور، پیش از این، در همین صفحه 
به عرض خوانندگان محترم رسید، شاهدی بر 
این مدعاست. او حتی در این زمینه با پدرش 
هم شوخی نداشت و سلطان محمدخدابنده 
محبوس  قلعه ای  در  اسفناک  وضــعــی  بــا  را، 
ــت. رفــتــار او در دوران  ــذش ــرد تــا درگ ک
ضرب المثل  مصداق  سلطنتش، 
و  پــدر  عقیم«)سیاست  »الُملُک 
ــود. به  ــادر نــمــی شــنــاســد!( بـ مـ
ترکمان،  بیک  اسکندر  قــول 
ــم آرای عباسی«، »از  ــال در »ع
بدو خلقت طینت آن جناب به 
جــبــاری و قــهــاری سرشته شــده، 
در ســیــاســت)مــجــازات( مــجــرمــان 
واجب السیاسه به فرمان قهرمان طبیعت 
عمل نموده، اصاًل در عقوبت گناهکاران و 
بی دولتان که جزو اعظم سپه داری و رعیت پروری 
است، به اغــراض دنیوی و مالحظه خاطر 
ــزت و غــیــره، مسامحه و  اربـــاب ع
ــز نــدانــســتــه و  تــأخــیــر جــای
البته  نـــمـــی دانـــد.« 
بسیاری از افرادی 

که توسط شاه عباس به مجازات می رسیدند، 
»واجب السیاسه« نبودند. وی در بیشتر مواقع 
شــیــوه ای غیرانسانی بــرای مــجــازات در نظر 
می گرفت. اسکندربیک ترکمان تصریح می کند: 
»اگر به پدری حکم قتل پسر فرماید، همان لحظه 
فرمان قضا و قدر به امضا رسد و اگر پدری از روی 
شفقت ابّوت، تأخیر در قتل پسر جایز دارد، حکم 
برعکس آن فرماید و اگر او)پسر( نیز تعلل نماید، 
دیگری به قتل هر دو پردازد.« رفتار جالدان شاه 
عباس، با نفس و خواسته اربابشان، مطابقتی 
غریب داشت؛ محمود افوشته ای نطنزی، مورخ 
عهد صفوی، در کتاب »نــقــاوة اآلثـــار فی ذکر 
االخیار«، درباره رفتار »شیخ احمدآقا«، یکی از 
دژخیمان شاه عباس که سخت مورد عنایت وی 
بود، می نویسد:»کار سفاکی در آن والیت بدانجا 
رسانید که زنان از ترس او بچه افکندند و بعضی 
زنان را که این حالت واقع نشد، شکم ایشان را 
شکافت و بچه به در آورد و بر سر نیزه کرد و در آن 
دیار، َدّیاری نگذاشت.« طبعًا این زیاده روی در 
خشونت، خواست شاه عباس بود، وگرنه نوکران 
او، بدون اجازه ارباب، آب نمی خوردند. قساوت 
قلبی که از شاه صفوی بــروز پیدا می کرد، هر 
مورخی را به شگفتی وا می دارد؛ دستور می داد 
اسیران را بر خالف رأی مــرّوت و جوانمردی، 
پوست بکنند و مخالفانی چون »زهرمار سلطان« 
را به حکم عباس یکم، زنده زنده در آب جوشاندند! 
نگاهی به این حرکات و سکنات، از شاه عباس 
یکم، چهره ای قسی القلب، سفاک و بی رحم در 
ذهن تداعی می کند، اما از عجایب شخصیت او 
که تنه به تنه تیمورلنگ می زند، روی دیگر اخالق 
اوست که اصاًل قابل قیاس با شخصیتی که شرح 

آن را دادیم، نیست.

دل نازکی های دل انگیز!     
به رغم آن چه ذکر کردیم، شاه عباس گاه چنان 
رّقــت قلب پیدا می کرد که از دیــدن بریدن سر 
گوسفندی، متغّیر می شد و اشک می ریخت. 
به تعبیر نصرا... فلسفی در کتاب »زندگانی 
شاه عباس«، او همواره اشک در آستین داشت 
و در مناسبت های مختلف، از نثار آن خودداری 

نمی کرد! وقتی خبر هجوم ازبکان به خراسان 
را شنید، سخت متغیر شد و ساعتی را به گریه 
گذراند و هنگامی که شنید خلیل پاشا، سردار 
عثمانی، به مناطق همجوار اردبیل تاخته و به 
مرقد جدش، شیخ صفی الدین اردبیلی جسارت 
ورزیــده است، خود را به آن شهر رساند و روی 
قبر شیخ صفی انداخت و ساعت ها گریست. 
این در حالی بود که پدرش، در حبس مشغول 
جان کندن بود، اما توجهی را در سلطان مقتدر 
صفوی بر نمی انگیخت. به نظر می رسد که این 
اشک دِم مشک، بیش از آن که به کار احواالت 
دل و رّقت قلب شاه بیاید، در امور سیاست مورد 
استفاده قــرار می گرفت. شاید روایــت آنتونیو 
دوگــوا، کشیش کاتولیک و سفیر فیلیپ سوم، 
پادشاه اسپانیا، در دربار صفوی، این وجه از رفتار 
شاه عباس را بهتر تفسیر کند. وی می نویسد که 
وقتی شاه به همراه خدم و حشم خود به کاشان 
رسید و خیل کاشانیان را مسرور از ورود خود 
دید، سیالب اشک ریخت تا جایی که برای پاک 
کردن آن، دست به آستین سفیر اسپانیا برد و 
احتمااًل، اشک و آب بینی خود را با پارچه لباس 
مشکی کشیش کاتولیک پاک کــرد! آن گــاه با 
صدایی بغض آلــود به وی گفت: »می بینی که 
این مردم چگونه با شادی و سرور از من استقبال 
می کنند؟ من شایسته این همه مهربانی نیستم و 
هر وقت گناهان بی شمار خود را به یاد می آورم، 
شدت غم و اندوه، دلم را از لباس تو نیز سیاه تر 
می کند. ای کاش مرد ساده درویشی بودم و با یک 
لقمه نان زندگی می کردم و پادشاه این سرزمین 
فراخ و این همه مردم که در کمال بی لیاقتی بر 
آنان حکومت می کنم، نمی بودم]![« مقایسه 
این جمالت، با رفتارهایی که در فراز پیشین 
از شاه عباس روایت کردیم، پارادوکسی غریب 
و البته، طنزگونه را به نمایش مــی گــذارد که 
حیرت آور است. به نظر می رسد، شاه عباس، 
ــوان غلبه بر  ــردی بــود که بیش از دیــگــران، ت م
احساساتش را داشــت و می توانست با مهار و 
استفاده از آن ها، در زمان های الزم، بهترین بهره 
را ببرد؛ شیوه ای که به یقین در توفیق وی سهمی 

عمده را ایفا می کرد.

درباره شخصیت عجیب و دوگانه مقتدرترین پادشاه صفویه

اشک دم مشک شاه عباس!  خبرنگاری که به دنبال
 مستعمره کردن ایران بود!

ــل  ــی ــان ــات جـــــرج ن
جمله  از  ــرزن،  ــ ک
و  سیاستمداران 
مستشرقانی است 
که تا مقام وزارت 
انگلستان  خارجه 
نیز ارتقا پیدا کرد. 
به گزارش مؤسسه 
مــطــالــعــات تــاریــخ 
ــران،  ــ ــر ایـ ــاص ــع م
براساس اسناد تاریخی، وی  نقشی اساسی در 
وزارت خارجه انگلستان، در راستای پافشاری 
بر انعقاد قرارداد 1۹1۹، میان ایران و این کشور 
استعماری داشته است. فعالیت اصلی کرزن، تا 
پیش از به دست آوردن مناصب رسمی، ظاهرًا 
جهانگردی بود و گاه، برای نشریات انگلیسی، 
مقاله و گــزارش تهیه می کرد. جالب است که 
نخستین سفر کــرزن به ایــران هم، در کسوت 
ــران، از  خبرنگار بــوده اســت. وی معتقد بود ای
اطالعاتی  منابع  که  اســت  کشورهایی  جمله 
انگلستان درباره آن بسیار اندک است و همین 
مسئله است که ضرورت سفر وی به ایران را از 
نگاه خودش، دوچندان می کند. کرزن پس از 
سیاحت بخشی از قفقاز، استانبول و مناطقی از 
ترکمنستان، از راه عشق  آباد وارد خراسان شد 
و پس از گردش در چند شهر آن ایالت، به تهران 
رفت. وی توانست همراه نمایندگان سیاسی 
انگلیس در ایــران، در یکی از آیین های سالم 
رسمی »ناصرالدین شاه« قاجار در کاخ گلستان 
حضور یابد. او پس از شش ماه توقف در ایران، 
اطالعات مد نظرش را گــردآوری کرد و بعد از 
بازگشت به انگلیس و تکمیل اطالعات از دیگر 
منابع، به تدوین معروف ترین اثر خود ، یعنی 
»ایران و قضیه  ایران«، پرداخت. کرزن، پله پله 
مراتب ترقی را در دستگاه سیاست خارجی 
انگلستان طی و دوباره به ایران سفر کرد. تفاوت 
سفر اول وی به ایــران با سفر دومــش، این بود 
که اگر وی بار اول صرفًا مشاهده گر و روایتگر 
وقایعی محسوب می شد که در ایران رخ می  داد، 
این بار در مقام یک دیپلمات و سیاست گذار به 
ایران سفر می کرد. کرزن در این سفر و به منظور 
عملیاتی کردن اهداف استعمار انگلیس، تالش 
کرد برای جلوگیری از نفوذ روس ها، حلقه ای در 
اطراف ایران تشکیل دهد و به همین دلیل، به 
سراغ شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس نیز رفت 
و قراردادهای همکاری متعددی با آن ها امضا 
کرد و بسیاری از آن ها را تحت حمایت انگلیس 

قرار داد.

ماجرای قرارداد 1919     
در میان سیاستمداران انگلیسی، شاید بتوان 
معدود افــرادی را مانند کرزن یافت که معتقد 
کامل  سلطه  شرایطی،  هــر  تحت  باید  بــودنــد 
انگلستان بر ایران حفظ شود و حتی، گسترش 
یابد. نمونه این مسئله را می توان در وقایع پس 
از جنگ جهانی اول و وقوع انقالب بلشویکی 
در روسیه مشاهده کــرد. پس از این اتفاقات، 
کرزن همچنان معتقد بود که انگلیس، نباید از 
ایران خارج شود؛ زیرا این مسئله ممکن است 
بار دیگر زمینه سلطه روس ها را بر ایران، با وجود 
شکست های اخیر آن ها، فراهم کند و البته، 
گروهی از سیاستمداران انگلیسی نیز، معتقد 
بودند حال که روس ها از ایران خارج شده اند، 
بهترین فرصت است تا هزینه های بریتانیا در 
ایــران کاهش یابد و نیروهای انگلیسی از این 
کشور خارج شوند. اوج فعالیت استعماری کرزن 
در رابطه با ایران را، باید در قضیه قرارداد 1۹1۹ 
میان وثوق الدوله و سرپرسی کاکس جست وجو 
کرد. انتصاب لرد کرزن به عنوان وزیرخارجه  
انگلیس، در این موضوع نقش اساسی داشت. 
کرزن که پیش از این، به کمیته  ایران، شعبه ای 
از کمیته وزارت خارجه  انگلیس، دستور داده 
بود سیاست جدید انگلیس را در ایران، تدوین 
کند، اکنون فرصت ایده  آلی به دست آورده بود 
تا سیاست مستعمره  سازی ایران را عملی کند. 
این قرارداد، ایران را رسمًا به مستعمره انگلیس 
تبدیل می کرد؛ اما مقاومت های شدید ایرانیان 
و نیز، مخالفت برخی سیاستمداران انگلیسی 
با اقدامات کــرزن، تالش او را در این زمینه، با 
شکست مواجه کرد. وی در سال 1۹25، بر اثر 

بیماری درگذشت.

گزارش تاریخی

َ

َ
َ

س
نگاره ای از شاه عبا
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ازمیان خبرها

در امتداد تاریکیخط زرد

توصیه های پلیس برای پیشگیری  
از راهزنی جاده ای

    در صورت بروز حادثه، ضمن حفظ خونسردی 
به یــادداشــت پــاک خـــودرو، نــوع وسیله نقلیه 
سارقان، تجهیزات همراه آن ها به خاطر سپردن 
عایم ومشخصات چهره مجرمان و مسیر حرکت 
آن ها اقــدام کنند و در اولین فرصت به عوامل 

پلیس اطاع دهند.
ــودداری از توقف کامیون های حامل بار      خ
بدون نگهبان در مقابل منازل و خارج از پارکینگ 

های معیوب
 شرکت در کــاس هــای آمــوزشــی و توجه به 
هشدارهای انتظامی پلیس در حفاظت از اموال 

    داشتن کارت سامت و طی کردن دوره های 
متشکله با هماهنگی پلیس راهور

از ســرقــت تحت پوشش  بـــرای پیشگیری    
ماموران، راننده با مشاهده خودرویی که ظاهرا 
ــودروی پلیس اســت، از توقف در محل  شبیه خ
خلوت خودداری و در نقطه امن و پرتردد یا اماکن 

عمومی توقف کند.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

درکمتر از ۴ دقیقه

سامانه »مها« سارق سابقه دار 
طالها  را غافلگیر کرد

توکلی- سارق سابقه دار طاها  در کرمان  از 
طریق سامانه مها دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان دراین باره 
گفت: یکی از طافروشان شهر کرمان در پی 
مراجعه فردی که قصد داشت مقداری طا را به 
فروش برساند، به این فرد مشکوک می شود و 
سامانه »مها«ی مغازه  طافروشی خود را از طریق 
شصتی به صدا در می آورد. به گزارش  خبرنگار  
ما، سرهنگ محمدرضا فداء افزود:با به صدا در 
آمدن زنگ هشدار این سامانه، بافاصله موقعیت 
این طافروشی به نزدیک ترین تیم گشت انتظامی 
اعام شد که ماموران کانتری11 بازار با حضور 
ضربتی خود در کمتر از چهار دقیقه  موفق شدند، 
این فرد سابقه دار و تحت تعقیب  را که به منظور 
فروش طای تقلبی به این طافروشی مراجعه 
کرده بود، دستگیر کنند. این مسئول انتظامی 
با اشاره به نقش موثر این سامانه در غافلگیری 
سارقان اماکن عمومی و خصوصی  خاطرنشان 
کــرد: »مها« مخفف مرکز هشدار الکترونیک، 
سامانه ای مجهز به گیرنده های خاصی است که با 
نصب آن در اماکن مختلفی همچون منازل، مغازه 
ها و دیگر اماکن عمومی و خصوصی هنگام حضور 
صاحب آن مکان از طریق فشار دادن شصتی و 
در نبود وی نیز به طور خودکار هرگونه حضور یا 
تخریب برای ورود را به مرکز منعکس می کند و 
مراتب از طریق کاربران این مرکز در سریع ترین 
زمان ممکن به نزدیک ترین تیم گشت به منظور 
بررسی موضوع اعام می شود. وی  یادآور شد: 
طافروشی ها، بانک ها و برخی اصناف خاص به 

تجهیز این سامانه مکلف شده اند.

مادر دل شکسته!
آن قدر از رفتارها و توهین های فرزندانم زجر 
ناخودآگاه  ناگهان در ضمیر  ام که  کشیده 
ــدا هــم شــک کـــردم اما  خـــودم بــه عــدالــت خ
بافاصله با دست به دهانم کوبیدم و استغفار 
کردم تا شاید خداوند مرا ببخشد و از گناهم 
درگذرد. با وجود این دیگر چاره ای نداشتم 

جز آن که به قانون متوسل شوم و ...
زن 65 ساله در حالی که اشک هایش را زیر 
چادر رنگ و رو رفته اش پنهان می کرد مقابل 
مشاور و مددکار اجتماعی کانتری آبکوه 
مشهد نشست و با بیان این که نمی خواهم با 
این شکایت فرزندانم اذیت شوند یا برای آن ها 
پرونده ای تشکیل شود به تشریح سرگذشت 

خود پرداخت. 
مشاور  به  را  دستانش  زمخت  پوست  که  او 
کانتری نشان می داد، گفت: همسرم کارگر 
ساختمانی بــود و درآمـــدش کفاف مخارج 
زندگی مان را نمی داد به همین دلیل من هم 
در بیرون از منزل کار می کردم تا کمک خرج 
خانواده باشم و بتوانم در کنار یکدیگر هزینه 

های زندگی را تامین کنیم.
 امــا سختی ها و بدبختی هــای من از روزی 
شروع شد که خبر فوت همسرم زندگی ام را به 
هم ریخت. او هنگام کار در یک ساختمان دو 
طبقه از باالی داربست پایین افتاد و نرسیده 

به بیمارستان جان سپرد.
 از آن روز به بعد من با دو دختر و یک پسرم تنها 
ماندم و باید هزینه های زندگی را تنها به دوش 
می کشیدم. آن زمان من 55 سال داشتم و 
هنوز دستانم توان کار کردن داشت. با آن که 
از قبل هم به کار کردن عادت داشتم اما این بار 
کمر همت بستم تا به تنهایی فرزندانم را به سر 

و سامان برسانم. 
از پرستاری کودکان و سالمندان گرفته تا 
خدمت گــزاری و نظافت خانه های مــردم را 

انجام می دادم. 
همه تاشم این بود که دختر و پسرم درس 
بخوانند و پله های خوشبختی و ترقی را طی 
کنند چرا که یکی از دخترانم ازدواج کرده و 
خیالم از طرف او راحت بود. همه سختی ها 
را تحمل می کردم تا آن ها در آسایش و آرامش 

تحصیل کنند و به دانشگاه راه یابند. 
باالخره هر دو فرزندم در یکی از رشته های 
از دیدن  پذیرفته شدند.  خوب دانشگاهی 
پیشرفت آن ها لذت می بردم و همه خستگی 
ــوش مــی کـــردم اما  ــرام ــه ام را ف ــ ــای روزان ه
فرزندانم هیچ گاه به فکر من نبودند و تنها مرا 
مانند عابربانک می دیدند. نه تنها احترامی 
به من نمی گذاشتند و حرف شنوی نداشتند 
بلکه رفتارهایم را به سخره می گرفتند و مرا 

مایه خجالت خودشان می پنداشتند. آن ها 
می گفتند تو کلفت خانه های مردم هستی و ما 
نمی توانیم نگاه های سرزنش آمیز دیگران را 
تحمل کنیم به همین دلیل همواره مرا با گفتار 
و کردارشان عذاب می دادند در حالی که من 
سعی می کردم با همین دست های زمخت و 
زخمی کار نظافت منازل مردم را انجام بدهم 
و آن ها را با پول حال بزرگ کنم. با وجود این، 
همه بی احترامی ها و نیش و کنایه ها را تحمل 
می کردم تا این که شب گذشته خسته و کوفته 
از سر کار به منزل بازگشتم و پله ها را به سختی 
طی کردم اما هر چه در زدم کسی در منزل را 
باز نکرد! به ناچار دسته کلیدم را بیرون آوردم 
اما باز هم قفل در باز نمی شد به ناچار با گوشی 
تلفن دخترم تماس گرفتم و صدای زنگ آن را 

از درون منزل شنیدم.
 یک لحظه قلبم فرو ریخت و احساس کردم 
خدای ناکرده برای فرزندانم اتفاقی افتاده 
است اما در همین حال ناگهان در خانه باز شد 
و دختر و پسرم با چهره ای غضب آلود در مقابلم 

قرار گرفتند. 
بی درنگ به سمت دخترم رفتم و در حالی که 
می گفتم کجا بودید قفل در خراب شده است! 
قصد داشتم آن ها را به آغوش بکشم که در یک 
لحظه مشت گره کرده پسرم و دستان بی مهر 
دخترم بر سینه ام نشست. آن ها مرا به بیرون 
از منزل پرت کردند و با چهره ای غضبناک 
فریاد زدند »تو مایه خجالت و سرافکندگی 
ما هستی! دیگر نمی خواهیم تو را ببینیم«. 
باورم نمی شد فرزندانی که با خون دل بزرگ 

کرده ام این گونه با من رفتار می کنند. 
با ضربه آن ها به زمین افتادم و همسایه ها 
با شنیدن سر و صدا بیرون آمدند. بافاصله 
ــردم و ضمن احــوال  ــودم را جمع و جــور ک خ
اتفاقی  با همسایه ها گفتم ببخشید  پرسی 
زمین خوردم! نمی خواستم آبروریزی شود و 
بی احترامی به مادر بر سر زبان ها بیفتد. اما 
با رفتن همسایه ها فرزندانم مرا بیرون کردند 
و گفتند این منزل ارثیه پدرمان است تو هم 
سهمت را بگیر و به دنبال زندگی خودت برو 
تا مایه خجالت ما نباشی و... شب را به یکی 
از مراکز زیارتی رفتم و تا صبح گریه کردم که 
خدا از گناهان فرزندانم درگذرد و مرا که به 
عدالت او شک کرده بودم به رحمت خویش 

ببخشد و...
شایان ذکر است، به دستور سرگرد محمدی 
)رئیس کانتری آبکوه( شکایت این زن دل 
شکسته در دایره مددکاری اجتماعی کانتری 
توسط کارشناسان زبــده مــورد رسیدگی و 

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

پیرزن سابقه دار سرکرده شبکه دزدان خانوادگی بود

75 شاکی در پرونده سرقت های 5 ثانیه ای!
سجادپور- اعضای سه باند سرقت قطعات و 
اموال داخل خودرو که به صورت شبکه ای و به 
سرکردگی پیرزن سابقه دار فعالیت می کردند با 
تاش ماموران کانتری بانوان مشهد در حالی 
دستگیر شدند که تاکنون با 75 شاکی روبه رو 

هستند!
فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در تشریح 
ماجرای دستگیری اعضای این باند که حتی به 
سوغاتی و خوراکی های مسافران و زائران نیز 
رحم نمی کردند، به خراسان گفت: طی چند ماه 
گذشته، پرونده هایی در مراکز انتظامی تشکیل 
شد که محتویات آن نشان می داد، اعضای یک 
باند حرفه ای در خیابان های منتهی به حرم مطهر 
امام رضا)ع( به خودروهای پارک شده مسافران 
دستبرد می زنند و عاوه بر قطعات خودرو، اموال 

داخل آن را نیز سرقت می کنند. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی افــزود: طبق 
اظهارات شاکیان و مال باختگان، سرقت های 
مذکور فقط در چند ثانیه انجام می شد و سارقان 

هیچ اثری از خود به جا نمی گذاشتند.
مقام ارشد انتظامی مشهد با اشاره به آغاز جلسات 
کارشناسی و تجزیه و تحلیل های اطاعاتی 
تصریح کــرد: بررسی های کارشناسی دربــاره 

پرونده سرقت هــای مذکور بیانگر آن بــود که 
اعضای ایــن باند بیشتر خــودروهــای زائــران و 
مسافران را هدف گرفته اند تا شاکی کمتری 
داشته باشند و از سوی دیگر نیز شگرد یکسانی 
در باز کردن در صندوق عقب یا کاپوت خودروها 
به کار گرفته شده است. وی گفت: این درحالی 
بود که در بررسی های میدانی نیروهای انتظامی 
سرنخ هایی از وسایل نقلیه متفاوت در حاشیه 
دستبرد به خودروهای پارک شده به دست آمد اما 
شگرد سارقان شیوه یکسانی بود به همین دلیل 
تحقیقات پلیس روی باندهای حرفه ای و سابقه 
دار متمرکز شد که برای این سرقت از وسایل نقلیه 
متفاوت استفاده می کنند تا بررسی های پلیس را 

به بیراهه بکشانند.
سرهنگ صارمی ســاداتــی خاطرنشان کرد: 

تحقیقات فنی و تخصصی پلیس در محدوده 
جغرافیایی سرقت ها نشان داد که در ساعات 
ارتکاب جرم، همواره یک دستگاه خودروی پژو 
206 که زن و مرد جوانی سرنشین آن بودند در 
نزدیکی محل سرقت متوقف شده و گاهی اوقات 
نیز سر و کله سرنشینان یک دستگاه پژو 405 در 
محل پیدا می شد که همین موضوع ظن پلیس را 
برانگیخت و گروه ویژه ای از نیروهای کانتری 
بانوان، تاش خود را برای شناسایی اعضای این 

باند سرقت آغاز کردند.
رئیس پلیس مشهد ادامــه داد: پس از آن که 
ماموران انتظامی شماره پاک خودروی 206 را 
با شگردهای اطاعاتی به دست آوردند، مشخص 

شد که مالک 206 زن مسنی است که سوابق 
متعدد کیف زنی و جیب بری دارد و بارها توسط 
ماموران کانتری بانوان دستگیر شده است. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی اضافه کرد: 
وقتی ماموران انتظامی به صورت غیرمحسوس، 
نشانی مالک 206 را در منطقه عباس آباد زیرنظر 
گرفتند، پسر جوانی را دیدند که اموالی مانند باند 
و باتری را از داخل 206 به درون منزل پیرزن می 
برد! بنابراین آن ها با کسب مجوزهای قضایی و در 
یک عملیات غافلگیرانه، وارد منزل پیرزن شدند 
و او را به همراه یک زن جوان و سه مرد دستگیر 
کردند. حافظ امنیت مشهد خاطرنشان کرد: 
بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که همه افراد 
دستگیر شده از بستگان نزدیک پیرزن سابقه دار 
هستند و همسر پیرزن نیز به جرم سرقت در زندان 

است و پسر او هم در حال انتقال لوازم سرقتی 
به داخل منزل بود که به همراه دیگر سارقان به 
دام افتاد. این مقام انتظامی یادآور شد: با انتقال 
متهمان به کانتری بانوان، بازجویی ها از آنان 
ادامه یافت تا این که آن ها دو عضو دیگر این شبکه 
را که با خودروی 405 و موتورسیکلت دست به 
سرقت می زدنــد، به پلیس لو دادنــد. سرهنگ 
صارمی ساداتی ادامه داد: با شناسایی مخفیگاه 
دیگر اعضای باند در خیابان الوند و سرافرازان، 
دو عضو 28 و 33 ساله این شبکه که در قالب سه 
باند فعالیت می کردند نیز در یک عملیات ضربتی 
دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه آنان 

مقادیر زیادی لوازم سرقتی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی مشهد دربــاره شگرد سرقت 
های اعضای این شبکه هم گفت: طبق اعترافات 
متهمان و پیرزن سابقه دار، آنان با خنجری که 
شبیه داس است کاپوت خودرو را باز می کردند و 
فقط در 5 ثانیه لوازم و قطعات آن را به سرقت می 
بردند. این مقام انتظامی افزود: هنگام سرقت نیز 
زن جوانی داخل خودرو می نشست تا موضوع 
خانوادگی جلوه کند و کسی به سرقت توسط 
آن ها مشکوک نشود. سرهنگ صارمی ساداتی 
تاکید کرد: تاکنون 75 نفر از مال باختگان به 
کانتری مراجعه کرده اند اما تاش نیروهای 
انتظامی با دستورات ویژه قضایی برای شناسایی 
دیگر مال باختگان و همچنین کشف سرقت 
های احتمالی دیگر اعضای این شبکه همچنان 

ادامه دارد.

خودروها و مو تور سیکلتی که در سرقت ها  استفاده می شدلوازم سرقتی کشف شده از اعضای باند 

سر کرده باند و بقیه متهمان پرونده  
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شاخص

3 بار برآورد غیرواقعی قیمت 
نفت در بودجه 6 سال اخیر! 

مقایسه قیمت صادراتی و قیمت پیش بینی شده 
نفت در بودجه های سنواتی حاکی از این است 
که از ابتدای دهه 80 تاکنون، سه بار قیمت پیش 
بینی شده از قیمت نفت بیشتر بوده است. البته 
میزان اختالف در هر مرحله کمتر شده است. این 
سه بار نیز همگی در دوره دو دولت اخیر بوده اند. 

)منبع : سازمان برنامه و بودجه(

خبر

ایران به دنبال صادرات پای مرغ 
به چین

ــارس - رئــیــس ســازمــان دام پــزشــکــی کشور  فـ
گفت:محصول پاِی مرغ با توجه به کمیت و کیفیت 
باال و نبود مصرف داخلی قابل توجه، می تواند به وفور 
به کشور چین صادر شود و ارزش افزوده خوبی را عاید 

تولیدکنندگان داخلی کشورمان کند.

شایعه واگذاری کیش به چین 
تکذیب شد

ایرنا - مدیرعامل منطقه آزاد کیش شایعه واگذاری 
این جزیره به چین به مدت 25 سال را که به تازگی 
در برخی شبکه های مجازی منتشر شده، بی اساس 
و کذب اعــالم کــرد. غالمحسین مظفری تصریح 
کرد: انتشار اخبار کذب مبنی بر واگــذاری جزیره 
کیش، اقدامی سابقه دار و هدفمند است  و  این بار نیز 
همزمان با برگزاری رویداد بین المللی سمپوزیوم 
فرصت های سرمایه گذاری گردشگری حوزه اکو 

توسط برخی شبکه های مجازی نشر داده شد.

اخبار

موافقت بانک مرکزی با افزایش 
سقف وام مسکن از محل اوراق 

مدیرعامل بانک مسکن از موافقت بانک مرکزی با 
افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیالت خبر 
داد. هرچند برای تصویب نهایی، این افزایش باید به 

تایید شورای پول و اعتبار نیز برسد.
به گزارش روابط عمومی این بانک، ابوالقاسم 
رحیمی انارکی در مراسم تودیع و معارفه مدیر 
شعب این بانک در خراسان شمالی از پیشنهاد 
این بانک برای افزایش سقف تسهیالت مسکن 
از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت،  به 
بانک مرکزی خبر داد و افـــزود: بانک مسکن 
پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل 
اوراق را به بانک مرکزی داده است که با نظر 
مساعد آن مقام مرجع همراه اســت.وی تصریح 
کرد: همچنین طرح بانک برای افزایش دو برابری 
سقف تسهیالت جعاله مورد موافقت بانک مرکزی 

قرار گرفته است

 پرونده شبنم نعمت زاده 
در مرحله صدور حکم 

پرونده »شبنم نعمت زاده« دختر وزیر اسبق صمت به 
مرحله صدور »حکم« رفت. به گزارش فارس، شبنم 
نعمت زاده، فرزند محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق 

صمت شهریور ماه امسال بازداشت شد.
اتهامات وی، مشارکت در اخالل عمده از طریق 
اخالل در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک 
هزار و 850 میلیارد و 148 میلیون و 379 هزار و 
599 ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام 
جمهوری اسالمی، مشارکت در تحصیل مال از طریق 
نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از 
جواز و امتیاز تعویض شده،  مشارکت در اخالل نظام 
دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در 
استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری 
غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق 
است.بر اساس آخرین پیگیری ها، مشخص شد که 
حکم متهم اکنون در مرحله انشاست. البته هنوز 
زمــان دقیق صــدور حکم بــرای این متهم مشخص 
نیست. این درحالی است که قرار بازداشت برای 
نعمت زاده تا 16 آبان بود و دوباره به دستور قاضی 

پرونده تمدید شده است.

در پیش نویس الیحه بودجه 99 حدود 18 هزار 
میلیارد تومان درآمد ناشی از حذف معافیت های 
مالیاتی از جمله سلبریتی ها و مناطق آزاد در نظر 
گرفته شده بود که براساس گزارش  خبرگزاری 
فارس  تمام این پیشنهادها توسط رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و هیئت وزیران از دستور کار خارج 

شد.
به گزارش خراسان اعداد و ارقام الیحه بودجه 
سال آینده نشان می دهد که تحقق درآمدهایی 
نظیر 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، 
ــذاری 49  فــروش یک میلیون بشکه نفت و واگ
هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول 
دولــت، اگــر نگوییم غیر ممکن، امــا با سختی 
همراه است. با این حال، به گزارش خبرگزاری 
فارس، به دالیلی که معلوم نیست، خبرها حاکی 
از حــذف برخی بندهای الیحه بودجه توسط 
رئیس سازمان برنامه و بودحه و هیئت وزیران 
است. بندهایی که می توانستند در این وانفسای 
کمبود درآمدهای نفتی، با حذف معافیت های 
کور مالیاتی تا حــدود 18 هــزار میلیارد تومان 
برای دولت درآمدزایی داشته باشند. خبرگزاری 
فارس در این باره، به سه بند پیشنهادی در پیش 
نویس الیحه بودجه که حذف شده اشاره کرده 
که عبارت اند از: 1- مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
و مناطق ویژه اقتصادی همانند سرزمین اصلی 
مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش 
افـــزوده هستند. معادل سهم شــهــرداری هــا و 
دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری از اجرای 
ــزوده در مناطق آزاد  قانون مالیات بر ارزش اف
تجاری - صنعتی در اختیار مدیریت هر یک از 
مناطق قــرار می گیرد تا انحصارًا بــرای توسعه 
زیرساخت ها و ارائه کمک های فنی و اعتباری 
برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف 

ــاده 59 قانون  بــرســد.2-نــرخ هــای موضوع م
مالیات های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی 
امالک و انتقال حق واگذاری محل در سال 99 
به ترتیب از 5 درصد و 2 درصد به 10 درصد و 
4 درصد افزایش می یابد. 3- کلیه فعالیت های 
انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشمول 
50 درصد معافیت  مالیاتی هستند.  البته در این 
میان حذف بند  مربوط به فعالیت های انتشاراتی و 
مطبوعاتی و هنری که  هنرمندان هم  ذیل آن قرار 
می گرفتند به خاطر این که هنرمندان بخشی از 
این بند بودند  و حذف معافیت مالیاتی کل این بند 
ضربه جبران ناپذیری به فعالیت های مطبوعاتی و 
انتشاراتی می زد قابل توجیه است و البته بخشی 
از هنرمندان که دستمزد های باال می گیرند و 
همچنین برخی انتشاراتی های مرتبط با کنکور 
و کتاب های کمک آموزشی  با اصالح قانون باید 
مالیات بدهند البته  این   امکان هم  وجود داشت 
که مانند تجربه های پیشین، مالیات با تعرفه های 
صفر برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته 
شود تا حداقل مزیت های شفافیت مالی این 
موسسات و فعاالن فرهنگی از بین نرود. از سوی 
دیگر و درباره بند اول یعنی مالیات مناطق آزاد، 
با توجه به این که این مناطق تاکنون نقش ویژه ای 
در ایجاد سکوهای صادراتی کشور نداشته اند، 
می شد کارکرد شفافیت و تفکیک مالیاتی را برای 
واحدهای صنعتی این مناطق نگه داشت. عالوه 
بر این که معافیت مالیاتی این مناطق موجب 
سوء استفاده بسیاری از شرکت ها از این معافیت 
مالیاتی و ثبت شرکت در این مناطق با وجود 
فعالیت در سرزمین اصلی شده است. در هر حال 
دولت باز ترجیح داده است از خیر این اقدامات 

شفافیت زا بگذرد. 

معمای چشم پوشی از معافیت 
مالیاتی 18 هزار میلیاردی 

با وجود نیاز شدید به کسب درآمدهای مالیاتی جدید، دولت پیشنهاد حذف 
معافیت مالیاتی مناطق آزاد و برخی دیگر از معافیت ها را در الیحه بودجه رد کرد 

در شرایطی که آمریکا ضرب االجل 15 دسامبر 
)امروز( را برای افزایش تعرفه های گمرکی بر 
بخش بزرگی از واردات کاالهای چین تعیین 
کرده بود، سرانجام هفته گذشته، نشانه های 
دود سفید از مذاکرات آمریکا و چین بلند شد تا 
افق های روشن تری از پایان جنگ تجاری یک 

ساله دو اقتصاد بزرگ دنیا پدیدار شود.
به گزارش رویترز، ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
پنج شنبه گذشته از توافق قریب الوقوع با چینی 
ها خبر داد. این خبر روز جمعه با رسانه ای شدن 
توافق دو کشور بر سر مرحله اولیه پایان دادن 
به جنگ تجاری و تعرفه ای تکمیل شد. رویترز 
با اشاره به سند توافق 86 صفحه ای که قرار 
است در هفته اول ماه ژانویه )هفته دوم و سوم 
دی ماه( به امضای مذاکره کنندگان دو کشور 
برسد، گزارش داد که آمریکا قرار است برخی از 
تعرفه ها بر کاالهای چینی را کاهش دهد. بر این 
اساس، دیگر طرح آمریکا برای افزایش تعرفه 
روی 160 میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از 
چین که برای روز یک شنبه )امروز( برنامه ریزی 
شده بود، اجرا نخواهد شد. همچنین آمریکا 
تعرفه کنونی بر 112 میلیارد دالر از کاالهای 
وارداتی از چین را از 15 درصد به 7/5 درصد 
کاهش می دهد. این گزارش حاکی از آن بود که 
در مقابل چین نیز قرار است عالوه بر خرید کاال 
و خدمت در سال 2017 به میزان حدود 186 
میلیارد دالر، حداقل 200 میلیارد دالر کاال و 
خدمات بیشتر شامل محصوالت کشاورزی، 
انرژی و کاالهای تولیدی، طی دو سال آینده از 

ایاالت متحده بخرد.
در این حال، وزیر خزانه داری آمریکا دیروز از 
انتشار فکت شیت فاز نخست توافق تجاری 
میان آمریکا و چین تا امروز خبر داد. به گزارش 
فارس به نقل از رویترز، استیون منوچین، وزیر 
خــزانــه داری آمریکا که در کنفرانس خبری 
نشست دوحه در قطر صحبت می کرد، گفت: 
ــط تجاری  توافق با چین با هــدف ایجاد رواب
دوجانبه بیشتر برای سال های بسیار انجام 

شد و این برای رشد اقتصادی جهان »بسیار 
خوب« است.

آثار مثبت  توافق بر بازارهای جهانی	 
توافق اولیه چین و آمریکا، بر بازار جهانی اثر 
مثبت گذاشت. به گزارش اویل پرایس، قیمت 
هر بشکه نفت برنت با بیش از یک دالر افزایش 
به 65 دالر و 22 سنت رسید. بازار جهانی نفت 
از آن جا از توافق آمریکا و چین تاثیر می پذیرد 
که چین یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نفت 
در دنیاست بنابراین با مثبت شدن چشم انداز 
اقتصادی این کشور، چشم انداز رشد انرژی 
و نفت این کشور نیز صعودی خواهد بود. این 
توافق اولیه پالس مثبتی به بازار بورس نیز داد 
و به همراه پیروزی حزب محافظه کار انگلیس، 
منجر به رشد قیمت سهام در بازارهای آسیایی، 
آمریکایی و اروپایی در روز جمعه شد. بر این 
اســاس، شاخص سهام بــازارهــای آسیایی به 
بیشترین میزان در هشت ماه گذشته افزایش 
یافت. اما بازار طال، برخالف انتظار، شاهد رشد 
شاخص بود. به طور معمول با کاهش درگیری 
های تجاری، تقاضای طال به عنوان محل امن 
سرمایه گذاری کاهش می یابد. اما این قضیه 
دربــاره خبر توافق اخیر صادق نبود به طوری 
که تا دیروز بعد از ظهر، طال با رشد نسبی در دو 
روز گذشته مواجه شد و به 1475 دالر در هر 

اونس رسید. 

دود سفید در مذاکرات تجاری آمریکا وچین 
استقبال بازارها از توافق  واشنگتن و پکن برای توقف اعمال تعرفه 



اناهلل و انا الیه راجعون
 با تسلیم به مشیت الهی و بانهایت تاسف و تاثر درگذشت

 برادر عزیزمان شادروان 

 جواد اصغریان رضایی)علیزاده( 
فرزند مرحوم حاج کاظم علیزاده 

را به اطالع اقوام و آشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع فردا ساعت ۱۰:۳۰ صبح

خانواده علیزاده  از صحن آزادی به سمت خواجه اباصلت برگزار می گردد.     
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: دولت در روند نگارش الیحه بودجه 
سال ۱۳99، هیچ نظری را از بخش خصوصی 
دریافت نکرد. در سنوات گذشته حداقل بخش 
خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این 
الیحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش 
اعمال نمی شد، اما مجالی برای بیان آن ها در 

اختیارش قرار می گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کــشــاورزی؛ غالمحسین شافعی در 
دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان مشهد به 

عمده ترین نقایص وارد بر این الیحه نیز اشاره 
ــرادات بودجه 99، نگاه  و بیان کرد: یکی از ای
خوشبینانه دولت به درآمدهایش است. امکان 
تحقق سرفصل های درآمدی که در این الیحه 
ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می رسد مگر آن 

که تدابیر جدیدی اتخاذ شود.
وی افزود: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش 
خصوصی مطرح می شود، تقدم یافتن مصارف 
بر منابع است. طبیعتا در روند نگارش چنین 
الیحه ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و 
در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف شود؛ در 

غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند 
داشت.

رئیس اتاق ایران، گوشه چشمی نیز به اجرای 
طرح گام )گواهی اعتبار مولد( به منظور حل 
بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی داشــت و توضیح داد: این طرح که به 
تازگی به تصویب شــورای پول و اعتبار کشور 
رسیده، به نوعی احیای ال سی داخلی البته با 

ساز و کاری جدید است.
وی ادامه داد: در این طرح به بانک ها اجازه داده 
می شود تا به مشتریان خوش حساب گواهی 

تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای 
تأمین  مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، 
با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور 
که در قالب زنجیره های تأمین تولید قرار دارند 
و همچنین با برخورداری از ضمانت بانک ها و 
مؤسسات اعتباری، زمینه الزم برای تأمین منابع 

موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.
وی ادامــه داد: این اقــدام خوب بانک مرکزی 
باید توسط کمیسیون های تخصصی به اعضای 
اتاق مشهد اطالع رسانی شود تا بتوانند از این 

ظرفیت بهره بگیرند.

شافعی:درتدوین الیحه بودجه 99، هیچ نظری از بخش خصوصی دریافت نشد 
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رایزنی های ظریف در »فروم دوحه« 
ماهاتیر محمد: تحریم های آمریکا علیه ایران نقض 

آشکار منشور سازمان ملل است 
وزیرخارجه کشورمان روز گذشته وارد قطر شد تا در نشست منطقه ای و 
بین المللی که در پایتخت این کشور با عنوان »فروم دوحه« برگزار می شود 
شرکت کند. به جز محمد جواد ظریف، وزیران خارجه ترکیه، اسلواکی، 
لهستان، لبنان، بوسنی و هرزگوین، زلمای خلیل زاد نماینده ویژه 
آمریکا در صلح افغانستان؛ ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ، استیون 
منوچن وزیر خزانه داری آمریکا و ... از جمله حاضران در این نشست 

دو روزه هستند.
در حاشیه این نشست وزیران خارجه جمهوری اسالمی ایران و لهستان  با 
یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.در این دیدار دو طرف آخرین موضوعات 
مورد عالقه دوکشور در حوزه مسائل دوجانبه، منطقه و موضوعات مهم 
فیمابین را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار دادند. براساس این گزارش 
فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق نیز با محمد جواد ظریف در حاشیه 
این نشست دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، آخرین تحوالت داخلی 
عراق مورد تبادل نظر قرار گرفت.وزیر امور خارجه کشورمان که روز 
گذشته به منظور شرکت در »فروم دوحه«  به قطر سفر کرده، قرار است 
ضمن سخنرانی در »فروم دوحه«  دیدار و گفت وگوهایی نیز در حاشیه 

این نشست با برخی همتایان خود داشته باشد.

مالزی: تحریم های آمریکا علیه ایــران نقض آشکار منشور 	 
سازمان ملل است

در همین حال نخست وزیر مالزی با انتقاد از تحریم های یک جانبه آمریکا 
تاکید کرد که از تحریم های این کشور علیه ایران حمایت نمی کند .به 
گزارش ایسنا ، ماهاتیر محمد این سخنان را درکنفرانس »فروم دوحه« 
بیان کرد و افزود: تحریم های آمریکا علیه ایران منشور سازمان ملل و 

حقوق بین الملل را نقض می کند.

تازه های مطبوعات

انعکاس

یک شنبه  24  آذر 1398، 18 ربیع الثانی 1441، 15 دسامبر 2019، شماره 20267 ، سال هفتاد ویکم.

امام جواد)ع( می فرمایند:
ِر. الَتُكْن َولّیا ِلِ فِی اْلَعالِنّیِة، َعُدّوا َلُه ِفی السِّ
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

شرق -  تالش کارگزاران سازندگی در آستانه  •
انتخابات بر این درک سیاسی استوار است که 
باید آرای مردمی که هنوز صندوق رأی را بهترین 
گزینه می دانند نشانه گرفت. به باور آن ها شکست 
در این راهبرد دست  کم این موهبت را دارد که آن 
ها از گردونه قدرت حذف نخواهند شد. همین 
رویکرد از نقاط اختالف برانگیز این جریان با 
دیگر جریان های اصالح طلب است. رویکردی 
که واقع گرایانه است اما هر چیز واقعی الزاما بر 

حقیقتی داللت ندارد.
جــوان - روزنــامــه جــوان در سرمقاله  خود در  •

مطلبی با عنوان »چرایی کشته های اخیر را به مردم 
بگویید« به قلم مدیرمسئول این روزنامه این گونه 
آورده است: الزم است مراکز رسمی حاکمیت به 
این موضوع وارد شوند و با ملت سخن بگویند وگرنه 
روایت های توأم با حقد و کینه تاریخ را طور دیگری 
روایت خواهد کرد. هیچ بعید نیست نسل های 
آینده بخوانند که »افرادی از ملت برای اعتراض 
به قیمت بنزین به خیابان ها آمدند و قوه قهریه 
حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر و تحمل 
همه را به رگبار بست و نابود کرد«.سکوت اکنون 
دستگاه های رسمی حاکمیت درباره این موضوع 
همان قدر به مظلومیت نظام نوپای ما می افزاید که 
دشمنی های خباثت آلود و بدون اخالق می افزاید.

ایران - علی ربیعی در این روزنامه نوشت:این  •
روزهــا ضــرورت اقناع افکار عمومی را به کرات 
می شنویم. این که باید جامعه برای افزایش قیمت 
بنزین اقناع می شد. من هم معتقدم که ما اقناع 
نکردیم اما موضوع اقناع مد نظر من اقناع جامعه 
درباره تحریم است.امروز من معتقدم ما اشتباه 
کردیم، باید مسئله تحریم را برای مردم به طور 
شفاف تبیین می کردیم، اما به دلیل سوءاستفاده 
نکردن دشمنان امکان تشریح وضعیت را برای 
مردم نداشتیم و نتیجه این که مخالفان دولت آن 
را دستمایه اتهامات ناروا علیه دولت قرار دادند.

مخالفان دولت از تحریم ها خشنودند که دولت 
تحت فشار قرار می گیرد. 

کیهان - در حالی که آمریکا به صراحت از ایجاد  •
آشوب در ایران حمایت کرد و آقای روحانی نیز خبر 
از نقش آفرینی بیگانگان در این ماجرا داد، مذاکره 
نیابتی با آمریکا در ژاپن، خالف قواعد عقلی است. 

نــام نکردن چهره  • ثبت   : خبرآنالین نوشت 
هایی همچون علی الریجانی، محمدرضا عارف، 
سعید جلیلی، عزت ا... ضرغامی، مهرداد بذرپاش 
و...  در انتخابات مجلس، گمانه زنی ها درخصوص 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را 

کلید زده است.
عصرخبرنوشت : این روزها که شورای عالی   •

جمعیت هالل احمر ایران مشغول انتخاب رئیس 
جدید هالل احمر است، دکتر ناصر عمادی پزشک 
بدون مرز صلیب سرخ جهانی برای ریاست هالل 
احمر نامزد شده است.عمادی عالوه بر مناطق 
محروم کشور در کنار داوطلبان و امــدادگــران 
کشورمان مشغول خدمت بوده بلکه به دلیل فعالیت 
های بشردوستانه با لباس هالل در آفریقا موجب 
نام گذاری بیمارستان هایی به نام امام رضا)ع( و 
امام حسین)ع( با پرچم مقدس ایران در کشورهای 

مسیحی نشین بروندی و کنیا شد.
ــت: شــهــیــنــدخــت  • ــوشـ اعـــتـــمـــادآنـــالیـــن نـ

مــوالوردی، عضو شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان، در خصوص لیست اصالح طلبان 
برای انتخابات مجلس یازدهم  و سر لیستی خود 
برسند  جمع بندی  به  باید  اصالح طلبان  گفت: 
که آیا لیستی ارائــه خواهند داد یا خیر؟ هنوز در 
خصوص ارائه لیست یا ارائه ندادن آن به جمع بندی 
نرسیدیم. امکان دارد اصالح طلبان لیستی ارائه 

ندهند.
نامه نیوز نوشت : ناصر ایمانی تحلیل گر سیاسی  •

اصولگرا گفت : آقای الریجانی کار بسیار درستی 
انجام داد و با ثبت نام نکردنش در انتخابات، از 
خود یک نامزد بالقوه و قابل قبول برای ریاست 
جمهوری آینده نشان داد اما وضعیت آقای جلیلی 
ــای جلیلی نیم نگاهی به  ــت. اگــر آق متفاوت اس
ریاست جمهوری دارد، بهتر بود از جایگاه ریاست 
ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات  ــرای  ب مجلس 
نام می کرد.درباره آقای عارف هم می توان گفت 
که او اصال مــورد حمایت و رضایت هیچ گروهی 
نیست؛ نه اصالح طلبان از او دل خوشی دارند و نه 

اصولگرایان.
صدانیوز نوشت : بهنام بابازاده خبرنگار حوزه  •

موسیقی در صفحه توئیتر خود مدعی شد: پخش 
آثار محسن چاوشی در رادیو )وظاهرا تلویزیون( 
از هفته گذشته ممنوع شده است. این ممنوعیت 
به گفته برخی منابع به رادیوهای شهرستانی هم 
رسما ابالغ شده. این در حالی است که آلبوم بی نام 

چاوشی26 آذر به طور رسمی منتشر خواهدشد.

در اظهارنظری گستاخانه و ضد مردم ایران، 
ــران  ــاه مخلوع گفته کــه مــردم ای فــرزنــد ش
ــدردان« تحریم ها هستند! رضاپهلوی  »قـ
این مطلب را در گفت و گو با نشریه نیوزویک 
مطرح کرده که هفته گذشته نیز در نامه به 
شورای امنیت سازمان ملل که مرجع اقدامات 
نظامی علیه کشورهاست، خواستار »اقدام 
فوری« علیه ایران شده بود.این موضع ربع 
پهلوی بازتاب گسترده ای نیز بین کاربران 
فضای مجازی داشته و کاربری در همین 
زمینه در توئیتر نوشت:کسانی که امــروز 
می گویند »مردم ایران تحریم های ترامپ را 
درک می کنند« ، فردا خواهند گفت »مردم 
ایران بمباران های هوایی ترامپ را هم درک 
ــزارش شبکه سعودی  خواهند کرد«. به گ
اینترنشنال وی در گفت و گو با نیوزویک 
گفته است: »تحریم ها به کاهش و محدودیت 
منابع در اختیار این رژیم برای انجام چنین 
رفتارهایی منجر می شود، مردم ایــران آن 
را درک می کنند و قدردانش هستند.«این 
نخستین بار نیست که فرزند شاه مخلوع  از 
فشار بر مردم ایــران حمایت می کند. او در 
فروردین 96 نیز پس از اعمال زنجیره ای 
از تحریم ها علیه کشورمان توسط آمریکا در 
توئیتی نوشت که تحریم ها به مــردم ایران 
»کمک« می کند: »تحریم های هوشمند با 
هدف قراردادن متجاوزان و ناقضان حقوق 
بشر در ایران، به مردم ایران کمک می کند«. 
این درحالی است که همین دیروز »یونهاپ« 
خبرگزاری رسمی کره جنوبی با اشــاره به 
لغو معافیت های تحریمی این کشور در بهار 
امسال از سوی آمریکا نوشت: »از آن موقع، 
کره جنوبی در زمینه فروش دارو، تجهیزات 
دارویــی و دیگر محصوالت بشردوستانه به 

ایران با مشکالتی مواجه شده است.«

مرگ 1۵ بیمار پروانه ای از اردیبهشت تا 	 
آبان به دلیل تحریم ها

اوایــل آبــان، مدیر خانه بیماران پروانه ای 
ایران )EB( گفته بود که »بعد از شدت یافتن 
تحریم ها با شرکت »مولن لی که« سوئد 
که تولیدکننده پانسمان ها برای بیماران 
EB اســت ارتباط برقرار کردیم و تقاضای 
پانسمان کــردیــم آن هــا پاسخ دادنـــد که 
به دلیل تحریم ها امکان فــروش ایــن نوع 
پانسمان به ایران را ندارند.« وی گفته بود: 
درحالی که »از بــدو تاسیس خانه   EB  تا 
سال 95 حدود 52 بیمار فوت کردند اما از 
اردیبهشت امسال تا امروز به دلیل این که 
برای این بیماران پانسمان مورد نیازشان 
تأمین نشده است، 15 نفر فوت کرده اند 
که با تایید نظام پزشکی و پزشکان معالج 
مشخص شد، این فوت ها ناشی از عفونت 
ها بوده است«. در واکنش به مرگ این تعداد 
بیمار پروانه ای حتی » فرهان حق« معاون 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته 
بود: »تحت فرمان موقت ماه اکتبر 2018 
دادگــاه بین المللی دادگستری، آمریکا 
موظف است موانع ناشی از مقررات هشتم 
مــاه مه دربـــاره صـــادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی را به ایران برطرف کند اما اکنون 
شاهد آن هستیم که 15 کــودک مبتال به 
بیماری پروانه ای به دلیل رنج های ناشی از 
توقف ارسال وسایل پانسمان زخم هایشان 
از سوی شرکت سوئدی متاثر از تحریم های 
آمریکا، جان خود را از دست داده اند.« ماه 
گذشته همچنین سازمان دیده بان حقوق 
بشر در گزارش تفصیلی خود دربــاره تاثیر 
تحریم های آمریکا روی سالمت ایرانیان 
تاکید کرد که تحریم ها روی سالمت مردم 
ایران اثر منفی داشته است و اگر وضعیت 

در  ایرانی  میلیون ها  سالمت  نکند  تغییر 
معرض تهدید قرار می گیرد.

تحریم ها مانع رسیدن کمک ۳ میلیون 	 
یورویی به سیل زدگان

این تمام ماجرا نیست؛ شهریور گذشته نیز 
سازمان هالل احمر  از کمک سه میلیون 
یــورویــی کشور ها و فدراسیون جهانی به 
آسیب دیدگان ناشی از سیل بهار امسال 
خبر داد و البته اعالم کرد: تحریم های آمریکا 
بشردوستانه  کمک های  رسیدن  از  مانع 
به سیل زدگــان کشور شد. دو روز پیش نیز 
هیئت آمریکایی در سی و سومین  کنفرانس  
ــالل احمر،  ــرخ و ه بین المللی  صلیب  س
ــران راجع  مانع تصویب بند پیشنهادی  ای
ــه کمک های  به آثــار منفی تحریم ها بر ارائ
بشردوستانه به انسان های متاثر از بالیای 
طبیعی  شد.این موارد تنها بخشی از اتفاقات 
مربوط به اثرتحریم ها روی سالمت و زندگی 
ایرانیان در ماه های اخیر است؛ فارغ از این که 
تحریم های آمریکا در سال 97 باعث کاهش 
ارزش ریال و 3 برابر شدن قیمت ها در بازار 
شد و زندگی مردم ایران را به شدت تحت فشار 
معیشتی و اقتصادی قرار داد. با این حال رضا 

پهلوی که پدرش پیش از فرار از ایران در 26 
دی 57 براساس برخی گزارش ها حداقل 
100 میلیارد دالر از اموال ایران را از کشور 
خارج کرده بود و اکنون خانواده اش با این پول 
در نقاط مختلف جهان خوش می گذرانند، 
معتقد است که مردم ایــران باید »قــدردان« 

تحریم ها باشند!
این موضع گستاخانه ربع پهلوی در فضای 
مجازی نیز واکنش هایی در پی داشت که 

برخی از آن ها را می خوانید:
* کسانی که امروز می گویند »مردم ایران 
تحریم های ترامپ را درک می کنند« ، فردا 
ــران بمباران های  ــردم ای خواهند گفت »م
هوایی ترامپ را هم درک خواهند کــرد« و 
همین طور ، »رژه چکمه پوشان ترامپ بر 

خاک ایران را.«
و  مها حسین  قــبــل  ســـال   20 از  *  کمتر 
زینب السویج در کاخ سفید، با به کارگیری 
جمالت و منطق امروز رضا پهلوی از حمله 
نظامی آمریکا به عراق تشکر کردند. آقای 
پهلوی، آیا کودکان مبتال به بیماری صرع، 
ــه ای هم  ــروان ســرطــان، ضعف عضالنی و پ
تحریم های ترامپ را درک می کنند؟ پدر و 

مادرشان چطور؟!

در اظهارنظری گستاخانه و ضد مردم ایران 

ربع پهلوی: مردم ایران قدردان تحریم های آمریکا هستند! 

واکنش دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی به 

اظهارات برایان هوک 

سخنگوی دبیرخانه شــورای عالی امنیت 
ــان  ــرای ــارات ب ــهـ مــلــی در واکــنــش بــه اظـ
هوک مسئول پرونده ایران در کاخ سفید  که 
ــران  گفته بـــود، »قــصــد مــا بـــرای تحریم ای
جلوگیری از تهدید امنیت ملی آمریکا بوده 
است، گفت: امنیت ملی آمریکا را رهبران 
گرفتن  با  که  کنند  می  تهدید  آن  نابخرد 
تصمیم های یک جانبه، غیر قانونی وتنش 
آفرین همه جهان را به هماوردی با خود وادار 
کرده اند. به گزارش فارس، کیوان خسروی 
ــرای تعهدات قانونی از  ــزود:  فــرار از اج اف
سوی آمریکا و استفاده ابــزاری از تحریم و 
تروریسم اقتصادی که هدفی به غیر از فشار 
بر معیشت، سالمت و پیشرفت مردم ایران را 
دنبال نمی کند توجیهی ابلهانه برای جنایت 
علیه مردمی است که با همه بدعهدی ها پای 
تعهدات خود ایستادند.خسروی همچنین 
در واکنش به این جمله برایان هوک درباره 
مبادله اخیر دو زندانی بین ایران و آمریکا 
که گفته ، امیدوار است این اقدام »مقدمه 
گفت وگوهای بیشتر با ایران « باشد، تاکید 
کرد: تبادل زندانیان که بدون هیچ گونه 
مذاکره ای و بر اساس پیگیری رویکردی 
ــران انجام شد ابتدای  انسانی از ســوی ای
هیچ مسیر جدیدی نیست بلکه پایانی است 
بر شرایط مشقت بار افراد بی گناهی که با 
راهزنی بین المللی از سوی آمریکا برای باج 

گیری به اسارت در آمده اند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



ترفندهای پخت » پاستا«
مدت زمان کوتاه آماده شدن پاستا و قابلیت 

ترکیب با انواع سس ها از مهم ترین دالیل 
محبوبیت این غذاست

رهایی از مهرطلبی!
مبتالیان به این اختالل هر کاری که انجام 

 می دهند برای کسب محبت و پذیرفته شدن 
از سوی دیگران است

 نوجوان|مدام با برادرم 
دعوا می   کنم! 

واقعا مارماهی ها می  توانند 
برق تولید کنند؟ 

2

3

4

4

مهسافارسی|روزنامهنگار

»اگر اهل مطالعه باشید، حتما این صفحه را می خوانید!«، حاال و احتماال در جواب ادعایم می خواهید 
بگویید: »اهل مطالعه هستم ولی زندگی سالم نمی خوانم« اما من به شما می گویم: »اگر واقعا اهِل مطالعه 
باشید، صفحه امروز را می خوانید و اگر نمی خوانید اساسا خواننده نیستید، فقط دارید خودتان را اهل 

مطالعه نشان می دهید«)!(. به نظر شما توانستم شما را قانع کنم؟ چنین استداللی منطقی بود؟  *
بعضی از تبلیغات زرد تلویزیونی را در نظر بگیرید: »فالن داروی ضد ریزش مو عصاره ای از هفت گیاه از جنگل های آمازون و 
دشت های سر سبز هند«. مطمئنا هیچ کس پِی این را نمی گیرد که کدام گیاه و دقیقا در کدام دشت ها؟ یا مثل این عبارت: 
»دانشمندان ثابت کرده اند که فالن ماده باعث ترک اعتیاد می شود«. کدام دانشمندان ثابت کرده اند؟ اما نکته ای که 
این جا اهمیت خیلی زیادی دارد این است که ما روزانه با عبارت های زیاد این شکلی مواجه ایم که پر از جمالت دهان پرکن 
است. پر از کلی گویی و ابهام است. پر از دروغ های بزرگ است که ال به الی حقایق ریز و  بی شمار به ظرافت پنهان شده اند تا 
حواس دیگران را از موضوع اصلی پرت کنند. ما این عبارت ها را می پذیریم و ساده از کنارش می گذریم. اما چه پذیرفتنی؟ 
ما در واقع داریم مغلوب  یک سری مغالطه ها می شویم. موضوع پرونده امروز همین پرداختن به مغالطه هاست. در مقاله ای 

خواندم آرزوی برتراند راسل، فیلسوف معروف همیشه این بوده است که بشر تفکری نّقادانه داشته باشد و با نگاهی سنجشگر 
استدالل های منطقی را از غیر منطقی تشخیص بدهد. طبیعتا یکی از ابعاد این آرزو، برمی گردد به شناسایی مغالطه ها؛ بدون 
تعارف، ما حتی در گفت وگوهای عادی مان گاهی فریب می دهیم و پیروزگر میدان بحث ها می شویم یا مغلوب مغالطه ها و 
اذیت می شویم. چرا اذیت می شویم؟ چون درست است که گاهی مغالطه مانند سپری دفاعی به کمک آدم می آید و می شود 
حرفش را به کرسی بنشاند اما این به معنی بر حق بودن آن کالم یا آن استدالل نبوده است و نیست بلکه پیروزی به واسطه 
به کار گرفتِن عمدِی مغالطه ها نوعی فریب است. اگر شما هم در این باره فرد دغدغه مندی هستید، خواندن این پرونده 
برایتان جالب خواهد بود. در واقع این صفحه با زبانی ساده و قابل فهم و تنها با این دیدگاه نوشته شده است که اگر بدانیم 
چه استدالل های اشتباهی وجود دارد، استدالل های د یگران را بهتر تحلیل می کنیم و از آن جا که درک مغالطه ها بعد از 
روشن شدن شان ساده می شود، این پرونده چندتا از مغالطه های مشهور را با مثال توضیح می دهد که در ادامه می خوانید.
*در این جا نوعی مغلطه با عنوان »هیچ اسکاتلندی واقعی...« مطرح شد؛ وقتی کسی حکمی کلی را صادر کند که دلیلی   

برای اثباتش ندارد و طرف مقابلش با آوردن یک مثال نقض، حکم او را باطل اعالم کند. حاال فرد اول، برای فرار از شکست، یک صفت، 

به حکم اولیه اش اضافه می کند و می گوید که آن مثال نقض، به این صفت بازمی گردد: »هیچ اسکاتلندی در ُپِرج )نوعی آش( خود شکر 

نمی ریزد.«، »نه، این طور نیست، عموی من می ریزد.«، »خب... هیچ اسکاتلندی واقعی شکر در پرجش نمی ریزد.«.

پرونده

 برای نوشتن این پرونده از این کتاب ها کمک گرفته شده است: »مغالطه های پرکاربرد« 
نوشته »ریچارد ُپل و لیندا ِالدر« و »مغالطات« نوشته »علی اصغر خندان«

 استفاده از جمله هایی دهان پرکن، سرشار از کلی گویی و ابهام
 تنها یکی از رایج ترین شیوه های مغالطه است اما چطور باید 

استدالل های منطقی را از غیرمنطقی تشخیص بدهیم؟

کل کل های الکی!
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مغالطه به شیوه 
»پهلوان پنبه«!

در جلسه ای، آقــای ایکس که مدیر واحد 
طراحی است می گوید: »الزم است به واحد 
طراحی سر و سامانی بدهیم و طرح های 
ــای ایگرگ در  ــاح کنیم«. آق قبلی را اص
جوابش می گوید: »این یعنی طرح های قبلی 
را که همه اش کاِر مهندس فانی و بسیار 
بی نقص بــوده است زیر ســوال می بری«؟ 
در حالی که آقــای ایکس قصد زیــر سوال 
بردن چیزی را نداشته است و آقای ایگرگ 
برای این که مسئولیت را از سر خودش باز 
کند، چنین جوابی به او می دهد. در واقع 
آن صحبتی که رد شد، هیچ رابطه منطقی 
با ادعــای اصلی نداشت. این جور وقت ها 
می گویند مغالطه »پهلوان پنبه« یعنی وقتی 
کسی با یک مدعای قوی برخورد می کند 
و می بیند قدرت مقابله با آن را نــدارد یک 
مدعای ضعیف و سست را به طرف مقابل 
نسبت می دهد. منظور از پهلوان پنبه همین 
مدعای ضعیف است یعنی به جای مبارزه با 
پهلوان اصلی و رد مدعای واقعی، پهلوانی از 
پنبه می سازد و به جنگ آن می برد تا راحت تر 
بتواند پیروز شود! به این مغالطه، »مغالطه 

آدمک پوشالی« هم می گویند.

جلب اعتماد به کمک 
چهره ها!

بدیهی است که ما می توانیم برای تایید 
یا رد یک مطلب به سخن صاحب نظران 
و کارشناسان در آن زمینه استناد کنیم و 
این مغالطه نیست. مثا بگوییم نوشیدن 
ــرای بــدن مضر اســت زیرا  مایعات داغ ب
پزشکان متخصص امراض داخلی چنین 
گفته اند. اما مغالطه وقتی شکل می گیرد 
که ما به گفته کارشناسی استناد کنیم 
که در آن زمینه تخصصی نــدارد. به طور 
مثال و در بعضی آگهی ها درســت وقتی 
پای »گواه و شاهد« به میان بیاید، یکی از 
دم دستی ترین مغالطه های ممکن اتفاق 
می افتد. عمدتا هم به دلیل ارادتی است 
که مردم به چهره های برجسته کشورشان 
دارند. مثا برویم همان خودرویی را بخریم 
بازیکن قهرمان بسکتبال زیر  که فــان 
پایش انداخته اســت. فان نوشیدنی با 
نشانی خــاص مصرف کنیم چــون فان 
ستاره سینما با شور و هیجان ازش تعریف 
کــرده اســت و چندین مثال مشابه دیگر 
که در آن ها افــراد مشهور و سر شناس در 
تبلیغ کاالیی ظاهر می شوند که نمی تواند 

تاییدی بر با کیفیت بودن آن کاال باشد.

الزم نیست سر راست صحبت کنی!
وقتی موضوعی را در قالب ساده ای عنوان می کنید شاید به همین سادگی برای 

نادرست بودن اش محکوم شوید. مثا یک مشاور مالی را در 
که ادعا می کند قیمت طا، ماه بعد کاهش می یابد. نظر بگیرید 

اگر کاهش نیابد، معلوم می شود او اشتباه کرده است 
و دستش رو می شود. پس باید از مغالطه »واژه های 

مبهم« استفاده کند و بگوید: »اگر جّو مثبتی بر بازار 
حکمفرما باشد، قیمت طا در آینده نزدیک به حداقل خود 

می رسد«. این به اصطاح »دوپهلو حرف زدن«، یک جور مغالطه 
است که فرد را بیمه می کند تا هر زمانی که می خواهد بتواند ادعا کند 

صحبتش هنوز صحیح و پا برجاست بنابراین اگر قیمت طا افزایش یابد هم 
جای نگرانی ندارد چراکه می تواند ادعا کند، شرایط مثبت بازار فراهم نشده یا آینده 

نزدیک هنوز فرانرسیده است. آیا تجربه قرار گرفتن در جلسه  ای مهم را داشته اید که در آن سطح 
استرس باال بوده است و نگران باشید چیزی که درباره اش نظر می دهید، کاما درست باشد یا نه؟ این 

جاست که حتما ترفندی به کمک تان آمده و حصاری دورتان کشیده و منطقه را برایتان امن کرده است؛ 
استفاده از »واژه هایی مبهم«؛ تا در صورت لزوم عقب نشینی کنید. طوری که کسی نتواند نادرست بودن 

ادعایتان را ثابت کند. گاهی مطرح کردن یک ادعا به شکل واضح وشفاف،جدا خطرناک است!

مغالطه »هر بچه مدرسه ای می داند«!
بدون تعارف تا کنون یا خودتان با اعتماد به نفس، مشابه 
این جمله را به کار برده اید یا اگر نه، دست کم یک بار آن را 
شنیده اید و بابتش سری تکان داده کلی حرص خورده و در 
افق، محو شده اید! مغالطه »هر بچه مدرسه ای می داند« را 
زمانی به کار می برند که یک سری بدیهیات به خورد طرف 
مقابل داده می شود تا استدالل شان را درست و مطابق 
با واقعیت معرفی کنند. مخاطب هم طبیعتا نمی خواهد 

با مخالفت و ِکش دادن موضوع، ثابت کند آن چه را که 
بچه ها درک می کنند نمی دانسته است بنابراین مجبور 
می شود سکوت کند. »هر بچه مدرسه ای می دونه که پارچه 
کتان با درجه حرارت فان خراب می شه و ایراد از جنس 
ما نیست«. خب اگر این یک مغلطه و فرار از مسئله نیست، 
پس چیست؟ مشخص است که فرد، به جای آوردن دلیل و 
برهان برای اثبات حرفش، سعی می کند موضوع را بدیهی 

جلوه بدهد و طرف مقابل را شرمنده و خلع ساح 
کند. اما چیزی که بدیهی است نیاز به گفتن 

ندارد. اگر احساس می کنید باید گفته شود 
پس احتماال بدیهی نیست! شما چقدر 

با خواندن این تابلوها، به محتوایش 
و  اصیل  »کبابِی  می کنید؟  اعتماد 

قدیمی و خوشمزه شایسته«!

حمله به شخصیت به جای آوردن دلیل منطقی

یکی از روش هــای بِد استدالل، استفاده از مغالطه »حمله شخصی«، 
»توهین« یا »مسموم کردن چاه« است. »فرانسیس بیکن به دلیل موقعیت 
تاریخی خود تاش زیادی کرده است تا فلسفه جدیدی را پایه ریزی کند. 
البته خودش هم ادعاهای بزرگی دارد و خود را صاحب نظر می داند اما 
نباید برایش خیلی اهمیت قائل شویم. او کسی بود که به دلیل تقلب و 
اختاس از مقام و منصب خود اخراج شده بود«. مغالطه حمله شخصی 

این جا رونمایی می شود؛ )شخص ستیزی( نوعی مغالطه که شما هنگام 
مقابله با استدالل فرد مقابل، به جای این که دلیل منطقی بیاورید، به 
شخصیت او حمله می کنید. مثا در عبارتی که خواندید، اصل مطلب 
نادیده گرفته شده است و چهره ای منفور از بیکن معرفی می شود تا 
نتیجه گیری شود که استداللش باطل است. در حالی که ممکن است 
کسی اخاق اجتماعی مورد قبولی نداشته باشد اما سخن درستی را 

بگوید و برای آن دلیل و برهان محکمی هم ارائه کند. ناسزاگویی و لجن 
پراکنی هم ابعاد دیگری از این مغالطه هستند. وقتی من ادعایی می کنم 
و به مخالفان ادعایم، صفت زشت و نامربوطی را می چسبانم، مغالطه گرم! 
چون اگر مخاطبم با ادعای من مخالفت کند، در واقع خودش را دارای آن 
صفت زشت معرفی و در نتیجه سکوت می کند! »برنامه ای که نوشتم هیچ 
نقصی ندارد. اگر هم کسی انتقادی داشته باشد، مطمئنا کم تجربه است«.

یا این یا آن. همین که گفتم!
مغالطه »دو راهی اشتباه« که شاید برای بعضی ها خیلی آشنا به نظر برسد: 
»یا با ازدواجم موافقت کنید یا دیگر مرا نمی بینید!«. همه ما بر سر دو راهی 
انتخاب مانده ایم و می دانیم که دو راهی یعنی وجود فقط دو گزینه که مجبور 
به انتخاب یکی شان هستیم. اما دو راهی کاذب، ایجاد کردن نوعی مغالطه 
است؛ کسی که چنین مغالطه ای می کند، طیف گسترده ای از گزینه ها 
را نادیده می گیرد و فقط دو گزینه را مطرح می کند که یکی شان به شکل 
واضحی قابل قبول و خواسته فرد مغالطه گر است و گزینه دیگر هم مشخصا 

مردود است. 
یکی از سیاستمداران بــدنــام دنیا در گــذشــتــه ای نــه چــنــدان دور در 
سخنرانی اش گفت: »یا همه با ما هستید یا دشمن ما هستید«. ما معموال 
حوصله پیچیدگی ها و تمایزهای ظریف را نداریم و تمایل داریم گزینه های 
صریح و ساده را پیش روی مــان بگذارند. افــراد کمی هستند که مدعی 
می شوند گزینه های دیگری هم وجود دارد و استدالل کاذب را رد می کنند. 
به همین دلیل این یک فریب است که افراد را مقابل دو راهی های کاذب قرار 

بدهیم تا به ناچار خواسته مان را اجابت کنند.

تصمیم گیری به استناد چند نمونه ناکافی!
»یه زِن خونه دار بگیر که شاغل نباشه. من چند نفر رو می شناسم که همسرشون 
شاغله و توی زندگی خیلی به مشکل خوردن«. »از وقتی آقای ایکس صبح زودتر 
میاد سر کار، بازدهی اش هم بیشتر شده. پس برای این که بازدهی کل اداره 
رو باال ببریم همه کارمندان را مجبورکنیم یک ساعت زودتر بیایند سرکار«. به 
همین سادگی با بررسی یک یا چند نمونه ناکافی و سطحی، تصمیم گیری کنیم 
و نتیجه  استخراج شده را به کل اعضای همان طبقه تعمیم بدهیم؟ وقتی مدیری 
از سرجایش بلند می شود و با قاطعیت چنین تصمیمی می گیرد، ممکن است 
برنامه اش اجرایی شود اما این به آن معنی نیست که دلیلی درست و منطقی 
آورده باشد. در واقع او از مغالطه »تعمیم شتاب زده« استفاده کرده است تا حرف 
خود را پیش ببرد. وقتی بدون داشتن مدارک و شواهد کافی، حکمی کلی 
صادر می کنیم داریم مغالطه می کنیم. در واقع نوعی استقرای ناقص که در آن 
شخص از یک یا چند مثال یا تجربه کوچک یا نمونه محدود موضوعی را برداشت 
می کند و حکم آن را تعمیم می دهد در حالی که آن مثال ها و نمونه ها برای اثبات 
چنین حکمی خیلی کم و غیر متعارف هستند. بیشتر کسانی که اطاعات و 

معلومات کمی دارند از این مغالطه استفاده می کنند.

چرا؟ چون همه می گن!
اصا مبنای اصلی تبلیغات بر پایه مغالطه »توسل جستن به اکثریت« است. این 
ویزیتورهای محترم سوپرمارکت  ها یا هایپرمارکت ها که آشنایی شدیدی با آن 
دارند، مثال خوبی است که گاهی از زبان شان می شنویم: »عزیزم، چرا از فان 
برند برای ماشین ظرف شویی استفاده نمی کنید«؟ و خب مشتری که آشنایی با 
آن محصول را ندارد وقتی بپرسد »چرا این محصول را پیشنهاد می کنید؟« اول 
ویژگی های بلند باالی آن را از ویزیتور می شنود سپس جمله ای که مهر تایید خرید 
را در ذهنش می زند این است: »چون محصول خوبی است و بیشتر خانم ها از آن 
استفاده می کنند«. یا این که »این کتابی خوب و خواندنی است. بیش از یک میلیون 

نسخه از آن به فروش رفته است« و... . تقریبا همه این نوع تعمیم یا مغالطه 
را به سادگی تشخیص می دهند؛ »حق با اکثریت است و اگر عده ای از 

نظریه ای حمایت می کنند دلیل بر درستی آن نظریه است«. در حالی 
که این استداللی عاقانه نیست و تاریخ ثابت کرده است که هرگز 
اعتقاد بیشتر مردم نشانه درستی یک اعتقاد نبوده است و نیست. اگر 
این طور باشد پس چگونه می شود که ایده های جدیدی وارد دنیای ما 
بشوند؟ چون همه با ایده تازه مخالفت و آن را رد می کنند. پس عقل 

سلیم نمی پذیرد که چشم بسته به اتفاق آرا مطمئن باشیم.

البته ... اما .... !

جرج آر آر مارتین در کتاب بازی تاج و تخت 
از قــول عمویش نوشته بــود: »هــر عبارتی 
ــت«. شاید  که قبل از امــا می آید باطل اس
عموی مارتین هم داشته به مغالطه »البته، 
اما« اشاره می کرده است. »ببین البته که 
تو آدم خیلی خوب و مهربانی هستی، اما 
ما به درد هم نمی خوریم«. در این مغالطه 
شخص گمان می کند صرفا اشاره و توجه به 
یک خطا، توجیه گر آن خواهد بود یا شخص 
ابتدا تظاهر می کند که انتقاد را پذیرفته اما 
همچنان بر موضع خطای خود باقی مانده 
است: »البته حرف شما کاما متین است و 
من آن را قبول دارم اما شما هم توجه داشته 

باشید که ما هم حق داریم«.



 برای هر 100 گرم پاســتا حدود یک لیتــر ) 4 لیوان( آب 
الزم است. اگر پاستا در آب کم بجوشد، حالت چسبندگی 
می یابد.به ازای هر لیتر آب باید یک قاشــق چای خوری 
نمــک داخــل قابلمه بریزیــد. نگــران مصرف زیــاد نمک 
نباشید زیرا پاستا مقدار خیلی کمی نمک جذب می کند 

اما طعم غذا بسیار عالی می شود.
پاستا را هنگامی درون آب بریزید که کامال در حال جوش 
اســت و اگر با قاشــق، آب را هــم بزنید همچنــان در حال 
جوشــیدن باشــد.هنگام پخــت پاســتا درون آب، روغــن 
اضافه نکنید زیرا اگرچه به ظاهر مانع از چســبیدن پاستا 
می شود اما ســس نیز به خوبی جذب پاستا نخواهد شد. 
فقط می توانیــد، چند قطره روغــن روی ورقه های خمیر 
الزانیا اضافه کنید.حتما زمان پخت، پاستاها را با قاشق 
هم بزنید.زمانی که پاســتا را درون آب جوش می ریزید، 
آب کمــی از حالــت جوش می ایســتد. مــدت زمان پخت 
پاستا را که روی بسته بندی درج شده است، از زمانی در نظر 
بگیرید که آب همراه با پاستا شــروع به جوشیدن می کند.
اگر سس پاستا آب دار و مدتی دیگر قرار است در فر یا درون 
تابه  حرارت ببیند، توجه داشته باشید که پاستا بیش از حد 
نجوشــد زیرا بعد حالت خمیری می یابد.اگــر قصد دارید 
پاستا را بالفاصله پس از طبخ برای ساالد استفاده کنید، 

نباید روی آن آب بریزید.

خردکردن اسپاگتی تاثیری در تسریع پخت ندارد؛ بهتر 
است اسپاگتی ها به همان حالت رشته ای طبخ شود.

طرز تهیه سس آلفردو
 یک قاشق غذا خوری سیر

۲ قاشق غذا خوری آرد
یک چهارم فنجان کره

یک پنجم فنجان خامه غلیظ
یک پنجم فنجان شیرپرچرب

یک دوم فنجان پنیر رنده شده پارمزان
نمک دریایی و فلفل سیاه تازه

روش تهیه 
 ابتدا باید کره را روی حرارت قرار دهید تا آب شود.

 سپس ســیر را ریز خرد و به آن اضافه کنید و حدود یک 
دقیقه با کره در حرارت مالیم تفت دهید.

 آرد را با کمی آب مخلوط کنید و زمانی که غلیظ شد به 
کره اضافه کنید.

 شیر، خامه، پنیر پارمزان، نمک و فلفل را نیز به این مواد 
اضافه کنید و اجازه دهید تا به غلظت مورد نظرتان برسد.
 جعفری تازه را خرد و به مواد اضافه و زیر آن را خاموش 

کنید.
 سس پستو

ریحان ۲ لیوان

سیر ۳ حبه درشت
مغز گردو به اندازه الزم

روغن زیتون نصف لیوان
پنیر پارمزان نصف لیوان

روش تهیه
 ابتدا گردو یــا بادام زمینی را داخل آســیاب بریزید و به 

خوبی پودر کنید.
 تمامی مواد را همراه با نمک و فلفل داخل مخلوط کن 

بریزید تا یک ماده غلیظ و یک دست حاصل شود.
 حال این سس آماده را همراه با پاستا یا پیتزا میل کنید.

 سس سفید )بشامل(
شیر یک لیوان

خامه ۲ قاشق غذاخوری
آرد سفید یا ذرت ۲ قاشق غذاخوری

کره 4 قاشق غذاخوری
نمک، فلفل، پودر زنجبیل

روش تهیه
 ابتدا کره را داخل ظرفی بریزید و اجازه دهید تا آب شود.
 آرد را داخل کره بریزید تا خامی آن گرفته شود، نیازی 
به ســرخ کردن آرد نیســت همین که کمــی روی حرارت 

باشد کافی است.
 شیر را آرام آرام به مخلوط اضافه کنید و مدام هم بزنید 

تا گلوله نشود.
 ادویه ها را اضافه کنید.

 حاال زمان آن اســت که مداوم به هم زدن مخلوط خود 
ادامه دهید تا به غلظت سس برسد.در پایان زمانی که زیر 

سس را خاموش کردید، می توانید خامه را اضافه کنید.
www.canalvie.com :منبع
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تازه ها

دكتر حسن فالح حسيني
 پژوهشگر گياهان دارویی

 تازه ترین یافته ها 
درباره گیاه شیرین بیان 

 

 گیاه شــیرین بیان بیشــتر به عنوان طعم دهنده 
به كار می رود. همچنین به دلیل خاصیت خلط 
آورش ، در فراورده های مربوط به سرماخوردگی 
و ســرفه از آن استفاده می شود.شــیرین بیان در 
داروهای گیاهــی مختلف اســتفاده می شــود. 
داروهــای تهیه شــده از این گیاه ، بــرای بیماری 
های معده، كبد و مشکالت صفراوی و ادراری  و 
همچنین برونشیت مورد استفاده قرار می گیرد.

  مقدار مصرف
 به صورت چای كیسه ای ۲ گرمی، تا سه كیسه 
در روز و به صورت جوشانده 5 گرم در یك لیوان 
به مدت 5 دقیقه جوشانده و در طول روز در یك 

یا چند نوبت مصرف  شود.
 عوارض و تداخل دارویی

 مصرف روزانه بیــش از 50 گرم و به مدت بیش 
از شــش هفته ممكن است باعث كاهش سدیم 
، افزایش پتاسیم و فشار خون شود. به گزارش 
پژوهشــکده گیاهــان دارویی مادران بــاردار و 
شیرده از مصرف خودسرانه این گیاه خودداری 
کننــد. تحقیقــات کافــی بــرای اثبــات ایمنی 

مصرف این گیاه انجام نشده است.
 افزایش سالمت مغز

یکــی از ترکیبــات شــیرین بیــان، یعنــی کاربــن 
اکسولون، کاهش استرس و کاهش سرعت رشد 
مغز را به دنبال دارد. افزون بر این، مشخص شده 
 اســت که مهارت هــای ذهنــی را به شــدت حفظ 
می کند. یکی دیگر از ترکیبات شیرین بیان، به نام 
لیکوئیرتیژنین، آثار مثبت روی سلول های مغزی 
دارد و در نتیجه می تواند از آلزایمر نیز جلوگیری 
کند و همین طور که در گزارشــی از بنیاد شــمال 
غربی پارکینسون آمده است، عصاره ریشه شیرین 
بیان می تواند به جلوگیــری از بیماری های دیگر 
مغزی کمک کند و حتی بهبود حافظه را به دنبال 

داشته باشد.
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مریم سادات كاظمی |  مترجم

اگرچه روزگاری ایتالیا مهد طبخ انواع پاستا و ماکارونی بود اما امروزه این غذاها در همه 

دنیا ،  طرفداران بسیاری دارد. ماکارونی و الزانیا هم یک نوع پاستا محسوب می شود که 

از غذاهای معروف کشور ایتالیاســت. نباید فراموش کرد که تهیه پاستا و ماکارونی به سبک سرآشپزهای 

ایتالیایی به رعایت ترفندهای ساده اما کاربردی نیاز دارد.

ترفندهای پخت » پاستا«
مدت زمان کوتاه آماده شدن پاستا و قابلیت ترکیب با انواع سس ها از مهم ترین دالیل محبوبیت این غذاست

روش های ساده برای سفیدی ناخن 
ناخن های طبیعی و بی نقص باید روشن، کمی 
صورتی و کامال شــفاف باشد. ســاده ترین راه 
بهداشت ناخن و زیر ناخن برس کشیدن است 
اما این کار به تنهایی نتیجه مطلوب نمی دهد 

و باید سراغ روش های دیگری رفت.از جمله :
 سرکه سفید :سرکه سفید یکی از بهترین 

روش هــای خانگی برای ســفیدتر شــدن و از 
بین بردن لکه های ناخن اســت؛ اســید مالیم 
سرکه ســفید، ذرات رنگی موجود روی ناخن 
ها را در خود حــل می کند.در یــک فنجان آب 
گرم یک قاشق غذاخوری سرکه سفید بریزید 
و ناخن ها را به مدت 8 دقیقه در آن قرار دهید، 

سپس دستان خود را بشویید و مرطوب کننده 
یا لوسیون بزنید.

 جــوش شــیرین:یک قاشــق غذاخــوری 
پراکســید هیــدروژن، ۲.5 قاشــق غذاخوری 
جوش شــیرین و یک لیوان آب گرم را در کاسه 
پالســتیکی ترکیب کنید و ناخن ها را به مدت 

10 دقیقه در آن قرار دهید. 
  آب لیموترش:لیموتــرش دارای ماهیــت 
اســیدی اســت کــه مــی تواند بــه درمــان لکه 
های ناخن کمک کند و باعث ســفیدتر شــدن 
آن شود.در یک کاسه یک فنجان آب، دو قاشق 
غذاخوری صابون مایع و یک چهارم فنجان آب 

لیموترش بریزید و ناخن ها را به 
مدت 5 دقیقه در آن قرار دهید.

 خمیر دندان:مقداری خمیردندان سفید
کننده را با مسواک و به آرامی به مدت یک تا ۲ 
دقیقه روی ناخن ها و زیر آن ها بمالید، سپس 

با آب بشویید.

زیبایی
بانوان
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قرار و مدار

روز درست کردن فرنی

هوا ســرد شــده و هیچ چیــز مثل یک 
خوردنــی گرم بــه آدم نمی چســبه و 
حالش رو خوب نمی کنــه. چه بهتر که 
برای صبحانــه امروز فرنی 
درست کنین، نشد برای 
وعده بعدازظهر هم خوبه.  
نوش جان...

* دربــاره مطلــب »وقتــی می خوریم تــا بترکیم« 
فقط باید بگم که دلیل اصلی اش نداشتن تفریح 
و سرگرمی اســت که بهش اشاره نشده. خیلی از 
اوقات به دوست هامون می گیم که چی کار کنیم، 
میگن بریم یک ساندویچ بخوریم! درست نمیگم؟
* ســال اول ازدواج کــه باید شــیرین ترین ســال 
در زندگی مشــترک باشــه، تبدیل بــه خطرناک 
ترین ســال شــده اســت. دلیلش هم اینه بیشــتر 
ازدواج ها بر اساس آشنایی از مسیر غلط است نه 

خواستگاری های سنتی و زیر نظر والدین.
* چاقی روز به روز بیشتر هم خواهد شد چون هم 
تغذیه ها بســیار نامناســبه و هم تحرک ها بســیار 
کمه. نمی دونم چرا ولــی داریم در حق خودمون 

خیانت می کنیم.
* چقــدر جالب کــه چاق ترین مردم دنیــا در یک 

کشور آفریقایی هستن.
* در سرگرمی های صفحه کودک، مارپیچ سخته، 

همون بگرد و پیدا کن رو بیشتر چاپ کنید.
* مطلــب »نبایدهــای غذایــی کــودکان زیر یک 

سال« در صفحه سالمت خوب و کاربردی بود.
* جدال جالب بین وجدان و مقررات شــغلی که در 
صفحه خانواده درباره اش نوشــته اید، برای من که 
کارمند ساده یک بانک هســتم، بارها اتفاق افتاده. 
مثال االن مردم رو به خاطر نداشتن یک کارت ملی، 
بایــد برگردونیم در صورتــی که گواهی نامــه از اون 

معتبرتره به نظرم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

  مهرطلبی با مهربان بودن خیلی متفاوت است 
افراد مهرطلب پر از شرم هستند و این شرم به خاطر ترس آن ها 
از طرد شدن و تایید نشدن است. افراد مهرطلب غالبا پر از حس 
نیاز هســتند. آن ها تالش زیــادی برای جلب رضایــت، تایید و 
تحسین دیگران می کنند، تا جایی که از خود می گذرند و ممکن 
اســت به خود ضرر برســانند. آن ها خود را فراموش می کنند و 
از خود مراقبت نمی کنند و مدام در حال خدمت رســانی های 
ناســالم به دیگران هســتند. این اعتیاد به راضی نگه داشــتن 
دیگــران، از ســر مهربانی نیســت بلکه بــه خاطر نیازشــان به 

پذیرفته شدن توسط دیگران است.

  3 علت ابتال به چنین وضعیت روحی
ایجــاد چنین وضعیــت روحی در آدم ها ریشــه در ســه مســئله 
دارد. اول ذهنیتی است که آدم ها با آن بزرگ شده اند، این که 
فرض شان بر این است که باید همیشه مطلوب دیگران باشند 
و محبت بخرند چراکه همیشه از این کار پاداش گرفته اند. دوم 
می تواند عادت رفتاری شکل گرفته مربوط به یک دوره و زمان 
خاصی باشــد که تبدیل به یک عادت رفتاری شده است. مثال 
فردی در دوره عقد فقط تالش کرده طرف مقابل راضی باشد. 
عامل سوم هم احساس ترس است  و فرد همه تالشش را می کند 

تا موقعیت مطلوب پیش آمده را از دست ندهد.

  اما چگونه از دست این اختالل رها شویم؟
چهار راهــکار را در ادامه برای شــما شــرح می دهم 
اما فراموش نکنید مهرطلبی اختاللی نیســت که با 

خوددرمانی رفع شود.
 مهرطلب ها نیاز به تقویت هوش هیجانی 

دارند. آن ها باید با احساسات و هیجانات 1
خود آشنا شوند و مدیریت شان کنند زیرا 

مدیریت نکــردن هیجانــات منجر به کنتــرل نشــدن رفتار ها 
می شود که یکی از دالیل رفتار های هیجانی آن هاست که باعث 

تداوم مهرطلبی در شخصیت افراد می شود.
الیق زندگی بهتر، ارزشمندی، شفافیت، صراحت و 2 عزت نفس آسیب دیده خود را ترمیم کنید. اگر خود را 
مراقبت از خــود نمی بینیــد، بنابرایــن، عزت نفس 
)حرمت نفس( شما آسیب دیده است. مهرطلب ها عمدتا خود را 
زیر پا می گذارند تا تایید و تحسین دیگران را جلب کنند. برای 
اثبات ضعف عزت نفس، همین کافی است که بدانیم یک فرد از 

خود مراقبت نمی کند و به خود و دیگران آسیب می زند.
 نه گفتن را یاد بگیرید. از آن جا که مشکل شما ریشه دار 

است و با یاد گرفتن تکنیک ها برطرف نمی شود، پس 3
از آن که به ریشه های بیماری خود رسیدگی کردید و 
آن ها را به کمک یک متخصص بهبود بخشیدید، باید »نه گفتن« 
را یاد بگیرید. تعهد خاص شما به دیگران باعث می شود تعهد به 

خود را فراموش کنید و خود را زیر پا بگذارید.
 باور های مهرطلبانــه را در خود شناســایی و آن ها را 

اصالح کنید. باور هایی نظیر: همه باید مرا دوســت 4
داشته باشند، همه باید از من راضی باشند، همه باید 
من را تایید کنند، من الیق محبت دیگران نیســتم پس باید به 

آن ها باج دهم تا دوستم بدارند و ... .

  مادران هم مراقب مهرطلبی باشند
متاسفانه عده ای از مادران جامعه ما  اختالل مهرطلبی دارند و 
گاهی همین مسئله می تواند زمینه ساز از هم پاشیدگی زندگی 
متاهلی فرزندان آن ها شود. فرزندی که بیش از حد مورد مهر 
مادری قرار می گیرد، نه تنها در زندگی اجتماعی، تحصیلی، 
شغلی و ... با مشــکالت مواجه خواهد شــد که حتی در بزرگ 

سالی هم ممکن است با دردسرهای زیادی روبه رو شود.

 

برای این که بدانیم مهرطلبی دقیقا 
چیســت، این جملــه کوتاه کمک 
بسیاری به ما خواهد کرد: »مهر طلبی، 
بیماری راضی کردن دیگران است.« 
مهرطلبی یکی از تیپ های شخصیتی است که طبق 

آن، افراد وابستگی شدیدی به دیگران و عوامل بیرونی 
پیدا می کنند. آن ها هر کاری که انجام می دهند، در 

نهایت برای کسب تایید، مهر و پذیرش از سوی 
دیگران اســت. در ادامه چند نکته درباره این 

اختالل مطرح می شود.

فریبا البرز| کارشناس ارشد مشاوره خانواده

محوری

رهایی از مهرطلیب!
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به همان بزرگی که دنیای تا بیکرانگی در 
اطراف تان امتداد یافته اســت، شــاید هم 
بســیار فراتر از آن دنیایــی درون تان وجود 
دارد که از آن بی خبرید. روزمرگی نشانه ای 

از این است که شیوه  کنونی نگرش تان به زندگی و خودتان، 
دیگر برایتان مفید نیســت و بایــد پــا را فراتــر از آن بگذارید. 
اگر نمی توانید محیط بیرونی تــان را تغییر دهیــد، از دنیای 

درونی تان شروع کنید. در ادامه چند توصیه به شما داریم.

 نگاه عمیق تری به زندگی داشته باشید
برای این کار اول باید دنیای درون تان را بشناسید و برای 
کســب اطالعاتی، دربــاره اش تحقیق کنیــد. زمانی که 
بتوانیــد نــگاه عمیق تری بــه خــود و زندگی تان داشــته 
باشید، رفته رفته معنای ساده ترین چیزها تغییر می یابد 

و گویی عمق بیشتری پیدا می کند. 
همین حاال باید درباره برخی مسائل از خود سوال کنید. 
برای مثال درخصوص زندگی چه فکر می کنید؟ یا این که 
چقدر خودتــان را می شناســید؟  تصورتــان از خودتان و 
توانمندی هایتان چگونه است؟ یادتان باشد این سواالت 
پاســخ ثابت ، مشــخص، ســر راســت و واضحی نــدارد و 
پرســش آنان تنها به منظور آغاز یک فرایند و نوعی شیوه 
تفکر است که می تواند نگاه شما را به دنیای پیرامون تان 

تغییر دهد.

 مطالعه کنید و فیلم ببینید

ممکن است در ابتدا تجربه مورد پرسش قرار دادن دنیای 
اطراف تان ناخوشایند و حتی معذب کننده به نظر برسد 
اما اگر به واقع احســاس می کنید کــه زندگی تان چیزی 
کم دارد، جســت وجو در دنیای بیرونی، فقط بخشــی از 
آن است. بیشــتر مطالعه کنید. ســاالنه فیلم های بسیار 
مفیدی در سرتاسر دنیا ساخته می شــود که می تواند به 
اندازه یک کتاب مفید باشد و به شما کمک کند تا دیدگاه 
خود را گسترش دهید. دیدن آن ها تنها 2 تا 2.5 ساعت 
وقت تان را می گیــرد. از ســوی دیگر می تواند شــما را با 
دیدگاه های متفاوت درباره این دنیا آشــنا سازد. پس از 
مدتی که در این مسیر پیش روید، می بینید آن قدر ابعاد 
تازه برای کشــف کردن وجــود دارد که مقــدار زیادی از 

روزمرگی فاصله گرفته اید.

روزمرگی شغلم، سوهان روح و روانم شده!
کارمندم و خیلی در اداره مان کار می کنم. یک کار تقریبا تکراری که فقط دلم به پول آخر ماهش خوش 
است. تقریبا چهار تومنی از این کار حقوق می گیرم اما این روزمرگی سوهان روح و روانم شده است. 

چه کنم؟

تینا امیری | روان شناس بالینی و دانش آموخته انستیتو روان پزشکی

مشاوره 
شغلی

مبتالیان به این اختالل هر 

کاری که انجام می دهند برای 

کسب محبت و پذیرفته شدن 

از سوی دیگران است



 وقتی ساعت اختراع شد برای آن سه تا عقربه گذاشتند؛ یعنی همان قدر که عقربه ساعت شمار مهم 
اســت دقیقه شمار و ثانیه شمار هم مهم هستند ولی خب این اهمیت به معنای آن نیست که وقتی آدم 

قراری را با کسی هماهنگ می کند، حتما به عقربه دقیقه شمار هم توجه کند. مثال قراری که ساعت 16 
هماهنگ شده دیگر فرقی نمی  کند که ساعت 16:59 به آن برسید یا ساعت 16:35 زیرا در همه حالت ها 

هنوز عقربه ساعت شمار روی 16 است پس همه چیز درست است و احتماال شما به موقع به قرارتان می رسید. 
رفیقی که زودتر رسیده هم مشکل خودش است که چنین نگاهی به زمان دارد! 59 دقیقه که دیگر این حرف ها را 

ندارد، مهم این است که هنوز وقتی می گوییم ساعت چند است؟ می گویند »16 و حاال 59 دقیقه  هم از آن گذشته 
اســت که خب اصال مهم نیست!« ساعت از آن چیزهایی است که هر کسی تعریف خودش را از آن دارد. بعضی ها 

برای شان مهم است که راس ساعت جایی حاضر بشوند و بعضی ها همیشه یک بهانه ای دارند که دیر برسند؛ 
در این میان هستند کسانی که وقتی به مهمانی دعوت می شوند زودتر از ساعتی می رسند که میزبان گفته، به 

این که این دوستان با خودشان چندچند هستند کاری نداریم ولی درنظر بگیریم که شاید میزبان روی همان 
چند دقیقه مانده به ساعت قرار حساب کرده و هنوز لباس مناسبی نپوشیده است. ممکن است توی راه دو تا 

تریلی 18 چرخ به هم بکوبند و تصادف بشود، سنگ از آسمان ببارد و راه بند بیاید، حتی ممکن است 43 
دقیقه منتظر تاکسی بشوید و بعد هم ناگهان تاکسی تبدیل به کدو قلقله زن بشود و مثل داستان سیندرال 

شما را وسط راه رها کند ولی در همه این شرایط می شود به کسی که با او قرار دارید یک پیامک بزنید 
و بگویید که »مسئله ای پیش آمد و من حدود چند دقیقه با تاخیر می رسم«. آن چند دقیقه را هم 

تخمین بزنید و دقیق اعالم کنید تا دوست تان در انتظار رسیدن شما به سنگ تبدیل نشود.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

عقربه دقیقه شمار دلش می  خواهد شما او را ببینید  

دعوای خواهــر و برادری از زمان قدیم وجود داشــته، حاال هم هســت و در آینــده هم وجود 
خواهدداشــت. اما سرچشــمه این دعوای بی پایان کجاســت؟ زمانی که بچه اول خانواده 
به دنیا می آید، تمام توجه پدر و مادر به ســمت اوســت. این توجه تا ســال ها ادامه دارد مگر 
این که سروکله بچه دوم خانواده پیدا شود. خب می شود تصور کرد که بعد از این چه اتفاقی 
می افتد؛ تازه وارد به طور طبیعی همه توجه ها را به خــودش معطوف می کند. این موقعیت 
می تواند به خودِی خود عصبانی کننده باشد چون امپراتورِی فرزند اول طبق نظر خودش از 
او ربوده شده و به فرد جدیدی داده شده است. در این بین اگر این فاصله سنی کمتر باشد، 
این جنگ و جدال ها بیشتر می شود چراکه فرزند اول فکر می کند حقوق طبیعی او درنظر 
گرفته نمی شود و زمانی بر این زخم نمک پاشیده می شود که والدین خودشان را وسط دعوا 
بیندازند. یعنی وقتی بحث و جدالی بین خواهر و برادر درمی گیرد، والدین سریع وارد عمل 
شــوند و به فرزند اول بگویند »تو که بزرگ شــدی. تو از حقت کوتاه بیا!« یا »این بچه است و 
نمی فهمه. تو که می فهمی دست بردار« یا حتی مستقیم تر از این حرف ها بیایند وسط دعوا 
و بچه دوم را از میدان جنگ نجات بدهند. نیت آن ها خاتمه دادن به جنگ است اما اتفاقی 
که عمال می افتد، تأیید شدِن ذهنیِت بچه اول است؛ »من واقعا تنهام و باید تا جایی که جان 

در بدن دارم با برادر/خواهر کوچک ترم بجنگم«. 

 خب حاال چه کار کنیم؟
من نمی گویم آتش بس اعالم کنید بلکه می گویم بهتر است این خشم ها را دید و به آن ها اعتبار 
بخشــید. گاهی کوچک ترها واقعا روی مخ مان می روند و حق داریم که ناراحت شــویم اما با 
گفت وگو و قرارومدارهایــی که بین خودمان و برادرمان می گذاریــم، می توانیم این دعواها 
را کمتر کنیم. مثال اگر از کارهای همدیگر عصبانی می شــویم، قرار بگذاریم به جای فحش 
دادن از موقعیت عصبانی کننده حرف بزنیم، اگر والدین به قصد پادرمیانی وارد شــدند، از 
آن ها مودبانه بخواهیم کنار بایستند تا خودمان مسئله را حل کنیم. موقعیت هایی را که باعث 
دعوا می شوند، مدیریت کنیم؛ مثال اگر وسایل مشــترکی داریم، می توانیم قرار بگذاریم که 
از آن ها به صورت نوبتی اســتفاده کنیم. درنهایت این که تمام این »ظاهرا« جنگ و جدال ها 

برای این است که راهی پیدا شود تا بتوانیم با خواهر و برادر 
کوچک ترمان صلح کنیم. 

کمتر پیش می آید کــه همزمان 
دو، ســه فیلــم ویــژه مخاطــب 
کــودک و نوجــوان روی پــرده 
سینماها اکران شود. این روزها 
یکــی از همــان موقعیت هایــی 
کــه کمتر پیــش می آیــد، فراهم 
شده و همزمان فیلم هایی مانند 
»تورنادو«، »منطقه پرواز ممنوع« 
و »آخریــن داســتان« درحــال 
اکران هستند. پس فرصت را از 
دســت ندهید و ســری به سینما 
بزنیــد. از میان این ســه فیلم، ما 
پویانمایــی »آخریــن داســتان« 
را پیشــنهاد می کنیــم؛ روایــت 
»اشکان رهگذر« از قصه معروف 
»ضحــاک« و »کاوه آهنگــر« کــه 

خیلی خوش ســاخت و حرفه ای از آب درآمده اســت. قصه های شــاهنامه فردوسی پر از 
جزئیات اســت، به همین دلیل مدت زمان »آخرین داســتان« در مقایســه با بســیاری از 
پویانمایی ها  و فیلم هایی که دیده اید کمی طوالنی تر اســت، پس حوصله کنید و بادقت 
به صدای راوی »آخرین داستان« با صداپیشگی »لیال حاتمی« گوش کنید تا از داستان 
عقب نمانید، به نوای شــوالیه آواز ایران »شــهرام ناظری«، گوش بســپارید و از شــنیدن 
موسیقی ایرانی که »کریستوف رضاعی« همراه چندین نوازنده خارجی کاردرست خلق 
کرده است، لذت ببرید. اگر شخصیت های قصه کاوه و ضحاک را نمی شناسید، بهتر است 
قبل از تماشای این پویانمایی، کمی درباره آن ها جست وجو کنید تا موقع دیدن فیلم، گیج 
نشوید. آخرین داستان، محدودیت سنی دارد و مناسب نوجوان های 12سال به باالست. 

     
مریم ملی| روزنامه نگار

مارماهی صدایش می زنند ولی قضاوت این که بیشــتر 
به مار شــبیه اســت یا ماهــی را به خودتــان واگذار 

ظاهــر  از  غیــر  موجــودات  ایــن  می کنیــم. 
عجیب شان یک خاصیت شگفت انگیز هم 

دارند؛ برق تولید می کنند. مسئول یک 
آکواریــوم در ایالــت تنســی آمریکا از 
مارماهــی برای روشــن نگه داشــتن 
خــت  ر د یینــی  تز ی  غ هــا ا چر

کریسمس اش استفاده می کند و انگار عمال به 
مارماهی گرامی گفته  اســت: »دوســت عزیز شــما بیا و نقش 
باتری را بــرای ما بازی کــن!« مارماهی ها جانــداران آبزی و 
مهــره داری هســتند که جــزو خطرناک ترین شــکارچی های 
جهان هم به حســاب می آیند. دلیل اش هم مشــخص است؛ 

آن هــا می توانند شــوک های 
الکتریکی قوی )حدود 860 
ولت( به طعمه شــان وارد کنند و در سه ســوت به 

زندگــی او پایــان بدهنــد. مارماهی هــا بیشــتر در کــف 
آرام زندگــی می کننــد و زیســتگاه  رودخانه هــا و مناطــق 
اصلی شــان حوالی آمریکا و به خصوص رود آمازون است. در 
دو طرف بدن این جاندار صفحات نازک و کوچکی برای شــنا 
کــردن وجــود دارد و زائده هایــی کــه از مایعــی مخصوص پر 
شده است. در یک باتری، صفحه های الکتریکی از فلز ساخته 
می شــوند ولــی در بــدن مارماهی، ایــن صفحه ها بخشــی از 
ماهیچه هــای او هســتند. برای تهیــه یک جریان بــرق قوی، 

چندین باتری را به وسیله یک قطعه سیم مسی به هم وصل 
می کنند. بدن جناب مارماهی هم چنین ترفندی 
می دهــد.  انجــام  بــرق  تولیــد  بــرای  را 
ســلول های عصبــی او کــه در کل 
بدنش پخش شده اند، دقیقا 
بــازی  نقــش ســیم را 

می کنند. 

مارماهی های 
جوان تــر بــرق کمتــری 

تولید می کننــد ولی به هرحال 
بقیــه موجوداتی کــه در رودخانه هــا زندگــی می کنند خوب 
می دانند کــه باید از پیر و جــوان مارماهی ها حســاب ببرند. 
دانشمندها هنوز دارند تحقیق می کنند که بدن مارماهی ها 
چطور از برقی که خودشان تولید می کنند، در امان می ماند!

   
فاطمه قاسمی| مترجم

ساخت یک شــهر کامل روی آب، بیشتر به فیلم های 
علمی تخیلی شــبیه است ولی به لطف پیشرفت علم 
و فناوری که این روزها هر کاری را ممکن کرده است، 
ساخت چنین شهری دور از ذهن نیست. اولین شهر 
شــناور جهــان در اقیانــوس آرام و نزدیــک جزیــره 
»تاهیتی« که ساخت آن از سال 2019 شروع شده، 
در سال 2022 آماده و قابل استفاده است. به گفته 
کارشناســان این طرح، یکی از هدف های ساخت این شــهر، آزمایش ایده های جدید مانند درمان 
بیماری هــا، پاک کردن جــو زمین و بهتر کردن زندگــی افراد نه چندان ثروتمند اســت. این جزیره 

روی بســتری از سیمان قوی که قدرت تحمل زیادی دارد، ساخته می شود.

اولین شهر شناور دنیا    

dailymail، mirror :منابع

رفقا سالم!

به حق چیزهای نشنیده! یک گروه محقق تو قطب 

جنوب بیش از ۱۹۴ فوت مکعب هوا رو که سال ها زیر کلی یخ 

به دام افتاده بود، استخراج کردن. اون ها درواقع نمونه های یِخ قدیمی رو 

توی آزمایشگاه ذوب کردن و از گازی که استخراج شده، تونستن نمونه هایی از 

هوای سال های ۱875 تا 20۱0 رو به دست  بیارن. این هوا، به پژوهشگرها 

شماره پیامک 2000۹۹۹بفهمن.کمک می کنه چیزهای بیشتری درباره ترکیب اتمسفر زمین طی تاریخ 
شماره تلگرام 0۹35۴3۹۴576

تلفن تحریریه 05۱3763۴000  

بالتازار

»آخرین داستان« از شاهنامه به زبان سینما 

بلندترین درخت کریسمس جهان

این روزها با نزدیک شــدن به ســال جدید میالدی، 
مردم شــهر دورتموند آلمان دست به کار می شوند تا 
به رسم هر سال بلندترین درخت کریسمس جهان را 
برپا کنند. این درخت غول پیکر 45 متر ارتفاع دارد، 
از 1۷00 اصله کاج نوئل درســت می شــود و سرهم 
کردن آن به 1500 ســاعت زمان نیاز دارد. از آن جا 
که بــاال رفتن از این درخت ســخت و پیچیده اســت، 
فقط افرادی که ترس از ارتفاع ندارند برای انجام این 
کار داوطلب می شوند. درخت ها بعد از هرس و مرتب 

شدن با زنگوله های رنگی تزیین می شوند.

واقعا مارماهی ها می  توانند برق تولید کنند؟ 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا:واقعا چی بپوشیم؟ 
صابری - مرادی

مدام با برادرم دعوا می   کنم! 

 زندگی سالم
  یک شنبه

  24 آذر  1398    
 شماره 1488 

بپرس تا بگم

شادی شایان | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

دختــری ۱۰ ســاله ام و برادری هشــت ســاله دارم. مــن و بــرادرم اصال 
نمی توانیم باهم کنار بیاییم. مدام با هم دعوا می کنیم و به یکدیگر فحش 

می دهیم. چگونه می توانیم با هم خوب باشیم؟

قلب درخشان 
کهکشان 
 راه شیری 
که درست باالی 
قله دماوند قرار 
گرفته است. 
این عکس 
 شگفت انگیز را 
 »مجید قهرودی« 
در روستای ناندل 
مازندران ثبت 
کرده است. 

عجایب

کمیک

 شما هم می توانید سواالت تان را به شماره های باالی صفحه بفرستید

 تا به کمک کارشناسان  به آن ها پاسخ بدهیم.

 پیشنهاد

لباس زیاد بپوش، من 
حوصله مریض داری ندارم!

 تو آذر ماه 
با چتر اومدی بیرون بگی 

الکچری هستی؟

داداش داری اشتباه 
می تابی. تابستون تموم شد. 

برگردم لباسم رو کم کنم

االن 
برمی گردم اینا 
رو میذارم خونه

بچه  ها آماده 
باشین! اینا لباس گرم و 

چتر رو غالف کردن

پیش بینی هر شرایطی رو داشته باشین لباس گرم بپوشید، هوا سرد شده
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فشار و توصيه فتح ا... زاده 
را مدیرعامل می کند؟

نقد بر گز	نه ها بازنشسته و ناموفق وزارت برا مد	ر	ت استقالل

هت تریک ســرخ  صـدرنشينی آبی
پا	ان غيررسم( نيم فصل اول با برد استقالل و پرسپوليس

فتح ا... زاده رسما 
به استقالل برگشت

جواب مازیار ناظمى به بیرانوند 

برانکو به صراحت گفت 
رفتــم  عـربستــان!

زر	نچه: برا هميشه از 
استقالل رفتم

 استراماچونى: من دیگر مربى استقالل نیستم!  استراماچونى: من دیگر مربى استقالل نیستم! 

قائدى آقاى گل 
نيم فصل شدنيم فصل شد

پا	ان /ار مرد ا	تاليا	( در ا	ران؟ 
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د�ــروز بــا انجــام ٥ باز� 
هفته پانزدهم رقابت ها� 
ليگ برتر بسته شــد و نيم فصل نخست 
در حال* به اتمام رســيد 'ه تعداد باز� 
تيم هــا با �/د�گر برابر نيســت و فقط در 
ظاهــر نيم فصــل اول بــه پا�ان رســيده 
اســت. در اولين بــاز� پرســپوليس در 
شهرقدس مهمان سا�پا بود و توانست با 
نتيجه ٢-صفر سومين برد متوال* خود 
را جشن بگيرد. پرسپوليس با ا�ن نتيجه 
٢٨ امتياز� شــد و به رده ســوم رسيد. 
سا�پا نيز با ١١ امتياز در رده چهاردهم 
قــرار گرفت. نتيجه ا�ن باز� را به نوع* 
بــاز�  'ردنــد.  تعييــن  دروازه بان هــا 
موقعيت ها� 'م* داشت اما در همين 
صحنه ها تفاوت دروازه بانان باعث شد تا 
ا�ن نتيجه رقم بخورد. گل پرســپوليس 
رو� اشتباه حامد فالح زاده به ثمر رسيد 
و وا'نــش رادوشــوو�چ در دقا�ق پا�ان* 
باز� باعث شد تR موقعيت سا�پا به گل 
تبد�ــل نشــود. در د�گر باز� حســاس 

تيــم  ميزبــان  حالــ*  در  اســتقالل 
قعرجدول* شــاهين بوشهر بود 'ه مثل 
بــاز� قبل بدون ســرمرب* پا بــه ميدان 
گذاشته بود و برخالف وعده ها، مد�ران 
استقالل و وزارت ورزش نتوانسته بودند 
اســتراماچون* را به ا�ن باز� برسانند. 
اســتقالل اما د�ــروز نشــان* از �R تيم 
 R� بــدون ســرمرب* نداشــت و بــا ارائه
نما�ــش قابل قبول توانســت  بــا نتيجه 
٤-�R حر�Y بوشهر� خود را ش/ست 
دهــد و بار د�گر به صدر جدول برگردد، 
البته در شــرا�ط* 'ه رقبا� اســتقالل 

�R باز� عقب افتاده دارند.

پا	ان غيررسم( نيم فصل اول با برد استقالل و پرسپوليس

هت تریک سرخ، صدرنشينی آبی

جدول لیگ برتر 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

تیم
استقالل
سپاهان

پرسپولیس
صنعت نفت
شهرخودرو

نفت مسجد سلیمان
فوالد
تراکتور

ماشین سازى
ذوب آهن
پیکان

نساجى مازندران
پارس جنوبى

سایپا
گل گهر

شاهین  بوشهر

بازي
15
14
14
14
14
15
15
13
14
15
13
14
14
15
14
15

برد
8
7
9
7
7
4
6
6
5
3
3
2
1
2
0
0

تساوي
5
7
1
5
4
11
5
3
4
6
4
7
8
5
7
6

باخت
2
0
4
2
3
0
4
4
5
6
6
5
5
8
7
9

امتیاز
29
28
28
26
25
23
23
21
19
15
13
13
11
11
7
6

تفاضل
17
14
11
1
5
4
3
2
-1
-4
-2
-6
-5
-10
-9
-20

 سا�پا صفر- پرسپوليس ٢
گل ها: امير�(١٨) و نورالله*(٨٥)  

R� نفت  مسجدسليمان -R� *پارس جنوب 
گل ها:آر�ا 'يا(٥) برا� پارس و ميرجوان(٩٣) برا� نفت 

 گل گهر صفر- ذوب آهن صفر  
 صنعت نفت �R- ماشين ساز�  صفر

گل: جهان*(٩٣)  
R� استقالل ٤- شاهين بوشهر 

گل هــا: رضاوند (٢٩)، قائد� (٥٢)، دانشــگر (٥٨) و د�اباته (٦٩) 
برا� استقالل و مال/* (٨٧) برا� شاهين

در باز� استقالل-شــاهين، مهد� 
قائــد� بــا گلزنــ* توانســت تعــداد 
گل هــا� خود را به عدد ٨ برســاند و 
به تنها�* در صدر جدول گلزنان قرار 
بگيرد. د�اباته د�گر گلزن اســتقالل 
نيــز بــا ٧ گل در رتبــه دوم جــدول 

گلزنان قرار گرفت.

سردار در تر/يب تيم 
منتخب نيم فصل 

قلعه نو	( در 	4 قدم( 
ر/ورد جد	د در ليگ برتر
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 الليگا
آالوس ��- لگانس ��

 بوندس ليگا
هوفنها�م ٢- آگسبورگ ٤

 لوشامپيونا
ليل ٢- مون پليه ��

توتی ایجنت می شود
پــس از تــر/ باشــگاه رم، فرانچســ$و توت" 
م" خواهــد وارد دنيــا4 ا�جنت هــا شــود و 
بــه عنــوان مد�ر برنامــه در فوتبــال فعاليــت 
<نــد. توتــ" در تالش اســت مجــوز فعاليت 
حرفه ا4 اش به عنوان مد�ر برنامه باز�$نان را 
از فدراســيون فوتبال ا�تاليا در�افت و آژانس 
نقل و انتقاالت" را با نام خودش تاسيس <ند.  

 ليگ برتر انگليس
منچستر�ونا�تد- اورتون، ١٧:٣٠

ولو رهمپتون- تاتنهام، ١٧:٣٠
آرسنال- منچسترسيت"، ٢٠:٠٠

 الليگا
ختافه- وا�ادوليد، ١٤:٣٠

سلتاو�گو- ما�ور<ا، ١٦:٣٠
اسپانيول- بتيس، ١٨:٣٠

سو�ا- و�ارئال ،٢١:٠٠
والنسيا- رئال مادر�د، ٢٣:٣٠

A  سر� 
ورونا- تور�نو، ١٥:٠٠

بولونيا- آتاالنتا، ١٧:٣٠
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خبر

برنامه

امروز پپ گوارد�وال با د�دار مقابل آرسنال 
به همراه منچسترســيت" بــه ر<ورد ٢٠٠ 
مســابقه رســم" برا4 ا�ن باشگاه دســت پيدا م" <ند. 
هر ٢ تيم تا به امروز مبــارزات نااميد <ننده ا4 را تحمل 
<رده اند، با ا�ن <ه منچسترسيت" ١٤ امتياز از ليورپول 
صدرنشين عقب افتاده و آرسنال هم هفته را با ا�ستادن 

در رتبه نهم آغاز م"  <ند؛ ٧ امتياز <متر از تاپ فور. 
ســرمربيگر4  در  گوارد�ــوال  قبلــ"  بــاز4   ١٩٩
منچسترســيت"، با موفقيــت بزرگ، طال<ار4 شــده ، 
اما هت تر�� او در قهرمان" در موقعيت دست نيافتن" 
ظاهــر شــده اســت. حتــ" شــا�عات" پيــش آمــده <ــه 
ســرمرب" اسپانيا�" م" تواند در پا�ان فصل ا�ن تيم را 
تر/ <ند. با وجود ا�ن <ه پپ ا�ن بند فســخ قرارداد را 
ت$ذ�ــب <رد اما به نظر م" رســد او در تابســتان به ا�ن 
نتيجــه برســد <ه وقت جدا�" فرا رســيده اســت. پس 
از ش$ســت درب" هفته گذشــته برابر منچستر�ونا�تد، 
منچسترســيت" بــا عبــور از ١٩٨ امتيــاز در ٢ بــاز4 
قبلــ"، ا<نون ١٤ امتياز از ليورپول صدرنشــين عقب 
افتاده و با ش$ست در باز4 مقابل آرسنال، ا�ن ش$اف 
م" تواند به عدد ١٧ برســد. هرگز در دوران پرشــ$وه 
ســرمربيگر4 گوارد�ــوال، هيــچ �ــ� از تيم هــا4 و4 
بعــد از ١٦ بــاز4 �� فصل بدتــر از آمار فعل" ســيت" 
بــا ٣٢ امتياز نيســت، آن ها بــا روند فعلــ" نم" توانند 
عبور از١٠٠ امتيــاز را مانند فصل ١٨-٢٠١٧ ت$رار 
<ننــد. در واقــع، به جا4 ا�ن <ه ا<نون به عنوان ســوم 
متوال" <ه قرار باشــد منچسترسيت" به آن دست پيدا 
<نــد، توجه <نيــم، با�د ابتــدا منچسترســيت" در ا�ن 
بــاز4 برنده شــود و بعــد از آن بتواند در مســابقه هفته 
بعــد برابــر لسترســيت" را ش$ســت بدهد تــا اختالف 
امتياز را به عدد ٩ برســاند. طبق اســتانداردها�" <ه 
منچسترسيت" در امتيازگير4 دارد، آن ها ط" ٨ باز4 
گذشــته در تمام" رقابت ها با آمار ٣ برد ، ٣ تســاو4 و 
٢ ش$ست روند مناســب" نداشته اند. ش$" نيست <ه 

نا<ام" در انتخاب جانشــين و�نســنت <مپان" همراه 
بــا مصدوميــت اومر�� الپورت ســبب شــده تــا آن ها 
طــ" ١٠ باز4 آخر خــود نتواننــد رنگ <لين شــيت را 
ببينند و تا ٢٦ ا<تبر چنين اتفاق" را شــاهد نباشــند. 
البته منچسترسيت" با ٢٠ گل زده در باز4 ها4 خارج 
از خانه آمار قابل توجه" دارد و سوال ا�نجاست <ه آ�ا 
دفاع" <ه بيشــتر از امثال شــفيلد �ونا�تد و <ر�ستال 
پــاالس گلزن" <ــرده ، م" توانــد مهاجمان آرســنال را 
در معــرض خطر قرار دهد �ا خير. مشــ$الت آرســنال 
شــبيه منچسترســيت" و حتــ" بدتــر هم خواهــد بود. 
توپچ" هــا4 لندنــ" در ١٣ بــاز4 اخيرشــان موفــق 
به <ســب �� <لين شــيت نشــده اند. آرســنال فقط ٢ 
بــاز4 از آن ١٣ بــاز4 را با پيروز4 پشت ســر گذاشــته 
و همچنيــن تنها �ــ� باز4 از ١١ مســابقه اخير! حت" 
پيــروز4 دوشــنبه شــب گذشــته مقابــل وســتهام هم 
تاثير ز�ــاد4 برا4 به وجــد آوردن طرفداران آرســنال 
نداشت. آرســنال نزد�� بود <ه بدتر�ن نتا�ج متوال" 
را پس از ٤٢ ســال دوباره ت$رار <نــد <ه باالخره حاال 

از ماه آگوســت تا به امروز به دنبال دومين برد متوال" 
هستند. آرسنال نزد�� بود در ليگ اروپا هم ش$ست 
بخــورد <ه برابر اســتاندارد ليژ با <امبــ� نتيجه باز4 
را به تســاو4 ٢- ٢ تغييــر داد. موفقيــت در آن رقابت 
مم$ن اســت بهتر�ن اميد آن ها برا4 بازگشت به ليگ 
قهرمانان فصل آ�نده باشد، با توجه به ا�ن <ه آن ها بعد 
از ١٦ باز4 ٧ امتياز از رســيدن به سهميه فصل آ�نده 
ليگ قهرمانان عقب هستند و ا�ن همان ش$اف" است 

<ه آن ها را از منطقه سقوط جدا م" <ند. 
 تر�يب احتمال�

آرسنال 
داو�ــد  ســو<راتيس،  نيلــز،  ما�تلنــد  ا�نســل"  لنــو، 
لو�يز، <والســيناچ، گووئنــدوز4 ، تور�را، پپــه، اوز�ل ، 

مارتينل"، اوباميانگ
منچسترسيت� 

منــد4،  فرناند�نيــو ،  اوتامنــد4 ،  وا<ــر ،  ادرســون، 
گابر�ــل  برنــاردو ،  گوندوغــان،  رودر4 ،  د4 برو�ــن ، 

خسوس، استرلينگ

مهمترین بازى هفته 
یک نتيجه عجيب دیگر؟انگلیس

پس از اخراج اونا4 امر4 از آرسنال، اورتون به دنبال هم$ار4 
با ا�ن ســرمرب" اســپانيا�" بود اما ظاهرا پيشــنهاد اورتون به 
امــر4 از نظر او رضا�ت بخش نبوده اســت. با توجــه به اخراج 
مار<ــو ســيلوا از اورتــون، تاف" ها به دنبال ســرمرب" جد�د4 
هستند و گزارش شد <ه ا�ن باشگاه قصد دارد با اونا4 امر4، 
پــروژه تازه ا4 را آغاز <ند اما ظاهرا ســرمرب" ســابق آرســنال 
تما�لــ" به هم$ار4 بــا آن ها ندارد. گو�ا امــر4 هيچ عجله ا4 

برا4 بازگشت به فوتبال ندارد و تا رسيدن پيشنهاد4 مناسب، 
منتظر م" ماند. او فعال م" خواهد به استراحت بپردازد. از نظر 
امر4 برا4 بازگشت به ليگ برتر و هم$ار4 با باشگاه" د�گر 
از انگلســتان، خيل" زود اســت. الزم به ذ<ر است ٢ پيشنهاد 
از چين نيز به دســت امر4 رســيده اما او حاضر به تر/ سطح 
اول فوتبال اروپا نيست. سرمرب" سابق سو�ا و پار4 سن ژرمن 
م" خواهــد هدا�ــت تيم" مدعــ" را برعهده بگيرد تــا بتواند 

افتخــارات خود در فرانســه و اســپانيا را ت$رار <نــد. از طرف" 
باشــگاه آرسنال هم پس از قطع هم$ار4 با اونا4 امر4 در پ" 
نتا�ج ضعي|، به دنبال �افتن گز�نه ا4 مناســب برا4 سپردن 
هدا�ت تيم است و در ا�ن راستا اصل" تر�ن گز�نه مد�ران ا�ن 
باشگاه نونو اسپير�تو سانتو، سرمرب" فعل" ولورهمپتون است 
و مد�ران باشگاه آرسنال قصد دارند مذا<رات رسم" خود را با 

ا�ن سرمرب" پرتغال" آغاز <نند. 

امر� پيشنهاد اورتون را قبول ن%رد

سال ٢٠١۶، دکترها سانتی کازورال را به دليل مصدوميت سنگينش از 
فوتبال بازى کردن منع و اعالم کردند اگر او بتواند دوباره روى پاهایش 
راه برود باید خدارا شــکر کند! امســال اما سانتی بازهم به تيم ملی 

دعوت شد و  حتی گلزنی هم کرد. همين قدر مصمم در ٣۶ سالگی. 

این طور که مشــخص اســت، مذاکره مينو رایوال ایجنت ارلينگ  
هالند با باشــگاه الیپزیگ بسيار جدى اســت و این پدیده امسال 
فوتبال اروپا به زودى راهی بوندس ليگا می شود. هرچند  صحبت 

از عالقه دورتموند هم هست. 

منابع معتبر فرانســوى خبر دادند  پس از نيمکت نشــينی هاى 
متعدد، اوليویه ژیرو در آســتانه توافق شخصی با باشگاه اینتر 
قرار دارد و بــه احتمال فراوان مهاجم ملی پوش فرانســوى در 

ژانویه چلسی را ترک می کند.  

پذیرش آگهى با پیک رایگان

عالقه یووه 
به معاوضه 
با پار یس

�وونتــوس ا�ن فصل مشــ$الت" در خــط ميان" اش 
داشــته و مصدوميــت باز�$نانــ" همچــون خد�را، 
رمز4 و ماتو�يد4 باعث شــده تا ســار4، ســرمرب" 
ا�تاليا�ــ" راه راه پوشــان تور�ــن در ا�ــن پســت بــه 
مشــ$الت" بر بخــورد. امره جــان، هافبــ� آلمان" 
بانو4 پير هم نتوانسته خود را با برنامه ها4 تا<تي$" 
ســار4 وفق دهــد و نامــش از تر<يب �ــووه در ليگ 

قهرمانــان اروپــا هم <نار گذاشــته شــده <ه همين 
موضــوع احتمال جدا�ــ" و4 از بيان$ونــر4 را ز�اد 
<رده. ا<نون خبر م" رسد �وونتوس در حال مذا<ره 
با باشگاه پار4 سن ژرمن به منظور معاوضه امره جان 
با لئاندرو پار دس در ماه ژانو�ه اســت. �وونتوس" ها 
معتقدنــد هافبــ� آرژانتينــ" پار4 ســن ژرمن <ــه 
ســابقه درخشــان" در رم داشــته و حــاال در پار�س 

نيم$ت نشين است، مناســب  برنامه ها4 تا<تي$" 
مائور�تســيو ســار4 اســت. به همين منظــور فابيو 
پاراتيچ"، مد�ر ورزش"  �وونتوس م" خواهد پروژه 
معاوضه هافب� آلمان" �ووه با پاردس را <ليد بزند. 
همچنين امره جان ٢٥ ســاله مورد توجه ٢ باشگاه 
فيورنتينــا و  دورتمونــد اســت اما م" خواهــد راه" 

پار4 سن ژرمن شود تا <نار نيمار باز4 <ند. 

٣٧٠١٠
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�ار  دنبــال  افتــادن  ممل�ــت  �ــ�  خجالــت آوره  واقعــا   
استراماچون$ �ه برگرده. به گفته آقا& ناظم$ ١٠٨هزار دالر 
گرفته،  ٥٠،٤٠  هزار دالر اضافــه م$ خواهد �ه آن  هم در حال 
انجــام هســت. به ا�ــن راحت$ بــاج م$ دهيد؟ اســم خودتون را 

گذاشتيد مد�ر؟ چ$ �ار دار�د م$ �نيد با خزانه ما؟ 
 تيــم شــهرخودرو به �ــ� مهاجم شــش دانگ �ه فقــط �ارش 
گلزن$ باشــد نياز دارد، اگر از تيم پا�ه استفاده بشود بهترا ست 
چــون از نظر مال$ به صرفه خواهد بــود، در غير ا�ن صورت با�د 
�ــ� مهاجم خارجــ$ در نيــم فصل اســتخدام �نند تــا در جام 

باشگاه ها& آسيا هم به �م� تيم بيا�د. 
 خداراشــ�ر ابر و باد و مه و خورشــيد دســت به دست دادن و با  
تهد�ــد به اســتيضاح و �ل$ خط و نشــون نما�نده هــا برا& وز�ر 
و حملــه به بيت المال آقا& اســتراماچون$ برگشــت!  واقعا با�د 
گر�ست به مظلوميت پرسپوليس مردم$. بران�و با اون �ارنامه 
رفت بخاطــر ب$ پول$ و بد قول$، آب از آب ت�ان نخورد، آن وقت 
ا�ن آقا ٥ تا باز& برده، انگار قهرمان$ جهان به دســت آورده �ه 

ا�ن جور& بيت المال را خال$ �ردن و برگرداندنش. 
 روزنامــه خراســان ، هــر روز فقــط دار& از اســتقالل و مربــ$ 
فرار& اش م$ نو�س$. بابا بسه د�گه ورزش فقط فوتبال نيست.

مشخص شدن وزنه برداران اعزامی به گزینشی المپيک 
رقابت هــا& وزنه بردار& قطر �اپ �ه ��$ از مياد�ن گز�نشــ$ 
المپيــ� هــم محســوب م$ شــود، طــ$ روزهــا& ٢٨ آذر تا ٣ 
د& بــه ميزبان$ شــهر دوحه برگزار خواهد شــد. بر ا�ن اســاس 
تيــم ملــ$ وزنه بــردار& ا�ــران بــا ٥ نما�نــده در ا�ن مســابقات 
حضــور خواهد داشــت �ه طــ$ آن �ادر فن$ تيــم مل$ تصميم 
گرفت عل$ مير&، ا�وب موســو& و �يانوش رســتم$ در بخش 
مردان و پر�ســا جهانف�ر�ان و الهام حســين$ در بخش زنان در 
ا�ــن مســابقات رو& تخته برونــد. البته با توجه بــه ا�ن �ه هر ٣ 
نما�نده وزنه بردار& آقا�ان در دسته ٩٦ �يلوگرم هستند و �� 
وزنه بردار با�د در دســته ١٠٩ �يلوگــرم در قطر �اپ وزنه بزند 
�ــه �ادر فن$ هنوز انتخــاب خود را برا& نما�نده ا�ن دســته را 

انجام نداده است. 

کسب سومين مدال دختران سنگ نورد در هند 
تيــم ســنگ نورد& دختــران ا�ــران ســومين مــدال خــود را در 
رقابت هــا& قهرمانــ$ آســيا- هند �ســب �ــرد. در ادامــه ا�ن 
مسابقات،  راحيل رمضان$  در ماده بولدر�نگ رده سن$ جوانان 
به مدال طال رســيد. پيش از ا�ن  محيا دارابيان  نيز در رده سن$ 
نوجوانان ماده بولدر�نگ به مقام قهرمان$ و مدال طال رســيده  

و در ماده ليد هم مدال نقره را از آن خود �رده  بود. 

زاویه نگاه شما

از افزایش  تا کاهش  بودجه ورزش در سال ٩٩

روحانــ$  حســن  �ــه  بــود  ١٧آذرمــاه 
ســال  بودجــه  ال�حــه  رئيس جمهــور& 
٩٩ �ل �شــور را تقد�ــم مجلــس �رد. 
بر اســاس مــاده ٢١٦ آ�ين نامه داخل$ 
مجلس شورا& اســالم$، پس از توز�ع 
ا�ــن ال�حــه بيــن نما�نــدگان مجلــس، 
نما�نــدگان خانه ملــت ١٠ روز فرصت 
بــه  را  خــود  پيشــنهادها&  �ــه  دارنــد 
مربوطــه  تخصصــ$  �ميســيون ها& 
ارا�ه �ننــد. �ميســيون ها& تخصص$ 
هــم موظفنــد حدا�ثــر تــا ١٥ روز پس 
از چــاپ و توز�ــع ال�حــه، گــزارش خود 
را بــه �ميســيون تلفيــق تقد�ــم �نند و 
ا�ن �ميســيون حدا�ثر ظــرف ١٥ روز 
پــس از پا�ان مهلت گزارش �ميســيون 
تخصصــ$، ضمن رســيدگ$ به گزارش 
گــزارش  تخصصــ$،  �ميســيون ها& 
نها�ــ$ خود را تنظيم و به مجلس تقد�م 
�ميســيون  رســيدگ$  مهلــت  �نــد. 
تلفيــق حدا�ثــر تــا ١٥ روز بــا موافقت 
هيئت رئيسه مجلس قابل تمد�د است. 
درحال$ �ه هنوز فرصت ها و مسيرها& 
بودجــه  ال�حــه  تصو�ــب  بــرا&  الزم 
نشــده  طــ$  �امــل  به طــور   ٩٩ ســال 
امــا آن طــور �ه مشــخص اســت ا�ن �ه 
ا�ن بــار در بودجــه ســال ٩٩، هم چون 
ادوار گذشــته چانــه ورزش خيلــ$ هــم 
�وچ� گرفته نشــد. ا�ــن را م$ توان  از 
افزا�ــش بودجــه وزارت ورزش، �ميته 
مل$ المپي� و �ميتــه مل$ پارالمپي� 
متوجه شــد. داود عز�ز& مد�ر�ل دفتر 
امــور مجلــس وزارت ورزش و جوانــان 

مجموع اعتبارات ورزش �شــور شــامل 
وزارتخانــه، شــر�ت توســعه و نگهدار& 
ملــ$  �ميته هــا&  و  ورزشــ$  اما�ــن 
المپيــ� و پارالمپيــ� در ســال ٩٩ را 
٢ هــزار و ٨٥٨ ميليــارد تومــان عنوان 
م$ �نــد �ــه در مقا�ســه بــا ســال ٩٨ 
معــادل ٢ هــزار و ٣٨٢ ميليــارد تومان 
و بــه عبارت$ ٢٠ درصــد افزا�ش �افته. 
عز�ــز& در مصاحبــه با ا�رنــا م$ گو�د: 
«رد�ــq اصل$ هز�نــه ا& بودجه وزارت 
ورزش و جوانــان در ســال ٩٩ از ٤٣٠ 
ميليــارد تومــان در ســال ٩٨ بــا رشــد 
٥ درصــد& بــه ٤٥٠ ميليــارد تومــان 
متفرقــه  رد�q هــا&  �افــت.  افزا�ــش 
در  جوانــان  و  ورزش  وزارت  هز�نــه ا& 
ســال ٩٩ بيش از ٣٠٣ ميليارد تومان 
اعــالم شــد، در حالــ$ �ــه بودجــه ا�ن 
بخش در سال ٩٨ حدود ١٦٧ ميليارد 
تومان بــوده  �ــه نشــان دهنده افزا�ش 

٨٢ درصد& اســت. » او ادامه م$ دهد: 
«اعتبــارات هز�نه ا& ملــ$ موضوع ٢٧ 
صــدم درصد از ٩ درصــد تعرفه ماليات 
ارزش بر افزوده در برنامه ششــم توسعه 
بــا �ســر ١٥ درصــد ســهم آمــوزش و 
در  تومــان  ميليــارد   ٥٤١ از  پــرورش 
ســال ٩٨ با رشد ٢٩ درصد& به ٧٠٠ 
ميليــارد تومــان افزا�ــش �افته اســت. » 
به گفتــه عز�ــز& در مجمــوع اعتبارات 
«هز�نــه ا&» ا�ــن وزارتخانــه �ــ� هزار 
ميليارد و ١٣٨ ميليون تومان در ســال 
٩٨ به �� هزار ميليارد و ٤٧٤ ميليون 
تومان در ســال ٩٩ با رشــد ٢٩ درصد 
روبه رو بوده اســت. بودجه «طرح تمل� 
دارا�$ ها در رد�q اصل$» بودجه سال 
٩٨ �ــه ٢٥٧ ميليــارد تومــان بــود در 
سال ٩٩ با �اهش ٦ درصد& به ٢٤١  
ميليــارد تومان رســيد. » مد�ــر�ل دفتر 
امور مجلس وزارت ورزش و جوانان اما 

تا�يد �رد: «رد�q هــا& متفرقه تمل� 
دارا�$ ها& ســرما�ه ا& وزارت ورزش و 
جوانــان  از ٦٧ ميليــارد تومان به حدود 
٥٥ ميليــارد تومان تقليــل �افت �ه در 
ا�ــن بخــش نشــان دهنده �اهــش ١٨ 
درصد& اســت. ا�ن درحال$ اســت �ه 
ســهم وزارت ورزش از تبليغــات پخــش 
عنــوان  تومــان  مســابقات ٢٠ميليارد 
شده.» مد�ر�ل پارلمان$ وزارت ورزش 
همچنين عنوان �رد اعتبارات شــر�ت 
ورزشــ$  اما�ــن  نگهــدار&  و  توســعه 
از ٢٨٧ ميليــارد تومــان در ســال ٩٨ 
بــه ٢٦٤ ميليــارد تومــان در ســال ٩٩ 
رسيده �ه ٨ درصد �اهش �افته است. 
ن�تــه مهم اما رشــد ٢٧ و ١٠ درصد& 
اعتبــارات �ميته هــا& ملــ$ المپي� و 
پارالمپي� در بودجه ســال ٩٩ اســت. 
عز�ــز& بــا اشــاره بــه اعتبــارات �ميته 
ملــ$ المپي� اعــم از رد�q ها& اصل$ 
و متفرقــه و هز�نــه ا& و تملــ� دارا�ــ$ 
ســرما�ه ا& م$ گو�د: «ا�ن اعتبارات از 
٧٤ميليارد و ٥٠٠ تومان به ٩٤ميليارد 
و ٥٠٠ ميليــون تومان افزا�ش �افت �ه 
از رشــد ٢٧  درصد& برخوردار است.» 
مد�ر �ل پارلمان$ وزارت ورزش درباره 
اعتبــارات رد�q هــا& اصلــ$ و متفرقه 
و هز�نــه ا& و تمل� دارا�$ ســرما�ه ا& 
�ميته مل$ پارالمپي� هم م$ گو�د ا�ن 
اعتبارات از ٣١ ميليارد و ٦٠٠ ميليون 
تومــان بــه ٣٤ ميليــارد و ٧٠٠ ميليون 
تومــان و بــا رشــد ١٠ درصــد& همراه 

بوده است.  

عزیزى: بودجه کميته ملی المپيک و پارالمپيک در سال ٩٩ با افزایش مواجه است

حضور ۶ تيم خارجی در کشتی 
جام باشگاه هاى جهان

٦ تيــم خارج$ برا& حضور در ششــمين 
دوره رقابت هــا& �شــت$ آزاد و فرنگــ$ 
جــام باشــگاه ها& جهان اعــالم آمادگ$ 
�رده انــد. بــه گــزارش ا�ســنا و بــه نقــل 
دوره  ششــمين  �شــت$،  فدراســيون  از 
رقابت هــا& �شــت$ آزاد و فرنگــ$ جــام 
باشــگاه ها& جهــان روزهــا& ٢٧ تا ٢٩ 
آذرماه در شــهر بجنورد برگزار م$ شــود. 
گرجســتان،  آذربا�جــان،  �شــورها& 
قرقيزســتان، هند، ارمنســتان و او�را�ن 
برا& حضور در ا�ن مسابقات �ه با حضور 
برگــزار  ا�ــران  ليــگ  برتــر  باشــگاه ها& 
م$ شــود، اعــالم آمادگــ$ �رده انــد. بــه 
گزارش ا�ســنا، ا�ن در حاليست �ه پيش 
از ا�ــن رئيس ســازمان ليگ فدراســيون 
�شــت$ از برنامه ر�ز& بــرا& حضور ١٠ تا 

١٢ تيم در ا�ن رقابت ها خبر داده بود.

نفرزاده سرمربی تيم واليبال خاتم 
اردکان شد

بــا تصميم هيئت مد�ره باشــگاه ورزشــ$ 
خاتــم ارد�ان، فرهــاد نفــرزاده به عنوان 
سرمرب$ تيم واليبال ا�ن باشگاه انتخاب 
شــد. به گزارش فارس، پس از اســتعفا& 
مســعود آرمــات از هدا�ــت تيــم واليبــال 
خاتــم ارد�ان، فرهــاد نفــرزاده هدا�ــت 
ا�ن تيــم را برعهده گرفت. و& به مدت ٤ 
ســال متوال$ سرمرب$ تيم سا�پا بود و در 
ســال ١٣٨٩ با هدا�ت و& سا�پا به مقام 
نا�ب قهرمانــ$ ليــگ برتر واليبــال ا�ران 

دست �افت.

دعوت ۶ تيرانداز به اردوى تپانچه 
اردو& تمر�نــ$ تيم مل$ تپانچــه با حضور 
٦ تيرانــداز از د�ــروز آغاز شــد. ٦ تيرانداز 
�شــورمان متشــ�ل از  هانيه رســتميان از 
مازندران، گلنوش سبقت اله$ از اصفهان، 
درسا عرب شاه$ از تهران، جواد فروغ$ از 
ا�الم، سجاد پورحسين$ از گيالن و محمد 
رسول عفت$ از �رمانشــاه نفرات$ هستند 

�ه به ا�ن اردو دعوت شدند.

گزارش

خبر
اخبار

پــس از ماه هــا بحــث و بررســ$ دربــاره تغييــر رئيــس 
آ�ادم$ مل$ المپي�، ســرانجام با فشار دستگاه ها& 
نظارتــ$  رضــا قراخانلو  مجبــور به تــرu آ�ادم$ مل$ 
المپي� شــده اســت. بــا توجه به فشــار دســتگاه ها& 
نظارتــ$ درباره حضور رضا قراخانلــو در آ�ادم$ مل$ 
المپيــ� و ا�رادها& قانون$ مطرح شــده در ا�ن باره، 
او مجبور به ترu ر�اســت آ�ادم$ مل$ المپي� شــده  
و بــه زود& جانشــين او معرفــ$ خواهــد شــد. پس از 
ماه هــا م�اتبه �ميته مل$ المپي� با نهادها& نظارت$ 

ســرانجام قراخانلــو از آ�ادمــ$ مل$ المپيــ� رفتن$ 
شد. قراخانلو عضو تمام وقت دانشگاه است و از ا�ن رو 
�ميتــه مل$ المپي� ملــزم به رعا�ت الزامــات قانون$ 
در ا�ن باره شــده است. به گزارش ا�سنا قراخانلو پس 
از خــروج از آ�ادم$ مل$ المپي� به عنوان مشــاور در 
�ميته مل$ المپي� فعاليت خواهد �رد. ا�ن درحال$ 
اســت �ــه گفته م$ شــود شــمس الد�ن تقــو& رئيس 
مر�ز پزشــ�$ ورزش$ آ�ادم$ مل$ المپي� به عنوان 
سرپرســت جد�ــد آ�ادم$ ملــ$ المپيــ� در روزها& 

آ�نــده منصوب م$ شــود. هم چنين با توجــه به ا�ن �ه 
 qپســت خزانــه دار& �ميتــه ملــ$ المپيــ� بالت�ليــ
است، �ميته مل$ المپي� با خزانه دار& �ل به توافق 
رســيده تا فعــال سرپرســت$ برا& پســت خزانــه دار& 
�ميته مل$ المپي� از ســو& خزانــه دار& �ل معرف$ 
شــود و بعدا با مذا�ره بــا خزانــه دار& �ل، فرد نها�$ 
برا& پســت خزانه دار& �ميته ملــ$ المپي� انتخاب 
شود. به زود& ح�م سرپرست خزانه دار& �ميته مل$ 

المپي� نيز صادر خواهد شد.

برکنارى قراخانلو از آکادمی ملی المپيک

جواب مازیار ناظمی به بيرانوند؛ 
برانکو به صراحت گفت رفتم عربستان!

ماز�ار ناظم$ در توئيتر خود به حرف ها& 
از  ورزش  برنامــه  در  بيرانونــد  عليرضــا 
نــگاه دو وا�نــش نشــان داد. ا�ــن روزهــا 
آندره اســتراماچون$ ســرمرب$ اســتقالل 
قــراردادش را بــا ا�ن تيم فســخ �ــرده و به 
ا�تاليــا رفتــه و حــاال وزارت ورزش پيگيــر 
بيرانونــد  عليرضــا  اوســت.  بازگردانــدن 
شــرا�ط  دو  نــگاه  از  ورزش  برنامــه  در 
اســتراماچون$ را بــا بران�و مقا�ســه �رد و 
از وزارت ورزش بــرا& ا�ن �ه بران�و را نگه 
نداشــت انتقاد �ــرد. حال ماز�ــار ناظم$ 
مد�ــر روابط عمومــ$ وزارت ورزش جواب 
نوشــت:  و  داد  توئيتــرش  در  را  بيرانونــد 
«عليرضــا بيرانونــد عز�ــز گفته چــرا برا& 
مانــدن بران�و �ار& ن�رد�د؟ شــاهد بودم 
�رواســ$  در  ســفيرمان  صــادق  از  وز�ــر 
خواســت مذا�ره با بران�و را بــرا& ماندن 
در پرسپوليس ادامه دهد. حت$ �نفرانس 
تلفن$ سه نفره داشتيم ول$ آقا& بران�و به 
صراحت اعــالم �رد من با تيم عربســتان$ 

قرار داد بسته ام. »

زرینچه: براى هميشه از استقالل رفتم
سرپرســت مســتعف$ تيم فوتبال اســتقالل م$ گو�د من برا& هميشه از اســتقالل رفتم و چون به 
دنبال منافع در ا�ن باشــگاه نيستم برا& برگشتن دســت و پا نخواهم زد. جواد زر�نچه، سرپرست 
مســتعف$ تيم فوتبال اســتقالل در گفت و گو با فارس، اظهار داشــت: « برا& هميشــه از استقالل 
رفته ام و آن ها�$ �ه عليه من شــعار دادند را به خدا واگذار م$ �نم. برا& خودم شــخصيت دارم و 
هرگــز ز�ر بار حــرف زور نم$ روم. تيم در صدر جدول اســت ول$ آقا�ان شــعار دادند حيا �ن و رها 
�ن. وقت$ تيم$ به موفقيت رسيده �عن$ همه عواملش زحمت �شيده اند ول$ �� عده با اهداف 
خاص شعارها�$ دادند �ه من از استقالل بروم. اش�ال$ هم ندارد م$ روم ول$ آن ها �ادشان باشد 
به استقالل خيانت �رده اند. از جيبم برا& استقالل هز�نه �ردم ول$ به جا& تش�ر ناسزا شنيدم. 
�ادتان باشد نه امروز بل�ه برا& هميشه از استقالل رفتم، رفتم تا آن ها�$ �ه ف�ر م$ �نند رفتارها و 
�ارها�شان درست است ادامه بدهند. فقط اميدوارم روز& متوجه شوند چه اشتباهات$ �رده اند. »

توضيحات کميته داوران درباره وضعيت کمک داور زنجانی
به نقل از سا�ت رسم$ فدراسيون فوتبال، �ميته داوران درباره آخر�ن وضعيت �م� داور زنجان$، 
توضيحات$ ارا�ه �رد �ه به ا�ن شــرح است: «ضمن آرزو& بهبود& �امل برا& �م� داور شا�سته 
زنجان$، شا�عات مطرح شده را مبن$ بر ا�ن �ه موضوع رخ داده برا& و& به دليل چيدمان �ميته 
داوران بــوده ، ت�ذ�ــب م$ �ند. چيدمــان �ميته داوران مثل هميشــه براســاس عدالت محور& و 
شا�سته ساالر& است. آنچه مسلم است، هر داور& �ه توانا�$ ها& خود را در امر قضاوت به �ميته 
داوران اثبات �ند، همواره به طور مستمر قضاوت خواهد داشت. الزم به توضيح است نامبرده هفته 
گذشــته در مسابقه ليگ دســته اول فوتبال �شور، در د�دار شــهردار& تبر�ز و گل ر�حان البرز به 

عنوان �م� داور اول باز& انجام وظيفه �رد. »

قلعه نویی در یک قدمی رکورد جدید در ليگ برتر
١٤ باز& بدون باخت باعث شد تا سپاهان  قلعه نو�$ در آستانه رسيدن به ر�ورد& جد�د در تار�خ 
ليگ برتر باشد. تنها �� باز& باق$ مانده تا سپاهان نيم فصل اول را بدون باخت به پا�ان ببرد و از 
خود ر�ورد جد�د& در تار�خ ا�ن رقابت ها ثبت �ند. ژنرال �ه مدع$ شــد بســيار& در حال سنگ 
زدن به قطار زرد راه افتاده در مسير قهرمان$ هستند، حاال �� گام با ش�ست ناپذ�ر& در نيم فصل 
آن هم با �متر�ن گل خورده فاصله دارد تا نشان دهد تيم$ �ه ساخته شا�سته تقد�ر بيشتر است. 
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فتح ا...زاده رسما به استقالل بازگشت
با خبــر ســخنگو� وزارت ورزش و جوانان فتــح ا...زاده 
 �عضو هيئت مد�ره باشگاه اســتقالل شد. ماز�ار ناظم
نيــز ا�ن خبــر را تا�يــد -ــرد. ســخنگو� وزارت ورزش و 
جوانــان اظهار داشــت -ه عل� فتــح ا...زاده عضو جد�د 
هيئت مد�ره باشــگاه اســتقالل شــد و به احتمــال ز�اد 
اميرحسين فتح� از عضو�ت در هيئت مد�ره ا�ن باشگاه 
-نار گذاشــته م� شــود و به جــز فتــح ا...زاده �8 عضو 

جد�د د�گر به جمع مد�ران ا�ن باشگاه اضافه م� شود.
سپاهان: بازى با استقالل را عقب بيندازید

طبق برنامه تيم ســپاهان در ادامه مســابقات ليگ برتر 
و جــام حذف�، روزهــا� ٢٨ آذر و ٢ د� با�د به مصاف 
شــاهين بوشــهر و اســتقالل برود. باشگاه ســپاهان به 
دليــل وجــود مصدومان ز�ــاد در ا�ــن تيــم و همچنين 
حضــور اميد نورافMــن و محمــد محبــ� در اردو� تيم 
المپيــ8، بــا توجــه بــه حساســيت بــاال� مســابقه بــا 
آب� هــا� تهران، درخواســت رســم� خود را بــرا� به 
تعو�ــق انداختــن زمــان ا�ن مســابقه به ســازمان ليگ 

ارسال -رد.
سردار در ترکيب تيم منتخب نيم فصل 

سردار آزمون و ٥ باز�Mن د�گر تيم زنيت سن پترزبورگ 
بــه تر-يــب تيــم منتخــب نيم فصل نخســت ليــگ برتر 
روسيه راه �افتند. تيم زنيت سن پترزبورگ با -سب ٤٥ 
امتياز صدرنشــين نيم فصل نخســت ليگ برتر روســيه 
شــد. تيم ها� -راسنودار (٣٥ امتياز) و روستوف (٣٤ 

امتياز) در رده ها� دوم و سوم قرار دارند.
احتمال غيبت حسينی در دیدار ترابزون اسپور
مجيد حســين�، باز�Mن خط دفاع� ترابزون اسپور -ه 
بــه دليل مصدوميت در جر�ان بــاز� هفته پا�ان� ليگ 
اروپــا برابر تيم بازل ســوئيس تعو�ض شــده بــود، هنوز 
مشــخص نيســت در بــاز� هفتــه پانزدهم ســوپرليگ 
تر-يــه برابر تيم دنيزل� اســپور به ميــدان خواهد رفت 
�ــا خير. بــر اســاس ا�ــن گــزارش، مجيد حســين� در 
نخستين تمر�ن ترابزون اسپور پس از باز� پا�ان� ليگ 
� را گذراند تا شرا�ط بدن� او Mش ها� پزشــ�اروپا آزما

برا� باز� امروز مشخص شود.
تشکر ویژه هواداران استقالل از حسن زاده

حضــور رضا حســن زاده، پيشMســوت و مربــ� جوانان 
اســتقالل در ا�ن روزها� بحران� در تمر�ن اســتقالل 
و مشــورت دادن بــه ور�ــا غفــور� از نMات قابــل تامل 
تمر�نات استقالل ط� روزها� گذشته بود. هواداران 
اســتقالل -ه بــرا� روحيــه دادن به باز�Mنــان ا�ن تيم 
تماشــاگر تمر�ن آب� ها بودند به شدت رضا حسن زاده 
را مــورد تشــو�ق قــرار داده و از او بــه خاطــر تعصــب و 

توجهش به استقالل تشMر -ردند.

ســا�ت رسم� -نفدراسيون فوتبال آســيا (ا� اف س�) در فاصله -متر از �8 
ماه تا آغاز مســابقات قهرمان� ز�ر ٢٣ ســال آسيا -ه مرحله انتخاب� المپي8 
٢٠٢٠ بــه شــمار م� رود، نظرســنج� دربــاره بهتر�ن گل ا�ــن رقابت ها در 
 �ادوار گذشــته را منتشــر -رد -ه گل مهد� تراب� به چيــن در مرحله گروه
 �مســابقات ســال ٢٠١٦ �Mــ� از ا�ن گل ها محســوب م� شــود. ا� اف ســ
دربــاره ا�ــن گل نوشــت: «در فاصله ٣٠ �ارد تــا دروازه، مهــد� تراب� ضربه 
ا�ســتگاه� خود را با دقت و قدرت به گل ســوم ا�ران تبد�ل -رد تا ا�ن تيم با 
برتر� ٣-٢ برابر چين به جمع ٨ تيم پا�ان� رقابت ها صعود -ند.» مسابقات 
قهرمان� ز�ر ٢٣ ســال آســيا تا-نون در ٣ دوره برگزار شده و چهارمين دوره 

آن از روز ١٨ د� امسال آغاز خواهد شد. 

تيم پرســپوليس د�ــروز در حال� به مصاف ســا�پا رفت -ه عليرضــا بيرانوند، 
دروازه بــان ا�ــن تيم بــه دليل درد� -ــه در عضله ها� پا و اطــراف لگن خود 
احســاس م� -رد در ا�ن باز� حضور نداشــت و رادوشــوو�چ وظيفه حفاظت 
از دروازه پرســپوليس را بــر عهــده گرفــت. در حالــ� -ــه خبرهــا حMا�ت از 
مصدوميــت بيرانونــد دارد امــا ا�ــن باز�Mــن بــه باز� بعــد� تيمــش مقابل 
پــارس جنوب� در هفته شــانزدهم ليگ برتر م� رســد و در صورت صالحد�د 
-الدرون، بيرانوند در تر-يب اصل� سرخ پوشان به ميدان خواهد رفت. نMته 
جالب ا�ن است -ه با وجود ا�ن -ه گفته م� شود بيرانوند مصدوم است اما در 
اردو� پرســپوليس حضور داشــت و جالب ا�ن -ه دروازه بان مصدوم سرخ ها 

در باز� با سا�پا رو� نيمMت نشست.

بيرانوند به باز" بعد" پرسپوليس م� رسدگل تراب� نامزد برتر�ن گل ادوار گذشته قهرمان� اميدها

فشار و توصيه فتح ا... زاده را مدیرعامل می کند؟
نقد" بر گز�نه ها" بازنشسته و ناموفق وزارت ورزش برا" مد�ر�ت باشگاه استقالل

 �استراماچون آندره آ  بازگشت 
به ا�ران برخالف وعده و وعيد 
مسئوالن باشگاه استقالل و وزارت ورزش و 
جوانان -ه قرار بود تا پا�ان هفته گذشته رخ 
بدهــد تحقــق پيــدا نMــرد و حاال مســئوالن 
اســتقالل وعــده دوشــنبه را م� دهند -ه با 
توجــه خلــo وعده هــا� قبلــ� بعيد اســت 
بــرا�  -ــه   �اقداماتــ -نــار  شــود.  محقــق 
برگرداندن اســتراماچون� صورت م� گيرد 
و تــا امروز نتيجه ا� نداشــته بحــث انتخاب 
مد�رعامــل جد�ــد باشــگاه اســتقالل هــم 
 �ورزشــ محافــل  نقــل  و  روز  داغ  موضــوع 
 ،�است. پس از اســتعفا� اميرحسين فتح
مد�رعامــل ناموفق آب� ها، از ســو� وزارت 
ورزش و جوانان نام چند نفر به عنوان گز�نه 
مد�رعاملــ� اســتقالل مطرح شــد -ه با جو 
فتــح ا...زاده،   �علــ بــرا�  -ــه  رســانه ا� 
مد�رعامل ســابق ا�ن باشــگاه بــه راه افتاد 
خيل� هــا شــانس او را برا� تصــد� دوباره 
صندل� مد�ر�ت باشگاه از سا�ر گز�نه ها از 
جمله -اظم اوليا�� و هاشم ساعد� بيشتر 
م� داننــد. حتــ� د�ــروز ســا�ت انتخــاب و 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان مدع� شــدند: 
«سلطان� فر، وز�ر ورزش و جوانان امروز در 
بــرا�  فتــح ا...زاده  بــا   �نها�ــ جلســه 
مد�رعاملــ� باشــگاه اســتقالل بــه توافــق 
رســيده و حMــم  و� صــادر شــده و امضا� 

خليــل زاده بــه عنــوان رئيس هيئــت مد�ره 
باشگاه  تنها مورد� است -ه فعال از انتشار 
رسم� خبر جلوگير� -رده است.» اما آمار 
و سابقه چند ســال مد�ر�ت فتح ا...زاده در 
باشــگاه اســتقالل چيز د�گــر� م� گو�د و 
البتــه عــده ا� از هــواداران و پيشMســوتان 
بــه  شــواليه  دوبــاره  بازگشــت  از  باشــگاه 
 �اردوگاه آب� هــا اســتقبال نم� -نند و حت
برخ� بــه صراحت و با ادلــه محMم انتخاب 
 ،�فتــح ا...زاده را بــه عنوان جانشــين فتح
برگشــت به عقب و انتخاب� غلط م� دانند. 
دال�ــل ا�ــن افــراد هــم نــه تنهــا بــر مبنا� 
اتفاقات� اســت -ــه در زمان مد�ر�ــت او در 
باشــگاه استقالل رخ داده بلMه مبنا� د�گر 
آن رابطه و شا�د رانت محور بودن انتخاب او 
بــه عنوان مد�رعامل باشــگاه در ســال ها� 
گذشته و شــا�د هم در مقطع -نون� است. 
قطعــا فوتبال دوســتان بــه خاطــر دارند -ه 
اواخر دهــه ٦٠ آقامحمــد�، رئيس هيئت 
 �مد�ــره اســتقالل شــد؛ فــرد� -ــه بــا عل
 �فتح ا...زاده نســبت فاميل� داشــت و دا�
 �همســر او بود. با ا�ن اتفــاق -م -م پا� عل
فتح ا...زاده به فوتبال و باشــگاه اســتقالل 
باز شــد تــا ا�ن -ــه او بــا اســتفاده از همين 
واســطه  بــه  البتــه  و  حما�ت هــا  و  ارتبــاط 
ارتباطات رســانه ا� و داشــتن چند نشر�ه و 
دوستان رسانه ا� -ه هم از اقوامش بودند و 

هــم از مر�دانش توانســت پله هــا� ترق� را 
روز�  و  -نــد   �طــ ســر�ع  و  زود   �خيلــ
مد�رعامل باشــگاه تهران� شــد. اما حاصل 
چند ســال مد�ر�ت فتح ا...زاده در باشــگاه 
اســتقالل انباشــت بده� هــا� ميليــارد� 
ر�الــ� و ارز� بــود -ــه اســنادش موجــود 
� از معضالت هميشگ� استقالل M� .است
 ٢٠ �برا� صدور مجــوز حرفه ا� اش، بده
 �ميليــارد� دوران اوســت آن هم در مقطع
-ه ســقo قرارداد باز�Mنان مطــرح فوتبال 
هنوز ميليون� بود به اضافه ٩٢٠ هزار دالر 
احــMام فيفا بــرا� مرحوم ســاموئل، گوران 
 �الوره و رودر�گــو تــوز�، ٣ باز�Mن خارج
آب� ها -ه در زمان مد�ر�ت او جذب شــدند 
اما به خاطر عدم تســو�ه بــه موقع با آن ها به 
فيفا شــMا�ت -ردند و باشــگاه استقالل در 
هر ٣ مورد محMوم شــد. البته ا�ن به معنا� 
چــون  افــراد�  مد�ر�ــت  بــودن  ب� نقــص 
واعظ� آشــتيان�، افشــارزاده، افتخــار� و 
فتح� نيســت امــا مد�ر�ت فتــح ا...زاده به 
معنــا� واقع� -لمه مد�ر�ــت هز�نه بود -ه 
پس از رفتن او باشگاه تا سال ها تاوان آن را 

م� داد. 
  

عالوه بــر موضوعــات مالــ� دوران فتح ا...
نيســت،  دفــاع  قابــل  قطعــا  -ــه  زاده 
باز�Mنــان   �جدا�ــ باعــث  او  ســوءمد�ر�ت 

تاثيرگذار� چون فرهاد مجيد�، آندراني8 
تيمور�ــان و مجتبــ� جبــار� در ميانه ها� 
فصل از آب� ها شــد و ا�ن مســئله اســتقالل 
را از رســيدن بــه موفقيــت بازداشــت. -نار 
ا�ــن موارد با�ــد بــه بر-نار� مرحــوم ناصر 
حجاز� از سرمربيگر� استقالل هم اشاره 
-رد -ه باعث خانه نشــين� اســطوره آب� ها 
 �شــد. اما موضوع مهمتر� -ه در مورد عل
فتــح ا...زاده و چگونگ� حضــور او در جمع 
وجــود  اســتقالل   �مد�رعاملــ گز�نه هــا� 
دارد بحــث بازنشســته بــودن اوســت -ه به 
لحــاظ قانونــ� او قــادر به تصــد� مد�ر�ت 
باشگاه اســتقالل �ا هر منصب دولت� د�گر 
فرامــوش  فوتبال دوســتان  قطعــا  نيســت. 
حميدرضــا  پيــش  چنــد�  -ــه  نMرده انــد 
گرشاســب�، مد�رعامل باشگاه پرسپوليس 
بــه خاطر هميــن قانــون و با وجود داشــتن 
حما�ــت هــواداران ميليونــ� پرســپوليس، 
بــه   �فنــ -ادر  و  باز�Mنــان  پيشMســوتان، 

حMم قانــون منع به -ارگير� بازنشســته ها 
در مناصــب دولت� -نار رفــت و جا�ش را به 
ا�رج عرب داد -ه اقدامات او در پرسپوليس 
حســاب� مورد انتقــاد پرسپوليســ� ها قرار 
گرفــت و عملMــرد موفقــ� نداشــت. حــال 
ســوال ا�نجاســت وزارت ورزش و جوانان با 
علم به ا�ن موضوع چرا دست رو� �8 مد�ر 
بازنشسته با سابقه نه چندان خوب گذاشته 
و چرا ســراغ مد�ران موفق و غيربازنشســته 
نمــ� رود؟ آ�ا برا� وزارت نشــينان مســجل 
نشــده -ه افراد� چــون اوليا�ــ� و فتح ا...

زاده امتحــان خــود را پــس داده انــد و با�ــد 
ســراغ نيروها� جوان و جد�د بــا ا�ده ها� 
نو رفت؟ آ�ا وز�ر ورزش -ه شــنيده م� شــد 
تما�لــ� به بازگشــت فتــح ا...زاده به عرصه 
مد�ر�ت باشگاه اســتقالل ندارد تحت تاثير 
توصيه ها و فشارها� چند روز اخير ناچار به 
پذ�رش او و برگزار� جلسه و درنها�ت تا�يد 

و انتخاب او شده است؟ 

انصارى فرد: وزارت ورزش باید 
استراماچونی را برگرداند

محمدحســن انصار� فرد،  مد�رعامل باشگاه 
پرســپوليس بعد از پيروز� تيمش برابر سا�پا 
در پاســخ به ا�ن پرســش -ه آ�ــا وزارت ورزش 
ســقف� برا� هز�نه هــا در نظــر گرفته، گفت: 
 oنــه اصال چنيــن چيز� صحت ندارد. ســق»
قرارداد شا�عه است.»  مد�رعامل پرسپوليس 
درباره اقدامات وزارت ورزش برا� برگرداندن 
اســتراماچون� بــه اســتقالل هم اظهــار -رد: 
«وزارت ورزش متول� اســتقالل و پرسپوليس 
� -ند. Mم- �اســت. نم�  تواند از لحــاظ مال
 8� �روز اول هــم آقا� وز�ر به مــن گفت حت
 �ر�ــال هم نم�  توانيم به شــما -م8 -نيم ول
از جهت معنو� هميشــه مورد حما�ت بود�م. 
بحــث اســتراماچون� هم بــه نظر مــن وظيفه 
وزارت ورزش اســت -ه ا�ــن -ار را بMند و ا�ن 
-ار هم درست است ول� ا�ن -ه پول� پرداخت 
-ند صحت نــدارد.» انصار� فرد درباره طلب 
 �برانMو هم بيان -ــرد: «در حال مذا-ره خيل
جد� هســتيم. هيچگونه شــMا�ت� نMرد�م و 

مطمئنم به توافق م� رسيم.»

درست دقا�ق� پيش از باز� استقالل-شاهين 
 �بوشهر آندره آ استراماچون�، سرمرب� ا�تاليا�
تيم فوتبال استقالل رســما با انتشار و�د�و�� از 
عدم بازگشت به ا�ن تيم در صفحه شخص� خود 
 �خبر داد و شو-ه -رد. متن صحبت مرب� ا�تاليا�
در ا�ن و�د�و به ا�ن شــرح است: «صبح به خير به 
همه، من ا�نجا هستم برا� ا�ن -ه رونما�� -نم، 
ضرور� اســت -ه در برخ� رسانه ها منتشر شد 
چه در ا�ران چه در رسانه ها� دنيا، دوست دارم 
-ه بــرا� دنبال -نندگانم ا�ن موضوع را روشــن 
-نــم، از موقع� -ه تهــران را تر� -ــردم پس از 
گذشت ٥ ماه سع� -ردم تمام مشMالت را حل 
-نــم، در حال بحــث با مد�ران باشــگاه بــودم و 
 �تمام وقــت روزم را برا� پيدا -ردن �8 راه حل
صــرف م� -ردم -ه دوبــاره با اســتقالل -ارم را 
از ســر بگيــرم. باز�Mنانــم و از همه مهمتــر برا� 
شاد� هواداران محبوب آب� پوش. باوجود تمام 
تالش و اراده و نيت خوب و مثبت من، متاسفانه 
هيچ -ار واضح و مشخص� توسط باشگاه انجام 
نشــده اســت. به جهت بيــان واقعيــت و فقط به 

خاطر عشــق و احترام ز�اد� -ه نســبت به همه 
 �باز�Mنــان و هــواداران اســتقالل دارم، با حال
پر از غم متاســفم -ه �8 بار د�گــر بگو�م و تا�يد 
-نم -ــه هيچ  چيز بــه معنا� واقعــ� -لمه هيچ 
چيز� در ا�ن ٩ روز گذشــته تغيير نMرده است. 
و-ال� من به ســخت� بــرا� محافظت از حقوق 
قانونــ� من تالش م� -نند اما من م� خواهم به 
طور رسم� به همه هوادارانم بگو�م -ه من واقعا 
د�گــر نم� توانم با ا�ن وضعيت -نــار بيا�م و ا�ن 
 �باعث آسيب د�دن چهره من به عنوان �8 مرب
حرفــه ا� فوتبال م� شــود. من نم� دانــم -ه آ�ا 
آن ها واقعا من را در اســتقالل م� خواهند �ا نه. 
چيــز� -ه م� دانم ا�ن اســت -ه مــن االن واقعا 
از رفتارها� مد�ر�ت باشــگاه خســته شــده ام.» 
خليل زاده، سرپرســت استقالل به صحبت ها� 
استراماچون� وا-نش نشان داد و گفت: «تا-يد 
 �م� -نم -ه پول هنوز به حســاب اســتراماچون
وار�ز نشــده و فردا ا�ن پول در حســاب اوســت و 
دلخور� ا�شان هم ناش� از �8 سوءتفاهم است 

-ه مطمئنا حل م� شود.»

پا�ان 4ار مرد ا�تاليا�� در ا�ران؟ 

استراماچون�: من د�گر مرب� استقالل نيستم!
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