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چرا به سوریه و عراق رفتید تا با داعش مبارزه  •
کنید؟ چرا مرزهای کشور را امن کردید؟ چرا تا 
وقتی امثال مهناز افشار ، این عالمه دهر وجود 
دارد به فکر مبارزه با داعش افتادید؟ مهناز 
افشار را می فرستادید با ابوبکر البغدادی 
گفت وگو و از انسانیت برای او صحبت کند و شر 

داعش را از سر کشورمان کم کند!
اگربا هزینه ای که طی هشت سال خرج  •

فوتبال و کی روش کردیم، یک مدیر توانمند 
خارجی برای صنعت خودروسازی به کار می 
گرفتیم االن دچار عقب ماندگی در این صنعت 
و گرفتار در چنبره مونتاژ نبودیم. البته االن هم 
دیر نیست. می توان به جای استفاده از مربیان 
خارجی درجه3 همین نسخه را به کار گرفت.

از سلبریتی های محترم، این کارشناسان  •
همه چیزدان سوالی دارم! اگر به ترور آمریکا 
پاسخ نمی دادیـــم در آیــنــده چــه اتفاقاتی 
می افتاد؟ فکر می کنید انتقام ما از آمریکا 

فقط برای این بود که دل مان خنک شود؟
این قدر درباره سقوط هواپیما مطالب دروغ  •

و آبکی نوشتید تا این که خود سپاه اعالم کرد 
که خودش هواپیما را زده است. معلوم نیست 
تا االن چقدر مطالب دروغ برای مردم منتشر 

کردید که گندش در نیامده؟
روز شنبه مطلبی نوشتید که پدافند ایران  •

مگر دستگاه پشه کش برقیه که هر پرنده 
ای رو بزنه؟ حاال حداقل جرئت عذرخواهی 

داشته باشید.
خراسان: همان طــور که قبال هم عرض  •

کردیم به دلیل اعتمادی که به منابع رسمی 
دربــاره خبر داشتیم آن اخبار و تحلیل ها را 
منعکس کردیم و از این بابت هم از مخاطبان 

گرامی عذرخواهی کردیم و می کنیم.
ــافـــت بــســتــه حمایت  • ــد دریـ ــدی ــرط ج شـ

معیشتی: اگــر هرخانوار بتواند در مــاه به 
طور همزمان یک کیلو گوشت و 3۰  عدد 
نان سنگک و دوکیلو پیاز خریداری کند آدم 
ثروتمندی اســت و شرایط دریــافــت یارانه 

معیشتی را نخواهد داشت!
خودتان هم می دانید که توضیحات سردار  •

حاجی زاده توجیهات بود و اصال قانع کننده 
هم  جمهور  رئیس  از  خبر  نبود.اختفای 

خالفی دیگر.
بعضی معلم ها، با درس و مشق زیاد، بچه  •

را از مــدرســه فـــراری مــی دهــنــد! بچه های 
این دوره و زمانه دیگر عالقه ای به مدرسه 
رفتن ندارند. وقتی برف می آید یا هوا آلوده 
و مدرسه ها تعطیل می شود ببینید  بچه ها 

چقدر خوشحال می شوند؟
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا چندروز  •

است که در تمامی مراسم سوگواری با تمام 
ــود شرکت کــرده. واقعا  متاسفم برای  وج
رئیس جمهور خودمان که به خودش زحمت 
نمیده تا از خانواده های داغدار حالی بپرسه.

از  • خیلی  شهامت  هــا  سلبریتی  بعضی 
کارها را ندارند و برای چند دالر، هرکاری 
برای سعودی ها انجام می دهند! به خاطر 
همین از اون سر دنیا، دیگران را تحریک 
می کنند تا به خیابان ها بریزند و مدام ترانه 
وطنم وطنم می خوانند. اگر وطن برای شما 
ایران است حداقل بچه هایتان را در وطن تان 

یعنی ایران به دنیا بیاورید.
 آیا این درست است که اگر کسی به بررسی  •

مجدد علت واریز نشدن کمک معیشتی اش 
اعتراض کند یارانه اش را هم قطع می کنند؟ 
این یعنی چه؟ چرا حق اعتراض را از مردم 

می گیرید؟
چرا می گویید خطای انسانی؟ وقتی هنوز  •

ابهامات فراوانی  چیزی مشخص نیست و 
وجــود دارد، وقتی بحث جنگ الکترونیک 
ــای انسانی  ــط ــور از خ ــط ــده چ ــگ شـ ــررن پ
صحبت می کنید؟ نیروهای پدافندی مثل 
ــش نظر  ــدون دان سلبریتی ها نیستند که ب
بدهند. آن ها در آن لحظه به یقین رسیدند که 
موشک است در حالی که همه شرایط اش را 
داشته، مگر این که مسئله نفوذ درمیان باشد. 

کمی منصف باشیم.
 ثبت نام ماشین و ماشین خریدن هم برامون  •

شده آرزو. چندوقته می خوام تو سایت ایران 
خــودرو ثبت نام کنم ولی هروقت که فروش 

اعتباری داره سایت خرابه و اصال نمی تونم این 
کار رو انجام بدم. انگار بیشتر آدم ها هم همین 
مشکل رو دارنــد. در صورتی که توی دیــوار و 
شیپور همه خودروهای تازه تحویل رو به قیمت 
های نجومی می فروشند! به کی شکایت کنیم؟

ســابــقــه آمــریــکــا مشخص اســـت، سابقه  •
نیروهای سپاه در جنگ هم مشخص است. آن 
زمانی که آمریکا عمدی یا سهوی ، هواپیمای 
ــدف اصــابــت قــرار داد،  مسافربری مــا را ه
دوستان برانداز، یقه چاک نکردند ولی حاال 
بهانه ای پیدا کرده اند تا تمام عقده هایشان را 
خالی کنند. فکر می کنید به نیروهای نظامی 
حمله کنید کشور پیشرفت می کند؟ بدبخت 

ها دیگر حتی امنیت هم نخواهیم داشت.
این کارت های ملی به چه درد می خورد که  •

این همه وقت و پول وعزت مردم را می گیرد؟ 
ثبت احوال فقط یاد داردکه بخشنامه بدهد 
و با بانک ها البی کند که تنها باکارت ملی 
جواب مردم را بدهند! وگرنه یکی پاسخ بدهد 
کارت های ملی جدید به چه دردی می خورد؟

خــانــم بــه اصــطــالح بــازیــگــر کــه در شبکه  •
ــول بــی حساب  ــار مــی کنی و پ ســعــودی ک
ــران بــه دنیا  می گیری و فــرزنــدت را در ایـ
نمی آوری چون عارت می شود! لطفا شما یک 
نفر درباره وطن پرستی صحبت نکن، فقط یک 
وطن پرست واقعی می تواند به خاطر وطنش 
به دل داعشی های وحشی بزند تا آن ها خیال 

نزدیک شدن به کشور را نداشته باشند.
متاسفم بــرای مسئوالن ورزش خراسان  •

رضوی که نتوانستند مربی خوب شهر خودرو 
را حفظ کنند، به ایشان بگویید ما را به خود 
واگذارید! انتظار حمایت نداریم فقط سنگ 

اندازی نکنید!
در حالی که رسانه های سعودی و انگلیسی  •

با پخش ویژه برنامه های خود با فریب افکار 
عمومی دارند از حادثه هواپیمای اوکراینی 
بیشترین سوء استفاده را می کنند متاسفانه 
دولت و مجلس و رسانه های داخلی با سکوت 
مرگبار خود و نبود اطالع رسانی شفاف به این 

فضای بی اعتمادی بیشتر دامن می زنند.

هــادی محمدی – نشست خبری روز گذشته 
سخنگوی دستگاه قضا کامال تحت تاثیر واقعه 
سقوط هواپیمای اوکراینی قرار داشت و سخنگو 
در بخش های مختلف نشست خبری خود به 
ابهامات خبرنگاران پاسخ داد. با این حال شرح 
حکم متهم پرونده سکه ثامن ، آخرین وضعیت 
بقایی و مشایی ، آمار بازداشتی های روزهای اخیر 
و برخی دیگر از پرونده های قضایی مهم نیز در این 

نشست مطرح شد. 

بهتر بود در ابتدا ستاد کل به مردم می گفت     
به گــزارش خراسان، اسماعیلی ضمن تسلیت 
جان باختن  مردم در کرمان و سقوط هواپیمای 
ــاره اطــالع  اوکــرایــنــی  در پاسخ بــه ســوالــی دربـ
قوه قضاییه از وقــوع خطای انسانی در سقوط 
هواپیمای اوکراینی گفت: آن چه به قوه قضاییه 
منعکس شده بود، ساعاتی قبل از اعالم رسمی 
به مردم بود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
سوالی درباره روند پرونده سقوط هواپیما و این 
که چند نفر بازداشت شده اند و آیا از مسئوالن 
باالتر سپاه هم پرسشی شــده؟ اظهار کــرد: در 
ابتدا در ستاد کل نیروهای مسلح کمیسیون های 
تخصصی تشکیل شد و ابعاد موضوع را بررسی 
کردند که بررسی ها به اتمام نرسیده و در مرحله 
ــد و شاید  ــزارش دادنـ اولــیــه نتایج بــه مـــردم گـ
مناسب تر بود همان ابتدا که این کمیسیون ها 
تشکیل شــده بــود هم اعــالم می کردند که این 
کمیسیون ها تشکیل شده و در حال بررسی نتایج 
است.وی افزود: با ابالغ ویژه ریاست قوه قضاییه، 
سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور شده که از 
بعد قضایی با بهره گیری از کارشناسان مختلف و 
کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان 
هواپیمایی کــشــوری، حــوزه ســایــبــری، جنگ 
الکترونیک و بهره گیری از اطالعات ضبط شده 
در جعبه سیاه هواپیما که طبق آخرین اطالعم 
دیــروز قــرار بود به فرانسه فرستاده شود ، همه 
اطالعات جمع آوری و همه ابعاد موضوع رسیدگی 
شود.وی گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح 
بالفاصله تحقیقات بسیار گسترده ای را انجام 
داده و تا امروز از افراد زیادی که در این حوزه بودند 
تحقیقات مفصلی انجام شده و هر شب تیم قضایی 
ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تا ساعت 24 
مشغول بازجویی و تحقیق و اخذ اسناد و مدارک 

بودند .وی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم 
پرونده سکه ثامن با بیان این که البته هنوز حکم 
قطعی نیست ، افزود: متهم اصلی این پرونده  که 
بیش از سه هزار شاکی داشت در  چند فقره به 
۱۵ سال حبس تعزیری و در مال به میزان 3۶۵۱ 
میلیارد و ۶۵4 میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال 
در حق شکات محکوم شد که قبل از این حکم 
۷۰۰ میلیارد ریال از امــوال به شکات برگشت 
داده شده بود. همچنین متهم به  ۱۸۱2 میلیارد 
و ۵۵2 میلیون و ۶3۰ هزار و 44۱ ریال جزای 
نقدی در حق دولت به اتهام کالهبرداری و بابت 
اتهام پول شویی به  ۹۹ میلیارد و 222 میلیون و 
4۹۷ هزار ریال محکوم شده است.وی همچنین  
خبرداد: سه نفر از  عناصر ضد انقالب در اهواز 
که  به کالنتری حمله کرده  و  دو تن از سربازان  را 
به شهادت رسانده بودند  به اعدام محکوم شدند.

ماجرای جالب دستگیری سفیر انگلیس     
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا درباره حضور 
سفیر انگلیس در تجمعات اخیر پرسید که وی در 
پاسخ اظهار کرد: درست است که کنوانسیون  وین 
در تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات های 
کشورهای خارجی در کشور پذیرنده مصونیت 
قائل شده است، ما نیز این مصونیت را قائلیم اما 
به موجب ماده 4۱ این کنوانسیون  کلیه افرادی 
که از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک بهره مند 
هستند موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده 
را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی 
کشور میزبان خودداری کنند.وی افزود: این که 
سفیر انگلیس به عنوان باالترین مقام نمایندگی 
در جمهوری اسالمی در یک تجمع غیرقانونی 
شرکت و از این تجمع فیلم و عکس تهیه می کند 
و نقش تعیین کننده برای ایجاد تجمع و استمرار 
آن دارد  به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. چه 
این که در ابتدا نشناخته اند که این فرد کیست و 
در اولین مواجهه با ماموران هم انگلیسی صحبت 
مــی کــرده و خــود را معرفی نمی کرده. بعد که 
احساس کــرده در خطر بازداشت قــرار دارد به 
فارسی خود را به عنوان سفیر انگلیس معرفی 
کرده است. آیا شیطنت و دروغگویی از این باالتر 
از شخصیت دیپلماتیک سراغ دارید؟اسماعیلی 
ادامه داد: در حقوق بین الملل این قبیل از عناصر، 
عنصر نامطلوب شناخته می شوند و انتظار مردم 

ایــن اســت که او را از کشور بیرون کنند و بعد 
بین المللی هم این را ایجاب می کند.ما به عنوان 
دستگاه قضایی و جامعه حقوقی این استنباط 
را داریــم که این فرد و امثال او عنصر نامطلوب 
هستند و تکلیف عنصر نامطلوب در عهدنامه های 

بین المللی روشن شده است.

محاکمه ترامپ را پیگیری می کنیم      
اسماعیلی درباره  رسیدگی قضایی به ترور سردار 
سلیمانی گفت: شخص ترامپ و دولت او رسمًا اقرار 
کردند که این اقدام تروریستی توسط آن ها انجام 
شده است. ما معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع 
صالح برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؛ 
مرجع اول دادگاه های کیفری جمهوری اسالمی 
و مرجع دوم کشور عراق  به لحاظ محل وقوع جرم 
است.  مرجع سوم نیز دیوان بین المللی کیفری 
الهه است. بنای ما این است که هم در جمهوری 
اسالمی و عراق و هم در الهه علیه ارتش و دولت 
آمریکا و علیه ترامپ اعــالم جرم کنیم و تشکیل 
پرونده دهیم. چه بسا شاید بعد از دوران ریاست 

جمهوری ترامپ او را  بتوان به کشور فراخواند.

تسهیالت بقایی و مشایی مانند دیگر زندانیان     
ــاره آخرین  اسماعیلی در پاسخ به سوالی درب
وضعیت پــرونــده بقایی و مشایی و ایــن که آیا 
شایعات مطرح شده درباره آزادی و بیماری آن ها 
صحت دارد یا خیر؟ گفت: بقایی و مشایی همانند 
سایر زندانیان از مرخصی استفاده می کنند و هر 
زندانی که نیاز به درمان در خارج از زندان داشته 
باشد مقدمات درمانی اش را  فراهم می کنیم. 
اتفاق جدیدی مانند آزادی  به معنای مختومه 
شدن پرونده نیست و نیفتاده است و به تناوب 

مانند دیگران از مرخصی استفاده می کنند.

بازداشت 30 نفر در تجمعات اخیر     
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره 
تعداد بازداشت شدگان در تجمعات اخیر و این 
که اتباع دیگری در میان آن ها بوده اند یا خیر؟ 
گفت: غیر از سفیر انگلستان گزارشی از بازداشت 
سایر اتباع نداشته ایم. در این حوادث حدود 3۰ 
نفر بازداشت شده اند. برای ما بین سلبریتی و 
غیرسلبریتی فرقی نمی کند و دستگیری توسط 
ضابطان در صورت مشاهده جرم انجام شده است.

آی پد ارزان کریس،بحران در خانواده ملکه و ماجرای تعطیلی کنسرت ها
وجــود    بــا  جــهــان  فوتبالیست  ثروتمندترین 
دارایــی  زیاد از یک آی پد 2۵ دالری استفاده 
می کند!  تصویر  ستاره محبوب پرتغالی در شبکه 
های اجتماعی حسابی خبرساز شده است. در 
این تصویر که دقایقی قبل از بازی یوونتوس را 
نشان می دهد،  کریس رونالدو  هنگام پیاده 
شدن بازیکنان از اتوبوس از یک آی پد شافل 
قدیمی برای گوش دادن به موزیک استفاده 
می کند. این آی پد تا سال 2۰۱۷ تولید شده و 
اکنون فقط 2۵ دالر قیمت دارد!  یعنی رونالدو 
ــد شافل  ــروت افسانه ای از همان آی پ با آن ث
قدیمی و ارزان قیمت استفاده می کند. هرچند 
که این تصویر، تعجب کاربران فضای مجازی را 
هم به دنبال داشته و بسیاری با شافل قدیمی 
فوتبالیست ثروتمند شوخی کرده اند اما این 
موضوع از منظر روان شناسی نیاز به بررسی 
دارد. مطلب آن را در صفحه مشاوره در ضمیمه 

زندگی سالم بخوانید.

پشت پرده تعطیلی کنسرت ها     
لغو کنسرت ها موضوع تازه ای نیست که تعجب 

برانگیز باشد. گاهی خبرهایی از لغو کنسرت 
ها منتشر می شود. تا قبل از این، بعد از چندبار 
تمدید زمان بلیت فروشی ناگهان کنسرت را لغو 
می کردند  و پول های دریافتی از مردم را به آن ها 
برمی گرداندند. این موضوع دالیل مختلفی هم 
داشته است. مثال بعضی ها از قیمت باالی بلیت 
ها گفته اند  که در این شرایط اقتصادی با جیب 

مان همخوانی ندارد.
امــا بعداز سقوط هواپیما چند خواننده در   
صفحات اینستاگرامی شــان از لغو کنسرت 
به دلیل همدردی با مردم خبر داده اند. نادر 
مشایخی، موسیقی دان و رهبر ارکستر  روز 
اش  اینستاگرامی  صفحه  در  پستی  گذشته 
گذاشته و از پشت پرده این ماجرا گفته است. 
این موسیقی دان در بخشی از پیامش نوشته 
اســت: »بیشتر افــرادی که کنسل می کنند، 
وانمود می کنند به علت مسئولیت اخالقی که 
دارند، این کار را می کنند، اما واقعیت این است 
که بلیت نفروخته اند. درواقع این افراد سعی 
می کنند ناراحتی خود را از این موضوع، با لغو 
کنسرت شان نشان دهند و...« مشروح این خبر 

را در صفحه۱۱ یا همان ادب و هنر بخوانید.

بحران در خانواده ملکه     
جدایی هری و مگان مارکل از خانواده سلطنتی 
بریتانیا! این خبری است که در جهان  واکنش 
های زیادی به دنبال داشته است. هری، نوه 
ملکه بریتانیا و همسرش مگان مارکل، اعالم 
کرده اند قصد دارند از خانواده سلطنتی بریتانیا 
جدا شوند. این زوج در بیانیه ای غافلگیر کننده 
اعالم کردند که قصد دارند زمان زندگی خود را 
بین بریتانیا و آمریکای شمالی تقسیم و روابط 
گسترده خود با مطبوعات را حذف کنند. بعد 
از این خبر بود که کاخ باکینگهام  هم در بیانیه 
ای اعالم کرد با آن ها گفت و گو می کند. این 
تصمیم پس از یک سال آشفتگی در روابط آن 
ها با خانواده سلطنتی  و بزرگ تر شدن شکاف 
هــری و بـــرادرش ویلیام گرفته شــد. شــورای 
خانواده سلطنتی در خواست برگزاری نشست 
بحران کرده است و... این که چه دالیلی پشت 
این تصمیم وجود دارد را در صفحه بین الملل 

بخوانید. 

 

اوضاع پیچیده منطقه 

و بسیار  تــحــوالت منطقه پیچیده  در حالی کــه 
ــده اســـت، تــهــران میزبان مقامات  گسترده ش
کشورهای مختلف از جمله سوریه و قطر و سران 
گــروه های مقاومتی در عــراق بود . کارشناسان 
اما  دارد  را  سوریه  به  ورود  قصد  قطر  معتقدند 
اقدامات اخوانی ها در حوادث پس از سال 2۰۱۱ 
به این سو مانع از حضور دولت قطر در فرایند آینده 
سیاسی سوریه است. به عبارت دیگر دمشق هیچ 
عالقه ای برای حضور و فعالیت جریان اخوانی 
ندارد. اما فعالیت اخیر قطر را می توان در چند بعد 
تحلیل کرد. بعد اول، تالش اخوان برای مشارکت 
در کنشگری سیاسی و بی میلی آن به اجالسیه ها 
و نشست های جبهه معارض دولت سوریه است. 
در واقع اخــوان و تشکل های سیاسی سوریه که 
پیشتر اقدامات نظامی و امنیتی گسترده ای علیه 
دولــت رسمی داشتند، حاال به این جمع بندی 
رسیدند که هیچ راه تغییری به جز مشارکت از 
درون ندارند و در واقع دمشق و دولت اسد ساقط 
شدنی نیست! بدین معنا مجبورند با واسطه قرار 
دادن تهران یا کشورهای دیگر، پایگاه سیاسی 
خود را در سوریه مجدد فعال و بازسازی کنند. 
بعد دوم، تالش قطر برای گشودن جبهه جدید در 
فعالیت های منطقه ای است. دوحه به طور رسمی 

از جبهه سیاسی عربستان جدا شد و تالش ریاض 
برای واسطه کردن کاخ سفید در دعوت از مقامات 
قطری برای حضور در اجالسیه ریاض بی پاسخ 
ماند. به عبارت دیگر قطر در حال طراحی سازوکار 
جدیدی برای کنشگری سیاسی و باز کردن دروازه 
های اقتصادی و فرهنگی جدیدی در منطقه است. 
جبهه ای که با استفاده از ظرفیت ایران خواهان 
حضور و تعامل بیشتر با کشورهایی است که بتوانند 
ظرفیت اقتصادی قطر را از فشارهای پیرامونی 
نجات دهند. البته بعد دیگری هم در این دیدار 
وجود دارد. قطر یکی از پایگاه  های اصلی آمریکا 
ــران پیشتر اعــالم کــرد از هر  در منطقه اســت. ای
پایگاه و خاک نظامی عملیاتی علیه تهران و منافع 
آن صورت گیرد، آن کشور مقصر خواهد بود و ایران 
واکنش جدی خواهد داشت. پس از بحران اخیر 
در ترور فرماندهان و مقامات ایرانی، کشورهای 
منطقه ای احساس خطر جدی  دارند. در حقیقت 
آن ها نگران این هستند که تهران تصمیم به مقابله 
بگیرد. بر همین اساس یکی از ابعاد دیدار امیر قطر 
را باید این تصمیم دانست. ازسوی دیگر،اما عراق 
فضای دیگری دارد. شهادت دو چهره سرشناس، 
جدی بودن مقاومت در عراق برای انتقام و مسئله 
دولت پیشبرد موضوعات مهمی است که به نظر 
می رسد چالش های آینده بغداد در مسیر استقرار 
ــت. هنوز تظاهرات  سیاسی و ثبات داخلی اس
کنندگان در عــراق نگران کنشگری سیاسی و 
افزایش فساد سیستماتیک در الیه های مختلف 
اجتماعی هستند. با این حال اخبار منتشر شده 
در ساعت اولیه روز دوشنبه 23 دی ماه نشان 
می دهد، مقامات عراقی به جمع بندی درباره دو 
موضوع رسیده اند. موضوع اول تکلیف سیاسی 
و آینده کابینه عراق است. شنیده ها حاکی است 

دولت عبدالمهدی قرار است تا یک سال دیگر ادامه 
یابد. البته گروه های سیاسی و رهبران تظاهرات 
هنوز به جمع بندی نرسیده اند. اما شرایط پیچیده 
منطقه ای موجب شده برای حفظ امنیت عراق 
توافقات سیاسی به سمت ثبات ســازی و گذر از 
شرایط کنونی برود. از سوی دیگر موضوع دوم مورد 
بحث، پاسخ به اقدامات آمریکاست. از منظر دولت 
عراق حضور نظامیان آمریکایی اشغالگری است و از 
طرفی مقاومت خواهان انتقام از مقامات آمریکایی 
در عراق به سبب نقض حاکمیت و شهادت سردار 
رشید اسالم ابو مهدی المهندس است. جلسه اخیر 
رهبران مقاومت از جمله دبیر کل عصائب اهل حق، 
نجبا و سرایا السالم نشان می دهد آن ها تصمیمات 
جدی گرفتند که در چند روز آینده مشخص می 
شود . به نظر می رسد این پاسخ به دلیل مجاورت 
نیروهای مقاومت در نوار پادگانی ارتش آمریکا 
در خاک عراق سنگین تر از درگیری های پیشین 
است. سرعت تحوالت در منطقه زیاد شده است. 
ایــن سرعت با بازیگری آمریکا افــزایــش یافته و 
کاخ سفید به دنبال تغییر ساختار و رویکردهای 
دولت های منطقه است. تخاصم امنیتی و نظامی 
نیروهای آمریکایی با محور مقاومت افزایش یافته 
است و به نظر می رسد در هفته های آینده تحوالت 
سرعت بیشتری می گیرند و این تحوالت به دو 
نکته باز می گردد. نکته اول ثبات در دولت عراق 
است. هرچقدر دولت عراق با ثبات تر باشد، آمریکا 
چالش بیشتری خواهد داشت. نکته دوم ساختار 
محور مقاومت و سازوکار سیاسی شدن تحوالت 
اخیر سوریه است. اگر دولت سوریه بتواند تحوالت 
آینده را با محوریت سیاسی پیش ببرد باید شاهد 
چرخش کشورهای منطقه از جمله ترکیه به آینده 

سیاسی دمشق بود.

نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر معظم انقالب اقامه می شود 
خبرگزاری آنا  و الف خبردادند که نماز جمعه این 
هفته تهران به امامت ولی امر مسلمین، حضرت 
ــت ا... العظمی خامنه ای اقامه می  شود. این  آی
نخستین بار پس از حدود هشت سال است که 

رهبر انقالب، خطبه های نماز جمعه تهران را اقامه 
می کنند. بر اساس گزارش آنا، آخرین خطبه های 
نمازجمعه رهبر معظم انقالب اسالمی در تهران به 
بهمن سال ۹۰ باز می گردد؛ دو خطبه ای که رهبر 

انقالب عمده سخنان خود را در آن ها به موضوع 
بیداری اسالمی و مسائل تونس و مصر اختصاص 
دادند و خطبه ایشان به زبان عربی خطاب به مردم 

این کشورها در آن سال ها، شهرت یافت.  

سخنگوی دستگاه قضا خبرداد 

بازداشت افرادی در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی 
اسماعیلی از صدور حکم ۱۵ سال زندان برای متهم پرونده سکه ثامن خبرداد 

اظهارات تولیت آستان قدس درباره حوادث اخیر در کشور

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت  
هفتمین روز شهادت ســردار سلیمانی که در 
کرمان برگزار شد، با گرامی داشت یاد آن شهید 
نکاتی را دربــاره حــوادث اخیر در کشور مطرح 
ــزارش آستان نیوز، حجت االســالم  کرد.به گ
»مروی« با اشاره به انتقام موشکی سپاه پاسداران 
از آمریکا اظهار کرد : آمریکا که از این گاوهای 
ــول و دالر  شــیــرده منطقه بــه تعبیر خــودش پ
می گرفت، حتی نتوانست امنیت پایگاه نظامی 
خودش را حفظ کند و فقط با جنجال تبلیغاتی 
سعی کردند ضعف و زبونی خود را پنهان کنند 
و مسئله هواپیما را مطرح می کنند. وی افزود: 
متأسفانه عــده ای از هموطنان عزیزمان جان 
شان را در حادثه هواپیما از دست دادند که از 
خداوند برای آن ها رحمت طلب می کنیم و برای 

بازماندگان شان طلب صبر داریــم اما آمریکا 
دارد این موضوع را برجسته می کند که ضعف 
 خود را در موشک باران سپاه مخفی نگه دارد.

وی اظهار کرد: خطای انسانی ممکن است رخ 
دهد، گرچه متأسفیم و جان یک نفر هم برای 
ما ارزش دارد و حفظ جــان حتی یک نفر هم 
وظیفه حکومت است اما در شرایط جنگی این 
اتفاقات رخ می دهد، باید ببینیم منشأ این خطا 
چه بوده است که هنوز مشخص نشده و هنوز 
کارشناسان نظری نداده اند، آیا لشکر سایبری 
آمریکا باعث آن بود؟ آیا جنگ الکترونیکی که 
آمریکا سردمدار آن است و رژیم صهیونیستی 
از همین جنگ سایبری استفاده کرد و باعث 
شد ارتش سوریه هواپیمای روسیه را هدف قرار 
دهد، وجود داشته است؟وی بیان کرد: عده ای 

در ایران حادثه هواپیما را بهانه کردند و در کشور 
راه افتادند، از تشییع چند میلیونی حاج قاسم 
خجالت نکشیدند و با حرکات حقیرانه خودشان 
بــاران  موشک  در  آمریکا  خفت  می خواستند 
پایگاهش در عراق و حضور میلیونی و وفاداری 

مردم را تحت الشعاع قرار دهند.

واشنگتن پست: حمله موشکی ایران به عین االسد ده ها مجروح به جا گذاشته است 

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست فاش کرد به 
 رغم ادعای مقامات دولت آمریکا مبنی بر این که 
در حمله موشکی ایران به نیروهای آمریکایی در 
عراق هیچ کس آسیب ندیده است، ده ها نیروی 

آمریکایی به دلیل صدمات ناشی از این حمله 
تحت درمــان قرار گرفته اند. به گــزارش تسنیم 
ــزارش داد  ایــن روزنــامــه آمریکایی همچنین گ
که در جریان حمله موشکی بامداد چهارشنبه 

ــداران انــقــالب اســالمــی به  ــاس گذشته سپاه پ
پایگاه عین االسد که بزرگ ترین پایگاه در اختیار 
نیروهای آمریکایی در عراق محسوب می شود، دو 
سرباز آمریکایی از پنجره به بیرون پرتاب شده اند. 

با حضور گسترده مردم مشهد صورت گرفت  

حمایت از جبهه مقاومت  و همدردی با خانواده شهدای سانحه هوایی 
ــا حضور  مـــردم غــیــور و شــهــیــدپــرور مشهد ب
ــاع و راهــپــیــمــایــی روز  ــم ــت ــرده در اج ــت ــس گ
گذشته، ضمن ابـــراز هــمــدردی بــا خــانــواده 
شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی،حمایت 
از جبهه مقاومت اسالمی را  قاطعانه خــود  

ــه گـــزارش »خــراســان«، مــردم  ــد.ب فــریــاد زدن
عظیم  اجتماعی  در  گذشته  شهیدپرورروز 
با خانواده شهدای  و راهپیمایی شکوهمند 
سانحه هواپیمای اوکراینی همدردی و اعالم 
کردند که درراه حفظ اقتدار و مقاومت در 

منطقه با رهبر معظم انقالب لبیک گویان بیعت 
می کنند. این مراسم روز گذشته با فراخوان 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان در 
هوای سرد مشهد از میدان شهدا آغاز شد و تا 

حرم مطهر ادامه یافت.
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فرا خبر

لیبی صحنه بازی بازیگران خارجی

لیبی به دو دلیل عمده صحنه رویارویی کشورهای مختلف قرار 
گرفته است. این کشور دارای مخازن عظیم نفت و گاز است و 
به همین دلیل برای بسیاری از کشورها جذاب است. از سوی 
دیگر، به قدرت رسیدن نیروهای وابسته به اخوان المسلمین 
در پایتخت، باعث شده تا کشورهای منطقه رو در روی هم در دو 

سوی درگیری ها قرار بگیرند.

کشورهای حامی ژنرال حفتر	 
امارات: امارات مهم ترین حامی 
خلیفه حفتر به شمار مــی رود و 
مــالــی،  پشتیبانی  ــر  ب ــاوه  ــ ع
تسلیحات پیشرفته نظامی در 
اختیار نیروهای وابسته به او قرار 
ــت؛ اقــدامــی که نقض  داده اس
تحریم های تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه نیروهای درگیر در لیبی به شمار می رود. نیروهای 
ارتش ملی لیبی از حمایت هوایی امارات نیز برخوردار هستند. 
امارات پهپادهای چینی خود را برای شرکت در عملیات حمله 
به طرابلس به صفوف نیروهای خلیفه حفتر اعزام کرده است. 
سازمان ملل در گزارشی اعام کرده امارات همچنین سیستم 
دفاع هوایی Pantsir S-1 ساخت روسیه را نیز در اختیار حفتر 
و نیروهایش قــرار داده اســت. براساس گزارش های دیگر 
سازمان ملل، امارات جنگنده هایش را نیز در اختیار حفتر قرار 
داده است. اماراتی ها به دنبال ساقط کردن دولت فائز السراج 
و در نتیجه کوتاه کردن دست اخوان المسلمین از لیبی هستند.

مصر: مصر نیز همچون امارات دشمن اخوان المسلمین است 
و به همین دلیل به حمایت از ژنرال حفتر پرداخته است. ژنرال 
عبدالفتاح السیسی که در سال2013 با ساقط کردن دولت 
محمد المرسی به قدرت رسید، گروه اخوان المسلمین را یک 
گروه تروریستی اعام و فعالیت آن را در مصر ممنوع کرده است. 
فارغ از این، لیبی و مصر همسایه هستند و توانایی ژنرال حفتر 
برای کنترل گروه های شبه نظامی مستقر در مناطق بیابانی 
هم مرز با مصر، برای السیسی ارزشمند است. مصر از طریق مرز 
مشترک با لیبی، مسیر اصلی تامین ساح و تجهیزات مورد نیاز 

نیروهای حفتر است.
فرانسه: فرانسه اعام کرده در بحران لیبی از هیچ یک از 
طرفین درگیری حمایت نمی کند اما فرانسوی ها عما در 
بزنگاه های سیاسی از ژنرال حفتر دفاع کرده اند. فرانسه پیش 
از این مانع تصویب بیانیه اتحادیه اروپا علیه عملیات ژنرال 
حفتر برای تصرف طرابلس شده است. فرانسه حمایت نظامی 
و اطاعاتی از خلیفه حفتر را رد کرده است اما در سال2016، 
سقوط یک بالگرد فرانسوی در نزدیکی بنغازی که به کشته 

شدن سه سرباز منجر شد، به یک افتضاح سیاسی تبدیل شد.
روســیــه: روســیــه نیز همچون فرانسه حمایت رسمی از 
ژنرال حفتر را رد کرده است اما سال گذشته مانع تصویب 
بیانیه شورای امنیت سازمان ملل علیه حفتر شد. نیروهای 

شبه نظامی روسیه در کنار نیروهای حفتر در حال جنگیدن 
ــت روسیه  ــدون هماهنگی با دول هستند؛ موضوعی که ب
امکان پذیر نیست. روسیه به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه 
خاورمیانه و سپس آفریقاست تا هم قدرت آمریکا را به چالش 

بکشد و هم خود به عنوان یک قدرت فرامنطقه ای ظاهر شود.
آمریکا : دولت دونالد ترامپ همچون دیگر مناطق جهان، در 
لیبی نیز دارای استراتژی مشخصی نیست. دولت باراک اوباما 
در شکل گیری دولت وحدت ملی در طرابلس نقش پررنگی ایفا 
کرد اما پس از به قدرت رسیدن ترامپ، او اعام کرد عاقه ای 
به ایفای نقش در لیبی ندارد. با این حال، با آغاز عملیات ژنرال 
حفتر برای تصرف مناطق بیشتری از لیبی و پررنگ  شدن نقش 
روسیه در این کشور، دولت آمریکا با حفتر که تابعیت آمریکایی 
نیز دارد وارد مذاکره شد. ترامپ طی چندین تماس تلفنی از او 
به خاطر مبارزه با داعش و به دست گرفتن کنترل میادین نفتی 
لیبی تشکر کرده است. آمریکا نیز همچون روسیه مانع تصویب 
بیانیه شورای امنیت علیه حفتر شد. اکنون اما با فعال  شدن 

روسیه در لیبی، آمریکا در موضع ضعف قرار گرفته است.
 عربستان: به نوشته وال  استریت ژورنال، عربستان برای تامین 
هزینه های عملیات نظامی تصرف طرابلس، ده ها میلیون دالر 
به حفتر کمک کرده است. حفتر سال گذشته طی سفر به ریاض 
با مقام های این کشور ازجمله محمد بن سلمان دیدار کرد. این 
دیدار درست چند روز پیش از آغاز عملیات بود. برای عربستان 
نیز حضور نیروهای اخوان المسلمین در قدرت باعث حمایت 

از حفتر شده است.

کشورهای حامی دولت وحدت ملی لیبی	 
ــان ایجاد دولت  ترکیه:  از زم
وحـــــــدت مـــلـــی لـــیـــبـــی در 
ــال2015، ترکیه یکی از  ــ سـ
حامیان اصلی آن بــوده است. 
ــرای تــرکــیــه، قــدرت گــیــری  ــ ب
لیبی  در  اخوان المسلمین 
اهمیت بسیاری دارد و به همین 
دلیل به حمایت نظامی و لجستیکی از دولت فائزالسراج رو 
آورده است. تاکنون خودروهای زرهی و پهپادهای ترکیه در 
لیبی حضور داشته اند و بعد از این نیز نیروهای نظامی این کشور 
به طرابلس اعزام خواهند شد. میادین گاز لیبی در مدیترانه از 
منظر اقتصادی برای ترکیه اهمیت دارد و دوطرف قرار است 

همکاری مشترک در این حوزه ها را آغاز کنند.
قطر: قطر با حمایت از دولت سراج در طرابلس، در مقابل دیگر 
کشورهای عرب منطقه خلیج فارس قرار گرفته است. یکی 
از محورهای اصلی اختاف میان قطر با عربستان و امارات 
همین حمایت دوحه از دولت سراج است. قطر در ساقط کردن 
دولت قذافی در سال2011 نقش کلیدی داشت و از نیروهای 
مخالف او حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده کرد. اکنون دولت 

سراج نیز از چنین حمایتی از سوی دوحه برخوردار است.

تحلیل روز

حفظ »حماس«؛میراث سردار 

هنیه حدود 10 روز در دوحه منتظر فراهم شدن 
سفر به تهران با رضایت قاهره بود که با شهادت 
سردار سلیمانی وضعیت به کلی دگرگون و تیم 
حماس به رهبری هنیه ساعاتی پیش از اقامه 
نماز رهبر انقاب بر پیکر سردار سلیمانی وارد 
تهران شد و پیش از اقامه نماز در تریبون دانشگاه 
تهران به سخنرانی پرداخت.رئیس دفتر سیاسی 
تأکید  سخنانش  از  بخشی  در  حماس  جنبش 
کرد: » فرمانده شهید سلیمانی همه زندگی خود 
را در حمایت از فلسطین به سر برد و او در رأس 
فرماندهی نیروی قدس بود، اعام می کنم که 
او این فرمانده بزرگ، شهید قدس است، شهید 
ــت، شهید قــدس اســـت.« اتفاقی که  قــدس اس
بسیار برای صهیونیست ها حائز اهمیت بود. سفر 
هنیه به تهران و شرکت در مراسم تشییع شهدای 
مقاومت و سپس دیدار با سردار قاآنی جانشین 
جدید شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گویا 
برای حماس هزینه خواهد داشت.هاآرتص در 
گزارشی نوشت: »یکی از مسئوالن حماس گفته 
است سفر هنیه به تهران در جدول برنامه های او 
نبود ولیکن قدمی اضطراری بعد از ترور سلیمانی 
بــود و معتقدیم مصر از ایــن موضوع خشمگین 
نمی شود چون هنیه نیتش برای سفر به تهران 
را به اطاعات مصر اباغ کرده بود«. همچنین 
این روزنامه به نقل از یک مسئول مصری نوشت: 
»هرگز اقدامات فوری علیه هنیه بعد از شرکت در 
مراسم تشییع سردار سلیمانی اتخاذ نمی کنیم 
ولی او را از بازگشت فوری به غزه منع می کنیم یا 
به او اجازه برگشت می دهیم و او را از سفر دوباره 
منع می کنیم.«سردار سپهبد شهید سلیمانی 
همیشه یکی از اصلی ترین معیارهایش در تحوالت 
داخلی انقابی گری بود. انقابی گری در اصول 
انقاب که یکی از آنان هم فلسطین بود. به طور 
مثال، وی در خصوص فتنه 88 و جریانی که 
شعار نه غزه نه لبنان سر داد به صراحت و علنی 
می گوید: »در ایران، زمانی که مسئله، »فلسطین« 
باشد، همه انقابی هستند، همگان فلسطین را 
دوست دارند فلسطین حتی در داخل ایران هم 
)موضوعی( اساسی است چند سال پیش شعار 
»نه غزه نه لبنان؛ جانم فدای ایران« را سر دادند؛ 
از شما می پرسم این ها اکنون کجا هستند. ما این 
را در قاموس سیاسی خود ثبت کردیم. کسانی 
که هرگونه شعاری در مخالفت با حمایت ما از 
فلسطین سر دهند در هیچ پست سیاسی نخواهند 
بود و در رأس تصمیم گیرندگان کان کشور جایی 
نخواهند داشت. کجا ممکن است چنین چیزی 
اتفاق بیفتد؟«اما به رغم همه حمایت های سردار 
سلیمانی از مقاومت غزه طی چند دهه، می توان 
مهم ترین راهبرد و استراتژی وی را در این چند 
سال حفظ حماس و ترمیم گام به گام روابــط با 
این جنبش طی سال های اخیر دانست.شهید 
سپهبد سلیمانی حتی پس از بحران سوریه، به 
هنیه در زمان انتخاب وی و سنوار به عنوان رهبران 
حماس در اردیبهشت سال ۹6 نامه ای نوشت. 
در این نامه، ســردار سلیمانی ضمن تبریک به 
اسماعیل هنیه به ریاست دفتر سیاسی حماس، 
انتخاب »یحیی سنوار« از مجاهدین شاخه نظامی 
)مقاومت( حماس به سمت مسئول سیاسی این 
جنبش در نوار غزه را هم تبریک گفت. از نکات 
جالب توجه علنی شدن این نامه پس از سفر ترامپ 
به عربستان و سرزمین های اشغالی )خــرداد 
۹6( و تروریسم نامیدن حماس در نشست سران 
آمریکایی-اسامی در حضور برخی از رهبران 
پرمدعای سازشگر عربی- اسامی است. این 
در حالی اســت که تاریخ نگارش ثبت شــده در 
نامه سردار سلیمانی، 8 می 201۷ ذکر  شده 
بود .بنابراین این نامه پس از انتخاب هنیه به 
یعنی  )6مـــی(  حماس  سیاسی  دفتر  مسئول 
اردیبهشت ماه همان سال و انتشار سند جدید و 
پرجنجال سیاسی حماس )در اول می( نگاشته 
شده است. متن نامه، سرشار از حمایت، امید و 
دلگرمی به تیم جدید و جهادی حماس و شخص 
بــرای احیای مسئله فلسطین  اسماعیل هنیه 
و آزادی فلسطین بود.یکی از اقداماتی نیز که 
حال بعد از گذشت چند روز از شهادت سردار 
سلیمانی فاش شده است حضور میدانی ایشان 
در غزه همراه با شهید عماد مغنیه است. احمد 
عبدالهادی یکی از رهبران حماس و نماینده این 
جنبش در لبنان در سخنانی گفته است: »فکر 
حفر تونل در غزه که طول آن ها به بیش از 360 
کیلومتر می رسد، از سوی دو نفر مطرح شد. 
اول فرمانده شهید عماد مغنیه و دوم حاج قاسم 
سلیمانی که بار ها به غزه سفر کرد و در ایجاد 
خطوط دفاعی مشارکت داشت. این مطالب، 
مسئله ای محرمانه نیست. دشمن این مسئله 
را به خوبی می داند.«  سردار شهید سلیمانی با 
سیاستی مثال زدنی و هوشمندانه به مدیریت 
این روابط پرداخت و به  رغم فضای سنگین حتی 
در میان برخی مسئوالن این عرصه حماس را در 
دامن مقاومت و جمهوری اسامی حفظ کردند 
و به  مرور با تغییر رهبری تیم حماس در سال ۹6 

گام های نخست ترمیم روابط برداشته شد.

در پی اعام شاهزاده هری، نوه ملکه بریتانیا و 
همسرش مگان مارکل، مبنی بر کناره گیری 
از جایگاه خود به عنوان اعضای ارشد خانواده 
خانواده  اعضای  با  بریتانیا  ملکه  سلطنتی، 
ــدار کرد.  سلطنتی در کــاخ ساندرینگهام دی
موضوع بحث آنان جزئیات نقش آینده هری و 
مگان است که با عنوان دوک و دوشس ساسکس 
مشهورند.بعد از این دیدار ملکه الیزابت دوم در 
بیانیه ای گفت که هری و مگان نمی خواهند 
متکی به منابع مالی عمومی باشند بنابر این آن 
ها بر سر یک دوره انتقالی توافق کرده اند که طی 
آن، بخشی از زمان خود را در بریتانیا و بخشی 

دیگر را در کانادا بگذرانند.پرنس هری، برادرش 
پرنس ویلیام و پدرشان چارلز در ایــن جلسه 
حاضر شدند و انتظار می رفت که مگان تلفنی از 
کانادا در این جلسه شرکت کند. جانی دایموند، 
خبرنگار امور سلطنتی در بی بی سی، معتقد 
است که این جلسه برای خاندان سلطنتی، یک 
رویداد مهم تاریخی است.قرار بوده که طی این 
گفت و گو "قدم بعدی" در تبیین ارتباط این زوج 
با خانواده سلطنتی مشخص شود. ملکه امیدوار 
است که طی روزهای آینده راه حلی برای این 
مشکل پیدا شود. از موضوعات بحث برانگیز 
در این زمینه، در پی اعام جدا شدن این زوج از 

خاندان سلطنتی که در نشست خانواده سلطنتی 
هم درباره آن گفت وگو شده، منابع مالی است که 
قرار است در اختیار آن دو قرار بگیرد و این که آیا 
آنان القاب سلطنتی خود را حفظ خواهند کرد یا 
نه؟ و همچنین وظایف خود را به عنوان اعضای 
خاندان سلطنتی همچنان باید انجام بدهند 
یا نه.این جلسه  نخستین باری بود که از زمان 
اعام تصمیم هری و همسرش، ملکه به طور 
رو در رو با نوه خود دیدار کرده است.چهارشنبه 
هشتم ژانویه 2020، هری و مگان ضمن اعام 
تصمیم خود برای جدایی از خانواده سلطنتی 
در بیانیه ای گفتند که قصد دارند وقت خود را 
میان بریتانیا و آمریکای شمالی تقسیم کنند.

گفته شده که آن ها پیش از انتشار این بیانیه با 
هیچ یک از اعضای خاندان سلطنتی مشورت 
نکرده بودند.کاخ باکینگهام از این تحول ابراز 
"یاس" کرد و گفته شد که مقام های ارشد خاندان 
سلطنتی از این بیانیه "آزرده " شدند.انتظار 
می رفت که ملکه الیزابت دوم، پرنس چارلز، 
ویلیام و هری، ضمن در نظر گرفتن برنامه هایی 
که آن دو برای خود اعام کرده اند، مجموعه 
ای از احتماالت را دربــاره آینده این زوج مرور 
کنند.از جمله مسائلی که هری و مگان برای 
رسیدن به این تصمیم خود اعام کردند توجه 
فوق العاده رسانه ها به زندگی شان بوده است.

اعام تصمیم این زوج بحث های بسیاری را در 

روزهای گذشته در بریتانیا برانگیخته است. 
در حالی که بسیاری از مــردم معتقدند که 
آنان کاما حق دارند برای آینده زندگی شان 
تصمیم بگیرند، گروهی نیز می گویند اعضای 
خاندان سلطنتی نمی توانند هر وقت دلشان 
خواست از نقش خود کناره بگیرند.این بحث 
ها هنگامی پررنگ تر می شــود که پرسش 
هایی مانند این ها از سوی بعضی مطرح می 
شود: امکان ادامه برخورداری آنان از منابع 
مالی عمومی، به طــور مثال بــرای حفاظت 
فردی  که از آنان می شود هزینه بسیار باالیی 
دارد،سلب می شود؟کلودیا جوزف، نویسنده و 
مفسر سلطنتی گفت: »گرچه این خبر تا حدی 
غیرمنتظره بود ولی از طرف دیگر همیشه 
وقــوع آن محتمل بــود. مگان قبل از ازدواج 
در تورنتو زندگی می کرد و این زوج به تازگی 
تعطیات بی نظیری در این کشور داشتند. 
به نظرم تنها باید رسانه های اجتماعی را در 
ایــن بــاره مقصر دانست. اگــر به نظراتی که 
درباره مگان در توئیتر شده نگاهی بیندازید 
می بینید چرا او این قدر می خواهد از این فضا 
فرار کند.«با این حال،ریچارد فیتزویلیامز، 
مفسر سلطنتی گفت : اقدام دوک و دوشس 
ساسکس »بی شک به زعم بسیاری نشانه ای 
از عدم انطباق پذیری سلطنت با قرن بیست و 

یکم خواهد بود.«

خاندان سلطنتی بریتانیا نشست بحران خانوادگی برگزار کرد 

مصائب تصمیم غیرمنتظره دوک ودوشس 

  محمد محسن فایضی
international@khorasannews.com

ولیعهد ابوظبی ،خدمتکار 
رستوران بود! 

نیویورک تایمز : زاید بن سلطان آل نهیان، 
بنیان گذار حکومت امــارات و پدر ولیعهد 
ــژه ای را برای  ــوزش و تربیت وی ابوظبی آم
فرزندش در نظر گرفته بود.شیخ زاید پسرش 
را در سن 1۴ سالگی برای تحصیل در یک 
مدرسه مراکشی به این کشور فرستاد و این 
گونه به نظر می رسد که بنیان گذار حکومت 
ــارات با این اقــدام قصد داشته است که  ام
پسرش آن روی زندگی و دشواری های آن 
را نیز تجربه کند و به همین منظور وی در 
این سفر به محمد گذرنامه ای به اسم شخص 
دیگری را داد تا هویتش فاش و به دنبال آن 
به شکل ویژه ای با وی برخورد نشود.محمد 
بن زاید زندگی ساده ای در مراکش داشت 
و چندین ماه را به عنوان خدمتکار در یک 
رستوران محلی گذراند. او خودش غذایش 
را درســـت مــی کــرد و حتی لباس هایش 
مواقع  بیشتر  و  می شست  ــودش  خ نیز  را 
تنها بود.سپس محمد بن زاید تابستان را 
در یک مدرسه شبانه روزی در اسکاتلند 
گذراند؛ مدرسه ای که به شرایط نامناسب 
و سختگیرانه مانند دوش گرفتن اجباری 
با آب سرد و ... مشهور است. شاهزادگان 
بریتانیایی معمواًل از این شهر متنفر بودند اما 
بن زاید از وقت خود در آن جا لذت می برد. 
پس از آن او یک سال را در آکادمی معتبر 

نظامی "Sandhurst" بریتانیا گذراند.

چهره روز 

ژنرال حفتر بدون امضای قرارداد آتش بس در لیبی 
مسکو را ترک کرد 

آتشی که بس نشد! 

مذاکرات هفت ساعته آتش بس بین طرف های درگیر در لیبی که 
روز دوشنبه در مسکو آغاز شده بود، بدون نتیجه به حالت تعلیق 
درآمد. این رخداد پس از آن که ژنرال خلیفه حفتر، رهبر مخالفان 
بــدون امضای قـــرارداد آتش بس روسیه را تــرک کــرد، به وقوع 
پیوست. این نشست به پیشنهاد ترکیه و روسیه انجام شده بود. به 
گزارش یورونیوز، آنکارا از دولت مستقر در طرابلس حمایت می 
کند و حتی برای کمک به فائز السراج گروهی از سربازانش را به 
لیبی اعزام کرده است و روسیه با وجود انکارهای مکرر مظنون به 
پشتیبانی از خلیفه حفتر با ارسال ساح، پول و نیروهایش است. 
فائز السراج، نخست وزیر دولت رسمی لیبی که در طرابلس مستقر 
است، توافق آتش بس را امضا کرده بود، ولی به گفته وزیر خارجه 
روسیه، ژنرال خلیفه حفتر خواستار »وقت بیشتر تا صبح سه شنبه« 
شده بود تا درباره این توافق فکر کند و اطمینان داده بود که سند 
آتش بس را با رویکرد مثبت مورد توجه قرار می دهد. دولت رسمی 
لیبی به ریاست فائز السراج، از طرف جامعه بین المللی به رسمیت 
شناخته شده، اما شورشیان نظامی به رهبری ژنرال بازنشسته 
حفتر با آن در نبرد هستند و از چند ماه پیش می کوشند بر طرابلس 
مسلط شوند. نیروهای ژنرال حفتر که مورد حمایت مصر و روسیه 
هستند، از چند مــاه پیش به ســوی طرابلس پایتخت پیشروی 
می کنند تا حکومت سراج را که از سوی ترکیه حمایت می شود، 
ساقط کنند. بنا به گزارش رویترز، به گفته نیروهای پشتیبان حفتر، 
از آن جا که او خود را در آستانه پیروزی می بیند، حاضر نیست با 
دولت مرکزی لیبی قرارداد آتش بس امضا کند. آخرین پیروزی 
نیروهای حفتر که بیشتر در شرق لیبی متمرکز هستند، تسلط بر 
شهر استراتژیک سرت بود. بندهای پیش نویس توافقنامه آتش بس 
شامل موارد پیش رو بود: الف( توقف تمامی فعالیت های نظامی 
طبق توافقنامه ای که با ابتکار عمل ترکیه و روسیه از یک شنبه 
وارد فاز اجرایی شده است. ب( مشخص کردن خطوط تماس 
میان طرف های درگیر به منظور تضمین تداوم آتش بس. ج( تأمین 
امنیت ارسال کمک های بشردوستانه به افراد نیازمند. د( تشکیل 
یک کمیته نظامی متشکل از پنج فرد با مشارکت طرفین درگیر. 
ه( تعیین نمایندگانی برای تیم های لیبیایی به منظور مشارکت در 
روند گفت وگوی اقتصادی، نظامی، امنیتی و سیاسی که نماینده 

سازمان ملل در لیبی آغازگر آن خواهد بود.

 اوج گیری اختالف احزاب سیاسی برای مشارکت 
در تشکیل کابینه لبنان 

»دیاب« تنها شده است؟ 
تحوالت داخلی لبنان پس از معرفی دیاب و تغییر جبهه بندی در گروه ها و 
احزاب سیاسی در این چهار هفته نشان می دهد دیاب مسیر دشواری را برای 
معرفی کابینه پیش رو دارد.روزنامه االخبار لبنان در گزارشی درباره وضعیت 
سیاسی کنونی لبنان نوشت: لبنانی ها به حال خود رها شده اند. دولت برای 
خروج از فروپاشی و حل بحران یا حتی کاهش شدت آن تاشی نمی کند، از 
این رو دولت در آینده نزدیک تشکیل نمی شود. دولت موقت فعالیتی ندارد تا 
کمی از خأل را پر کند و حسان دیاب نیز از تصدی پست نخست وزیری انصراف 
نمی دهد. گزارش االخبار در شرایطی منتشر شده که بیشتر شخصیت ها 
و جریان های سیاسی، مقام های حزبی و فراکسیون های پارلمانی لبنان 
با آن که به حسان دیاب برای تشکیل کابینه فن ساالر رای دادند اما اکنون 
ثابت شده موضوع تشکیل یک دولت فن ساالر با توجه به نظام پارلمانی 
لبنان عما امکان پذیر نیست.پایگاه النشره لبنان در تشریح موانع پیش 
روی تشکیل دولت در لبنان نوشت: حسان دیاب مصر است دولت جدید به 
همان شکلی که بر آن توافق شده، یعنی دولتی کوچک متشکل از 18 وزیر 
زن و مرد، تشکیل شود. بنا به خواست دیاب این دولت باید از وزرا و نمایندگان 

فعلی پارلمان لبنان خالی باشد و افراد تکنوکرات در آن باید وابستگی حزبی و 
جناحی نداشته باشند که این موضوع باعث شده روند تشکیل دولت به شدت 
سخت شود. به رغم آن چه درباره تشکیل دولتی از چهره های تکنوکرات 
بدون وابستگی حزبی گفته می شود اما نامزد کردن این وزرا از جانب 
احزابی که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند باعث شده حرف آخر در هر 
روند رأی گیری در اختیار احزاب مذکور باشد. بنا به گفته النشره، در همین 
زمینه، نزاعی مخفی میان »نبیه بری« رئیس پارلمان، »جبران باسیل« رئیس 
التیار الوطنی الحر و »سلیمان فرنجیه« رئیس جریان »المرده« دیده می شود. 
متشنج شدن روابط میان دیاب و باسیل تأثیر منفی بر تماس ها میان آن ها و 
به تبع آن روند تشکیل دولت گذاشته است و هیچ کدام از طرفین فعا حاضر 
به عقب نشینی از مواضع خود نشده اند، با وجود آن که میانجی های زیادی 
تاش کرده اند تماس میان این دو را دوباره برقرار کنند.  این اتفاقات در حالی 
رخ می دهد که سعد حریری بی تفاوت است و به محض مکلف شدن دیاب 

شانه از زیر بار مسئولیت هایش خالی کرد.

خبر متفاوت 

روحانی«!  دشواری های کمبود»پدر

ــاپ ســابــق رســمــا از پاپ  بندیکت شــانــزدهــم، پ
فــرانــســیــس، پــیــشــوای کــاتــولــیــک هــای جهان 
درخواست کرد تا برنامه صدور مجوز کشیش شدن 
برای مردان متاهل را به کلی از سر بیرون کند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح صدور مجوز برای 
کشیش شدن مردان متاهل از کمبود »پدر روحانی« 
در منطقه آمازون نشئت می گیرد. یکی از شوراهای 
کلیسای مستقر در این منطقه از آمریکای التین 
به واتیکان پیشنهاد کرده است برای مقابله با این 
چالش، مردان همسردار میان سال و مسن را به 
کشیشی بپذیرد. امری که با توجه به شرط تاریخی 
تجرد برای کشیش های کلیسای کاتولیک بسیار 
مجادله برانگیز شده است. بندیکت شانزدهم که 
۹2 سال دارد و در سال 2013 بازنشسته شده 
در کتاب جدیدی با مشارکت رابرت سارا، یکی از 
محافظه کارترین کاردینال های کاتولیک نوشته: 
»نمی توانیم ساکت بمانیم ]...[ به درخواست های 
بد، تظاهر، دروغ های شیطانی و خطاهای مد روز 
که می خواهند ارزش تجرد کشیش را از بین ببرند 
تن ندهید« بندیکت شانزدهم نوشت: »تاهل تمام 
وجود مرد را طلب می کند و چون خدمت خالق هم 
به تمام مواهب مرد نیاز دارد، به نظر نمی رسد تحقق 

همزمان دو وظیفه ممکن باشد.« 
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...خارج از دستور
  محمد اکبری  

مجلس با اولویت طرحی درباره 
شفافیت رأی نمایندگان مخالفت کرد

نامه داخلی مجلس،  آیین  در جریان بررسی 
با در اولویت قــرار گرفتن  بهارستان نشینان 
ــرح الــحــاق دو تبصره بــه مـــاده ۱۱۹ آیین  ط
ــد. ــردن ــه داخـــلـــی مــجــلــس، مــخــالــفــت ک ــام  ن

ــام  متقاضیان ایـــن طـــرح در تــوضــیــح آن اع
انضباط  به  منجر  طرح  این  تصویب  کردندکه 
مجلس شــده  و مشارکت نمایندگان در رأی 
گیری ها شفاف می شود و مخالفان آن هم اعام 
می کردند که بررسی طرح مذکور در شرایط 

فعلی اولویت جامعه نیست.

دستور جدید دولت برای توجه به 
انتقاد محیط زیستی رهبر انقالب

یک مسئول مهم دولتی در نامه خود به تعدادی 
از سازمان ها و دستگاه هــای دولتی از آن ها 
خواسته با توجه به ضــرورت توسعه فضای سبز 
کشور با همکاری نهادها و بخش های مختلف، 
مخاطبان باید در برنامه های خود برای تامین 
نهال، به اولویت های پیش بینی شده یعنی تهیه 
گونه هایی با نیاز آبی کم، مقاوم و بومی توجه کنند 
و نیز شناسایی و ترویج نهال های سازگار با محیط 
زیست )که رعایت نکردن آن موجب انتقاد رهبر 
انقاب در سال گذشته نیز شده بود( را به طور 

جدی مدنظر داشته باشند.

تذکر به مدیران برای رصد ادبیات 
غیرمحترمانه با ارباب رجوع 

با توجه به چک لیست هــای جدید اباغی به 
تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی برای 
تهیه گزارش نحوه صیانت از حقوق شهروندان 
در نظام اداری طی امسال، از مدیران اجرایی 
خواسته شده به لحاظ اهمیت بررسی و رصد 
رفتار محترمانه با ارباب رجوع که در اباغیه سال 
۹5 رئیس جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته، 
مــواردی چــون جو حاکی از احترام در محیط 
اداری، نسبت شکایات ثبت شده با موضوع رفتار 
و ادبیات غیرمحترمانه به کل شکایات ساالنه و 
سرانه آموزش کارکنان در این بخش را بررسی و 

امتیازبندی کنند.

 ترور ژنرال سلیمانی 
فراتر از اصول انسانی بود

الوروف وزیر خارجه روسیه با اشــاره به این که 
اقدامات غیرقانونی آمریکا باعث افزایش تنش در 
منطقه شده، گفت:ترور ژنرال "قاسم سلیمانی" 
در بغداد، اوج اقدامات غیرقانونی آمریکا بود و 
چنین اقداماتی از نظر ما غیرقابل قبول هستند.
آن چه در این ماجرا اتفاق افتاده، مسلمًا فراتر از 

همه چــارچــوب هــای 
حقوق بین المللی 
و خـــارج از اصــول 

انـــــســـــانـــــی 
اســـــــــت./ 

تسنیم

تالش برخی برای ورود افراد 
مدنظرشان به مجلس 

معصومه ابتکار، معاون امــور زنــان و خانواده 
رئیس جمهور، با بیان این که برای ایجاد تغییر در 
روند راهی جز صندوق های رأی نداریم، افزود: 
همه باید تاش کنیم مردم را پای صندوق های 
رأی بکشانیم و امید را به جامعه برگردانیم. 
هرچند برخی می کوشند مردم را از حضور در 

انتخابات منصرف کنند 
ــراد مــد نظرشان  تــا افـ

وارد مجلس شوند./ 
اعتمادآناین

4ضلع جریان اصولگرا 

اکنون   : گفت  سیاسی  فــعــال  مبلغ  مرتضی 
و  هستند  طلبان  ــاح  اص انتخابات  ضلع  یک 
چهار  هستند  اصولگرایان  که  دیگر  ضلع  در 
ــاه اصولگرایان  ضلع وجــود دارد. درون اردوگ
ــا، سنتی ها و  ــداری ه ــای ــا، پ ــژادی ه ــدی ن ــم اح
خواهان  انقابی،  جــوانــان  جریان  همچنین 

پـــیـــروزی در انــتــخــابــات 
مجلس هستند ./ ایسنا

در واکنش به عدم احراز صالحیت ها 

جهانگیری: انتخابات  
باید رقابتی باشد 

معاون اول رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان عضو 
فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با بیان این 
که گاهی منافع ملی کشور قربانی اختافات سیاسی 
می شود، افزود: انتخابات باید حتمًا رقابتی باشد به 
گونه ای که همه مردم احساس کنند کاندیدای جریان 
و تفکر مد نظر آن ها نیز در انتخابات حضور دارد. به 
گزارش ایسنا اسحاق جهانگیری  در این جلسه  با اشاره 
به موضوع رد صاحیت داوطلبان انتخابات مجلس 
گفت: داوطلبانی که رد صاحیت شده اند و احساس 
می کنند این رد صاحیت حق آن ها نبوده است، باید در 
فرصت و زمان تعیین شده اعتراضات خود را به شورای 
نگهبان مطرح کنند چرا که گاهی با مذاکره و توضیح، 
برخی ابهامات ایجاد شده، برطرف می شــود.وی با 
تاکید بر این که انتخابات مجلس پیش رو هر چه باشکوه 
تر برگزار شود و مشارکت مردم گسترده تر باشد،   قطعًا 
به منافع ملی و انسجام ملی کشور کمک خواهد کرد، 
گفت: همه ما وظیفه داریم برای برگزاری هر چه باشکوه 
تر انتخابات پیش رو تاش کنیم.در همین حال اعضای 
دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت در جلسه هفتگی خود 
ضمن انتقاد شدید از رد صاحیت  اکثریت نامزدهای 
ــادی از نامزدهای شاخص جریان  حــزب، تعداد زی
اصاحات و بیش از نصف نمایندگان عضو فراکسیون 
امید در هیئت های نظارت تصریح کردند : با توجه به 
شرایط روز کشور و فشارهای ظالمانه خارجی، بهترین 
راه مقابله با این هجمه ها، اتحاد و انسجام داخلی و 

مشارکت باالی مردم در انتخابات است.
فارس: صالحیت 6 رئیس کمیسیون تایید نشد	 

درهمین حال خبرگزاری فــارس گــزارش داد که از 
روسای کمیسیون های تخصصی مجلس، صاحیت 
شش رئیس تایید شده اما صاحیت شش رئیس دیگر 
تایید نشده است و دو رئیس نیز داوطلب انتخابات 
ــزارش،  ــد. بــراســاس ایــن گ مجلس یــازدهــم نشده ان
زاهــدی، ذوالنوری، محمدی، ملکشاهی، جعفرپور 
و رضایی کوچی روسای کمیسیون هایی هستند که 
صاحیت شان تایید شده و عزیزی، حضرتی، حسنوند، 
تاجگردون، اکبریان و کولیوند روسای کمیسیون هایی 

هستند که صاحیت شان تایید نشده است.

رئیس جمهور: موضوع هواپیمای اوکراین را دنبال 
خواهم کرد و به مردم گزارش خواهیم داد 

رئیس جمهور با قدردانی از همکاری خوب 
نیروهای مسلح در روشن شدن علت سقوط 
هواپیمای اوکراینی، تاکید کرد: دولت تا 
کشف همه جوانب امر، مجازات افراد دخیل 
در این حادثه و اطمینان بخشی به مردم برای 
جلوگیری از تکرار این مسئله، به تاش هایش 
ادامه می دهد. وی تاکید کرد: من به عنوان 
نماینده ملت ایران و رئیس جمهور این مسئله 
را دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به 
هر نتیجه ای برسیم به مردم خبر خواهیم 
داد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االســـام و المسلمین 
دکتر حسن روحانی روز گذشته در ابتدای 
سخنان خود در همایش تجلیل از نمونه های 
ملی بخش کشاورزی، با تسلیت مجدد به 
مردم ایران برای غم از دست دادن سرداری 
شجاع و فداکار در میدان امنیت کشور و 
منطقه، عزیزانی در کرمان و غم سهمگین 
اوکراینی،  مسافربری  هواپیمای  سقوط 
اظهارکرد: پرونده هواپیمای اوکراینی، یک 
پرونده عادی و معمولی نیست و قوه قضاییه 
برای رسیدگی به موضوع، دادگاهی ویژه 
با قاضی عالی رتبه تشکیل دهــد. رئیس 
ــرد: مسئوالن مرتبط در  جمهور تاکید ک
پرونده این هواپیما، باید همه مراحل را از 
صبح چهارشنبه تا جلسه شورای عالی امنیت 
ملی برای مردم توضیح دهند. روحانی با بیان 
این که »از لحظه ای که احتمال دادم سقوط 
هواپیمای اوکراینی طبیعی و عادی نباشد، 
تاش فراوانی کردم دوره بررسی و تحقیق 
کوتاه شود تا دقیقا بدانیم این هواپیما چگونه 
سقوط کرده است«، افزود: از طرف نیروهای 
مسلح که تنها مسیر ما برای یافتن حقیقت 
در ایــن بخش بود،همکاری هــای خوبی 
انجام گرفت و بافاصله بعد از آن که برای 
من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک 
و نابخشودنی انجام شده، در همان لحظه به 

مسئوالن امر اعام کردم بافاصله به مردم 
اطاع دهند.  رئیس جمهور با تاکید بر این 
که »این مسئله، مسئله بسیار مهمی است«، 
افزود: قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه با یک 
قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل 
دهد. این یک پرونده عادی و معمولی نیست 
و تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد. 
وی گفت: همچنین به همه اعضای دولت 
توصیه می کنم در کنار این خانواده های 
عزیز برای رفع مشکات آنان باشند و از مردم 
عزیز ایران می خواهم در کنار این عزیزان 
همدردی ارزشمندی را چه در تهران چه 
در شهرستان ها داشته باشند. البته حدود 
۱00 نفر از عزیزان جان باخته از تهران و بقیه 
از شهرستان ها بودند. وزیر راه، مسئوالن 
دولتی، استاندارها و همه در کنار این خانواده 
ها قرار بگیرند. روحانی افزود: من به دلیل کم 
و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم 
عرض می کنم در این داستان نمی تواند فقط 
یک فرد مقصر باشد. نه این که تنها یک نفر که 
دکمه را فشار داده مقصر بوده، دیگرانی هم 
هستند و می خواهم این مسئله با صداقت 
برای مردم بیان شود. روحانی اظهارکرد: 
مردم ما می دانند که این حادثه از روی اشتباه 
و سهو صورت گرفته اما چه کسانی دخیل 
بودند و چه شرایطی پیش آمد که این سهو 

انجام گرفت؟ این درست است که در این ایام 
ریشه همه غم ها به آمریکا برمی گردد. آمریکا 
بود که جو را ملتهب و  شرایط را غیرعادی 
کرد، تهدید  کرد و عزیز ما را از ما گرفت؛ این 
ها همه درست است اما دلیل بر آن نمی شود 
که ما در این حادثه به تمام ریشه های مسئله 
نپردازیم. روحانی با بیان این که » مردم 
ما در این غم همه سهیم و شریک هستند 
اما می خواهند بفهمند آیا مسئوالن آن ها 
طبق قاعده و در چارچوب اصول اخاقی به 
درستی رفتار کردند یا خیر؟«، افزود: من به 
عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور 
این مسئله را دنبال خواهم کرد و در مراحل 
بعدی به هر نتیجه ای برسیم به مردم خبر 
خواهیم داد. وی گفت: همه ما مسئولیت 
داریم که یک بار دیگر تمام این مقررات را 
بازنگری کنیم تا دریابیم چرا و به چه دلیل، 
کدام ضعف و در کدام مقررات بوده و در اجرا 
کجا ضعف بوده که این حادثه بسیار غم انگیز 
در کشور ما اتفاق افتاده است؛ حادثه ای که 
فکر می کنم در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده 
و هیچ وقت نبوده که یک مسئول و افسر 
پدافندی در کشور ما نسبت به هواپیمای 
مسافربری آن هم در پایتخت و مرکز کشور 
و کنار فرودگاه بین المللی،چنین خطایی را 

مرتکب شده باشد.

 دست مهربان ملت 
بر سر پدافند هوایی 

 این روزها ملت ایران و نیروهای مسلح ما داغدار یک 
فاجعه بزرگ هستند که این بار با یک خطای انسانی 
شکل گرفته و متاسفانه این خطا نیز در بخش پدافند 
هوایی کشور بوده است . در این که باید با سرعت باال 
و البته دقت کامل ، تمام عوامل مقصر در این فاجعه 
شناسایی و به دلیل بزرگی اشتباه شان و تاثیری که 
بر جریحه دار شدن احساسات یک ملت و آبروی بر 
باد رفته یک کشور داشته اند مجازات شوند حرفی و 
تردیدی نیست همچنان که مقامات مطلع از پیگیری 
های گسترده در این زمینه و بازداشت حداقل ۱5 
نفر و بازجویی از عده بیشتری در سه روز گذشته 
خبر می دهند .اما نکته مهمی که در این میان نباید 
فراموش کرد خدمات بزرگی است که مجموعه 
پدافند هوایی کشور چه در ارتش و چه سپاه داشته و 
دارند . همه می دانیم امروز بیشتر حجم جنگ ها در 
حمات هوایی به وسیله موشک ها و هواپیماهای 
نظامی خاصه شده و حتی عملیات های شناسایی 
نیز بر خاف گذشته نه چندان دور با پهپادهای فوق 
پیشرفته صورت می گیرد . در این شرایط و با توجه 
به حضور دشمنان فرامنطقه ای و رقبای منطقه ای 
که چندان دل خوشی از جمهوری اسامی ندارند 
در کمترین فاصله با ایران عزیز ، ناگفته پیداست 
که پدافند هوایی پیشانی این دفاع در برابر تهاجم 
احتمالی به کشور خواهد بود و برخورد با مقصران 
این فاجعه و اصاح امور به گونه ای که هرگز چنین 
مصیبتی تکرار نشود نباید باعث خدشه دار شدن 
جرئت تصمیم گیری و شهامت این نیروها شود . 
نگارنده به دلیل تولید ویژه نامه هسته ای و بازدید 
از سایت های متعدد هسته ای در نقاط مختلف 
کشور شاهد بودم که این عزیزان در گرما و سرما و 
در بدترین شرایط محیطی و کمترین امکانات به 
پاسبانی از حریم حساس ترین تاسیسات راهبردی 
کشور مشغول بودند و البته به این نقش مهم خود 
افتخار می کردند . این روزها هم می گذرد و این داغ 
در کنار سایر داغ های ما کوله باری از تجربه و درس 
را به همراه می آورد اما تضعیف چنین نیروی مهم 
و اثرگذاری می تواند در روز و لحظه واقعه خسارت 
های بزرگ تر از فاجعه اخیر به همراه داشته باشد . 
نیروهای زحمت کش پدافند هوایی امروز نیازمند 
دست مهربان این ملت بزرگوار هستند برای این که 
بدانند ما قدر زحمات شان را می دانیم و همه عوامل 
موثر در حفاظت از حریم مقدس ایران عزیز را مقصر 

این خطای بزرگ نمی دانیم .

دادستان کل کشور: دولت هرچه سریع تر سفیر انگلیس را   اخراج کند 
ظریف: انگلیس کورکورانه در ماجراجویی تروریستی آمریکا مشارکت می کند 

اکــبــری- دادســتــان کــل کشور حضور سفیر 
را  ــران  ــه ت در  اخــیــر  تجمعات  در  انگلیس 
»مفتضحانه« و نشان دهنده مدیریت این تجمعات 
توسط عناصر خارج از کشور دانست و با تاکید بر 
این که حضور سفیر یک کشور در کشوری دیگر 
و در جمع غیرقانونی تعدادی هنجارشکن به 
هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست و این اقدام 
قابل تعقیب اســت گفت: ما از دولــت محترم 
انتظار داریم در اولین فرصت برای اخراج چنین 
آدم قانون شکنی اقدام کند. به گزارش فارس، 
حجت االسام منتظری روز گذشته در حاشیه 
همایش سراسری مراکز داوری اتاق تعاون ایران 
افــزود: به نظر ما این اقــدام سفیر قابل تعقیب 
بین المللی هم است که یک سفیر بدون داشتن 
مجوز در یک جمع غیرقانونی حضور یابد و بعد 

هم بهانه  بیاورد که من برای اظهار همدردی 
با کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما در این 
جمع حضور داشته ام.  سخنی که یک دروغ 
غیرقابل قبول است . درهمین حال به گزارش 
خبرنگار پارلمانی خراسان، مجلس روز گذشته 
ــط سیاسی با  عــاوه بر تهیه طرح کاهش رواب
انگلیس با قید دو فوریت، وزیر خارجه را برای 
ارائه توضیحاتی دربــاره رفتار سفیر این کشور 
به کمیسیون امنیت ملی  فراخواند. ابوالفضل 
قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  عضو  ابوترابی 
مجلس که از تهیه این طرح دو فوریتی خبرداد، 
گفت که براساس این طرح، روابط سیاسی با 
انگلیس از سطح وزارتخانه تا سطح کنسولی 
کاهش می یابد. همچنین عبدالرضا مصری 
به عنوان رئیس جلسه علنی دیروز مجلس در 

واکنش به تقاضای نمایندگان بــرای بررسی 
انگلیس در تجمعات غیر  علت حضور سفیر 
قانونی گفت: هفته آینده کمیسیون امنیت ملی 
با حضور وزیر خارجه علت حضور سفیر انگلیس 
در تجمعات را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

ظریف: انگلیس کورکورانه در ماجراجویی 	 
تروریستی آمریکا مشارکت می کند

همچنین به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف 
وزیــر خارجه کشورمان در توئیتی با بیان این 
که »انگلیس طوطی وار از خط آمریکا تبعیت 
و کورکورانه در ماجراجویی تروریستی آن در 
منطقه مشارکت می کند« افزود: آخرین باری که 
انگلیس توسط آمریکا به رسوایی کشیده شد، در 

جنگ عراق بود. نتیجه چه بود؟

بیانیه شدید اللحن وزارت خارجه علیه 	 
انگلیس

شامگاه دوشنبه نیز، وزارت خارجه در بیانیه ای 
شدید اللحن ضمن محکومیت شدید اظهارات 
نخست وزیر و وزیران امور خارجه و دفاع رژیم 
انگلیس دربــاره اقــدام تروریستی ترامپ در به 
شهادت رساندن سردار سپهبد قاسم سلیمانی، 
ابومهدی المهندس و همرزمان ایشان به لندن 
هشدار داد که هر خطای جدید انگلیس با واکنش 
ــران مواجه خواهد شد و  شدید و متناسب ای
مسئولیت کلیه عواقب آن بر عهده دولت انگلیس 
است. بیانیه ایران با یادآوری سابقه استعماری 
انگلیس در منطقه اضافه کــرده است : زمان 
دخالت سفرای انگلیس در امور داخلی دیگر 
کشورها و ایجاد تفرقه و دامن زدن به منازعات 
داخلی مدت هاست به سر رسیده و انگلیس باید 
این قبیل اقدامات مفتضحانه را کنار بگذارد و 
بدانند از دورانی که آفتاب در امپراتوری بریتانیا 

غروب نمی کرد دهه ها گذشته است.
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هشداردرباره موج دوم آنفلوآنزا
آنفلوآنزای نوعB  یک نفر را به کام مرگ برد

با مصوبه کمیسیون تلفیق

وام ازدواج ۵۰ میلیونی شد

گروه اجتماعی- اگرچه رئیس اداره مراقبت 
بیماری های وزارت بهداشت از مرگ یک نفر 
در جریان آنفلوآنزای نوع B خبر می دهد، اما 
خبرهای منتشر شده درباره شیوع و ایجاد موج 
برای این بیماری را تایید نمی کند و در عین حال 
بر مراقبت و پیشگیری تاکید دارد. محمد مهدی 
گویا روز گذشته در این باره چنین گفت: در موج 
 H1N1 اول شیوع این بیماری با آنفلوآنزای نوع
مواجه بودیم؛ در حالی که هم اینک با نوع B این 
بیماری مواجه هستیم. تاکنون شواهدی درباره 
همه گیری این بیماری مشاهده نشده ضمن این 
که نوع ویروس آنفلوآنزا با تغییراتی مواجه شده 
است اما حتی در صــورت شیوع با موج قبلی 

بیماری قابل مقایسه نخواهد بود.

واکسن پیشنهاد می شود       
طبق گفته وی تزریق واکسن کماکان تنها 
ــای حساس و پرخطر توصیه  ــروه ه ــرای گ ب
می شود و نیازی نیست مردم اقدام به تزریق 
واکسن کنند. رئیس اداره بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه هیچ گونه 
کمبود دارویی برای درمان این بیماری وجود 
ندارد. وی با اشاره به آمار مربوط به بیماران 

بستری ناشی از بیماری آنفلوآنزای نوع B در 
بیمارستان ها، ابراز کرد: 492 مورد مشکوک 
B داشتیم که  نــوع  آنفلوآنزای  در خصوص 
24 مورد از آن در کل کشور بستری شدند؛ 
ضمن این که یک مورد نیز مرگ داشته ایم . 
گویا با بیان این که اکنون موج جدید آنفلوآنزا 
نوع B آمده است، افزود: این موج جدید هنوز 
گسترشی نداشته و چیزی که مشخص است 
این که آنفلوآنزای نوع B از نوع  H1N1 آن 
خفیف تر بــوده و احتمال همه گیری آن در 

هفته آینده وجود دارد.

شواهدی بر موج آنفلوآنزا وجود ندارد       
مراقبت  اداره  رئــیــس  عــرفــانــی،  همچنین 
بیماری های وزارت بهداشت دیروز درباره موج 
دوم آنفلوآنزا، گفت: تجربه حدود دهه گذشته 
در کشور نشان دهنده این است که همه گیری 
آنفلوآنزاهای فصلی به صورت تک  موج بوده و تا 
االن شواهدی برای موج دوم بیماری در کشور 
مشاهده نشده است ونمی توان دلیلی برای 
موج دوم آنفلوآنزا دانست اما می تواند مجدد 
یک همه گیری دیگری را در کشور رقم بزند که 
ما باید مسائل پیشگیرانه و کنترل را لحاظ کنیم.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 
99 از مصوبه این کمیسیون برای پرداخت 
وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به هر یک از 

زوج ها در سال آینده خبر داد.
علی اصــغــر یــوســف نـــژاد اظــهــار کـــرد: در 
تلفیق  کمیسیون  شنبه  سه  ــروز  ام جلسه 
ــاده واحـــده الیحه  جــزء الــف تبصره 1۶ م
بودجه به تصویب رسید که بر اســاس آن 
به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک 
ــداز  ــت از محل پــس ان مــرکــزی موظف اس
تسهیالت  بانکی،  نظام  الحسنه  قــرض  و 
قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ 
عقد ازدواج آن ها بعد از یکم فروردین 9۶ 
است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند 

با اولویت نخست پرداخت کند.
به گفته وی، طبق ایــن مصوبه تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها 
در ســال 99، ۵۰ میلیون تومان با دوره 
بازپرداخت پنج ساله با یک ضامن معتبر و 

دریافت سفته است.
یوسف نژاد به ایسنا گفت: بر اساس مصوبه 
دیگر، کمیسیون تلفیق بانک مرکزی مکلف 
است از طریق بانک های عامل مبلغ ۷۰۰۰ 
میلیارد تومان از محل منابع سپرده های 
پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی 
به تفکیک ۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمیته 
امــداد و 2۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان 
بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به 
مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال 

مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار 
بــه صـــورت قرض الحسنه بــا بــازپــرداخــت 
هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که 
هر یک از دستگاه های مذکور نتواند به هر 
میزان سهمیه تسهیالت خود را تا پایان آذر 
99 استفاده کند سهمیه مذکور به دیگر 

دستگاه های مشمول تعلق می گیرد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق از مصوبه دیگر 
این کمیسیون خبر داد که براساس آن بانک 
مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل 
با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی به 
اختصاص مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان از 
محل منابع سپرده های قــرض الحسنه و 
عادی بانک ها برای پرداخت به تعداد صد 
هــزار نفر بــرای ایجاد نیروگاه خورشیدی 
پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها 
و مناطق محروم به ازای هر نفر ۵۰ میلیون 
تومان با بازپرداخت ۶۰ ماه و نرخ 4 درصد 

اقدام کند.
وی افزود: طبق این مصوبه مابه تفاوت نرخ 
سود تا سقف 1۰۰ میلیارد تومان نسبت 
به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل 
منابع بند الف تبصره 1۸ این قانون پرداخت 
ــدازی  مــی شــود. مسئولیت نصب و راه ان
این نیروگاه ها به صــورت رایگان بر عهده 
سازمان بسیج مستضعفین است. استفاده 
از تسهیالت این بند منوط به ارائه قرارداد 
خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه 

وزارت نیرو است. 

مسئوالن می گویند

طرح ممنوعیت قطعی اینترنت 
بدون مجوز مجلس در کمیسیون 

آموزش رد شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آمــوزش مجلس 
بــدون  اینترنت  قطعی  ممنوعیت  ــرح  ط رد  از 
مجوز مجلس در نشست دوشنبه گذشته این 
کمیسیون خبر داد و افــزود: با واگـــذاری پنج 
موسسه مطبوعاتی به بخش خصوصی مخالفت 
شد.سلیمی در گفت وگو با خانه ملت از بررسی 
و رد طرح واگذاری موسسات مطبوعاتی مانند 
کیهان، ایــران، جام جم، اطالعات و همشهری 
به بخش خصوصی در نشست دوشنبه گذشته 
این کمیسیون خبر داد و افزود: درباره واگذاری 
قانون داریم و نیاز به قانون گذاری جدید نبود و 
از سویی واگذاری موسسات مذکور مغایر اصل 
11۰ قانون اساسی بود بنابراین پس از بررسی 
رد شد.وی گفت: طرح دیگری هم درخصوص 
معادل ســازی مــدرک ایثارگران بررسی شد و 
به دلیل مغایرت با اصــل ۷۵ قانون اساسی و 
بارمالی در کمیسیون رد شد.وی افــزود: طرح 
دو فوریتی نمایندگان برای ممنوعیت هر گونه 
قطعی اینترنت بدون مجوز مجلس مورد بررسی 
قــرار گرفت و از آن جایی که مغایر اصل 11۰ 
قانون اساسی، دخالت در امور اجرایی و از وظایف 
وزارت ارتباطات و شورای امنیت ملی بود رد شد؛ 

این طرح به هیچ وجه قابل طرح در مجلس نبود.

 تراز آب دریای خزر
 12 سانتی مترکاهش یافت

موسسه تحقیقات آب ایران اعالم کرد: بر اساس 
ایستگاه های ترازسنجی سواحل  تحلیل داده  
ــای خــزر، میانگین تــراز آب دریــا در  جنوبی دری
سال آبی 9۸-9۷، به رقم 2۷/13- متر رسید 
و نسبت به دوره مشابه قبل )سال آبی 9۶-9۷( 
کاهش 12 سانتی متری داشت. به گزارش روز 
سه شنبه روابــط عمومی موسسه تحقیقات آب، 
گزارش نوسانات آب دریای خزر و وضعیت تراز 
آب آن در سال 9۸-9۷ ) دوره ابتدای 9۷ تا تیر 
9۸ (توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای 
خزر منتشر شد. در این گزارش آمده است: روند 
تغییرات تراز آب در سال 9۸-9۷ مشابه دوره 
گذشته سیر کاهشی داشته، اما بر میزان شدت 
کاهش، به ویژه در سال 9۸ افــزوده شده است.
کمترین تــراز آب مشاهده شده در این دوره در 
نیمه دوم دی ماه 9۷ و به میزان منفی 2۷/۵ متر 
و باالترین تراز مشاهده شده منفی 2۶/۶۰ متر 
و در نیمه  نخست تیرماه 9۸ بود و دامنه نوسانی 
تراز آب در این سال حدود 24 سانتی متر است.
گزارش منتشر شده نشان می دهد: تراز آب دریای 
خزر در همه فصول سال آبی 9۸-9۷ نسبت به 
دوره مشابه قبل کاهش داشته  و طبق گزارش 
های منتشرشده گذشته، میزان کاهش تراز آب 
در فصل پاییز و زمستان 9۷ نسبت به دوره قبل، 
برابر 9 سانتی متر و در بهار 9۸برابر 12 سانتی 
متر بود و در فصل تابستان سال 9۸ میانگین تراز 
آب به منفی 2۷/۰۸ متر رسید و نسبت به فصل 
بهار یک سانتی متر افزایش و نسبت به تابستان 
ســال 9۷مقدار1۸ سانتی متر کاهش داشته 
است. میزان کاهش تراز آب امسال بیش از سال 
گذشته بود و مقدار افزایش تراز آب سالیانه که 
به طور معمول از اردیبهشت  هر سال آغــاز می 
شود و تا تیرماه یا اواســط مــرداد ادامــه دارد، در 
این سال حدود 1۵ سانتی متر است در حالی که 
میزان افزایش تراز آب این بازه زمانی در سه سال 
گذشته، بیش از 2۰ سانتی متر بوده و عالوه بر 
این روند کاهشی تراز آب نیز به دلیل کوتاه بودن 
دوره سیالبی رودخانه های مهم در این سال، از 
ماه دوم فصل تابستان آغاز شده است.تراز آب 
دریــای خزر از زمــان احــداث نخستین  ایستگاه 
ترازسنجی ایران در منطقه انزلی در سال 132۰ 
تاکنون روند و شتاب نوسانی متغیری داشته، به 
طورکلی این مقطع زمانی بر اساس روند نوسانی 
آب، به سه دوره از سال 132۰ تا 13۵۶، خزر با 
سیر کاهشی تراز آب به میزان 1/4 متر و به طور 
متوسط 3/۶ سانتی متر در سال روبــه رو بوده  
و در این بازه زمانی عوامل اقلیمی و اثر آن بر میزان 
ورودی رودخانه  ها و افزایش تبخیر و همچنین 
دخل  وتصرف  های انسانی و مدیریت منابع آب 
رودخانه  های مهم به ویژه رودخانه ولگا و احداث 
سدهای متعدد روی این رودخانه موجب کاهش 
تراز آب خزر گشته است.همچنین از سال ۵۷ تا 
۷4 تراز آب حدود 2/4 متر و به طور متوسط 13 
سانتی متر در سال افزایش یافت. افزایش سریع 
تراز آب در این دوره،  موجب پیشروی آب و ایجاد 
خسارات سنگین به سواحل کشورهای حاشیه این 
دریا شد.عالوه براین از سال 13۷۵ تاکنون تراز 
آب بیش از 1/3  متر کاهش یافته  و احتمال ادامه 

روند کاهشی تا پایان سال 9۸ مورد انتظار است.

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

افزایش ۶0 درصدی تزریق 
واکسن آنفلوآنزا

ــاره بــه رتبه  ــذا و دارو بــا اشـ رئــیــس ســازمــان غ
خطر  و  آنتی بیوتیک  مــصــرف  در  ــران  ایـ دوم 
مقاومت های آنتی بیوتیکی در عین حال گفت: 
امسال هنگام طغیان بیماری آنفلوآنزا در کشور 
 ۶۰ مصرف واکسن نسبت به سال گذشته با 
درصد افزایش روبه رو بود.به گزارش ایسنا، دکتر 
محمدرضا شانه ساز در نهمین کنگره تخصصی 
و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون و مواد و تجهیزات پزشکی افزود: 
چالش دیگر  در این حــوزه درخواست داروی 
درمــان آنفلوآنزا بود که این توقع می رفت این 
دارو در همه داروخانه ها در دسترس باشد؛ در 
حالی که نگرانی وزارت بهداشت مصرف بی رویه 
دارو و به دنبال آن ایجاد مقاومت دارویی و پاسخ 
گونبودن درست دارو در سال های آینده بود. 
این درحالی است که همواره یکی از مهم ترین 
راه های کنترل بیماری آنفلوآنزا شستن دست ها 

و مراقبت های تنفسی بود.

ایران دومین کشور دارنده دانش 
فنی رادیوداروی تشخیص سرطان

محققان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به 
ــرای تشخیص  ــش فنی نوعی رادیــو دارو ب دان
سرطان لنفوما دست یافتند که به گفته آن ها 
این رادیــودارو دارای کارایی تشخیصی باالیی 
است.خنجری از محققان طرح در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: در مطالعات انجام شده در این 
پژوهشگاه موفق به تولید رادیو داروی تشخیصی 
تکنسیوم ریتوکسیماب Tc-Rituximab شدیم 
ــواع سرطان های لنفوما  که بــرای تشخیص ان
ــو دارویــی  تجویز مــی شــود.وی تکنسیم را رادی
دانست که مارکرهای سرطانی به ویژه سرطان 
ــه داد: این  لنفوما را تشخیص می دهد و ادام
ــودارو دارای نیمه عمر کوتاه شش ساعته  رادی
است و  موفق شدیم این رادیو دارو را به همراه 
ریتوکسیماب )RITUXIMAB( تولید کنیم. 
 CD2۰ ریتوکسیماب یک آنتی بادی است که به
موجود در لنفوسیت های B متصل است.این 
محقق در خصوص اهمیت این محصول، توضیح 
داد: رادیو داروی Tc-Rituximab یکی از مهم 
ترین رادیو داروهای تشخیصی برای استفاده در 
تشخیص بیماری هایی از قبیل لنفوما )لنفومای 
غیر هوچکین(، آرتریت روماتوئید، سرطان سینه 

یا هر گونه تهاجم و التهاب لنفوسیتی است.

  رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران مدعی شد:

داروخانه ها در آستانه ورشکستگی

آنفلوآنزای نوعB چیست؟
بر خالف ویروس آنفلوآنزای نوع A، نوعB تنها در انسان ها یافت می شود. این ویروس 
می تواند واکنش شدیدتری نسبت به ویروس آنفلوآنزای نوع A ایجاد کنداما آنفلوآنزای 

نوعB به ندرت  می تواند آسیب رسان باشد.

برقراری پروازهای ایران به مقاصد خارجی به جز سوئد

از  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
انجام شدن پروازهای خارجی به مقاصد 
کشورهای مختلف طبق روال عادی خبر 
داد و گفت: در این میان فقط پرواز به مقصد 
سوئد آن هم به دلیل اعالم دولت این کشور 
متوقف شده است که به نظر می رسد پس 
ــاره به رونــد طبیعی خود باز  از مدتی دوب
می گردد.مقصود اسعدی سامانی در گفت 
و گو با ایسنا افزود: وضعیت ایرالین های 

داخلی از این نظر تغییر چندانی نسبت به 
گذشته نکرده است.وی با بیان این که در 
این میان تنها دولت سوئد اعالم کرده است 
که هواپیماهای ایرانی نباید به این کشور 
بیایند، ادامه داد: تنها ایران ایر به مقصد 
استکهلم و گوتنبرگ در سوئد پرواز داشت 
که با توجه به بیانیه اخیر دولت سوئد فعال 
متوقف شده است اما برای بقیه پروازهای 

خارجی مشکلی به وجود نیامده است.

آرزوی سردار سلیمانی در بازسازی عتبات عالیات چه بود؟

 رئیس ستاد بازسازی عتبات گفت: تنها 
کاری که مانده است، دغدغه نهایی سردار 
شهید سلیمانی در توسعه سامرا بود که در 
این باره متأسفانه آن چه را مدنظر ایشان 
بود هنوز نتوانستیم اجرایی کنیم.حسن 
ــزود: برای  پــالرک در گفت و گو با مهر اف
سامرا یک طــرح توسعه ای 4 برابری را 
دادیـــم امــا طــرح جامع ســامــرا کــه 3۰۰ 
متر شعاع اطراف حرم را شامل می شود 

نتوانستیم پیاده کنیم چراکه مشکل در 
ــراف حرم هاست و  تملک زمین های اط
مسئولیت این زمین ها هم با دولت عراق 
اســت.وی ادامــه داد: دولت عراق هم در 
این سال ها وضع مالی خوبی نداشت و 
نتوانست تملک را درست کند و این طرح 
باقی مانده است. ان شاءا... سعی می کنیم 
مسئله ای که سردار آرزویش را داشت بعد 

از رفتن اش بتوانیم به پایان برسانیم.

رئیس شــورای عالی داروخانه های انجمن 
داروســـازان ایــران با تاکید بر لــزوم پرداخت 
مطالبات سال گذشته داروخانه ها از سوی 
بیمه سالمت، گفت: دولتمردان  ســازمــان 
بدانند داروخــانــه هــا در حــال ورشکستگی 
ــازان شنیده  ــ ــرا صـــدای داروسـ هستند. چ
ــی در گــفــت وگــو با  نــمــی شــود؟مــهــدی زارعـ
ایسنا، در واکنش به خبری مبنی بر پرداخت 
مطالبات داروخانه ها تا پایان شهریور ضمن 
انتقاد از سازمان بیمه سالمت در خصوص 
ــا، افـــزود:  ــه ه ــان ــت مطالبات داروخ ــرداخ پ
ــازان تاکنون در مسیر تامین به موقع  داروس
داروی بیماران، از هیچ اقــدامــی فروگذار 
نکرده اند و حتی با دریافت وام بانکی تالش 
کــرده انــد که خللی در زنجیره عرضه دارو 
ــت که  ــار اس ــن تــاســف ب ــا ای ایــجــاد نــشــود، ام
ســازمــان بیمه ســالمــت، نــه تنها مطالبات 
ســال گذشته خــود به داروســـازان را تسویه 
خدمات  بیمه  معاون  مصاحبه  بلکه  نکرده، 

ــان بیمه ســالمــت مبنی بر  ــازم ســالمــت س
شهریور،  تا  داروخانه ها  مطالبات  پرداخت 
خود کتمان واقعیت هاست.وی ضمن تاکید 
بر شرایط اقتصادی نامطلوب داروخانه ها، 
ادامه داد: متاسفانه باید اعالم کنیم که عامل 
بسیاری از مشکالت دارویی کشور، پرداخت 
نکردن به موقع مطالبات داروخانه ها توسط 
سازمان های بیمه گر است که داروخانه ها را به 
ورشکستگی کشانده است.  انتظار داریم بیمه 
سالمت، هر چه  سریع تر مطالبات سه ماه دی، 
بهمن و اسفند سال گذشته را که معادل پنج 

ماه عادی سال است، پرداخت کند.
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سینمای جهان

تلویزیون

ــاب آدیــنــه در اینستاگرام  گ
ــود، با استناد به صفحه ای  خ
جــعــلــی مــنــســوب بـــه مسعود 
یکی  بــه  توئیتر،  در  ده نمکی 
از توئیت های او پاسخ داده و 

انتقاد کرده است. ده نمکی نیز رسمًا اعام کرد 
این صفحه توئیتر جعلی است.

ابوالحسن داوودی در رویداد 
ــای فــیــلــم ایـــــران« در  ــ ــ »روزه
استانبول، حضور خواهد داشت 
و در نشستی با موضوع سینمای 
ایران شرکت می کند. فیلم »رخ 

دیوانه« از این کارگردان در این رویداد نمایش 
داده می شود.

چهره ها و خبر ها

ــاب حــســیــنــی بـــه عــنــوان  ــه ش
هنری  مــشــاور  و  تهیه کننده 
ــردان« به  ــ ــرگ ــ در فیلم »دورب
کارگردانی عارفه عنایتی حضور 
دارد. این فیلم پروانه ساخت 
غیرسینمایی گرفته اســت و احتمااًل در گروه 

هنروتجربه اکران خواهد شد.

سیامک انصاری با فیلم کمدی 
»زهرمار« که روز دوشنبه نسخه 
به  شد  منتشر  آن  غیرقانونی 
آمــده  خانگی  نمایش  شبکه 
ــت. او در ایــن فیلم ساخته  اس
جواد رضویان، نقش یک شخصیت مداح را ایفا 

می کند.

آوا دارویت که سریال »وارش« 
نقش  و  دارد  ــن  ــت آن روی  را 
کاراکتر »نوبر« را بازی کرده، 
در تازه ترین فعالیت خــود در 
عرصه بازیگری، در سریال دفاع 

مقدسی »ایــل دا« به کارگردانی راما قویدل نیز 
حضور داشته است.

مشایخی  جمشید  زنـــده یـــاد 
امسال برای آخرین بار با فیلم 
»سینما شهر قصه« اثر کیوان 
عــلــی مــحــمــدی و عــلــی اکــبــر 
حیدری، در جشنواره فیلم فجر 
دیده می شود. او فیلم »اینجا باران می بارد« را هم 

آماده اکران دارد.

سینمای ایران

آقازاده
عاشقانه سیاسی

اگر سریال هایی را که تا به حال ویژه شبکه نمایش خانگی ساخته 
شده مرور کنید، تا پیش از »هیوال« به کارگردانی مهران مدیری، 
سریالی با مضمون سیاسی نداشتیم. بعد از »هیوال«، اکنون 
سریال »آقازاده« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی 
حامد عنقا، جدیدترین مجموعه سیاسی شبکه نمایش خانگی 
است که می تواند به عنوان یک اثر انتقادی و سیاسی در ذهن 
مخاطبان ماندگار شود. البته سریال »هیوال« در کنار کنایه ها 
و شوخی های سیاسی، مضامین اجتماعی هم داشت و از زاویه 
طنز داستان خود را روایت می کرد، بنابراین خیلی با »آقازاده« 
قابل مقایسه نیست. حامد عنقا نویسنده سریال، دست روی 
جنجالی ترین مسائل جامعه امروز یعنی ژن های خوب و مفاسد 
اقتصادی گذاشته، به همین دلیل داستان آن برای مخاطبان 
تازگی خواهد داشت. سریال پربازیگر »آقــازاده« هم از حضور 
ستاره ها استفاده کرده و امین حیایی، نیکی کریمی و امیر 
آقایی، از بازیگران این مجموعه هستند. زمان احتمالی توزیع 

سریال اوایل بهمن است.

قورباغه
اکشن جنایی

اولین سریال هومن سیدی یعنی سریال »قورباغه« در سکوت 
خبری ساخته شده و هیچ جزئیاتی از داستان آن منتشر نشده 
است، تا این که به تازگی اولین تریلر آن رونمایی شد. صحنه های 
درگیری، تیراندازی و تعقیب وگریز در این تیزر 2 دقیقه ای 
می گوید هومن سیدی که آخرین بار با فیلم »مغزهای کوچک 
زنگ زده« خوش درخشیده بود، از توانایی اش در ساخت اثری 
در ژانر اکشن، گانگستری و جنایی استفاده کرده و مجموعه 
مهیجی با چنین فضاهایی در شبکه نمایش خانگی ساخته است. 
به همین دلیل »قورباغه« با بسیاری از سریال های خانوادگی و 
ملودرام های اجتماعی که تا به حال در نمایش خانگی دیده ایم، 
متفاوت خواهد بــود. عــاوه بر ژانــر سریال، بازیگران اصلی 
»قورباغه« یعنی نوید محمدزاده، صابر ابر و سحر دولتشاهی، 
بیشتر در سینما دیده می شوند و حضورشان در سریال نمایش 
 15 خانگی، اتفاق تکراری یا معمولی نیست. ایــن سریال 
قسمتی، در ایران و تایلند فیلم برداری شده و قرار است بهار 

سال آینده توزیع  شود.

خوابزده
ترسناک ماورایی

سیروس مقدم سال 86، با ساخت سریال »اغما«، ارتباط انسان 
و شیطان را به تصویر کشید و تأثیر شیطان در زندگی آدم ها را 
نمایش داد. این سریال جزو آثار ماورایی تلویزیون بود که در زمان 
پخش خود، مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. به علت عاقه 
مخاطب به این دسته از سریال ها، در سال های بعد مجموعه های 
ماورایی مختلفی ساخته شدند. اکنون سیروس مقدم، 11 
سال پس از آخرین سریال ماورایی خود یعنی »روز حسرت«، 
دوباره سراغ چنین موضوعاتی رفته و در سریال »خواب زده« 
قصه زنی به نام »رها« را روایت می کند که شیطان مانع کارهای 
خوب او می شود. به نظر می رسد »خواب زده« بی شباهت نباشد 
به سریال های قبلی سیروس مقدم که در ژانر ماورایی ساخته، 
اما به هرحال در سال های اخیر، سریال های ماورایی جایی 
در تلویزیون نداشته اند و در نمایش خانگی هم چنین سریالی 
ــواب زده« می تواند تنوع خوبی در  ساخته نشده، بنابراین »خ
نمایش خانگی ایجاد کند. زمان توزیع سریال احتمااًل اوایل 

اسفند خواهد بود.

 خانه تکانی »نمایش خانگی « 
به دست گانگسترها و آقازاده ها!
 سریال های سیروس مقدم، هومن سیدی و بهرنگ توفیقی 
چه کلیشه هایی را می شکنند؟

  مائده کاشــیان  - در طول یک سال گذشته، ســریال های متعددی در شبکه نمایش 
خانگی توزیع شــده اند که عمومًا قصه هایی ضعیف، بی منطق و کلیشه ای داشته اند 
و عشق مثلثی، ثروت زیاد و حضور شخصیتی در حکم یک پدرخوانده، موتیف های 
تکرارشونده بیشتر آن ها بوده است. تکرار این موضوعات در بیشتر سریال ها، باعث 
شده فضای مدیوم نمایش خانگی یکنواخت شود و مخاطب با تنوع آثار روبه رو نباشد. 
البته سریال هایی که این روزها مراحل پایانی ساخت خود را می گذرانند، می گویند 
عمر این یکنواختی و تکرار، قرار نیست خیلی طوالنی شود و سه سریال »قورباغه«، 
»آقازاده« و »خواب زده« که هرکدام فضا و ژانر متفاوتی دارند در راه هســتند تا مسیر 

فعلی نمایش خانگی را به طور اساسی تغییر بدهند.

اسپایک لی رئیس داوران کن شد

اســپــایــک لــی بــه عــنــوان نخستین آمریکایی 
آفریقایی تبار، ریاست داوران بخش مسابقه اصلی 

جشنواره فیلم کن را برعهده می گیرد.
به گزارش مهر، مسئوالن جشنواره فیلم کن اعام 
کردند اسپایک لی کارگردان و فیلم نامه نویس 
آمریکایی ریاست هیئت داوران بخش مسابقه 
اصلی هفتاد و سومین دوره ایــن جشنواره را 
برعهده خواهد داشت. این کارگردان نام خود 
را به این ترتیب به عنوان نخستین آمریکایی 
آفریقایی تبار در این سمت ثبت کرد. اسپایک لی 
در پاسخ به انتخاب جشنواره کن، از آن به عنوان 
جــشــنــواره ای یــاد کــرد که مهم ترین جشنواره 
سینمایی دنیاست و گفت: »این جشنواره تأثیری 
بزرگ بر موقعیت کاری من گذاشته است و خط 

سیر من در سینمای جهان را عوض کرد«.
کن  جشنواره  در  حضور  سال ها  سابقه  از  لی 
برخوردار است و نخستین بار سال 1۹86 با 
فیلم »او آن را خواهد داشت« در بخش دو هفته 
کارگردانان، برنده جایزه شد. »کار درست را 
انجام بــده« در ســال 1۹8۹ فیلم دیگر لی به 
بخش مسابقه کن راه یافت و در این مدت هفت 
فیلم وی در کن حضور یافت. تریلر »بلک کلنزمن« 
جدیدترین فیلم وی، سال پیش در این رویداد 
سینمایی به نمایش درآمد و جایزه بزرگ کن را 
برد. این فیلم موفق به کسب جایزه اسکار بهترین 

فیلم نامه اقتباسی هم شد.
هفتاد و سومین دوره جشنواره فیلم کن 23 

اردیبهشت تا 3 خرداد 13۹۹ برگزار می شود.

»خانه ما« به بوشهر می رود

فصل جدید مستند مسابقه »خانه ما« در بوشهر 
ساخته می شود.

به گزارش مهر، »خانه ما« با گذشت هشت فصل 
در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، رشت، تبریز، 
شیراز و مشهد این بار به سواحل خلیج فارس رفته 
است و در بوشهر ساخته می شود. این مجموعه 
بــرای اولین بــار در ساحل جنوب کشور ضبط 
می شود و جاذبه های گردشگری، فضای خلیج 
فــارس و سبک زندگی ویــژه مــردم در کنار دریا 
را به تصویر می کشد. این بار هم رقابتی سخت 
بین خانواده های شرکت کننده ایجاد شده و سه 
خانواده جنوبی برای یک ماه زندگی با بودجه 
ماموریت های  رساندن  سرانجام  به  و  محدود 
مختلف تاش می کنند. فصل هشتم »خانه ما« 
که تاکنون دو قسمت از آن روانه آنتن شده نیز 
در شهر مشهد می گذرد و جمعه ها ساعت 1۹ و 
شنبه ها ساعت یک بامداد، ۹ صبح و 15 از شبکه 

نسیم پخش می شود.

 پیشنهاد داوری جشنواره فجر
 به سینماگران تکذیب شد

دبیرخانه  ســوی  از  سینماگری  هیچ  هــنــوز 
سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر، پیشنهادی 

برای داوری این رویداد دریافت نکرده است
یک منبع آگاه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران، 
در خصوص ادعای برخی سینماگران مبنی بر 
انصراف از داوری جشنواره فیلم فجر گفت: »با 
توجه به این که آثار در حال آماده سازی و ارائه 
نسخه های خود قبل از زمان تعیین شده هستند، 
جشنواره هیچ مذاکره ای با کسی درباره داوری 

نکرده است.« 
وی افزود: »حتی برخی اهالی سینما درخواست 
داوری داشتند، اما جواب رد از سوی جشنواره 

دریافت کردند.«

رونمایی از قریبیان در »خروج« حاتمی کیا
اولین تصویر از فیلم سینمایی »خروج« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 

رونمایی شد.
به گزارش ایسنا، فیلم سینمایی »خروج« مراحل پایانی فنی خود را طی 
می کند و اولین نمایش این فیلم سینمایی در سی وهشتمین جشنواره 
فیلم فجر خواهد بود. فرامرز قریبیان، پانته آ پناهی ها، جهانگیر الماسی، 
مهدی فقیه، محمد فیلی، آتش تقی پور، علیرضا مهران و سام قریبیان 
به همراه کامبیز دیرباز، گیتی قاسمی و محمدرضا شریفی نیا در  فیلم 
سینمایی »خروج« به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم، بیستمین فیلم 

ابراهیم حاتمی کیا در مقام کارگردان در سینمای ایران است.
خاصه داستان رسمی »خــروج« منتشر نشده، امــا گفته می شود 
ماجرای 12 کشاورز پنبه کار از یکی از استان های جنوبی کشور را 
روایت می کند که زمین هایشان را سیل برده است. آن ها به دلیل محقق 
نشدن وعده های حمایتی دولت، به سمت تهران حرکت می کنند تا به 
مسئوالن اعتراض کنند. حاتمی کیا در فیلم تازه خود باز هم با سازمان 

هنری-رسانه ای اوج به عنوان سرمایه گذار همکاری کرده است.

جواهری که در جوایز اسکار دیده نشد
فیلم »جــواهــرات تــراش نــخــورده« با بــازی آدام سندلر را 
می توان یکی از بزرگ ترین جامانده های نامزدهای نود 
و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار دانست که به طور 
کلی نادیده گرفته شده است. به گزارش ایسنا، نامزدهای 
نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در حالی روز 
دوشنبه اعام شد که یکی از شاخص ترین چهره هایی که 
مورد بی اعتنایی اعضای آکادمی قرار گرفت، آدام سندلر 
بود که بــازی چشمگیر و متفاوت او در فیلم »جواهرات 
تراش نخورده« مورد تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفته 
است. سندلر که بیشتر برای ساخت و بازی در فیلم های 

کمدی چهره ای شناخته شده است، در این فیلم بهترین 
بازی دوران حرفه ای خودش را در نقش »هاوارد راتنر« 

یک جواهرفروش اهل منهتن و معتاد به شرط بندی 
بازی کرده است. او در واکنش به حضورنیافتن 

در میان نامزدهای شاخه بهترین بازیگری 
مــرد اسکار 2۰2۰ در توئیتی به زبان 
طنز نوشت: »خبر بد: سندمن )سندلر( 
عشقی از آکادمی اسکار دریافت نکرد. 
خبر خوب: سندمن )سندلر( می تواند 
دیگر کت وشلوار نپوشد. تبریک به همه 
دوستانم که نامزد اسکار شدند، به ویژه 

کتی بیتس.«
این بازیگر و کمدین 53 ساله پیش 
از این نیز در مصاحبه ای که در ماه 

دسامبر انجام داده بــود، به شوخی 

گفته بود اگر برای بازی در فیلم »جواهرات تراش نخورده« 
نامزد اسکار نشوم به خانه برمی گردم و در بدترین فیلم ها 

بازی می کنم تا همه شما تاوان آن را بدهید.
فیلم »جواهرات تراش نخورده« به کارگردانی برادران 
پیش بینی ترین  غیرقابل  و  مهیج ترین  از  یکی  سفدی 
فیلم های سال است که مارتین اسکورسیزی یکی از 
ــن فیلم با  ــی آن بـــوده اســـت. ای ــرای تهیه کنندگان اج
فیلم نامه ای از رونالد برونشتاین، عاوه بر بخش بازیگری 
در هیچ یک از سایر شاخه های جوایز اسکار نیز نامزد 
نشد. پیتر بردشاو منتقد ارشد سینمایی گاردین 
با دادن پنج ستاره کامل به فیلم »جواهرات 
ــازی فوق العاده  تــراش نــخــورده« و تمجید از ب
آدام سندلر، آن را مهیج ترین فیلم سال معرفی 
 IMDb کرده است. این فیلم در وب سایت
ــرده و  ــت کـ ــاف نــمــره 8 از 1۰ را دری
منتقدان وبگاه های راتن تومیتوز و 
متاکریتیک نیز به ترتیب نمرات 
بـــاالی ۹2 و ۹۰ درصـــد را به 
طور متوسط برای این فیلم در 
نظر گرفته اند. در جوایز اسکار 
امسال، »جوکر« با 11 نامزدی 
فیلم های  آن  از  پــس  و  ــت  اس پیشتاز 
»مرد ایرلندی«، »روزی روزگاری در 
هالیوود« و »1۹1۷« هر کدام در 1۰ 

شاخه نامزد کسب جایزه شده اند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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کارتون روزتوئیت روز

     من مطمئنم اون موقع که دارم درس می  خونم و با خودم می گم عمرا دیگه از 
این جا سوال بیاد یه نوتیف واسه استادم  میره و اون از همون جای جزوه یه سوال 

3 نمره ای طرح می کنه!
    از لحاظ روحی نیاز دارم برگردم به زمانی که همه سر سفره افطار منتظر 

بودیم قسمت جدید »خانه به دوش« شروع بشه!
      بعضی ها این جورین که می گن: »می دونم ناراحتت کردم اما می شه ناراحت 
نباشی؟ این که تو ناراحتی بهم عذاب وجدان می ده و ناراحتم می کنه.« یعنی 

خوشحالی ما رو هم برای خودشون می خوان!
      زاویه دید خیلی در زیبایی آدم های دور و برتون تاثیر داره، مثال من خودم از دور 

خیلی خوش تیپم. منظورم از دور یعنی از یه کره  دیگه است!
ــا اون جــاســت         سخت ترین قسمت رفــتــن آدم هـ
که هیچ وقت با خــودشــون خاطره هاشون رو 
نمی برن. خواهش می کنم خاطره هاتون رو 

هم ببرین!
      صبح آالرم گوشی رو باید جوری بــذاری که 
۵ دقیقه ای  تایم  تا  وقتی زد بتونی حداقل سه 
بخوابی. این چند تا تایم کوتاه اندازه کل خواب شب 

بهت حال می ده، می گی نه امتحان کن!

عمرا اگه سوال بیاد!

ظریف: فکر و دعایمان همراه هم میهنان سیل زده است

 سیل زده ها: همراه فکرتون یه مقداری هم
پتو و کنسر و  بفرستین بد نیست!

نمایندگان از پاسخ های وزیر نفت قانع شدند

دارکوب: کاش قدر این نماینده های قانع رو 
بدونیم، مخصوصا االن که دم انتخاباته!

 بازدید هوایی رئیس مجلس و وزیر نیرو از
 شهرستان ها و روستاهای سیل زده

مردم : هوا چطوره؟ از اون باال همه چی خوبه؟!

اینستاگرام عکس های فتوشاپی را فیلتر می کند

 اینفلوئنسرها: لعنتی، باید بیشتر روی
 گریم  مون کار کنیم!

سخنگوی سازمان حفظ نباتات: فاز اصلی حمله ملخ های 
صحرایی به کشور اوایل بهمن رخ می دهد

مردم: خوبه چند روز وقت داریم یه نفسی بکشیم!

تیتر روز

 

مدتی است عده  زیــادی از مــردم به ما گالیه می کنند که چرا هر 
بار بنزین می زنیم بی دلیل از سهمیه بنزین مان دو یا سه لیتر کم 
می شود. من هم وقتی خودم بیشتر دقت کردم از این موضوع باخبر 
شدم. حتما می پرسید کی فهمیدم؟   صبح جمعه فهمیدم. یعنی 
رفته بودم صبح جمعه بنزین بزنم که فهمیدم بی خودی دارد از 
من بنزین کم می شود. وقتی موضوع با مسئوالن مطرح شد آن ها 
ابتدا خواستند تکذیب کنند ولی موضوع خیلی واضح بود و کاریش 
نمی شد کرد. پس اولش گفتند شاید مشکل از جایگاه داران است 
و آن ها کم لطفی می کنند اما وقتی بررسی شد، این مسئله منتفی 
بود. بعد مسئوالن کمی فکر کردند و گفتند آهان حتما کارت را زود 
درمی آورید. اما مردم قاطعانه گفتند نه،  زود درنمی آوریم و به موقع 
هم کارت را درمی آوریم اتفاقا. در نهایت وقتی مسئوالن هر دلیلی 
آوردند نشد، باالخره مجبور شدند شفاف موضوع را توضیح بدهند.

طبق اعالم جدید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی موضوع از 
این قرار است: پیمانه  تعیین شده توسط مسئوالن بر مبنای 3.99 
لیتر قرار داده شده. یعنی شما هروقت می روید جایگاه باید یک 
ماشین حساب همراه داشته باشید و یک مضربی از 3.99 لیتر 
را برای بنزین زدن انتخاب کنید. کافی است شما به جای 3.99 
لیتر 4 لیتر بزنید آن وقت در هر صورت از شما 3.98 لیتر بیشتر 
کسر خواهد شد. فهمیدید چه شد یا بگویم ابوالوفای بوزجانی یا 

فیثاغورس بیایند توضیح بیشتری بدهند؟
همان طور که مشاهده می کنید در تمام این مدتی که از این موضوع 
بی خبر بوده ایم مسئوالن از موضوع خبر داشته  اند و االن معلوم 
نیست کلی از بنزین مان کجا رفته است. البته در واقع مسئوالن 
می دانند کجا رفته است ما نمی دانیم. در کل از این موضوع نتیجه 
می گیریم که مسئوالن خیلی به طرح معما عالقه مندند و به همین 
دلیل مجبور نیستند چیزی را به من و شما توضیح بدهند. ما خودمان 
باید کشف اش کنیم. هر وقت خودمان فهمیدیم شاید لطف کنند 

راست اش را هم بگویند.

توضیح نمی دهیم، خودتان کشف کنید

دوست نمایشی من!

خالی است همیشه کاور گیتارش
ژست است تمام صحبت و رفتارش
با ناخن قرمز است و دستش فندک

از قد خودش گنده تر است سیگارش!
***

کنار آتیشه، دلسوز چوبه
تو ویالی شمال، فکر جنوبه!

لباس بچه هاُش بو گرفته
به فکر گربه های توی جوبه!

***
تمام زندگیُش کرده مختل

شده یک آدم تنها و تنبل
توی جنگل نشسته پیش دوستاش

ولی رفته با گوشیش پیج جنگل!
امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ای صاحب فال، اجــازه نده همکارانت 
موفقیت تو را به نــام خــودشــان تمام 
کنند. سعی کن تو موفقیت همکارانت 

را به اسم خودت بزنی!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  مطلب مشخصات یک برنامه تلویزیونی 
ــوب واقعا خوب بود.  خوب در صفحه دارک
دقیقا همین مسائل در برنامه های تلویزیونی 
ــود. البته خیلی  ــی ش ایــن روزهـــا دیـــده م
چیزهای دیگر هم هست که طبیعی است 

نمی توانید بنویسید.
دارکوب: ممنون از لطف شما، البته ما همه 

چیز رو می نویسیم ولی به زبون دارکوبی!
  کــارتــون روز دربـــاره سیل سیستان و 
بلوچستان عالی بود. دارکوب جان، شماره 
حساب اعالم کن برای کمک به سیل زده ها.

دارکــوب: بهترین کار اینه که کمک هاتون 
امدادرسانی  مسئول  که  نهادهایی  به  رو 
و مطمئن و معتمد هستن برسونین، مثل 
هالل احمر. من رو وارد این کار پرمسئولیت 

و سخت نکنین!
  دارکــوب به نظرت قیمت خودروهای 
داخلی قــراره به کجا برسه؟ چــرا نه خود 
قیمت ها متوقف میشن و نه کسی جلوشون 

رو می گیره؟
دارکـــوب: هیچ کس نمی تونه جلوی یک 
خودروی داخلی رو بگیره، حتی قیمتش رو!

  دارکوب تو دانشگاه ما جوری امتحان 
می گیرن که حتما درس رو بیفتیم تا ترم بعد 

هم شهریه بدیم!
شما،  هستین  بدبین  خیلی  ــوب:  ــ دارک
این طوری نگاه کنین که شاید دلشون طاقت 

فارغ التحصیلی و دورشدن از شما رو نداره!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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دومی: بچه ها شماها برای مجلس ثبت نام نکرده بودین؟
سومی: خودت چی فکر می کنی؟!

اولی: درسته ستون مون طنزه ولی با هر چیزی نباید شوخی کنیم.
دومی: شوخی چیه بابا! مگه مصاحبه مسئوالن رو ندیدی که می گفتن یکی به خاطر 
شرط خواستگاری پدر دختر مورد عالقه اش اومده ثبت نام کنه که اگه تایید صالحیت 
شد، پدر دختر بهش جواب مثبت  بده!  میگن حتی چند تا خالفکار هم  بین ثبت نام 

کننده ها بودن.
سومی: اون جوان عاشق پیشه چه خوش بین بوده! خب اگه تایید می شد و رای می آورد 

تکلیف چی بود؟ بی خیال عشق اش به خاطر وظایف نمایندگی می شد؟

اولی: پس برای این درباره تایید صالحیت پرسیدی که چون ما رو هم مثل اون خالفکارها 
می دونستی؟!

دومی: نه بابا! گفتم اگه رفتم خواستگاری و بابای دختره همچین شرطی گذاشت، چی کار 
کنم که صالحیتم تایید بشه؟

سومی: اگه همچین شرطی گذاشتن فوری بیا بیرون، حتی دسته گل و شیرینی رو هم 
بی خیال شو و فقط فرار کن. چون کسی که تو این شرایط حاضر شده و جرئت کرده برای 
ازدواج پا پیش بذاره، قطعا صالحیت داره! اگه خانواده دختر این موضوع رو نفهمیده باشن و 
قدر اون خواستگار رو ندونن، مطمئن باش خودشون صالحیت عقالنی برای وصلت رو ندارن!

اولی: حاال بچه رو نترسون، ما هواتو داریم اگه برای تحقیقات اومدن پیش مون...
پیامک گوشی اولی: اولی محترم، به دلیل نوشتن مطالب بی  مزه،  صالحیت طنز نویسی شما 

به تایید ما نرسید. قبل از این که نگران صالحیت دیگران باشی، یه فکری برای خودت بکن!

تایید صالحیت  برای دامادی

وزارت بهداشت: نوع B ویروس آنفلوآنزا که قدری خفیف تر 
بوده و مرگ و میر آن نیز کمتر است، هنوز همه گیر نشده است

مردم: چه عجب یه خبر خوب شنیدیم!

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

رئیس جمهور: ما اکنون در 

رشایطی نیستیم که مردم 
در اتمین نیازهای روزانه 
خود دچار مشکل شوند 

از اون لحاظ

هشدار کارشناسان درباره کاهش سن مصرف دخانیات 

هانگیری
ج

نیازهای روزانه تون 
رو خرید کنین 

دیگه، چرا معطلین؟

 مشکل اینه که
 قیمت نیازهای روزانه، 

 شبانه و ساعتی
 میره باال!
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

دنیای کودکی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

آفتابه خرج لحیم!

اعتماد به 
نفس فقط 
اونی که 

تو رو آورد 
گذاشت 
دم در 

صافکاری!

پلیس قهرمان

چقدر 
دنیای 

بچگی 
شیرین 

بود، گاهی 
آرزو می 

کنم کاش 
وارد دنیای 
بزرگ ترها 
نمی شدیم

ساخت چین!

نماد سیستان و بلوچستان

جنجال مجری شبکه افق و محاکمه مامور خاطی پدافند!

 

  2.9     M   views 

از این زاویه هم ببینید!

ویدئویی با عنوان »محاکمه پاسدار پدافند که موشک را 
شلیک کرد« در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
با واکنش های زیادی همراه بود. این ویدئو با اشاره به این 
که از این زاویه هم ببینید،  موضوع را از جنبه دیگر ماجرا 
به مخاطب نشان می دهد. »بازپرس از فردی که مسئول 
پدافند بوده می پرسد چرا به موشک کروزی که سامانه 
پدافندی به تو اعالم کرده بود شلیک شده، شلیک نکردی 
و باعث شهادت هزار تن از مسافران فرودگاه امام )ره( 
شدی؟ سرباز هم جواب می دهد که شک کردم، احتمال 
دادم یک هواپیمای مسافربری باشد.« کاربری نوشت: 
»واقعا اگه یک موشک بود چه اتفاقی می افتاد؟« کاربر 
دیگری نوشت: »بازهم نمیشه خطای انسانی رو در این 
زمینه نادیده گرفت و باید مسببان این کار محاکمه بشن.« 
کاربری هم نوشت: »اطالع رسانی هنوز از سمت مسئوالن 
ضعیفه، این همه گمانه درباره حمله سایبری میشه چرا 

یکی نمیاد بگه بوده یا نه.«

 

  3.4     M   views 

زبان رسمی دعوا در جهان!

این روزها بعد از  توئیت  فارسی ترامپ بسیاری از افراد 
از جمله  مشاور اوباما و سلبریتی های غربی با استفاده از 
گوگل ترنسلیت در حال نوشتن توئیت به زبان فارسی 
هستند. همین موضوع سوژه طنزی برای کاربران فضای 
مجازی شده و شوخی های زیادی با آن کرده اند. دربین این 
توئیت ها واکنش مشاور اوباما در جواب توئیت ترامپ 
که به فارسی نوشته شده بود، واکنش های زیادی در پی 
داشت. او به فارسی نوشته » بله هرکه از ننه اش قهر 
کرده توئیت فارسی می زنه!« کاربری نوشت: »این همه 
دنبال آیلتس نرید، اونا اون ور دنیا همه فارسی بلدن.« 
کاربر دیگری نوشت: » این جوری که داره پیش میره تا 
چند وقت دیگه زبان فارسی، زبان بین الملل میشه. کل 
دنیا باید جای انگلیسی فارسی یاد بگیرن!« کاربری هم 
نوشت: »شاید زبان رسمی دنیا رو نتونیم عوض کنیم ولی 
زبان رسمی دعوا در جهان االن فارسیه، ترامپ شروع کرد 
و همه آمریکایی ها هم به فارسی دارن جوابش رو میدن.«
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داغ وکیل بر زخم دانش آموزان سوخته!

»وکیلمان کاری نکرد اما بعدا رئیس آموزش و پرورش 
ناحیه۲ شد!« این بخش از ادعای یکی از دانش آموزانی 
که سال 1385 در شهر درودزن استان فارس به علت نا 
ایمن بودن چراغ نفتی در کالس درس سوختند، بازتاب 
گسترده ای در فضای مجازی داشت. چراغ عالءالدینی که 
به گفته دانش آموزان پایه هایش کوتاه و بلند بود و حتی 
مخزن نفتش در نداشت، باعث آتش سوزی شد و  طی این 
حادثه شش دختر و دو پسر در آتش سوختند و آسیب های 
جدی دیدند. اکنون 1۴ سال از این حادثه می گذرد و 
دانش آموزان دانشجو شده اند اما سال هاست پشت 
درهای بسته وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 
نشسته اند. پریسا طاهری درباره وکیلی که آموزش و 
پرورش برای آن ها گرفته بود هم گفت: »کاری از پیش 
نبرد، بعدها شنیدیم که وکیل ما رئیس آموزش و پرورش 

یکی از ناحیه های تهران شده.«
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شهردار بزن بهادر!

»دوره بزن در رو تموم شده اما دوره برخی شهرداران 
بزن بهادر تمام نشده!« کتک کاری شهردار جوانرود از 
توابع استان کرمانشاه با کارمند شهرداری، از پرواکنش 
های دیروز در فضای مجازی بود. با توجه به صحبت های 
سخنگوی شورای شهر جوانرود، ماجرا از این قرار بوده 
که شهردار کارمندش را برای توضیح دادن درباره امور 
اداری به دفترش فرا می خواند که به ضرب و شتم و 
پرتاب اشیا به کارمند منجر می شود.  کاربران هم به این 
زد و خورد واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »شهرداری 
که نتونه دو کالم با کارمندش از روی منطق صحبت کنه باید 
بره خودش رو به روان شناس نشون بده.« کاربر دیگری 
نوشت: »توی اون اتاق بین شهردار و کارمند معلوم نیست 

چه اتفاقی افتاده پس  زود قضاوت نکنید .«
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جنجال مجری شبکه افق

مجری شبکه افق سیما احتماال پرتکرارترین نام در میان 
ایرانی ها از روز گذشته تا امروز بوده. دلیل این اتفاق 
هم بریده فیلمی است که از او در فضای مجازی منتشر 
شده است. در این ویدئو،زینب ابوطالبی می گوید: »... 
به برکت خونی که ریخته شد ما یک تکان جدی خوردیم 
که یا باید آن حرف ها را ببوسیم و کنار بگذاریم، ببخشید 
شاید توی دوربین من نباید این حرف را بزنم ولی اگر 
کسی اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود. برود همان 
جا هایی که همان رفاه و همان مدل زندگی را دارد و اگر 
اعتقاد داریم به نظرم باید جدی به میدان بیاییم. به نظرم 
امروز نشان دادیم که همه ما ایرانیان به یک مدل زندگی 
سلحشورانه احتیاج داریم و آن مدل را نیاز داریم.« این 
ویدئو واکنش ها و انتقادات زیادی به همراه داشت. 
علی علیزاده در توئیتر درباره این ویدئو نوشت: »شاه 
11اسفند53 گفت هر کس به حزب رستاخیز اعتقاد 
نــدارد، پاسپورت بگیرد از ایران برود. ۴5سال بعد 
مهمان شبکه ای که قرار بود رسانه انقالب باشد سخن 
دیکتاتورمآبانه مشابهی می زند. دردناک این که سخنش 
را به نمایندگی از خون سردار عزیزی می زند که می گفت 
اگر مردم را از هم جدا کنیم دیگر چه کسی می ماند.«این 
در حالی است که امیر حسین ثابتی مجری برنامه جهان آرا 
ادعا کرده این فیلم کامل نیست و خانم ابوطالبی خودش 

در شبکه افق توضیح می دهد.
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M.R.I آهن ربای عظیمی به نام

»به این دلیله که میگن تو اتاق ام آر آی، شیء فلزی با 
خودتون نبرید.« فیلمی از لحظه قرار گرفتن یک جسم 
فلزی در دستگاه M.R.I در فضای مجازی منتشر شده که 
خطرات به همراه داشتن فلز هنگام قرار گرفتن در این 
دستگاه ها را نشان می دهد. دستگاه های  M.R.I آهن 
رباهای قوی هستند که حتی اگر براده آهنی در چشم بیمار 
فرو رفته باشد، با قرارگرفتن در میدان مغناطیسی ام.آر.

آی سبب جابه جایی و آسیب جبران ناپذیر به چشم بیمار 
خواهد شد. کاربری نوشت: »کاش قبل از ام آر آی به 
بیمار بگن این حجم از میدان مغناطیسی چقدر روی روان 

و اعصاب آدم تاثیر میذاره.«

امروز حدود دو ماه از روزی که طرح سهمیه بندی بنزین آغاز 
شد، می گذرد. در این مدت مشکالت مختلفی برای استفاده 
کنندگان سوخت به وجود آمده است. یکی از مهم ترین مواردی 
که افراد متعددی آن را گزارش کرده  بودند، کم شدن بی دلیل 
مقدار سهمیه سوخت  پس از سوخت گیری بــود. در ابتدا 
صاحبان خودروها با مراجعه به جایگاه های سوخت اعالم 
می کردند که سهمیه بنزین آن ها در هر بار سوخت گیری بیش 
از 2 لیتر کم می شود. همین موضوع سبب شد تا تصور کم 
فروشی جایگاه ها تقویت شود و متهم اول این موضوع جایگاه 
های سوخت باشند. به تازگی هم خبری منتشر شد مبنی بر 
این که سوخت با ضریب خاصی محاسبه می شود که در ادامه 
درباره این دو دلیل توضیح داده ایم و راه هایی را که می توانید 

مانع از کسر شدن سهمیه بنزین تان شوید، نوشته ایم.

این کودک 
خود 

سیستان و 
بلوچستانه

  تنها و 
 بی پناه
 میان 

ویرانی و سیل

حتما خروج بزنید

مصرف کنندگان سوخت از همان روزهــای اول، از کم شدن 
حــدود یک تا 2 لیتر سوخت شان پس از هر بار استفاده خبر 
می دادند. مسئوالن اجــرای طرح اعالم کردند این اتفاق به 
احتمال زیاد به خاطر درست استفاده نکردن از کارت سوخت 
است. به همین دلیل شرکت پخش فراورده های نفتی از مردم 
خواست کارت را بدون خروج زدن به صورت ناگهانی از دستگاه 
خارج نکنند. آن ها اعالم کردند سامانه کارت سوخت به گونه ای 
برنامه ریزی شده که استفاده کننده نباید در حین عملیات، آن 
را خارج کند. روش صحیح بدین صورت است که شخص بعد از 
اتمام سوخت گیری باید نازل را در جای خود قرار دهد تا ارتباط 
سوخت گیری قطع شود و بعد از آن که پیام »لطفا کارت خود را 

بردارید« روی دستگاه ظاهر شد، کارت را بردارد.

پیمانه را در نظر بگیرید

با گذشت زمان بیشتر، معلوم شد رعایت در فشار دادن دکمه 
خروج هم کمکی به حل مشکل نکرده است. در این میان، یکی 
از فرضیه هایی که مطرح شد کم فروشی جایگاه داران سوخت 
بود. اما پس از بررسی های کارشناسی دقیق تر و فراوانی تعداد 
افرادی که مشکل کم شدن از کارت شان را داشتند، مشخص شد 
این موضوع هم دلیل اصلی مشکل نیست. شکایت های مردم در 
این باره برقرار بود تا این که دو روز پیش شرکت پخش فراورده های 

نفتی اطالعیه ای صادر کرد و باالخره معما حل شد!
در اطالعیه جدیدی که صادر شد، توضیح داده شده که در هر 
بار سوخت گیری پیمانه های 3.99 لیتری برای هر فرد در نظر 
گرفته می شود. به این معنا که فرد در هر بار سوخت گیری، حتما 

باید یکی از ضرایب 3.99 لیتر را انتخاب کند وگرنه مابه التفاوت 
آن از سهمیه  اش کم می شود. به عبارت دیگر، وقتی شما مشغول 
سوخت گیری هستید به محض شروع عملیات، همان ابتدا 
3.99 لیتر از شما کسر می شود. حال اگر شما فقط 2 لیتر بنزین 
بزنید و عملیات را متوقف کنید آن 1.99 لیتر باقی مانده هم از 
سهمیه شما کم خواهد شد. پس شما برای این که سهمیه از دست 
ندهید باید یکی از اعداد 3.99، 7.98، 11.97 و ... را برای 
سوخت گیری انتخاب کنید. البته در توضیح بیشتر آمده که اگر 
بالفاصله  کارت را داخل دستگاه قرار دهید سهمیه کم شده بر می 
گردد و در هر صورت برای کسر نشدن سهمیه باید هنگام دیدن 
پیام »کارت خود را بردارید« فوری! اقدام به  برداشتن کارت کنید.

سواالت بی پاسخ مردم

حاال که این شفاف سازی از طرف شرکت پخش فراورده های 
نفتی صورت گرفته، سوال این جاست که چرا به موقع و شفاف 
از همان ابتدا درباره پیمانه ها به مردم توضیح داده نشده است؟ 
سوال دیگر این که حاال که مردم علم غیب نداشته اند و دو ماه بعد 
باالخره با اعتراف مسئوالن از موضوع باخبر شده اند، این حقی 
که از آن ها ضایع شده چطور به آن ها برگردانده خواهد شد؟ و در 
نهایت سوال پایانی این که چرا مسئوالن مربوط طرح را طوری 
اجرا نکرده اند که مابه التفاوت سوخت به نفع مردم شود و چرا 
منفعت دولت بر منفعت مردم ترجیح داده شده است و اصال چه 
نیازی به پیمانه کردن سوخت است و چرا هر فرد هرقدر سوخت 
می زند، از کارت سوختش کسر نمی شود و البته چراهای زیاد 
دیگری هم وجود دارد که باید دید شرکت پخش فراورده های 

نفتی چه پاسخی برای آن ها دارد.

با این اوضاعی 

که جنسای 

چینی داره 

احتماال یکی 

از سوال هایی 

که شب اول 

قبر ازشون 

پرسیده میشه 

درباره جنس 

محصوالتشون 

باشه!

بعضی آدما 
توی هر شغلی 
باشن کارهایی 
فراتر از وظیفه 

شون انجام 
میدن مثل 

همین سربازی 
که نصفه شب 

با دیدن یک 
کودک کار، 
کاپشنش رو 

بهش داده که 
سرما نخوره

 2 ایراد مطرح شده درباره کم شدن بنزین
 کارت های سوخت پاسخ های عجیبی دارد!

چه کیس بزنین مرا جابه جا کرد؟

عهد نامه های دوست داشتنی
واقعیت این است که بعضی از رسومی که این روزها خودمان را به 
آن ها پایبند می دانیم در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز، دیگر 
دلیل منطقی برای پایبندی به آن ها وجود ندارد و بهتر است تغییر 
کنند یا حذف شوند. به تازگی پویش ها و حرکت هایی در بین خود 
مردم به  راه افتاده تا این رسوم تغییر کنند و اصالح شوند. تعدادی 
از این اقدامات در فضای مجازی هم با استقبال و بازخورد مثبت 

زیادی همراه شده است.
در یکی از این اقدامات، اهالی روستایی به نام »ارمو« تصمیم 
گرفته اند تجمالت و هزینه های اضافی در رسم عید اموات را 
کنار بگذارند. آن ها در تعهدنامه ای که به امضای اهالی رسیده  
است، نوشته اند: »با توجه به وضعیت اقتصادی پیش آمده و باال 
رفتن مخارج مردم، ما امضاکنندگان متعهد می شویم امسال 
در عید اموات از آوردن هر گونه خوراکی اعم از شیرینی، میوه، 
خرما و ... صرف نظر و فقط به آوردن قرآن، مفاتیح، شمع و سبزی 

اکتفا کنیم«.
در اقدامی دیگر، اعضای یک خاندان تعهدنامه ای امضا کرده 
و همه متعهد شده اند هنگام درگذشت یکی از آشنایان شان به 
خانواده او از نظر تهیه غذا فشار نیاورند. آن ها با اشاره به حدیثی 
از معصومین که منع می کند آشنایان و وابستگان متوفی، در خانه 
اهل مصیبت غذا بخورند، تصمیم دارند رسم غذا خوردن در خانه 
مصیبت دیده را ریشه کن کنند. آ ن ها در دو بند عهد نامه شان 
نوشته اند: »1- صاحبان مصیبت حق ندارند مجالس ناهار و شام 
برای میت برگزار کنند. 2- امضا کنندگان عهدنامه در مجلس 

شام و ناهار هیچ میتی شرکت نخواهند کرد«. اهالی روستایی در 
آذربایجان شرقی هم تعهد مشابهی داده اند.

کاربری با اشاره به این اقدامات مثبت نوشت: »وقت این رسیده 
که تو خیلی از رسوم خودمون تجدید نظر کنیم. رسومی که چه 
در مراسم شادی و چه در مراسم عزاداری فشار اقتصادی روی 
خانواده ها میارن  ودلیل منطقی هم ندارن«. کاربر دیگری هم 
نوشت: »خیلی از تجمالت صرفا بر مبنای حرف مردم یا چشم و 
هم چشمی هنوز برقرارن که چه بهتره کنارشون بذاریم و به جاش 

کارهای خداپسندانه تری انجام بدیم«.
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بازجویی

 استاد دانشگاهی 
که قاتل همسرش شد

پــدر یک خــانــواده وقتی از آسایشگاه 
روانی به خانه آمد در اقدامی هولناک 
زنش را به قتل رساند و جسدش را تکه 

تکه کرد.
بود  امسال  دی   11 چهارشنبه  ظهر 
که پسری جوان در تماس با ماموران 
شدن  ناپدید  از  قائم   154 کالنتری 
ــادرش و رفــتــارهــای عجیب  مــرمــوز مـ
پدرش خبر داد و احتمال داد پدرش که 
به بانک رفته است دست به قتل مادرش 

زده باشد.
بدین ترتیب ماموران به بانکی که پدر 
جوان رفته بود، اعزام شدند و این مرد را 
که روز قبل از بیمارستان روحی و روانی 
به مرخصی آمده بود در نزدیکی بانک 

شناسایی و دستگیر کردند.
پدر خانواده ابتدا خود را در ماجرای 
ــالع  ــی اط نــاپــدیــد شـــدن هــمــســرش ب
می دانست اما خیلی زود پرده از جنایتی 
هولناک برداشت و به قتل زنش اعتراف 

کرد.
اتاق بازجویی	 

ــرد همسرکش در حــالــی کــه اشک  م
می ریخت پیش روی افسرپرونده اش 
پلیس دقایقی  ــرار گرفت که مامور  ق
ــن جنایت  ــل ایـ ــام ــا ع ــرد ت ــوت کـ ــک س
خانوادگی آرام شود و سپس ســوال و 

جواب ها را شروع کرد.
تحصیالت؟	 

استاد دانشگاه بودم.
چند فرزند داری؟	 

دو دختر و یک پسر دارم.
سابقه داری؟	 

نه، من بازنشسته یک سازمان دولتی 
هستم و تا حاال هم پایم به کالنتری باز 

نشده است.
چند سال است که ازدواج کردی؟	 

30 سال.
بستری 	  آســایــشــگــاه  در  شنیدم 

بودی؟
بله، به خاطر مشکالت روحی و روانی که 
دارم مدت 45 روز در آسایشگاه بودم و 
برای هفت روز مرخصی گرفتم تا درکنار 

خانواده ام باشم.
با همسرت اختالف داشتی؟	 

این مرد ادعا کرد که همسرم می گفت 
مرا در بیمارستان بستری می کند تا 
قیومیت اموالم را بر عهده بگیرد و بر 

سر این موضوع با هم اختالف داشتیم.
همسرت را چه کسی به قتل رساند؟	 

خودم.
چرا؟	 

همسرم بیماری قلبی داشت و ضعیف 
شده بود.

او را چطور به قتل رساندی؟	 
شب حادثه تازه به خانه رسیده بودم که 
دوباره با هم بحث کردیم، در نزدیکی 
حمام بودیم که گردن همسرم را گرفتم 
که ناگهان همسرم روی زمین افتاد، 
ابتدا فکر کــردم بیهوش شــده اســت و 
کمی آب روی صورتش ریختم اما بی 
فایده بود و متوجه شدم همسرم را به 

قتل رساندم.
جسد همسرت کجاست؟	 

دیگر اختیارم دست خــودم نبود، زنم 
را به داخل حمام کشاندم و در آن جا با 

چاقو و ساطور تکه تکه کردم.
برای انتقال جسد تنها بودی؟	 

متهم در حالی کــه اشــک مــی ریخت 
گفت: » بله، تکه های جسد همسرم را 
داخل کیسه های مشکی رنگ گذاشتم 
و آن ها را در مسیر گردنه قوچک و جاده 

لواسان از خودرو بیرون انداختم«.
چرا به آن جا رفتی؟	 

چون برای کوهنوردی به آن جا می رفتم 
و بهترین جایی بود که به ذهنم رسید.

بعد از رها کردن جسد چه کردی؟	 
به خانه بازگشتم، داخــل حمام را که 
خون زیادی ریخته شده بود تمیز کردم 
و سپس یک قالیچه کوچک وسط اتاق را 
شستم و سعی کردم همه چیز را عادی 

نشان دهم.
فرزندانت از قتل خبر داشتند؟	 

ــرم صــبــح زنـــگ زد و گفتم که  ــت دخ
مادرشان برای خرید به بیرون از خانه 
رفته است. ظهر بود که پسرم به خانه 
آمد و روی در خانه چند قطره خون دید 
و به من شک کرد که گفتم خون دماغ 
شدم و سپس به بهانه رفتن به بانک از 

خانه خارج شدم.
قصد داشتی فرار کنی؟	 

هیچ تصمیمی نگرفته بودم. باور کنید 
پشیمانم، فکر می کنم همه این اتفاقات 

خواب بوده و هنوز باور ندارم.

سماجت پدر تهرانی بــرای بازپس گرفتن 
نوزادشان، پرده از یک شبکه پیچیده فروش 

نوزادان در پایتخت برداشت.
زوج جوان همراه منشی یک پزشک زنان و 
زایمان در تهران به دنبال سوژه های خاص 
می گشتند و در زمینه خرید و فروش نوزادان 

فعالیت می کردند.
15 دی امسال بود که مرد جوان، زنش را که 
باردار بود به بیمارستان اکبرآبادی رساند و با 
توجه به این که روزهای آخر دوران بارداری 
زن جوان بود در بیمارستان بستری شد و 
چند ساعت بعد دخترکوچولوی این خانواده 

در بیمارستان به دنیا آمد.
روز بعد مرد جوان که میثم نام داشت برای 
کارهای ترخیص همسر و فرزندش به قسمت 
حسابداری رفت و با توجه به این که تحت 
پوشش بیمه نبود باید مبلغ  سه میلیون تومان 
پرداخت می کرد اما این پول را نداشت به 
همین دلیل همسر و فرزندش در بیمارستان 
ماندگار شدند و میثم به دنبال تهیه پول رفت.

درخواست کمک از یک خالفکار	 
میثم در پی تهیه پول بود تا این که به سراغ 
یکی از دوستانش که مــردی خالفکار بود 
رفت و یوسف وقتی شنید فرزند میثم یک 
دختر است ادعا کرد که یک زن نیکوکار به نام 
مژده را می شناسد و با او برای کمک تماس 
می گیرد. یوسف پس از چند ساعت ادعا کرد 
که مــژده بــرای پرداخت پول به بیمارستان 
می آید در ادامه ماجرا، زن 28 ساله همراه 
یوسف به بیمارستان رفتند و سه میلیون تومان 
را به حسابداری بیمارستان پرداخت کرد و زن 
جوان و نوزادش از بیمارستان ترخیص شدند.

در این هنگام، یوسف پیشنهاد داد تا میثم و 
خانواده اش چند روزی در خانه شان مهمان 
باشد که با اصرارهای مرد خالفکار به خانه 

اش رفتند.
کودک ربایی	 

بیرون خانه یوسف مجهز به دوربین مداربسته 
بود و پس از دو روز یوسف پس از یک تلفن 
کوتاه ادعــا کرد که مــژده و شوهرش برای 
دیــدن نــوزاد به دنیا آمــده شان می آیند که 
دقایقی بعد مژده و شوهر 30 ساله اش سوار 
به جلوی در خانه یوسف  آپاچی  بر موتور 
آمدند، مرد خالفکار دختر میثم را در آغوش 

گرفت و به جلوی در خانه رفت.
میثم از تلویزیون و از طریق دوربین های 
مداربسته، حرکات یوسف و زن نیکوکار را 
بررسی می کرد که مشاهده کرد یوسف از زن 
جوان پول گرفت و بچه را در اختیار آن ها قرار 
داد و زوج جوان در حالی که دختربچه را در 

آغوش داشتند به سرعت از محل دور شدند.
ــود، یوسف وارد خانه  میثم شوکه شــده ب
شد و ادعا کرد مژده خواسته تا سه میلیون 
تومان پول بیمارستان را برایش تهیه کنیم تا 

دخترشان را بازگرداند.
پدر نگران به سراغ دوستانش رفت و توانست 
بخشی از پول زن جوان را تهیه کند و این در 
حالی بود که در دوربین مداربسته مشاهده 
کرد یوسف در قبال تحویل دادن دخترش 

پنج میلیون تومان پول گرفت.
میثم با بخشی از پول تهیه شده بــرای زن 
ــه خــانــه یــوســف رفــت و از دوســت  ــوان ب جـ
خالفکارش خواست تا شماره تلفن مژده را 
به او بدهد اما یوسف مخالفت کرد و با گوشی 

موبایلش به زن جوان زنگ زد.
پدر نگران گوشی را از یوسف گرفت و مژده 
که فکر می کرد یوسف پشت خط است گفت: 

بچه دیگری سراغ داری که معامله کنیم؟!
میثم باور نمی کرد که فرزندش ربوده شده 
و به زن جــوان گفت: پولتان آمــاده است و 
دخترم را بازگردانید که مژده با لحنی تند 
ادعا کرد که دخترشان را تحویل یک زوج 
جوان و پولدار داده و جایش خوب است و 
جای نگرانی نیست و سپس تماس را قطع 

کرد.
در این صحنه بین یوسف و میثم درگیری رخ 
می دهد و یوسف با خونسردی می گوید به 
من ربطی ندارد و من تنها قصد کمک کردن 

داشتم و از تصمیم مژده خبری نداشتم.
غافلگیری دالل بچه	 

میثم از خانه یوسف خارج شد و به دنبال یک 
راه حل بود که به ســراغ دوستانش رفت و 
وقتی دوستانش متوجه ماجرا شدند همراه 

میثم به خانه یوسف رفتند.
یوسف وقتی جلوی در خانه اش آمد دوستان 
میثم او را دوره کردند و گوشی موبایل را از 
ــد و سپس با مژده  جیب میثم بیرون آوردن

تماس گرفتند.

یکی از دوستان میثم برای این که مژده را از 
مخفیگاهش بیرون بکشد به زن جوان گفت: 
قصد فروش یک نوزاد دختر دارد که مژده 
بر سر قیمت خرید این نــوزاد با مرد جوان 
صحبت کرد و قرار بر پرداخت 15 میلیون 
تومان شد و زن جوان برای جلب اعتماد 100 

هزار تومان به حساب مرد جوان واریز کرد.
ظهر دوشنبه 23 دی ماه میثم و همسرش 
در خیابان باهنر، خیابان 18 متری شرقی 
منطقه پاکدشت و در نزدیکی محل مالقات 
مژده و شوهرش حضور داشتند که با پلیس 
تماس گرفتند و تیمی از مــامــوران گشت 
کالنتری 174 قیام دشت در محل حاضر 
شدند و وقتی در جریان ایــن پــرونــده قرار 
گرفتند در کمین نشستند و منتظر ماندند 

زوج جوان در محل حاضر شوند.
مــژده همراه شوهرش و یک زن 62 ساله 
سوار بر خودروی ام وی ام در محل قرار حاضر 
شدند و خیلی زود ماموران قبل از این که این 
متهمان راهی برای فرار پیدا کنند وارد عمل 

شدند و آن ها را دستگیر کردند.
ماموران در بازرسی از خودروی متهمان یک 
بسته پول به مبلغ 15 میلیون تومان که قرار 
بود بابت خرید نوزاد به مرد جوان پرداخت 
کنند به دست آوردند و یک بسته پول دیگر 

به مبلغ 9 میلیون تومان را نیز کشف کردند.
اعترافات عجیب	 

ماموران سه متهم را به صورت جداگانه هدف 
تحقیق قرار دادند و در بازجویی ها مشخص 

شد که متهمان یک باند خرید و فروش نوزاد 
را تشکیل دادند.

ماموران همچنین پی بردند که زن 62 
ساله منشی یک پزشک زنان و زایمان است 
و مژده نیز در کار رحم اجــاره ای فعالیت 
دارد و از این طریق خانواده هایی را که به 
دنبال فرزند بودند، شناسایی می کردند 
و همین طور سوژه هایی را که قصد فروش 
نوزادشان را داشتند پیدا می کردند و از 
خرید و فروش نوزادان پول خوبی به جیب 

می زدند.
تیم پلیسی مطلع شدند آن ها از یک خانواده 
برای تهیه یک نوزاد دختر 24 میلیون تومان 
پــول گرفته انــد که 15 میلیون تومان آن 
را بــرای فروشنده آمــاده کــرده بودند که 9 
میلیون تومان باقی مانده آن را قرار بوده بین 

همدیگر تقسیم کنند.
مژده در ادامه تحقیقات به ماموران گفت: 
یک زن دیگر که اهل شهرستان یزد است و 
دریک صفحه اینستاگرامی در زمینه اجاره 
رحم فعالیت دارد، با او در ارتباط بوده است 
و با تشکیل این باند در زمینه خرید و فروش 

نوزاد فعالیت دارند.
بنا به این گزارش، متهمان برای تحقیقات 
بیشتر در اختیار ماموران پایگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفتند و تجسس ها برای 
شناسایی دیگر اعضای این باند و خانواده 
هایی که در ایــن معامله ها نقش داشتند 

ادامه دارد.

تحلیل کارشناس	 رازگشایی از شبکه فروش نوزادان پایتخت 

نازایی آسیب جدی در روابط عاطفی
دکتر عزت ا... کردمیرزا روان شناس و استاد دانشگاه 

هر زندگی مشترکی با سه رکن اساسی آرامــش، عشق و محبت 
درونی به رشد و تعالی می رسد و خوشبختی را تضمین می کند. 
داشتن فرزند در باالترین سطح زندگی جاودانه را رقم می زند 
این مطلب به این معناست که هر خانواده ای برای داشتن فرزند 
تالش و آن را یک آرزوی بزرگ تلقی می کند و در ذهن و رویاهای 
خود به آینده و رشد متعالی آن می پردازد. بنابراین نداشتن فرزند 
به هر دلیلی از جمله مشکالت فیزیکی، موانع اجتماعی یا عوامل 
تاثیرگذار محیطی می تواند به عنوان یک آسیب جدی در نظام 
عاطفی و ارتباطی خانواده مورد توجه قرار گیرد.  از این رو بسیار 
طبیعی است که پس از چند سال زندگی مشترک اگر تالش عاقالنه، 
آگاهانه و منطقی زوج ها برای داشتن فرزند سالم به نتیجه نرسد 
برخی خانواده ها ممکن است دست به روش های مختلف بزنند 
و از روش های غیرقانونی صاحب فرزند شوند که این نیز عالوه بر 
تحمیل تبعات به خانواده آینده این کودکان را نیز تحت الشعاع قرار 
می دهد و به شدت آسیب زا خواهد بود.  اگر فرزندان در چارچوب 
قانونی و از طریق قوانین و مقررات تعیین شده و مراجع ذی صالح 
در اختیار خانواده ها قرار گیرند آسیب های کمتری خانواده ها و 
خود این فرزندان را درگیر می کند.اما وقتی خانواده ها به جای طی 
کردن مراحل قانونی اقدام به خرید فرزند یا نوزاد می کنند آسیب 
های متفاوتی را برای خود رقم می زنند و آینده فرزند تحت تاثیر 
قرار می گیرد . تصور کنید فرزند 13 ساله ای که به بلوغ رسیده و 
در نوجوانی که دوران بحرانی زندگی اش است، دچار بی هویتی 
شده و بحران هویت سختی را تجربه می کند در اوج این دوران 
اگر متوجه شود فرزند دیگری است و پدر و مادر واقعی اش افراد 
دیگری هستند هرگز نمی تواند احساسات منفی و به هم ریختگی 
و آشفتگی روانی خود را کنترل کند و بیماری های روانی متعددی 
این نوجوان را تهدید می کند زیرا وی همیشه در جست و جوی 
هویت گمشده و واقعی خود است. ترس و نگرانی از برمال شدن 
حقایق والدین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و اگر روزی فرزندشان 
واقعیت را بداند به طور قطع زندگی شان متالشی خواهد شد . 
پرسش این جاست آیا خانواده ها خود را به خاطر این رفتار سرزنش 
می کنند یا نه؟ زیرا افرادی که به این روش صاحب فرزند می شوند 
خودخواه هستند و فقط مالکیت را می خواهند و در حقیقت نیاز و 
احساس واقعی فرزندی را که خریداری کرده اند نادیده می گیرند. 
با توسعه ظرفیت های نظام خانواده و شکل گیری باورهای اخالقی 
و انسانی اگر خانواده ها چنین شرایطی را تجربه می کنند توصیه 
می شود به صورت قانونی اقدام به گرفتن فرزند کنند و از خانواده 
های بدسرپرست یا بی سرپرست فرزند قبول کنند تا فداکاری خود 
را بیشتر نشان دهند زیرا صاحب فرزند شدن در چارچوب قانون 
احساس بهتری به این فرزندان و خانواده ها می دهد و به طور قطع 
متغیرهای یک زندگی آرام را که آرامش ، عشق و محبت درونی است 
احساس می کنند . چون مالکیت غیرقانونی فرزند بدون آسیب و 

چالش نخواهد بود.

دو زن که جاری هم بودند برای انتقام گیری 
از همسرانشان وبا کمک گرفتن از یک شاعر 

سناریوی یک آدم ربایی را کلید زدند.
مرد ثروتمند با فرار از اسارتگاهش توانست راز 

آدم ربایی ماموران قالبی را فاش کند.
فرار گروگان	 

اوایل امسال مرد ثروتمندی که توانسته بود از 
دام چند مامور قالبی فرار کند به اداره پلیس 
رفت و ادعا کرد که داخل خانه نشسته بودم که  
چند مرد در نقش ماموران امنیتی وارد خانه 
شدند.در شوک بودم که ماموران چطور وارد 
خانه ام شدند که مرا همراه خودشان بردند اما 
پس از چند ساعت توانستم در فرصتی مناسب 

از دست آن ها فرار کنم.
تجسس های پلیسی	 

بدین ترتیب ؛ ماموران به خانه مرد ثروتمند رفتند 
و با توجه به این که درهــای ورودی ساختمان 
تخریب نشده بود و مردان مامورنما به راحتی 
وارد خانه شده بودند ماموران به اهالی خانه 

مظنون شدند.
دسیسه 2 زن	 

تیم پلیسی با تحقیقات و تجسس های میدانی 
احتمال دادنــد که همسر مرد ثروتمند در این 
پرونده آدم ربایی نقش داشته باشد و در این 
شاخه از تحقیقات، زن جوان هدف بازجویی قرار 

گرفت و در آخر لب به اعتراف گشود.
ــوان در اعترافاتش گفت:مدتی بــود با  زن ج
همسرم دچار اختالف شده بودم و چندی قبل 
در فضای مجازی با یک شاعر آشنا شدم و درباره 
مشکالتم با او صحبت کردم که او برنامه ریزی 
کرد که با دوستانش می توانند همسرم را سر 

عقل بیاورند.
وی افزود: چون برادر شوهرم نیز آدم بدرفتاری 
ــاری ام درمیان گذاشتم که  بود ماجرا را با ج
او نیز قبول کرد که همه ماجرا را به عهده مرد 

شاعر بگذاریم.

زن جــوان گفت: مــرد شاعر قــرار بــود در زمان 
اجرای نقشه اش نیز دست به سرقت بزند و پول 
ها را برای خودش بــردارد اما چند روز قبل از 
اجرای نقشه، برادر شوهرم بازداشت شد و نقشه 

ربودن برای شوهر من به اجرا در آمد.
بازداشت آدم ربایان	 

دیگر اعضای باند از طریق تماس تلفنی با گوشی 
موبایل همسر مرد گروگان به محل قرار کشانده 
شدند و همگی در یک عملیات پلیسی دستگیر 

شدند .
شاعر و دو جاری که می دیدند رازشان فاش شده 
است چاره ای جز اقرار ندیدند و گروگان گیری 
با انگیزه انتقام جویی را به گردن گرفتند و شاعر 
نیز پذیرفت برای کمک به دو زن در توطئه آدم 

ربایی شرکت داشته است.
در دادگاه	 

با صدور کیفرخواست برای آدم ربایان، پرونده 
بــرای رسیدگی بــه شعبه 7 دادگـــاه کیفری 
یک استان تهران ارجــاع و روز گذشته جلسه 

رسیدگی به پرونده برگزار شد.
ــاه، مرد ثروتمند پشت  در ابتدای جلسه دادگ
تریبون قرار گرفت و به قضات دادگاه گفت: در 
خانه خوابیده بودم که ناگهان چند مرد وارد اتاق 
شدند و ادعا کردند از ماموران وزارت اطالعات 
هستند و پس از دستبند زدن به دستانم مرا به 
یک خانه منتقل کردند و از آن جا به خانه دیگری 

بردند.
وی افزود: در این خانه دو برادر مسئول نگهداری 
از من بودند که یکی از آن ها همیشه با شمشیری 
ــود. چند  ــاالی سر من ب ــت ب که در دســت داش
ساعتی گذشت که یکی از برادرها خوابید و مرد 
شمشیر به دست باالی سرم بود که زنگ خانه 
به صدا در آمد وقتی او به سمت در رفت و از من 

غافل شد، تصمیم گرفتم فرار کنم.
مرد پولدار ادامه داد: متوجه شدم مردی مواد 
فروش برای آن ها مواد مخدر آورده است که 

از این فرصت استفاده کردم و با پای برهنه 
توانستم از آن جا فرار کنم. همان ابتدا به اداره 
پلیس رفتم و آن ها را در جریان قرار دادم بعد 
که همراه پلیس به خانه مان رفتم متوجه شدم 
این مردان 30 هزار دالر از خانه ام به سرقت 

برده اند.
مــرد جــوان گفت: من از همسرم و زن بــرادرم 
شکایتی ندارم چون آن ها فریب این مردان را 
خورده اند. زن برادرم فکر می کرد این مردان 
ماموران اطالعات هستند و می توانند برادرم 
را آزاد کنند و زنم نیز فکر می کرد این افراد خیر 
هستند و می خواهند مشکل بین من و همسرم 
را حل کنند، من هرچه در زندگی ام دارم متعلق 
به زنــم اســت و نیازی نبود که بخواهد از من 

دزدی کند.
سپس مرد جوانی که ادعا می کرد، شاعر است 
به اتهام مشارکت در آدم ربایی و جعل عنوان و 
سرقت پشت تریبون دفاع قرار گرفت و گفت: 
من بی گناهم، من شاعر هستم، چندی قبل 
با همسر شاکی در اینستاگرام آشنا شدم و او 
ــاره شعرهای من اظهار نظر کرد و همین  درب

باعث آشنایی ما شد.
وی افزود: از زن جوان شنیدم که شوهرش او را 
کتک می زند، زن جوان می گفت که شوهرش 
دستانش را قپانی می بندد و داخــل اتــاق می 
اندازد و گاز اشک آور می زند، به همین دلیل از 
روی دلسوزی تصمیم گرفتم موضوع را حل کنم 
و با یکی از  دوستانم که گفته  بود قبال مامور بوده 
است تماس گرفتم و دربــاره این موضوع با هم 

صحبت کردیم.
متهم ادامــه داد: روز حادثه من داخل خودرو 
بودم و دوستم وارد خانه شد و همراه مرد ثروتمند 
بیرون آمدند و قرار بود من با مرد جوان صحبت 
ــال بحث آدم ربــایــی نبود و حتی از  کنم و اص
ماجرای سرقت پول ها هم بی اطالعم و به من 

ربطی ندارد.
مرد جوان همچنین  اتهام تحصیل 500 دالر و 

10 میلیون تومان پول نامشروع را رد کرد. 
دومین متهم پرونده که متهم به تحصیل 114 
میلیون تومان پول نقد و 600 دالر و مشارکت 
در آدم ربایی بود درجایگاه قرار گرفت و گفت: 
من نمی دانستم افرادی که با من هستند مامور 
نیستند و چون به پول نیاز داشتم با آن ها رفتم 

وهیچ نقشی در آدم ربایی نداشتم.
بنا به این گــزارش، در ادامــه جلسه دادگــاه دو 
جاری درجایگاه قرار گرفتند و ادعاهای خود را 
مطرح کردند که قضات شعبه 7 د ادگاه کیفری 
برای صدور حکم وارد شور شدند و به زودی حکم 

این متهمان اعالم می شود.

طرز  به  را  همسرش  که  افیونی  جنایت  عامل 
فجیعی کشته است در یک قدمی مجازات قصاص 

درخواست عجیبی کرد.
همسر ایــن مــرد از او طــالق گرفته بــود و وقتی 
اصرارهای مرد  را برای بازگشت به زیر یک سقف 
دید نمی دانست اگر نپذیرد با ضربات چاقو به 

قتل خواهد رسید.
صحنه باورنکردنی	 

89 جنایت تلخی در تهران رخ داد که  ســال 
ماموران پلیس گشت در رویارویی با این جنایت 

شوکه شدند . 
ماموران هنگام گشت زنی، مردی را که لباس 
خون آلــودی به تن داشــت و بسیار آشفته  بود، 

دیدند که سعی داشت فرار کند .
ماموران به تعقیب او پرداختند و با وجود فرار مرد 

خون آلود او را بازداشت کردند.
مرد آشفته ابتدا سعی کرد خودش را بی خیال 
نشان دهد و با سکوتش روزنــه ای بــرای پنهان 
کــاری پیدا کند اما وقتی دید چــاره ای نیست 
در بازجویی ها اعتراف کرد که همسرش را در 
پارک جنگلی کشته و جسدش را همان جا رها 

کرده است.
ــل پارک  دقایقی بعد مــامــوران خــود را به داخ
ــا راهــنــمــایــی هــای مرد  جنگلی رســانــدنــد و ب
همسرکش  جسد خونین زن جوان را پیدا کردند.

شاهد خردسال	 
 همه این اتفاقات تکان دهنده در حالی صورت 
می گرفت که کودک این زن و شوهر در صحنه 

بازداشت پدر و قتل مادرش حضور داشت.
اعتراف عاشقانه	 

 وقتی پدر و کودک به پلیس آگاهی تهران انتقال 
یافتند، مرد توسط افسر جنایی در اداره 10 
ویژه قتل تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: من 
همسرم را بسیار دوست داشتم و عاشقش بودم 
از آن جایی که اعتیاد داشتم او دیگر من را دوست 
نداشت ما دو فرزند داشتیم همسرم حاضر نشد به 

خاطر بچه ها بماند و ما از هم جدا شدیم.
وی افزود: فرزند بزرگم با من زندگی می کرد و 

فرزند کوچکم که خیلی هم کوچک بود با مادرش 
زندگی می کرد. من شیشه مصرف می کردم 
و دچــار توهم می شدم فکر می کردم همسرم 
به خاطر کسی دیگر من را رها کرده است.  روز 
حادثه با همسرم تماس گرفتم و گفتم بچه را هم 
بیاور من هم بچه بزرگمان را می آورم تا همدیگر 
را خانوادگی ببینیم. او هم قبول کرد در پارک 
جنگلی قــرار گذاشتیم اما من بچه بزرگم را با 
خودم نبردم همسرم بچه کوچک را با خودش 
آورده  بود. وقتی سر قرار آمد به او گفتم باید با 
هم حرف بزنیم این وضعیت قابل تحمل نیست 
و تو باید برگردی به خانه اما او قبول نکرد. گفت 
برنمی گردم چون تو معتاد هستی و من حاال که 

تنها زندگی می کنم حالم خیلی بهتر است. 
مرد همسرکش با گریه ادامــه داد: گفتم حتما 
ــدی. گفت عاشق نشده ام  تو عاشق کسی ش
اما حاضر نیستم پیشنهاد تو را قبول کنم. بچه 
ــازی می کرد  ــت ب ــر داش کوچکمان کمی دورت
من در یک لحظه چاقو را بیرون کشیدم و او را با 
ضربات چاقو به قتل رساندم و بعد به سمت جاده 

دویدم که ماموران من را شناسایی کردند.
قصاص	 

تکمیل  از  بعد  تلخ  همسرکشی  ــن  ای ــرونــده  پ
تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال 
شد و قاتل پس از محاکمه در شعبه 2 دادگــاه 
کیفری اســتــان تــهــران بــا توجه بــه درخــواســت 
خانواده همسرش در حالی به قصاص محکوم 

شد که قیم فرزندانش رضایت داده بودند.
10 سال بعد	 

ــه 10 ســال از مــاجــرای  ــن ک ــه ای ــا تــوجــه ب  ب
ــای دم که  ــی ایــن جنایت گذشته اســت و اول
نتوانستند  کرده بودند  قصاص  درخواست 
سهم صغیر و نوه هایشان را که گذشت کرده  
بودند، تامین کنند متهم این بار از دادگــاه 

درخواست آزادی با قرار وثیقه کرد. 
بنابه این گزارش ، قضات شعبه 2 دادگاه کیفری 
دیروز این درخواست را مورد بررسی قرار دادند او 

به زودی درباره آن تصمیم گیری می کنند.

طالق مرگبار یک زن از شوهر افیونی اشدسیسه2 زن برای گروگان گیری فامیلی
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بسيارسخت

جواب ها

تست هوشبازی ریاضی

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

نباشد.

با توجه به شکل های داده شده گزینه مناسب را 
برای جای خالی پیدا 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.

معما )1(عددیابخفن استریپ

معما)2(

معما)3(

منتخب چی شده

خفن استریپ:
نشانه گیری

هوش منطقی: جواب معما عدد 5 است. در هر شکل عدد وسط به صورت زیر به 
دست می آید:حاصل ضرب 2 عدد باال را از حاصل ضرب 2 عدد پایین کم می کنیم.

هوش منطقی

معمای دوستان کوچولو:  هیچ کدام از پسران 5 یا ۱۰ ساله نیستند، چون در 
این صورت ضربشان به »۰« ختم می شد. اگر پسران بیشتر از ۱۰ سال داشته 
باشند هم ضربشان بیش از ۳۰2۴ می شود؛ بنابراین 2 حالت وجود دارد: ۱ و 
2 و ۳ و ۴ یا ۶ و ۷ و ۸ و ۹. دسته اول اگر در هم ضرب شوند ۳۰2۴ نمی شود، 

بنابراین جواب درست ۶ و ۷ و ۸ و ۹ است.

با کمی دقت رابطه منطقی بین اعداد را در تصویر زیر 
پیدا و عدد مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.

دوستان کوچولو

چهار دوســت به نام های ناصر، محمدعلی، مجید و 
علیرضا داریم. ناصر یک سال بزرگ تر از محمدعلی 
است. محمدعلی یک سال بزرگ تر از مجید است. مجید 
یک سال بزرگ تر از علیرضاست. اگر ضرب سن آن ها در 

هم ۳۰2۴ شود این دوستان چندساله هستند؟

معمای آرایشگر ژولیده و مرتب!

روزی ناصر به شهری رفــت و قصد داشــت که به 
ــرود. در آن شهر بیشتر از دو سلمانی  سلمانی ب

وجود نداشت. 
به سراغ سلمانی اول که رفت او را بسیار ژولیده و 
نامرتب دید و پس از آن به سراغ سلمانی دوم که رفت 
او را با ظاهری بسیار آراسته یافت. سپس او تصمیم 
گرفت که به نزد سلمانی اول برود. به نظر شما چه 

دلیلی داشت؟

جوراب در شب تاریک

شبی قرار است عازم یک سفر مهم شوید که امکان 
تعویقش نیست. همین که قصد دارید سوار ماشین 
شوید، به خاطر می آورید که جوراب برنداشتید. به 
منزل باز می گردید اما همان لحظه برق می رود و باید 
در تاریکی مطلق سر کشوی لباس هایتان بروید، می 
دانید که همه جوراب هایتان مدل یکسانی دارند اما از 
بین آن ها، ۱۰ جفت جوراب سفید، ۱۰ جفت جوراب 
مشکی و ۱۰ جفت جــوراب سرمه ای داریــد و البته 
همگی درهم و بر هم هستند. مشخص کنید حداقل 
چند لنگ جوراب باید بردارید تا مطمئن شوید حداقل 

یک جفت جوراب در سفر دارید؟
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شش رقمی: 

  ۴۳2۹2۷ – ۷2۳۸5۱
۳25۷۹۶ - 2۸۶5۹۱

سه رقمی: 

  ۷2۸ – ۶۳2 – ۷۸۳
  2۴۶ – 2۴۹ – ۱5۸

۸2۴ - 2۸۴

چهار رقمی:

  ۶۳۸۱ – 5۴۶2
  ۱۸25 – 2۷۶5

۸۷25 - ۹۶۸2

پنج رقمی: 

  ۴2۳۱۸ – ۴۳25۱
  ۹25۷۳ – ۸5۱2۶
۹۶۳2۷ - ۶۸۷52
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324761985
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فضاپیمای بالدار- کشور کاسترو ۶. آدرس ترسیمی–وقت 
معین ۷. آموختنی لقمان–باد مرگ آور ۸.روزه هندو- 
دستکش چرمی ۹.ازبرونته ها–چراغ دریــایــی–  گرما 
ــر- علی الــخــصــوص- مــســاوی ۱۱.صندلی  ــذک ۱۰.م

باشکوه- پشمینه پوش–قوم کهن تاریخ ۱2. داده ورزی

  .2 ساختمان  ظاهر   - دوش  تیفوئید-   .۱ عمودی: 
ــودرو- کاغذ کپی ۳.عــدد خیتی– گروه  چشمک زن خ
خونی کمیاب-پیچیدن۴. فرایند عصب کشی 5.نسخه 
ــد  ۶.واح ــاری کننده  تکثیر شــده نقشه ساختمانی- ی
بوکس–دفاع فوتبال-مقام برنزی ۷.کلمه تنبیه – کوزه 
بزرگ–فدراسیون جهانی فوتبال ۸. اقبال-اختراعی 
از آلفرد نوبل سوئدی ۹. والیبال با پا ۱۰.خاندان–من و 
 شما-سیخونک ۱۱. جیوه– نورشناسی ۱2. بالشتک 

نان پزی- حدید-لباس رسمی اروپایی

افقی:    ۱. آسترونومی2. مکانی در مسجدالنبی- رفیع-خورشید ۳.مخفف بلکه-
 .5 ۴. عالمت جمع-دره کوهستانی-نام کوچک بالتر  تشدید فیزیکی- زوبین  

 افقی:  ۱.اســاس–فــال گوش ایستادن 2.جراحت-نخ تابیده-آغوز ۳.ماهوت 
پاک کن-صوت- خانه سنگ پشت ۴.لوکس فروشی-ماه شب چهارده 5. شامل همه- 

کلمه آرزو-گهواره۶. همه پرسی ۷. محضر ۸.یکی از دو تکه 
جامه احرام مردان- دفینه- حرف نداری ۹.کشور عجایب–
پهلوان انگور–سرگشته-  ــت   .درخـ  ۱۰ کشتی   نوعی 
۱۱. وسیله پرواز– ادراک–پرنده سعادت ۱2.ورمیشل-

عدد منفی

 عمودی : ۱. یکه بزن 2.یار سوزن- طرف- درخشش 
۳.اتحاد انگشتان– ماده بیهوشی قدیمی- برش سینمایی 
۴.حرکت غیرارادی عصبی– دسته- پایمال شده 5.لقب 
از  ۶. انجیر عرب–بهبودی  فرگوسن –محل تولید کاال 
بیماری- قاضی ورزشی ۷. ته نشست– فام- شش بازاری 
۸.روبات–معبر خون ۹. شهر مذهبی– گرو- شوخی نیست 
۱۰.یک دوره خورشیدی–کنیز - سر ۱۱. لقب روباه-دفاع 

فوتبال– ضمیر خودخواه ۱2. محل عرضه
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معمای جوراب در شب تاریک: چهار عدد. اصال مهم نیست از هر رنگ چند 
جفت داریم چون تعدادشان برابر است پس طبق اصل النه کبوتری، اگر چهار 
لنگ برداریم حتمًا دوتا از آن ها یکرنگ خواهد بود. حتی ممکن است از یک رنگ 

چهارتا برداریم که در آن صورت حتی دو جفت جوراب داریم.

تست هوش:گزینه )۱(  حرکت نقطه سیاه را در هر 
چهارخانه به صورت جداگانه بررسی کنید.

معمای آرایشگر ژولیده و مرتب: چون در آن شهر دو سلمانی بیشتر وجود 
نداشت پس مسئول سلمانی به نزد دیگری رفته تا سر او را اصالح کند بنابراین، 
چون سلمانی دوم مو هایی آراسته داشته، پس سلمانی اول مو های او را اصالح 

کرده و کار او بهتر است.

* وقتی قراره شله بدن ولی ماشینت بنزین 
جمشید وثوقیان نداره!  

ــن جــوری  * وقتی بنزین گــرونــه باید ای
مسافرکشی کنی که بصرفه.  

سیدمحمد محمدی  
* وقتی بعد چند وقت برف می بینی وذوق 
زهرا فرامرزنیا زده می شی.  

* وقتی کارت بنزین نداری ومجبوری بری 
غزاله رحمتی سرکار!  
* داری میری سفر منم با خود ببر.  
شعیب غفاری  

* اسکی سواری به سبک نوین. 
مکرمه شوشتری  

* اسکی این جوری حال میده. 
فاطمه سبزی  
* وقتی عجله دارم و دوستم میگه میای بریم 
خاطره گالب اسکی و اینم راه حل من.  
* وقتی داری میری سرکار می خوای تو این 
صالحی گرونی صرفه جویی بنزین کنی! 
* وقتی می خواهی با یک نسبت فامیلی 
بسیار بسیار دور خودت را به یک بزرگی 
خراشادیزاده مرتبط کنی!  

* وقتی ماشین تو برف گیر کرده وزنه بهش 
یعقوبی بستن تا بکس وباد نکنه!  
* وقتی  که  تاکسی  مسافرِکش، مسافرُکش 
محمدرضا صدفیان   می شود!  
* ازبد شانسی من، توی این هوا سرد کسی 
نیست منو ببینه با ماشین مدل باال دارم سر 
می خورم!   قنبرمحمدی
* به دلیل گرانی بنزین می خواهد پز بده که 
محمد صدرا قلی زاده من مایه دارم.  
* روشی برای خو گرفتن نوزادان به حال و 
اشرف بیدلی هوای رانندگی!  
* تصور کن طناب پاره بشه و راننده متوجه 
لیانا درویشی نشه !  
* تاکسی ها این جوری مسافر اضافه سوار 
ایلیا درویشی می کنن !  
* دیگه نیازی نیست راننده تاکسی ها بچه 
وثوقیان رو مهدکودک بذارن !  
* ماشین اگر باسرعت بره و یک دفعه ترمز 
آرزو ساالری منوجان بگیره چی میشه؟  
* وقتی به استادت میگی مشق بیشتر بده! 
الیاس فدیشه ای  

توضیحات: بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد 
شما می توانید تعداد اعداد مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا 
کنید. همچنین مشخص می شود که چه تعداد از آن اعداد 
 در جای درست قرار دارنــد که شما را به پاسخ نزدیک تر 
می کند. به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ 
عددی در این سطر با پاسخ یکی نیست پس در تمامی سطرها 
این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در سطرسوم 
دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به 

دست می آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.  
اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 
5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده ها بیابید؛ فقط کافی 
است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای 

مقابل پیدا کنید.

برف ندیده!
سالم و وقت بخیر. ممنون از این 
که توی این هوای سرد گرمابخش 
ــن. برخالف  ــودی ایـــن ســتــون ب
میل باطنی مون مجبور شدیم 
تعدادی از پیامک های شما رو 
کم کنیم تا موارد بهتر در صفحه 
جا بشن! بازهم از همه دوستانی 
که درست و طبق روش گفته شده 
توی مسابقه شرکت کردن سپاس 
گزاریم. تعدادی از پیامک ها رو 
که بی ربط ، بی نام یا بی مزه بودند 
هم متاسفانه طبق روال همیشه 
حذف کردیم. در ادامه چندتا از 
جمله های بانمک تر رو انتخاب 
کردیم که می تونید بخونید. توی 
صفحه فردا هم سوژه جدیدمون 
رو ببینید و در مــوردش برامون 
بنویسید. منتظر پیامک هاتون 

هستیم. خوش باشین همیشه.

بازی ریاضی:
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ادبی

 انتشار آلبوم »همیشه با تو« 
فریدون مشیری

آلبوم شعر و موسیقی »همیشه با تو«، با اشعار 
و صــدای زنــده یــاد فریدون مشیری و خوانش 
التین سوزی ضیایی، از سوی مؤسسه فرهنگی 
و هنری نت هشتم راهی بازار موسیقی شد. به 
گزارش موسیقی ایرانیان، این آلبوم در قالب ۴۴ 
فصل، از جمله »همیشه با تو«، »انسان باشیم«، 
»روی در روی سیاهی«، »آه بــاران«، »نسیمی 
ــت«،  ــد«، »دس ــداری ــار آشــتــی«، »دوســـت ب از دی
»آزادگــــی«، »شــکــوه روشــنــایــی«، »چــکــاوک«، 
ــریــن«، »غزلی در اوج«،  ــزت »جستجو«، »دالوی
»کوچه«، »مادر«، »خوش به حال غنچه های نیمه 
باز« و...ضبط و اجرا شده است که دفترچه اشعار 
و نسخه انگلیسی با صدای سوزی ضیایی ضمیمه 
آن است. موسیقی این اثر را فرشاد مشیری، نوه 

این شاعر فقید ساخته است.  

 درگذشت مترجم برگزیده 
کتاب سال

ملیحه)ملکه( محمدی، مترجم برگزیده کشور، 
ــزارش ایسنا، ایــن مترجم در  درگــذشــت. به گ
بنا  ــت.  ــف گ وداع  را  ــی  ــان ف دار  ســالــگــی   ۹۷
ــورای کتاب کــودک تا پیش از این  بر اعــام ش
درگذشت ملیحه)ملکه( محمدی اعام نشده 

بود. در معرفی این مترجم آمده است:
 ملیحه محمدی در سال ۱۳۰۱ در تهران چشم 
به جهان گشود. حقوق قضایی را در دانشگاه 
تهران دنبال کرد و پس  از آن به دریافت دکترای 
اقتصاد نایل شد. او در مــدت سه دهــه پایانی 
عمرش، ده ها کتاب در زمینه ادبیات داستانی، 

به ویژه ادبیات نوجوان، ترجمه کرد.

نامزدهای بهترین فیلم نامه 
اقتباسی مراسم اسکار

جایزه اسکار بهترین فیلم نامه اقتباسی، یکی از 
جوایز آکادمی اسکار است که هر سال به نویسنده 
فیلم نامه ای اقتباسی از منبعی دیگر، مانند رمان، 
نمایش نامه و... اهدا می شود. به گزارش ایبنا، 
اسامی نامزدهای اسکار امسال در رشته  های 
مختلف و از جمله در حوزه فیلم نامه های اقتباسی 
اعام شده است: مرد ایرلندی بر اساس رمان 
»شنیده ام خانه ها را رنگ می کنی« اثر چارلز 
برنت، خرگوش جوجو، جوکر، فقط رحمت، زنان 
کوچک بر اساس رمانی به همین نام نوشته لوییزا 

می الکات و دوپاپ.

دورهمی کتاب و صداهای آشنا
درباره 6 کتاب که توسط هنرمندان شنیدنی  شدند

نسترن کاشف-  اگر با کتاب  و کتاب خوانی قهرید، وقت آشتی است. درست است که همیشه حق با خرید و خواندن کتاب های چاپی است اما گاهی کتاب های صوتی می توانند فرصت سازهای خوبی 
باشند تا در زمانی که نمی توان به کتاب چاپی پناه برد، از آن ها استفاده کرد. خوشبختانه چند سالی است بستر ارائه کتاب های صوتی به صورت قانونی در سایت ها فراهم شده است و به راحتی می توان 
آن ها را خرید، به سرشلوغ ها هدیه داد و حتی با پخش آن در یک ساعت مشخص در خانه، دوباره خانواده را دور هم جمع  و فضا را برای رو آوردن به کتاب های چاپی فراهم کرد. برای شروع، چند کتاب را که 

گوینده آن ها از هنرمندان شناخته شده کشور هستند، معرفی کردیم تا از این کتاب ها استفاده کنید.

پیک خبر

نادر مشایخی مطرح کرد

  بلیت های به فروش نرفته
پشت پرده لغو بیشتر کنسرت ها

نادر مشایخی نوشت: ما برای تفریح، موسیقی 
درســت نمی کنیم. می خواهیم به مــردم الهام 
دهیم و بگوییم این گونه نیز می توان جهان را 
دید.   به گزارش ایسنا، این موسیقی دان و رهبر 
ارکستر در صفحه اینستاگرام خود چنین اظهار 
نظر کرد: »این یک کنسرت نیست، یک رویداد 
ــت. ایــن یک تفریح نیست، یک  شنیداری اس

مشاهده است. 
دقت در مشاهده واکنش به زمان، مسئولیتی 
کــه هنرمند دارد، ایــن اســت کــه بــا ابـــزار خود 
ــد. پــس مــا کنسل  بــه اتــفــاق واکــنــش نشان ده
نمی کنیم.« وی در گفت وگو با این خبرگزاری 
تصریح کرد:»بیشتر افرادی که کنسل می کنند، 
وانمود می کنند که به علت مسئولیت اخاقی که 
دارند، این کار را می کنند، اما واقعیت این است 
که بلیت نفروخته اند. درواقــع این افــراد سعی 
می کنند ناراحتی خود را از این موضوع، با لغو 
کنسرت شان نشان دهند. اگر می خواهند چیزی 
را تغییر دهند، باید فعالیت کنند. می خواهند 
در خانه بنشینند که چه کاری انجام دهند؟!«  
این موسیقی دان تصریح کرد: »تعطیل کردن 
فعالیت هنری چه کاری است آخر؟! کار هنرمند، 
الهام دادن به مردم است. کار آن ها این است که 
به مردم بگویند تنها نیستند. گمان می کنند با 
گذاشتن یک پیام تسلیت در اینستاگرام، عذاب 
وجدان خود را تسکین داده و می توانند به دیگر 
کارهایشان برسند. ولــی باید عــذاب وجــدان 

داشته باشند تا بتوانند بیشتر کار کنند.«

 نظر متفاوت آغداشلو درباره 

موضع گیری های  برخی هنرمندان

آیدین آغداشلو می گوید: اعتراض من به عنوان 
یــک نــقــاش، نقاشی کشیدن و بــه عــنــوان یک 
نویسنده، نوشتن است؛ که هر دو را انجام دادم 
و در حــدود مختصر، اعــام موضع کــردم. فکر 
سیاسی  موضع گیری  ایــن،  از  بیش  می کنم 
است. من برای خودم موضع گیری سیاسی قائل 
نمی شوم، به این دلیل که به تصحیح غیر مستقیم 
جهان دل بسته ام. وی در این باره به ایسنا گفت: 
برای هر هنرمندی لحظاتی فرا می رسد که دیگر 
آن هنرمند خودش را درگیر تصحیح مستقیم و 
غیرمستقیم نمی کند و بافاصله آن چیزی را که 
حس می کند، انجام می دهد. این که هنرمندی 
تصمیم بگیرد در جایی شرکت کند یا خیر یا این 
که انصراف بدهد یا سکوت کند، تصمیم خود فرد 
است و درباره درستی یا غلطی آن، تاریخ قضاوت 

خواهد کرد.

 گروه ادب و هنر - اگر از آن دسته افرادی هستید 
که به محض ورود به کتاب فروشی به سراغ قفسه 
رمان های ایرانی می روند، حتمًا متوجه شده اید 
که این روزها رمان هایی روی بورس هستند که 
تقریبًا بیشترشان را نویسنده های خانم به نگارش 
درآورده اند. اگر به این ها، نویسنده های رمان های 
عامه پسند را هم اضافه کنیم، شمار نویسنده های 
خانم سر به فلک می کشد که البته در این مطلب 
به آن ها کاری نداریم. آن چه می خوانید، مروری 
بر آثار داستانی نویسنده های خانم ایرانی است 
که در چند سال اخیر منتشر شده  و توانسته است 

مخاطبان را راضی نگه دارد.

بلقیس سلیمانی	 
یکی از مهم ترین نویسندگان سال های اخیر 
در حــوزه ادبیات داستانی، بلقیس سلیمانی 

ــان دار، همراه با دغدغه تعهد  است که آثــاری ج
اجتماعی منتشر کرده است. در سال های پیش، 
ــازی آخر بانو« و »خاله بازی« را از  رمان های »ب
سلیمانی خوانده ایم و این روزها با رمان »پیاده«، 
حسابی روی بورس است. این رمان در زمستان 
سال گذشته منتشر شد و حاال به چاپ چهارم 

رسیده است.

زهرا عبدی	 
یکی دیگر از نویسندگان گونه قصه گو و جریان 
محور در ایران، زهرا عبدی است که در رشته 
زبان و ادبیات فارسی درس خوانده و تاکنون 
سه رمان از او منتشر شده است. اولین اثر عبدی 
»روز حلزون« نام دارد و دو اثر بعدی او، یعنی 
»ناتمامی« و »تاریکی معلق روز« با استقبال 
مخاطبان مواجه شده است. »ناتمامی« به چاپ 

نهم رسیده و »تاریکی معلق روز« از فروردین 
امسال برای سومین بار تجدید چاپ شده است.

مریم حسینیان	 
از دیگر نویسنده های روی بــورِس این روزها 
می توان به مریم حسینیان که اهل مشهد هم 
هست، اشاره کرد. او و همسرش، مهدی یزدانی 
خرم از نویسندگان باانگیزه ادبیات داستانی 
هستند که آثارشان با اقبال مخاطب مواجه 
شده است. حسینیان با رمان »بهار برایم کاموا 
بیاور« در سال ۱۳8۹ گل کرد و نامزد جایزه 

بنیاد هوشنگ گلشیری هم شد.

نازنین جودت	 
فکرش را بکنید نویسنده ای که روزگاری از جن 
و روح می ترسیده است، حاال یکی از موفق ترین 
نویسنده های گونه وحشت در ایران شود! نازنین 

ــودت، نویسنده جــوان ایرانی با رمان های  ج
ترسناکش در دل مخاطبان عاقه مند جا باز 
کرده است. رمان »شوومان« از این نویسنده در 
سال ۹۳ منتشر شد و در چهارمین دوره جایزه 
افسانه ها، تندیس بهترین رمان گونه وحشت 

را به دست آورد. 

نسیم مرعشی	 
ایـــن نــویــســنــده مــتــولــد ۱۳62 و  یــکــی از 
نویسنده های دارای رکــورد در تجدید چاپ 
است. از نسیم مرعشی تاکنون دو رمان منتشر 
شده است که هر دو موفق شده اند مخاطب را 
راضی نگه دارند. »پاییز فصل آخر سال است« 
در سال ۹۳ منتشر شد و به چاپ ۴2 رسید. 
ــرس«، اثــر دیگر ایــن نویسنده هم در سال  »ه
۹6 منتشر شد و حاال برای باِر 2۴ تجدید چاپ 

شده است.

آشنایی با 5 نویسنده آثار شاخص ادبیات داستانی در دهه 90

بازاررمانایرانیدرقبضهخانمها

یک عاشقانه آرام- پیام دهکردی	 
اغلب ما، هم نادر ابراهیمی نویسنده کتاب »یک عاشقانه آرام« را 
به خوبی می شناسیم و هم پیام دهکردی را. او جزو هنرمندانی 
است که به واسطه صدای مخملی اش بارها در نقش گوینده 
و دوبلور نیز فعالیت هایی داشته است. دهکردی، کتاب های 
دیگر نادر ابراهیمی مانند »چهل نامه کوتاه به همسرم« را نیز به 
صورت کتاب صوتی خوانده است که پیشنهاد می کنیم با توجه 

به فضای احساسی داستان به راحتی از کنار آن عبور نکنید.

غزل های حافظ-کیکاووس یاکیده	 
اشعار حافظ همه شهد و شکر است. شیرینی این اشعار، زمانی 
بیشتر می شود که درست خوانده شود و با صدایی گرم و گیرا. 
کیکاووس یاکیده که بیشتر او را با بازی در سریال »هوش 
سیاه« می شناسیم، گوینده کتاب صوتی غزلیات حافظ است 
و البته دستی در شاعری و گویندگی نیز دارد. او چهار سال 
برای شنیدنی شدن این کتاب زمان گذاشته است. استفاده از 

موسیقی در میان غزلیات، این کتاب را  شنیدنی کرده است.

قصه های مجید-مهدی پاکدل	 
عکاسی تازه ترین شاخه هنری است که مهدی پاکدل به آن 
روی آورده. او طی این سال ها عاوه بر بازیگری به طور جدی 
به عنوان گوینده کتاب صوتی فعالیت داشته است. خواندن 
»قصه های مجید« هوشنگ مرادی کرمانی در سه شماره 
و »حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه« و »عشق روی 
پیاده رو« مصطفی مستور و »صد سال تنهایی« گابریل گارسیا 
مارکز گوشه ای از تاش او در زمینه تولید کتاب صوتی است.

آبنبات هل دار- میرطاهر مظلومی	 
سلسله کتاب های آبنباتی مهرداد صدقی حاوی روایت های 
شیرین و بامزه  است. میرطاهر مظلومی در میان کتاب های 
این نویسنده، کتاب »آبنبات هل دار« صدقی را که توسط یک 
کودک بجنوردی به نام محسن در همین کتاب خلق می شود، 
خوانده است. توجه به اقلیم که در این کتاب معطوف به خطه 
خراسان شمالی  است یکی از ویژگی های قابل توجه این کتاب 

محسوب می شود. 

سال بلوا- عاطفه رضوی	 
ــزو آن دســتــه از  کــتــاب»ســال بــلــوا« عــبــاس مــعــروفــی ج
پرفروش ترین  فهرست  در  اغلب  که  اســت  کتاب هایی 
کتاب های فصل قرار می گیرد. عاطفه رضوی این کتاب را 
به صورت صوتی خوانده و جالب این که همسر او، حسین 
پاکدل، نسخه صوتی کتاب معروف دیگر این نویسنده 
یعنی »سمفونی مردگان« را که آن هم همیشه در میان 
پرفروش ترین کتاب های سال حضور دارد، خوانده است.

پستچی- فریبا متخصص	 
نقش  در  بـــازی  بــا  بیشتر  را  متخصص  فریبا  فعلی  دوره  در 
»مامان«های سریال های تلویزیونی می شناسیم. او عاوه بر 
حضور جدی در تئاتر به صورت مستمر برای تولید کتاب های 
صوتی تاش کــرده  است.اکنون »پستچی« چیستا یثربی را  
پیشنهاد می کنیم. کتابی با داستانی زنانه که نویسنده اش در ابتدا 
آن را به صورت هفتگی از طریق فضای مجازی منتشر می کرد و هر 
بار با انتشار آن موج تازه ای از واکنش ها در این فضا به راه می افتاد.
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layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



ــواد نوائیان رودســـری – بارندگی های  ج
اخیر در خطه باستانی سیستان و بلوچستان، 
افزون بر گرفتاری اهالی و مصائب دردناکی که 
ذهن یک ملت را به خود مشغول کرده، خاطر 
اهالی فرهنگ را هم، بابت احتمال آسیب زدن 
سیل به میراث باستانی این منطقه پرسابقه، 
نگران کرده و آزرده است؛ این که مبادا امواج 
بی رحم سیالب، برگ های زریــن دفتر تاریخ 
سیستان را که بخشی از تاریخ سترگ ایران 
است، بشوید یا شرایطی ایجاد شود که دست 
تطاول سارقان آثار تاریخی، بر گنجینه گران قدر 
تاریخ این مرز و بوم برسد. هرچند که دیروز، 
سیدمنصور سجادی، باستان شناس باسابقه، 
در گفت وگو با ایسنا، به همه عالقه مندان به 
میراث فرهنگی ایران اطمینان داد که مناطق 
شهر  مانند  بلوچستان،  و  سیستان  باستانی 
سوخته، از هجوم سیالب مصون مانده است و به 
دلیل ارتفاع باالی مکان ساخت آن ها، احتمال 
آسیب دیدنشان ضعیف به نظر می رسد؛ اما آن 
ها که با تاریخ این خطه آشنایی دارند، غیرممکن 
است که نگران نباشند؛ آثار تاریخی این منطقه 
به قدری ناشناخته و شگفت انگیز است که هر 
عالقه مندی را به ســوی خــود جلب می کند؛ 
میراث معنوی 80 میلیون ایرانی که از 10 هزار 
سال قبل تا دوره اسالمی را در بر می گیرد. جای 
بسی تأسف است که بسیاری از مــردم کشور 
ما، از وجود بخش مهمی از این آثار تاریخی و 
شگفت و جایگاه بلند سیستان و بلوچستان در 
تاریخ ایــران، بی خبرند و همتی می خواهد تا 
ملت بزرگ و دیرینه سال ما را، با ذخایر هنگفت 
فرهنگی این استان پهناور آشنا کند. به بهانه 
آن چه این روزها در این سرزمین بزرگ و باستانی 
می گذرد، با تعدادی از آثار تاریخی این منطقه و 

جاذبه های شورانگیز آن آشنا خواهید شد.

شهر سوخته؛ حلقه اتصال شرق و غرب     
شهر سوخته، در 57 کیلومتری جنوب زابل، 
یکی از مهم ترین آثار باستانی همه دنیاست؛ 
یادگاری از پیوند تمدنی انسان ها در 10 هزار 
ســال قبل؛ شهری که بــارانــداز کــاروان هــای 
بازرگانی بود؛ شهری که می شود تبلور هنر، 
علم و سیاست 10 هزار سال پیش فالت ایران 

را در آن مشاهده کرد. نخستین چشم مصنوعی 
کشف شده تاریخ، فقط یکی از هدایای شهر 
سوخته به بشر امروز است. سرنخ فناوری های 
ــروف سفالی و بسیاری از  ــالح، ظ تولید س
ابزارهایی که تاریخ را متحول کرده، در شهر 
پنج  شهرسوخته،  احصاست.  قابل  سوخته 
هزار سال قبل از میالد، به اوج عظمت و اقتدار 
رسید؛ رود هیرمند، بسان زاینده ای پربرکت، 
اراضــی اطــراف شهر را سیراب و مردمش را 
شادمان می کرد. شهر سوخته، با استفاده 
هکتار،  طــبــیــعــی،280  ظرفیت  همین  از 
معادل 2/8 کیلومتر مربع وسعت داشــت و 
احتمااًل جمعیتی حــدود 10 هــزار نفر را در 
خود جای داده  بود. دستان زرنگار هنرمندان 
شهرسوخته، نخستین پویانمایی شناخته شده 

جهان را روی سفال خلق کرده است.

کوه رستم؛ ُاَلمپ ایران     
کوه خواجه یا اوشیدا یا رستم، تنها عارضه 
 30 ــت کــه در  ــت سیستان اس طبیعی دش
کیلومتری جنوب غربی زابل قرار داد؛ کوهی 
که در آن آثار ادیان مختلف را می توان یافت؛ 
جایگاهی که برای مسلمانان، مسیحیان و 
زرتشتیان، مقدس و قابل احترام است؛ کوهی 
نه چندان مرتفع، اما به غایت خیال انگیز؛ 
بلندپروازانه نخواهد بود اگر آن را با کوه ُاَلمپ 
یا کــوه خدایان در یونان مقایسه کنیم؛ هر 
چند که کوه مقدس یونانیان، به لحاظ سابقه 
و تمدن، باید در مقابل اوشیدای ایــران زانو 
بزند. اوشیدا در متون پارسی میانه، به معنای 
ــت؛ معنایی که بــرازنــده ایــن اثر  »ابـــدی« اس
تاریخی جاودانه است. در اطراف کوه اوشیدا، 
بناهایی از دوره هخامنشی، اشکانی، ساسانی 
و اسالمی به چشم می خورد. حتی بودایی ها 
که به واسطه دولت کوشانی، مدتی به مناطق 
داخلی ایــران تاخت و تاز می کردند نیز، در 
اوشیدا یادگاری از خود به جا گذاشته اند. 
گورهای دوره اشکانی در اوشیدا فراوان است؛ 

برخی از متون کهن تاریخ، این کوه را مدفن 
رستم، قهرمان اسطوره ای ایران می دانند. 
تاریخ  در  ــوه  ک مقدس ترین  باید  را  ایــن جــا 
کشورمان بدانیم، شاید مقدس تر از دماوند؛ 
سرزمینی رؤیایی و خاطرنواز که پیشینیان 
ما را از هر ســو، جلب می کرد و کرانه های 
فرهنگ ایرانی را به سمت شــرق، گسترش 
می داد. در اطراف کوه، بناهای خشتی زیبا و 
شگفت انگیزی وجود دارد؛ قلعه کهک کهزاد، 
قلعه چهل دختر و قلعه سرسنگ، مجموعه ای 
از کاخ های باستانی ایران را کنار هم به نمایش 
می گذارد؛ هرتسفلد، باستان شناس آلمانی 
که به خاطر کارهایش در تخت جمشید شهرت 
دارد، کوه اوشیدا را تخت جمشید خشتی 

ایران نام نهاده است.

کرکویه؛ کهن ترین آتشکده پابرجا     
استان  شرقی  بخش  در  هیرمند  شهرستان 
سیستان و بــلــوچــســتــان، مــیــزبــان یــکــی از 
کهن ترین مراکز تمدن ایرانی است؛ کرکویه، 
آتشکده ای است که متون کهن، قدمتش را 
تا دوره کیخسرو، پادشاه اساطیری ایــران، 
عقب می برند؛ اما کارشناسان را عقیده بر 
آن است که این آتشکده، در دوره اشکانی بنا 
شده و در دوره ساسانی به اوج رونق رسیده و 
تا قرن هفتم هجری و هجوم گسترده مغوالن 
به ایران، همچنان برپا بوده است. استخری، 
را  کرکویه  مسلمان،  برجسته  جغرافی دان 
دروازه سیستان به سوی هرات می داند. یاقوت 
حموی نیز، این آتشکده پرسابقه را، توصیف 

کرده و بر رونق آن و روستایی که در کنارش قرار 
گرفته، شهادت داده است. روایتی تأیید نشده 
وجود دارد که می گوید فردوسی برای یافتن 
منابع مورد نیازش هنگام سرودن شاهنامه، به 
کرکویه رفت و از بایگانی غنی آن و نیز، موبدانی 
که در آن به نگهداری متون تاریخی مشغول 
بودند، یاری گرفت. پیرامون این بنا را، آجرهای 
بزرگ و منحصر به فردی از دوره ساسانی فرا 
گرفته است که نشان از رونق معماری در خطه 

سیستان و بلوچستان دارد.

ستاره باراِن دره نگاران     
دشت  فــراخــنــای  در  بلوچستان،  قلب  در 
ــروز، اسیر سیالب کوهکن  تفتیده ای که ام
است، در کنار روستای ناهوک، 75 کیلومتری 
ــراوان، کوهی قرار دارد که شب ها در زیر  س
نور ماه، هزاران نگاره چشم نوازش، دیدگان 
آدمی را خیره  و قلب را از شوری غریب، آکنده 
ــگــاران بــزرگ ترین مجموعه  می کند؛ دره ن
ــران  ای تمام  در  سنگ نگاره  ــده  ش شناخته 
است که قدمتی 10 هزار ساله دارد؛ حتی 
و  زیبایی  تمام  با  سیمره،  سنگ نگاره های 
جذابیت، تاب برابری با دره نگاران را ندارد؛ 
ــاری از عصر پرشکوهی است  ــادگ ایــن هــا ی
که سیستان و بلوچستان، غرق در جنگل و 
بود.  باستانی  شکارچیان  بهشت  چمنزار، 
در این منطقه، می توان هزاران سنگ نگاره 
یافت که هر کدام داستان و روایتی متفاوت 
دارد و تاریخ کهن سال این سرزمین را به رخ 

دنیا می کشد. 
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سیستان؛میزبان دومین تخت جمشید ایران
استان سیستان و بلوچستان، کهن ترین آتشکده پابرجا و مقدس ترین کوه تاریخ این سرزمین را در خود جا داده است

عثمانی ها و جنگ جهانی اول 
سقوط یک امپراتوری مندرس!

رودسری – برآمدن عثمانی ها در آناتولی، سال 
678 هـ.ش رقم خورد؛ آن ها به تدریج توانستند 
با استفاده از فضای به وجود آمده در خاورمیانه، 
پس از هجوم خانمان سوز مــغــوالن، پایه های 
قــدرت خــود را بر بقایای حکومت سلجوقیان 
روم، واپسین دودمــان برجا مانده از عصر رونق 
این سلسله، استوار کنند. دیــری نگذشت که 
تیمورلنگ،  هفت ساله  و  پنج  سه،  هجوم های 
عثمانی ها را تا مرز سقوط کامل برد؛ اما آن ها 
توانستند دوباره خود را جمع و جور کنند و پس 
از تیمور، به توسعه قلمروشان بپردازند. چنین 
بود که تا پیش از تأسیس سلسله صفوی در ایران 
و اتحاد دوبــاره این کشور، عثمانی ها بر بخش 
زیادی از خاورمیانه، تسلط نظامی و سیاسی پیدا 
کرده بودند و اگر، شاه اسماعیل یکم، ایران را زیر 
پرچمی واحد، متحد نمی کرد، بیم آن می رفت که 
سرزمین ما هم به قسمتی از امپراتوری عثمانی 
تبدیل شود. عثمانی ها به ویژه در عصر سلیمان 
قانونی و سلیم، توانستند قلمرو خود را در اروپا 
نیز توسعه دهند و غرش توپ های آن ها، بالکان 
و سپس، اتریش را به لرزه انداخت و حتی، وین 
برای مدتی در محاصره نیروهای عثمانی گرفتار 
شد. با این حال، همان طور که برخی از مورخان 
معتقدند، زمینه های سقوط این امپراتوری بزرگ 
که خود را وارث خالفت عباسی می دانست، از 

دوران اوج قدرتش رقم خورد. 
نقش حرمسراها که می شد در آن ردپــای زنان 
غیرمسلمان و گاه، وابسته به ممالک توسعه طلب 
اروپایی را یافت، در این زمینه پررنگ بود. از سوی 
دیگر، عثمانی ها نتوانستند خود را با شتاب رونق 
فناوری و دانش، به ویژه علوم نظامی که در اروپا 
سرعتی عجیب به خود گرفته بود، تطبیق دهند 
و به تدریج، دیدگاه های سنتی و گاه خرافی، 
چنان در تار و پود نظام حکومتی عثمانی ها پیچید 
که نتوانستند از سیادت خود بر دریــای سیاه و 

مدیترانه به خوبی حراست کنند. 

آغاز سقوط     
طولی نکشید که دولت های اروپایی، رقابت های 
خود را به طور موقت کنار گذاشتند و در اتحادی 
راهبردی، زمینه ساز اضمحالل عثمانی شدند. 
عثمانی ها پس از انعقاد قرارداد سن استفانو با 
روس ها، در سال 1878)1257 هـ.ش(، عماًل 
تسلط خود را بر بالکان از دست دادند و متعاقب 
آن در پیمان برلین، نفوذ عثمانی در اروپا چنان 
ــوزوو، در اختیار  محدود شد که فقط منطقه ک
آن ها باقی ماند. اروپایی ها برای جلوگیری از 
اقتدار دوبــاره عثمانی که اینک مردبیمار اروپا 
نامیده می شد، کوشیدند تا مناطق تحت نفوذ 
این کشور را  در آفریقا و جنوب غربی آسیا ناامن 
کنند؛ مصر، عماًل از دوران هجوم بناپارت، به 
ــورت نیمه مستقل اداره می شد و خاندان  ص
محمدعلی پاشا، خدیوان مصر، اصــواًل تنها به 
ذکر نام سلطان عثمانی به عنوان خلیفه، بسنده 
می کردند و در هیچ زمینه دیگری به اسالمبول 
جواب پس نمی دادند؛ همین وضعیت در لیبی 
و دیگر مستملکات آفریقایی عثمانی ها برقرار 
بــود. جــزیــره ای شــدن حکومت ها در سرزمین 
عثمانی، امکان بلعیدن آن ها را توسط اروپایی ها 
فراهم کرد. به این ترتیب، در آغاز جنگ جهانی 
ــری از اقــتــدار و گسترش پیشین  اول، دیگر اث
عثمانی باقی نمانده بود؛ در همین زمان، لورنس 
عربستان با دامن زدن به شورش های اعراب علیه 
عثمانی ها، حجاز و اردن را برای حکومت عثمانی 
ناامن کرد. پیوستن سلطان عثمانی به معاهده 
دولت های محور و هم پیمانی با آلمان ها در جنگ 
جهانی اول، آخرین میخ بر تابوت امپراتوری 
مندرس عثمانی بود؛ بالفاصله با آشکار شدن 
نشانه های شکست در جبهه محور، عثمانی هم 
در گرداب سقوط افتاد و با پایان جنگ، کشور 
ترکیه، با مرزهای محدود به آناتولی، بر خاکستر 

امپراتوری بزرگ عثمانی ساخته شد. 

اسناد تاریخی

مجلس عزاداری با سخنرانی رهبر انقالب، 
شهید مطهری، شهید مفتح و دکتر شریعتی

تاسوعای به یاد ماندنی انقالبیون

تاسوعای سال 1355، مصادف با 10 دی ماه، 
برای انقالبیونی که به منظور عزاداری در منزل 
زنده یاد حاج عباس تحریریان گرد هم آمده بودند، 
روزی تاریخی و به یادماندنی بود. در این روز، 
ــادی گــرد هم آمدند تا ضمن اقامه  جمعیت زی
عزا بر خاندان عصمت و طهارت)ع(، به سخنان 
اندیشمندان مسلمانی گوش فرا دهند که صالی 
ایستادگی در برابر طاغوت را سر داده بودند؛ 
جلسه ای مهم که در آن رهبر انــقــالب، شهید 
مطهری، شهید مفتح و زنده یاد دکتر علی شریعتی 
سخنرانی  ــراد  ایـ بــه  همگی  و  داشتند  حضور 
پرداختند. نماز مغرب این جلسه به امامت رهبر 
انقالب، حضرت آیــت ا... خامنه ای برگزار شد. 
مأمور ساواک که برای پوشش اطالعاتی جلسه در 
آن حضور داشت، در گزارش خود که متن سند آن 
را مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر 

کرده، نوشته است:
ــه: 312/ شــمــاره گــزارش:  »از : 20هـــ 12 ب
25014 / 1285/ ... / منبع: شیوا/ منشأ: 
افراد سابقه دار/ موضوع: حضور مرتضی مطهری 
تحریریان:مورخه منزل  در  دیگر  نفر  چند   و 
 10 / 10 / 35 )1355( مصادف با روز تاسوعا، 
عده ای از بازرگانان و مرتضی مطهری، سید علی 
آقا خامنه ای، دکتر علی شریعتی و دکتر مفتح، 
به منظور صرف ناهار به منزل عباس تحریریان 
دعوت شده بودند. بعد از صرف ناهار و قرائت 
قرآن ]به[ وسیله آقای صبحدل، دکتر شریعتی 
اشعاری پرشور درباره امام حسین و روز عاشورا 
خواند و سپس یک نفر پیشنهاد نمود یکی از 
آقایان صحبت کنند و سید علی خامنه ای درباره 
نهضت پیامبران و مبارزه دو جمعیت »مستکبر 
مطهری  مرتضی  بعد  و  صحبت  مستضعف«  و 
در مورد کلمه توده و قیام از نظر قرآن و این که 
ــده، قیام است  ــرآن آم کلمه ای که بیشتر در ق
مطالبی عنوان و در همین مورد شواهدی ذکر 
نمود. این بحث در ساعت 1600 خاتمه پذیرفت 
محل  مفتح  دکتر  و  مطهری  مرتضی  سپس  و 

مذکور را ترک کردند.
نظریه شنبه: پس از خروج مرتضی مطهری و دکتر 
مفتح از منزل عباس تحریریان، دکتر شریعتی 
صحبت و سپس نماز مغرب و عشا ]به[ وسیله سید 
علی خامنه ای خوانده شد و در خاتمه سوره صف 

را مشارالیه تفسیر کرد.
نظریه یک شنبه: با توجه به سوابق افــراد فوق 
الذکر سخنرانی آنان مورد توجه طبقه روشنفکر 
و دانشجو بوده و به نظر می رسد با شرکت در این 
مجالس بهره برداری های الزم را نیز خواهند 
نمود. لذا مراقبت از این گونه جلسات ضروری 
می باشد. اجتماع این افراد در یک محفل قابل 
بررسی و توجه است بعید نیست فعالیت جدیدی 

را شروع نمایند.«
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

با گذشت پنج روز از  سیل ویرانگر در سیستان 
و بلوچستان و در حالی که برآورد های اولیه 
حاکی از وارد آمدن خسارت های زیادی به 
مردم  و زیر ساخت های منطقه است، روند 
کمک رسانی هم شــدت گرفته است.سیل 
بیشترین خسارت ها را در مناطقی همچون 
دلگان به جا گذاشته؛ 3000 نفر از سیالب 
نجات یافته و 2500 خانه آسیب جدی دیده 
است.همچنین در پی وقوع این سیل، ۶۱3 
کــشــاورزی  بخش  بــه  آسیب  میلیاردتومان 
خسارت  تومان  332میلیارد  و  شــده  وارد 
به بخش زیرساخت های شهری وارد شده 
است.  با این شرایط بحرانی، مردم مناطق 
سیل زده نیاز مبرم به امــداد رسانی و توزیع 
اقالم امدادی دارند چرا که از 32۷ روستای 
تحت پوشش شبکه بهداشت چابهار، ۱20 
روستا در محاصره آب و نیازمند مواد غذایی و 
بهداشتی هستند. خبرنگار ایرنا در سیستان 
و بلوچستان گزارش داده است که نبود جاده 
دسترسی مناسب، کار امدادرسانی و رساندن 
کمک های مردمی به بیش از ۱20 هزار سیل 
زده در حدود 250 تا 300 روستای چابهار 
در محدوده دشتیاری، بخش های مرکزی 
و پالن و قسمتی از بخش تلنگ قصرقند را 
مختل کرده است  و صدها کامیون و خودروی 
سبک در انتظار بازگشایی راه برای رساندن 
کمک به سیل زدگان نیازمند هستند. فقط 

یــک چشمه از خــســارت سیل به 
بخش کشاورزی همین بس که به 

گفته عبدالوهاب شهلی بر فعال 
اجتماعی در این استان ،  متاسفانه 
هم اینک چهار هزار هکتار باغ موز 
و نیز ۱0 هزار هکتار کشت خارج از 

فصل ) مثل کشت هندوانه و طالبی( 
بر اثر سیل از بین رفته است.

ــای  ــات راه هـ ــاط ــب ــد ارت 80 درصـ
شده  قطع  عشایری  و  روستایی 

است 
گزارش  خبرنگار اعزامی ایسنا به بخش سیل 
زده عورکی از توابع چابهار نشان می دهد که 
با وجود جان گرفتن امدادرسانی ها، چهار روز 
پس از وقوع سیل، هنوز جاده های دسترسی 
به این بخش بسته است، شبکه برق و آب قطع 
است و برای انتقال تجهیزات امدادرسانی از 
قایق استفاده می شود.اهالی این بخش سیل 
زده گالیه مندند چرا که معتقدند اگر ۱2 سال 
پیش پس از وقوع توفان "گنو" و خرابی هایی 
ــرای ایــن روستا  کــه بــه بــار آورد، سیل بند ب
ساخته می شد حاال سیل دار و ندارشان را با 
خودش نمی برد. به گفته خبرنگار ایسنا، آب 
از خانه های برخی روستاهای سیل زده تخلیه 
شده و سیل زدگــان با آب گل آلــود سیالب، 
لباس ها و وسایل باقی مانده زندگی شان را 
شسته و در قسمت های خشک خانه ها مستقر 
شده اند.این روستاییان از همان آب می نوشند 
و از آن جا که تعداد بچه های هر خانوار زیاد 
ــروز بیماری در میان سیل  اســت احتمال ب
زدگان در روزهای آینده بیشتر می شود. در 
همین حال علی کــرد، نماینده مــردم خاش 
با بیان این که ۸0 درصد ارتباطات راه های 
روستایی و عشایری این استان به دلیل سیل 
قطع شــده اســت، افــزود: مــردم سیل زده به 
ــد. عمق  مــواد غذایی و پوشاک احتیاج دارن
خسارت زیاد است و الزم است دولت برنامه 
خاصی برای رفع خسارت در استان سیستان و 
بلوچستان داشته باشد.نماینده خاش با بیان 
این که مردم با کمبود مواد غذایی و پوشاک 

دست و پنجه نرم می کنند، اظهار کرد: باید 
دستگاه هایی همچون بیل مکانیکی و بولدوزر 
و لودر به منطقه اعزام شود چون عمق خسارت 
زیاد است.امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز 
تاکید کرد :کمک به سیل زدگان بر هر مشغله 

دیگر ترجیح دارد.

  برپایی چند اردوگاه و ارسال کمک های 
غذایی و امدادی  

در همین حال حامد سجادی ،  معاون عملیات 
سازمان امــداد ونجات جمعیت هالل احمر 
ــاه اسکان اضطراری در  از برپایی سه اردوگ
کنارک، فنوج و قصرقند خبر داده اســت و 
این که  یک هزار و ۱۴۴ نفر از سیل زدگان 
سیستان و بلوچستان در ایــن اردوگــاه هــا 
اسکان یافتند. مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
استانداری سیستان و بلوچستان گفت: 30 
که  بلوچستان  و  سیستان  جنوب  در  محور 
به دلیل طغیان رودخانه ها و سیالب بسته 
شده بود، بازگشایی شد. ارجمندی افزود: 
 ۷۸3 بــرق  همچنین در پی سیالب اخیر، 
روستا در جنوب سیستان و بلوچستان قطع 
شــده بــود که با تــالش دستگاه های مرتبط 
اکنون شبکه برق ۴۷3 روستا وصل شده است 
و همچنین شبکه آب 2۴5 روستا نیز از مدار 

خارج شده بود که اکنون آب 53 روستا 

وصل شده است.
سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر از ارسال ۴0 ُتن مواد غذایی به 
مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان 
خبر داد.وی با اشــاره به ایــن که هم اینک 
ــای  ــن مناطق نسبت بــه روزه شــرایــط در ای
گذشته بهتر شــده اســت، گفت: هم اکنون 
شش فروند بالگرد به این مناطق اعزام شده 
است. 52۱ امدادگر و نجاتگر نیز در قالب 
۱0۴ تیم عملیاتی در حال امدادرسانی به 
هموطنان متأثر از سیل و آب گرفتگی در این 
استان هستند. مشاور معاون بهداشت در 
مدیریت کاهش خطر بالیای وزارت بهداشت، 
نیز  آخرین اقدامات وزارت بهداشت در مناطق 
سیل زده سیستان و بلوچستان را تشریح کرد 
و گفت: خوشبختانه تمهیدات الزم اندیشیده 
شده و تاکنون هیچ اپیدمی بیماری واگیر 
ناشی از سیل، در این مناطق گزارش نشده 

است.

 ۶۵ گروه جهادی در قالب ۳۵00 نفر
اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور، اهم اقدامات انجام گرفته در مناطق 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان را نیز 
تشریح کرده و گفته است: به منظور کاهش 
میزان آسیب پذیری ۴50 تیم عملیاتی در 
گــروه  پنج  و  ــده  ش تشکیل  مختلف  مناطق 
مهندسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
۶5 خــودروی تاکتیکی به کار گرفته شدند 
ــروه های  ــروه در قالب گ و هم اکنون ۶5 گ
جهادی در مجموع سه هــزار و 500 نفر به 
منطقه اعزام شدند و مشغول امداد رسانی و 

کمک به مردم آسیب دیده هستند.

ــردار سالمی: تمام امکانات سپاه به   س
مناطق سیل زده می آید 

فرمانده کل سپاه که به منظور مدیریت روند 

امدادرسانی به سیل زدگان به استان سیستان 
و بلوچستان سفر کرده است از گسیل امکانات 
و ظرفیت های سپاه برای کمک به سیل زدگان 
خبر داد و گفت: بیمارستان صحرایی پیشرفته 

امروز راه اندازی می شود.
ــروه سپاه بــا 50دستگاه  ــزود: پنج گ وی افـ
مهندسی در حال بازگشایی مسیرها و راه ها 
هستند، سه فروند بالگرد نیروی زمینی سپاه 
در حال امداد رسانی است و گروه های متعدد 

جهادی و بسیج  هم وارد عمل شده اند.
فرمانده کل سپاه در خصوص افزایش امکانات 
امداد رسانی سپاه نیز گفت: نیروی دریایی 
سپاه هم در حــال انتقال امکانات خــود به 

مناطق سیل زده هستند. 
وی  افـــزود: مــا تمام امــکــانــات استان های 
همجوار و استان های معین را به سمت منطقه 
گسیل خواهیم کرد و همه امکانات خودمان 
به کار خواهیم گرفت.همزمان فرمانده  را 
نیروی دریایی سپاه نیز در منطقه سیل زده 

حضور یافت .

جازموریان جان گرفت  
هر چند سیل، خرابی به بار می آورد و برخی 
از کارشناسان آن را بدتر از زلزله ارزیابی می 
کنند  اما سیل سیستان و بلوچستان جنبه 
های مثبتی هم دارد که یکی از آن ها،  جان 

تازه گرفتن تاالب جازموریان است.
وحید پور مــردان ، مدیرکل حفاظت محیط 
اعــالم کرده  و بلوچستان   زیست سیستان 
است: تاالب جازموریان در پی بارندگی های 
اخیر در استان و سیالبی شدن مسیرها 2۱.۷ 

میلیون مترمکعب آبگیری شد.

دستگیری دزدی که چشمانش 
انبار۷ تنی  پسته راگرفت !

توکلی- ماجرای این دستبرد هنگامی روی داد 
که سارقی طبق نقشه ای ازقبل طراحی شده  
ودرحالی که از مدت ها پیش چشمانش این انبار 
پسته را گرفته بود، دست به سرقت هفت تن پسته 
دسترنج  یک ساله روستاییان زد. به گزارش 
خبرنگارما، درپی اعالم سرقت ازیک انبار بزرگ 
پسته دریکی ازروستاهای شهرستان رفسنجان، 
بررسی موضوع ودستگیری ســارق یا سارقان 
دردستورکار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
ماموران پلیس آگاهی با بررسی دقیق صحنه 
سرقت وتحقیقات بعدی، سرنخ هایی را درباره 
عامل احتمالی انجام این سرقت به دست آوردند.

ــه تحقیقات  براساس این گــزارش،آنــان درادام
خود،هویت متهم را شناسایی وایــن ســارق را 
منتقل  انتظامی  مقر  وبه  دستگیر  درعملیاتی 
کردند.سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان 
رفسنجان با اشاره به کشف هفت تن پسته سرقتی 
از مخفیگاه این سارق گفت:این دزد به همدستی 
دو نفردیگراعتراف واقرارکرد، چشمانش این 
انبارپسته را گرفته بود! سرهنگ"محمدمهدی 
کریمی"، ارزش این محموله پسته سرقتی را چهار 
میلیارد ریال ذکر کردو علت بیشترسرقت ها رابی 

توجهی مالکان به تجهیزات ایمنی  بیان کرد.

زمین در چین یک اتوبوس 
مسافربری را بلعید

رسانه های داخلی چین از فرونشست زمین و 
ایجاد حفره عمیقی در یکی از خیابان های استان 
»چینگ های« و کشته شدن دست کم شش تن 
در این حادثه خبر دادند. به گزارش ایسنا، بنابر 
اعالم رسانه های محلی چین در این حادثه یک 
داخل  پیاده  عابر  تعدادی  و  اتوبوس  دستگاه 
حفره عمیق ایجاد شده سقوط کردند که به کشته 
شدن دست کم شش تن و مفقودی ۱0 نفر دیگر 
منجر شد. به گفته مقامات محلی با گسترش پیدا 
کردن سطح این حفره چندین نفر از جمله یک 
کودک ناپدید شده اند. همچنین ۱۶ نفر به دلیل 

مصدومیت به بیمارستان منتقل شدند.

جان باختن ۴۳ نفر بر اثر  سرما در 
پاکستان و افغانستان

با فــرا رسیدن موجی از سرما و بارندگی های 
سنگین و توفان در افغانستان و پاکستان که 
تاکنون دســت کــم ۴3 کشته بــه جــا گذاشته، 
مقامات در تالش برای پاک سازی و بازگشایی 

جاده ها و تخلیه مردم به مناطق امن تر هستند.
ــزارش ایــســنــا، بیشترین خــســارت هــا در  بــه گـ
پاکستان که تاکنون 25 قربانی داشته، به استان 
بلوچستان واقع در جنوب غربی این کشور وارد 
شده است. به گفته سرپرست مدیریت بالیای 
استان بلوچستاِن پاکستان تنها در 2۴ ساعت 
گذشته ۱۴ نفر جان باخته اند که عمدتا به دلیل 
سقوط سقف  خانه ها در بارش های سنگین برف 
بوده است. بارش برف شدید باعث بسته شدن 
بسیاری از جاده ها شده و میزان بارش در برخی 
از نقاط استان به ۱5 سانتی متر رسیده است. 
طبق اعالم مقامات خدمات اضطراری دولتی، 
بر اثر ریزش سقف  برخی خانه ها در بارندگی های 
شدید استان شرقی "پنجاب" تاکنون ۱۱ نفر 
کشته شده اند. همچنین در افغانستان تاکنون 
۱۸ نفر از جمله زنان و کودکان به علت شرایط 
وخیم آب و هوایی کشته شــده انــد. هشت نفر 
از قربانیان در والیــت جنوبی "قندهار"، هفت 
نفر از جمله پنج نفر از اعضای یک خانواده در 
والیت غربی "هرات" و سه نفر در والیت جنوبی 
"ِهلَمند" بوده اند. به گفته مقامات این کشور 
بیشتر جاده های افغانستان به دلیل بارش شدید 

برف و ترس از سقوط بهمن بسته شده اند.

بنا بر گــزارش آسوشیتدپرس، ساکنان کابل، 
به  ــوا در آن  افغانستان کــه دمـــای ه پایتخت 
منفی ۱5 درجه سانتی گراد رسیده، به دلیل 
نبوده  رانندگی  به  قــادر  بارندگی های شدید 
و بــرای جابه جایی در شهر با مشکالت زیادی 

مواجه شده اند.

خروس آدم کش!

اگر آن روزهــا لحظه ای به عاقبت دوستی های 
خیابانی و هوسرانی های زودگذر می اندیشیدم 
هیچ گاه به خاطر ارتباط با یک دختر این گونه 
شاهرگم را باد نمی کردم و سال های جوانی ام را 
به نابودی نمی کشاندم. آن قدر بعد از ماجرای قتل 
پشیمان بودم که روزی در کنار زمین های کشاورزی 
سگی را دیدم که با آرامش در حال عبور بود، در آن 
هنگام آرزو کردم ای کاش یک سگ بودم تا از ترس 

دستگیری و اعدام وحشت زده و آشفته نبودم...
این ها بخشی از اظهارات جوان 22 ساله معروف 
به »خروس« است که مهرماه سال 93 بعداز یک ماه 
فرار به اتهام قتل هم محله ای اش با صدور دستورات 
ویژه ای از سوی قاضی سیدجواد حسینی )قاضی 
ویژه قتل عمد در زمان حادثه( تحت تعقیب قرار 
گرفت و در نهایت تسلیم قانون شد. او که به خاطر 
دوستی با یک دختر ۱۶ ساله دستش به خون آلوده 
شده بود با ابراز ندامت از این حادثه تلخ گفت: یکی 
از بستگانم از طریق فضاهای مجازی با دختر ۱۸ 
ساله ای آشنا شده بود و با او قرار مالقات می گذاشت. 
پدر آن دختر ساکن یکی از کشورهای همسایه بود و 
مادرش با کارگری هزینه های زندگی آن ها را تامین 
می کرد. در این میان روزی من هم سر قرار آن دختر 
با »شهرام« به پارک رفتم. آن دختر به همراه خواهر 
کوچک ترش منتظر بود در یک لحظه با دیدن خواهر 
او تصمیم گرفتم که من هم با »هدی« دوست شوم. 
به همین دلیل شماره تلفن او را گرفتم و از آن روز به 
بعد با ارسال پیامک های عاشقانه روابط خیابانی 
ما آغاز شد و من به آن دختر دل بستم. از سوی دیگر 
مادرم منزلی در حاشیه شهر داشت که من آن جا را 
به خانه مجردی تبدیل کرده بودم و برای استعمال 
مواد مخدر به همراه دوستانم به آن جا می رفتم. 
آن خانه مجردی به پاتوق خالفکاری هایم تبدیل 
شده بود به گونه ای که بر اثر همین رفیق بازی ها و 
از حدود دو ماه قبل به مصرف مواد مخدر صنعتی 
از نوع شیشه آلوده شدم. خالصه خیلی زود تماس 
های تلفنی و پیامکی به دیدارهای حضوری انجامید 
و من چندین بار هدی را به آن خانه مجردی بردم تا با 
یکدیگر برای آینده صحبت کنیم ولی نمی دانستم 
که او و خواهرش با پسران دیگری ارتباط دارند تا این 
که روزی به طور اتفاقی متوجه شدم »هدی« با یکی از 
دوستان خودم ارتباط نزدیکی دارد. وقتی موضوع 
را با دوستم در میان گذاشتم او ماجرا را انکار کرد در 
عین حال از »میعاد« خواستم تا دور »هدی« را خط 
بکشد! چرا که من به او دل باخته بودم و نمی خواستم 
با فرد دیگری در ارتباط باشد. چند روز بعد زمانی 
که من در همان منزل مجردی مشغول استعمال 
مواد مخدر بودم »هدی« پیامکی برای من فرستاد 
تا مرا مالقات کند ولی من پاسخ دادم »االن دستم 
بند است و نمی توانم او را ببینم!« حدود دو ساعت 
بعد برای آن که »هدی« از من ناراحت نشده باشد با 
او تماس گرفتم و گفتم زمانی که به خانه خودشان 
رسید با من تماس بگیرد تا هدیه ای به او بدهم چرا 
که یک گردنبند بدلی برایش خریده بودم. آن شب 
بعد از صرف شام وقتی در کوچه هدی را دیدم رفتار 
سردی با من داشت و مدام تلفن همراهش زنگ می 
خورد! علت را که پرسیدم گفت: »یکی از دوستان 
خودت است!« آن شب افکارم به هم ریخته بود ، سوار 
موتورسیکلت شدم و سراغ خواهر »هدی« رفتم. 
به او گفتم خواهرت را نصیحت کن تا ارتباطش را با 
دوست من قطع کند. او هم قول داد که با خواهرش 
صحبت می کند! ولی هنوز به خانه نرسیده بودم که 
»هدی« پیامکی با این مضمون برایم فرستاد »برو گم 
شو! من با میعاد می روم!« با خواندن این جمله خیلی 
عصبانی شدم و در حالی که کنترلم را از دست داده 
بودم سوار بر موتورسیکلت دوباره به خیابان آمدم 
آن قدر خشمگین بودم که در جهت خالف خیابان 
حرکت می کردم. در همین هنگام ناگهان چشمم 
به هدی افتاد که در حاشیه همان خیابان کنار 
میعاد ایستاده و مشغول گفت وگو بودند. با دیدن 
این صحنه، دیگر حال خودم را نمی فهمیدم غرور 
سراسر وجودم را فراگرفته بود و رگ های گردنم باد 
می کرد. آن لحظه چهره ام از شدت خشم سرخ شده 
بود که ناخودآگاه گاز موتورسیکلت را فشردم هنوز 
چندین متر با آن ها فاصله داشتم که موتورسیکلت 
را در همان حالت روشن رها کردم و خودم پایین 
پریدم. میعاد هنوز در برابر فحاشی های من سخنی 
نگفته بود که چاقویم را بیرون کشیدم و چند ضربه 
بر پیکرش فرود آوردم که یکی از ضربه ها به صورت 
کلنگی زیر گلویش خــورد و ... اما ای کاش فقط 
یک لحظه به عاقبت این رابطه های خیابانی می 

اندیشیدم.
ماجرای واقعی براساس یک پرونده قضایی

تالش برای ارتباط با صدها روستای محاصره شده در 
سردار سالمی  : تمام امکانات سپاه به مناطق سیل زده می آید

سیــل

خبر مرتبط

راه های ۳8 روستای سیل زده جنوب کرمان ؛  همچنان مسدود

توکلی- راه های دسترسی 3۶۶ روستای 
سیل زده در جنوب کرمان بازگشایی شد.

  مــدیــرکــل مــدیــریــت بــحــران اســتــانــداری 
کرمان درباره آخرین وضع  وقوع سیالب در  
جنوب استان  گفت: بر اثر سیالب اخیر راه 
ارتباطی بیش از ۴00 روستا قطع شد که 
با تالش های انجام شده راه های دسترسی 
3۶۶ روستای سیل زده در جنوب کرمان 
بازگشایی شد اما امکان ارتباط3۸ روستا به 
علت کوهستانی   وسخت گذار بودن و مقدار 
زیاد روان آب ها فراهم نشده است. سعیدی 
افزود:همه راه های ارتباطی در شهرستان 
سیل زده رودبـــار جنوب بازگشایی شده 
اما در قلعه گنج  دسترسی به سه  روستای 
سیل زده قطع است ودر صورت نیاز  در این 

روستاها امداد هوایی انجام می شود.وی 
خاطر نشان کرد: شهرستان های رودبار 
جنوب ،قلعه گنج ومنوجان در جنوب استان 

کرمان درگیر مشکالت سیالب هستند.  
ــداد رســانــی در مناطق سیل زده 	   امـ

ادامه دارد
 به گفته استاندار کرمان شرایط در مناطق 
سیل زده استان کرمان تحت کنترل است 
و امدادرسانی به سیل زدگان ادامه دارد.  
حجت االســالم و المسلمین مروی تولیت 
آستان قدس رضوی نیزدر سفر به  کرمان 
در خصوص کمک به سیل زدگــان استان 
سیستان و بلوچستان و کرمان  گفت: کمک 
به مردم این مناطق را وظیفه خود می دانیم و 

در حد امکانات  کمک می کنیم .

 سرنوشت هولناک زن یاسوجی

 او زنده زنده یخ می زد!
یک بانوی عشایری که در ارتفاعات بهمئی گرفتار شده بود به کمک 
امــدادگــران جمعیت هالل احمر شهرستان بهمئی از مرگ حتمی 
نجات یافت.به گزارش رکنا ، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: با همکاری امدادگران جمعیت هالل احمر 
شهرستان بهمئی بانوی ۴0 ساله عشایر در ارتفاعات کوه ماغر بهمئی از 
مرگ حتمی نجات یافت. امان ا... جهان بین افزود: با مراجعه حضوری 
ساکنان محلی به جمعیت هالل احمر شهرستان بهمئی خبری مبنی بر 
بیماری بانوی ۴0 ساله عشایری ساکن در ارتفاعات ماغر گزارش شد. او 
بیان کرد: با توجه به کوهستانی بودن منطقه و بارش سنگین برف، امکان 
انتقال این زن به مراکز درمانی وجود نداشت. جهان بین اضافه کرد: به 
این منظور تیمی از نجاتگران پست زمستانه با یک دستگاه آمبوالنس به 
منطقه کوهستانی ماغر در ۱5 کیلومتری شهرستان اعزام شد. او با اشاره 
به این که تیم امدادی پس از پنج کیلومتر پیاده روی در ارتفاعات برفگیر 
خود را به فرد بیمار رساندند، افزود: نجاتگران پس از انجام اقدامات پیش 
بیمارستانی مصدوم را با همکاری اهالی منطقه به پایین ارتفاعات انتقال 
دادند. جهان بین با اشاره به گرفتار شدن سه نفر دیگر در منطقه برفگیر 
طسوج چرام هم گفت: تیم امداد و نجات چرام پس از پنج ساعت عملیات 
نفس گیر در منطقه صعب العبور این افراد را نیز نجات دادند. او افزود: این 
افراد پس از ارائه خدمات اولیه و جلوگیری از سرمازدگی در پایگاه امداد و 

نجات شهید تقی نژاد جوخانه مرخص شدند.

 معاون اجتماعی راهور:

مرگ روزانه ۴۵ تا ۵۵ نفر در تصادف
۱00 نفر ویلچرنشین می شوند

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، تعداد 
بانوان ایرانی دارای گواهی نامه را هفت میلیون نفر اعالم 
کرد و گفت: 9.5 درصد بانوان در تصادفات مقصر هستند. 
سرهنگ عین ا... جهانی دیروز سه شنبه 2۴ دی ماه در برنامه 
ویژه طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک که در باشگاه میالد کرج 
برگزار شد، با اشاره به پیشینه اجرای طرح همیاران پلیس در 
کشور اظهار کرد: این طرح از ۱0 سال پیش تا کنون در کشور 
در حال اجراست و تا کنون ۱0 میلیون نفر در این طرح شرکت 
کرده اند. وی با اشاره به وضعیت تصادفات جاده ای در کشور 
توضیح داد: تصادفات جاده ای سومین عامل مرگ و میر در 
کشور  است. وی با اشاره به افزایش ۱52 درصدی خودروها 
از سال ۸5 تا 9۷ اظهار کرد:  در این بازه زمانی تعداد موتور 
سیکلت هم ۱20 درصد رشد داشته است. معاون اجتماعی 
و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا در بخش دیگری با اشاره 
به این که روزانه در کشور ۴5 تا 55 نفر در تصادفات جاده ای 
جان خود را از دست می دهند، گفت: حدود هزار نفر نیز 
مجروح می شوند که ۱0 درصد آن ها ویلچری می شوند. 
سرهنگ جهانی با اشاره به آمار تصادفات جاده ای گفت: تا 
۱2 درصد کشته های تصادفات جاده ای را کودکان تشکیل 
می دهند. این مسئول با بیان این که بیش از نیمی از افرادی 

که دچار تصادفات جاده ای می شوند در صحنه تصادف جان 
خود را از دست می دهند، تصریح کرد: حدود 5۱ درصد 
افراد در صحنه تصادفات، حدود ۷ درصد در مسیر و ۴۱ 
درصد در بیمارستان ها فوت می کنند. وی اضافه کرد:  برای 
کاهش آمار فوتی ها باید وضعیت زیرساخت های شبکه 
درمان و اورژانــس کشور را تقویت کنیم. معاون اجتماعی 
و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان این که ساالنه ۷ 
درصد تولید ناخالص ملی در تصادفات از بین می رود، افزود: 
۷0 درصد تصادفات جــاده ای به دلیل خطاهای انسانی 
به وقوع می پیوندد. سرهنگ جهانی تعداد بانوان ایرانی 
دارای گواهی نامه را هفت میلیون نفر اعالم کرد و افزود: 
9.5 درصد بانوان در تصادفات مقصر هستند. وی ادامه 
داد: سال گذشته ۸3 عابر پیاده در استان البرز جان خود را 
از دست داده اند این آمار ، امسال به ۴۷ کشته رسیده است. 
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: 
نخستین عامل تصادفات در کشور بی توجهی به جلوست، 
۱0 درصد تصادفات نیز به دلیل تغییر مسیر است. سرهنگ 
جهانی افــزود: ۸0 درصد تصادفات به دلیل چهار عامل 
سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، خستگی و خواب آلودگی 

و همچنین بی توجهی به جلوست. 



اقتصاد چهار  شنبه ۲۵  دی  ۱398 ۱۴
۱9 جمادی االول  ۱۴۴۱.شماره ۲۰۲9۴

 
شاخص

بازده ۱۲ درصدی بورس در ۴ روز 
ــروز شاخص بــورس پس از دو روز توفانی،   دی
آرام تر رشد کرد و با 3 هزار و 874 واحد افزایش 
به 395 هزار و 912 واحد رسید تا بازده آن تنها 
در 4 روز معادل 12 درصد شود  افزایش عرضه ها 
در تمام نمادهای بورسی پس از ثبت رشد بیش 
از 10 درصــدی این نماگر بورسی در سه روز 
ابتدایی هفته اصلی ترین دلیل تکرارنشدن  روند 
پرشتاب صعودی ا ست. این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که در برخی نمادها با محوریت تجدید 
ارزیابی موج تقاضا را همچنان پرقدرت نشان 

می دهد. 

بازار خبر

جوابیه
نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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در حالی که برخی گزارش ها از کسر شدن بیش 
از انــدازه سهمیه بنزین پس از استفاده از کارت 
سوخت حکایت داشت، شرکت پخش فراورده 
های نفتی، ضمن تایید این گزارش ها، توضیحاتی 
درباره دالیل این فرایند ارائه داد و اعالم کرد در 
صورت به موقع برداشتن کارت از کارت خوان 

پمپ بنزین، سهمیه اضافه ای کسر نمی شود.
به گزارش ایرنا، همزمان با سهمیه بندی بنزین،  
صاحبان خــودروهــا با مراجعه به جایگاه های 
 ســوخــت اعـــالم مــی کــردنــد کــه سهمیه بنزین
  آن ها در هر بار سوخت گیری بیش از 2 لیتر کم 
ــر سبب شــد تــا تــصــور کم  مــی شـــود. همین ام
فروشی جایگاه ها تقویت شود و متهم اول این 
موضوع کارگران جایگاه های سوخت باشند. 
ــورت  ــی هــایــی ص ــررس الــبــتــه در ایـــن زمــیــنــه ب
گرفت که نشان می داد،  جایگاه های سوخت 
ــا همچنان کــم شدن  ــد، ام ــدارن کــم فــروشــی ن
ــت. بعد از  ــه داش سهمیه از کــارت سوخت ادام
ــراورده های ــ ــود کــه شرکت ملی پخش ف  آن ب
نفتی اعالم کرد دلیل فرار سهمیه های بنزین 
از کارت سوخت، رعایت نکردن سوخت گیری 
صحیح است،زیرا افراد پیش از پایان روند سوخت 
گیری،  کارت را از کارت خوان خارج می کنند و به 
این صورت یک تا 4 لیتر سهمیه از کارت سوخت 
آن ها حذف می شود. با این حال، شایعات مطرح 
شده در فضای مجازی، هم اینک شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی را بر آن داشته تا با صدور 
اطالعیه ای درباره این موضوع شفاف سازی کند.

 میزان سوخت گیری به صورت پیمانه ای	 
 از کارت کسر می شود

طبق گــزارش ایسنا، این شرکت اطالعیه ای 
منتشر کرده و در آن عملکرد سامانه هوشمند 
سوخت هنگام سوخت گیری توضیح داده شده  
است.بر این اساس سامانه هوشمند سوخت به 
گونه ای طراحی شده است که با وارد کردن کارت 
در کارت خوان و مشخص شدن مقدار سهمیه، 
ابتدا 3.99 لیتر )که در این سیستم، یک پیمانه 
تعریف شده اســت(، از سهمیه کسر می شود. 

پس از آن، سوخت گیری آغاز می شود تا این که 
پیمانه اول به اتمام برسد. سپس، با گذرکردن 
میزان سوخت گیری از سقف پیمانه اول، مجدد 
 3.99 لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و با ادامه 
سوخت گیری این فرایند به صورت پیمانه ای تا 

انتهای سوخت گیری تکرار خواهد شد.

 دلیل غیب شدن »تا حدود ۴ لیتر«	 
 از کارت ها و راهکار جبران آن

 ایــن اطالعیه، دلیل کسر شــدن تــا 4 لیتر از
کارت های سوخت، همزمان با بیرون کشیدن 
کارت سوخت از کارت خوان در حین سوخت 
گیری را نیز به همان موضوع پیمانه ای کسر 
ــدن ذخــیــره کـــارت ســوخــت نسبت داده و  ش
می افزاید: اگر در حین سوخت گیری کارت 
از کــارت خــوان بیرون کشیده شــود، مقداری 
که باقی مانده پیمانه 3.99 لیتری اســت، از 
ــرای مثال  سهمیه آن کــارت کسر می شود. )ب
ــرده اســت و  ــرد، 2 لیتر سوخت گیری ک اگــر ف
ــارت را بیرون بکشد 1.99 لیتر بیشتر از  ک
سهمیه آن کــارت کم می شود(. اما اگر همان 
ــارت، دوبــاره وارد همان کــارت خــوان شود،  ک
سهمیه ای که بیشتر از لیتراژ برداشت  شده 
ــارت برگردانده  ــت، به ک ــازل کم شــده اس از ن
ــراورده های  ــ  مــی شــود.شــرکــت ملی پخش ف
ــرده اســـت که  نفتی در عین حـــال تاکید کـ
درصورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت 

ــوان جایگاه، سوخت گیری قطع  ــارت خ  از ک
می شود و لیتراژ مذکور از سهمیه کسر می شود، 
لیکن صرفًا به اندازه لیتراژ سوخت گیری شده، 

هزینه محاسبه خواهد شد.

چگونه بنزین بزنیم تا مقدار اضافه از کارت 	 
کسر نشود؟

در اطالعیه شرکت ملی پخش، مجدد بر نحوه 
صحیح سوخت گیری با کارت هوشمند سوخت 
تاکید شده است. بر این اساس، متقاضی سوخت 
ابتدا باید کارت سوخت را داخل کارت خوان قرار 
دهد، رمز آن را وارد کند، نازل را بردارد و سوخت 
گیری را آغاز کند اما پس از اتمام سوخت گیری، 
وی باید قبل از هر اقدامی، ابتدا نازل را به درستی 
ــد. سپس با مشاهده  ــرار ده ــود، ق سرجای خ

پیام »کارت را بردارید« کارت سوخت خود را از 
 کارت خوان خارج کند. این اطالعیه می افزاید: 
»هموطنان عزیز توجه کنند که از برداشتن کارت 
سوخت از کارت خوان قبل از قرار دادن نازل در 

جای خود، باید جدًا خودداری کنند«.

سخنگوی شرکت پخش: محاسبه ای الزم 	 
نیست، فقط صحیح بنزین بزنید

برخی پخش،  ملی  شرکت  اطالعیه  از   پــس 
ــاره به فرایند فنی کسر مقدار   رسانه ها با اش
سوخت از کارت ها، این گونه اعالم کردند که 
برای کسر نشدن اضافه بنزین از کارت سوخت، 
شهروندان به هنگام سوخت گیری باید محاسبه 
کنند که مثاًل برای دریافت حدود 20 لیتر بنزین، 
چه میزان باید بنزین بزنند تابنزین اضافه از 
کــارت سوخت آن ها کسر نشود . با این حال، 
»کاهی« سخنگوی شرکت نفت، در گفت وگو با 
جام جم آنالین، این گمانه ها را رد و تاکید کرد:هیچ 
لزومی ندارد شهروندان در هنگام سوخت گیری 
محاسبه ای انجام دهند . اصال قرار نیست کسی 
 کاری انجام دهد . این اشتباهی است که از سوی
 شبکه های اجتماعی هم به آن دامن زده می شود .
 وی افزود :  تنها کاری که یک شهروند الزم است 
انجام بدهد این است که در زمان پخش شدن 
پیام »لطفا کارت خود را بردارید« سریع اقدام به 
برداشتن کارت خود کند تا هیچ مشکلی پیش 

نیاید و بنزین از روی کارت کسر نشود.

پاسخ ایران خودرو به گزارش ۲ هفته پیش 
 خراسان درباره دور زدن فرمول صمت 

برای کاهش قیمت خودرو 

ایران خودرو: دستگاه های نظارتی 
 به موضوع ثبت نام خودرو 
از طریق روبات ورود کنند 

ایران خودرو به گزارش روزنامه خراسان در تاریخ 
10 دی ماه امسال گزارشی با عنوان »دور زدن 
فرمول صمت برای کاهش قیمت خورو با روبات« 
واکنش نشان داد و جوابیه ای ارسال کرد که متن 

کامل آن به شرح زیر است:
1 – شرکت ایران خودرو با هماهنگی نهادها و 
سازمان های نظارتی مربوط و گرفتن مجوزهای 
الزم، به فروش فوری خودرو با قیمت تنظیم بازار 
که پایین تر از قیمت حاشیه بازار است اقدام کرد 
که خوشبختانه با استمرار این نوع فروش و عرضه 
خودرو به بازار و افزایش ورود نقدینگی به شرکت 
و راه افتادن چرخه تولید خودرو، تعداد دفعات 
عرضه خودرو نیز زیاد شد و بدین ترتیب بخشی از 

نیاز مصرف کنندگان تامین شده است.
ــن شــرکــت، بــا اعــمــال مــحــدودیــت هــا و   2 – ای
کنترل هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه، الزام 
داشتن گواهی نامه رانندگی و نداشتن ثبت 
نام طی 18 ماه گذشته و ... سعی در رساندن 

خودروها به دست مصرف کننده واقعی دارد.
نامه ســازمــان حمایت  آیین  به  با استناد   – 3
مکانیزم  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف 
تعیین قیمت در تعهدات پیش فروش براساس 
قیمت مصوب زمان تحویل مندرج در قرارداد 
)با استناد به بند 13 آیین نامه اجــرای قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو( فی 
مابین با مشتری است. بنابراین محاسبه مبلغ 
زمــان  مصوب  قیمت  بــراســاس  التفاوت  مابه 
تحویل در قراردادهای پیش فروش امری قانونی 
است و شرکت ایران خودرو به هیچ وجه تاکنون 
قیمت حاشیه بازار را مبنای محاسبات خود در 
قراردادهای پیش فروش قرار نداده و نخواهد 

داد.
4 – با توجه به تخصیص تنها 20 درصد تولید 
ــوری )تقریبا روزانـــه 400  ــروش ف روزانـــه به ف
دستگاه( وصف متقاضیان خودرو، ظرفیت ثبت 
نام در مدت زمان بسیار کوتاهی تکمیل می شود 
و این در حالی است که بارها ظرفیت فروش 
پنج هزار دستگاه در کمتر از یک ساعت به اتمام 
رسیده است. البته ظرفیت و تعداد خودروها در 
شرایط فروش مختلف مشخص است و مستندات 
آن نیز در شرکت موجود است و این ظرفیت ها 
 چه در فروش های فوری و چه در پیش فروش ها
 کامال با هماهنگی نهادهای نظارتی و پس از 
 ثبت در سامانه و گرفتن مجوزهای الزم تبیین

 می شود و به فروش می رسد.
5 – هم اکنون سامانه ثبت نام محصوالت ایران 
خودرو به درستی در حال انجام فرایند ثبت نام 
 بوده و تمامی افرادی که موفق به ثبت نام شده اند
 از همین مسیر اقــدام کرده اند. همچنین این 
شرکت با هدف تسهیل فرایند ثبت نام و ایجاد 
فرصت های برابر برای ثبت نام و جلوگیری از 
ورود افراد سودجو به سایت به تعریف طرح ها و 
پروژه های بهبود مانند طرح ایجاد نام کاربری 
و رمز عبور برای ورود به سایت و ثبت نام اقدام 

کرده است.
۶ – موضوع سوءاستفاده های احتمالی )روبات 
ــران خــودرو  و ...( مربوط به خــارج از شرکت ای
است. احتماالت مذکور همگی در بستر اینترنت 
بــوده و در ایــن خصوص سازمان هــای نظارتی 
باید ورود کنند تا ریشه چنین مشکالتی برچیده 
شود. شرکت ایران خودرو نیز از جدیدترین نرم 
افزارهای امنیتی مانند برنامه کپچا در سایت 
فروش خود استفاده کرده است و تمام تالش خود 
را برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده هایی 
انجام خواهد داد بنابراین این شرکت از همکاری 
نهادها و سازمان هایی که تخصصی در این زمینه 

دارند نیز مانند پلیس فتا و ... استقبال می کند.
7 – یکی از دالیلی که مردم به سرمایه گذاری در 
صنعت خودرو روی آورده اند، حفظ ارزش پول 
و دارایــی های نقدی است. کمتر بودن میزان 
سود در دیگر موسسات و بنگاه ها نظیر بانک ها، 
سکه و مسکوکات، ارز و مسکن باعث شده است 
مردم برای مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول 
خود، به سرمایه گذاری در صنعت خودرو روی 
آورند به عبارتی طبیعی است که مردم به دنبال 
حفظ ارزش پول خود هستند و با این هدف به 
موسسات  دیگر  از  که  هستند  بنگاهی   دنبال 
ســودده تر باشد و همین موضوع باعث داغ تر 
شدن بازار خودرو و در نتیجه افزایش اختالف 

قیمت کارخانه و بازار شده است.
8 – امیدواریم با متعادل شدن شرایط تولید و 
بازگشت آرامش به بازار، شرایطی را تجربه کنیم 
که در آن هیچ کدام از متقاضیان محترم در صف 
انتظار نمانند و متناسب با شرایط خود بتوانند 
خریدی آسان و بدون دغدغه را تجربه کنند. باید 
گفت که همین حداقل فروش فوری، از ایجاد جو 
روانی و شایعه سازی فرصت طلبان و سودجویان 
کاذب  و  کنترل  غیرقابل  افزایش  همچنین  و 
قیمت خودرو در ماه های پایانی سال جلوگیری 

کرده است.

تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان یارانه معیشتی تا 3۰ دی 

طرح  مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی 
نــام  ثــبــت  حــمــایــت معیشتی گــفــت: مهلت 
متقاضیان دریافت کمک حمایت معیشتی تا 30 
دی ماه تمدید شد.  حسین میرزایی در گفت وگو 
با مهر، از تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان کمک 
معیشتی خبر داد و افزود: براساس اعالم قبل تا 
امروز مهلت اعتراض وجود داشت اما این مهلت 
تمدید شد. وی گفت: افــرادی که در فهرست 
یارانه بگیران نیستند و متقاضی دریافت کمک 
حمایت معیشتی هستند می توانند تا 30 دی 
ماه برای ثبت درخواست خود به سایت حمایت 
hemayet.ir مراجعه کنند. میرزایی اظهار 
کرد: افرادی که قباًل )آذر ماه( اعتراض خود را 
در سامانه حمایت ثبت کرده اند برای مشاهده 
نتایج درخواست خود تا 30 دی به پایگاه حمایت 

مراجعه و با وارد کردن اطالعات خود نتیجه 
را مشاهده  کنند. سخنگوی ستاد شناسایی 
مشموالن طرح حمایتی معیشتی تاکید کرد: 
همچنین از روز گذشته امکان مشاهده اعتراض 
برای افرادی که در آذر ماه در سایت ثبت نام کرده 
بودند فراهم شده است و این افراد می توانند 
مجدد درخواست بازبینی بدهند مشروط بر 
این که در سامانه به آن ها اعالم می شود که در 
 صورت درخواست بازبینی مجدد اطالعات شان
 در اختیار سیستم بانکی و مالیاتی کشور قرار 
می گیرد. وی گفت: همچنین افرادی که طی 
هفته گذشته با مراجعه به سامانه درخواست 
بازبینی داده بودند می توانند اعتراض خود 
را لغو کنند و این امکان نیز در سامانه ایجاد 

شده است.

بازگشت معافیت فیلم سازها از مالیات بر ارزش افزوده 
به کمیسیون اقتصادی  

محمد اکبری - نمایندگان مجلس ضمن 
بررسی الیحه مالیات بر ارزش افــزوده،  با 
تعیین موارد معافیت برخی کاالها و خدمات 
ــت مــالــیــات و عـــوارض بررسی  ــرداخ از پ
ــواردی چون معافیت مالیاتی تبلیغات  م
درنشریات و فیلم ســازی را به کمیسیون 
اقتصادی ارجاع دادند. به گزارش خراسان 
ایــن مـــوارد ارجــاعــی شامل  شمش طال، 
انــواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی 
دارای پشتوانه صددرصد طال، تبلیغات در 
روزنامه ها و نشریات، خدمات نویسندگی، 
کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم )اعم از 
سینما و تلویزیون( و تئاتر، خدمات فیلم 
برداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال، 

صــدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری 
دارای مجوز از بورس اوراق بهادار، خدمات 
واسپاری )لیزینگ( اشخاص دارای مجوز 
فعالیت از بانک مرکزی، خدمات اقامتی 
هــتــل هــای ســه ســتــاره و پایین تر و دیگر 
مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث 
یا  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
اتحادیه های مربوط اســت. بحث دربــاره 
مالیات بر ارزش افزوده از تبلیغات روزنامه 
ها در شرایطی مطرح است که روزنامه ها به 
دلیل گرانی شدید کاغذ در دو سال اخیر با 
مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند 

و باید این مسئله مدنظر مجلس قرار گیرد.

دردسرهای بنزینی مضرب ۳/۹۹! 
اطالعیه شرکت ملی پخش درباره دلیل کسر سهمیه از کارت های سوخت 

رئیس اتحادیه امالک: مخالفتم با 
مالیات بر عایدی مسکن اشتباه بود

فارس- رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره 
به این که اشتباه ما این بود که تصور می کردیم 
مالیات بر عایدی مسکن به ضرر این بخش است، 
گفت: مالیات بر عایدی مسکن قطعا کمک حال 
بخش مسکن خواهد بود و اشتباه ما این بود که از 
ابتدا با مالیات بر عایدی مخالف بودیم. خسروی 
با اشاره به این که قطعا مالیات بر عایدی مسکن 
موجب کاستن التهاب بازار مسکن خواهد شد، 
اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه سال هاست 
 که در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته اجرا

ــود  و باعث شــده تا از ورود واسطه ها و  می ش
سوداگران به بازار مسکن جلوگیری شود.

پیش بینی ثبات قیمت تخم مرغ به 
رغم رشد 20 درصدی مصرف

مهر- رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران، با اشاره به افزایش 20 درصدی 
مصرف تخم مرغ در کشور گفت: با توجه به شرایط 
تولید، پیش بینی افزایش قیمت این محصول 
را نداریم. نبی پور میانگین قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ را در مــرغــداری7800 تومان اعالم 
کرد و گفت: هم اکنون میزان صادرات بسیار کم 
است و عمده آن نیز به مقصد افغانستان انجام 

می شود.

دالر روی مرز کانال ۱2 هزار تومان
مهر- دیروز قیمت هر اسکناس دالر آمریکا، برای 
خرید 12900 تومان و بــرای فــروش 13 هزار 
تومان اعالم شد. بر این اساس قیمت هر اسکناس 
دالر آمریکا برای فروش نسبت به روز گذشته، 20 

تومان کاهش یافت.

بازار متشکل در راه بازگشایی
تسنیم- با ابــالغ بانک مرکزی، سقف خرید و 
ــازار متشکل معامالت ارز  فــروش نقدی ارز در ب
ایران از 10 هزار دالر به 50 هزار یورو یا معادل آن به 
 دیگر ارزها تغییر یافت. این بازار هنوز به طور رسمی

 راه اندازی نشده است، اما به نظر می رسد با این 
رویــداد اخیر، در مسیر راه انــدازی قریب الوقوع 

قرار دارد.

احتمال افزایش مبلغ وام مسکن یکم
ایسنا- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد 
افزایش سقف تسهیالت پس انداز مسکن یکم از 
سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه 

شده است و منتظر اعالم نتیجه هستیم. 

توافق نامه صلح تجاری آمریکا و چین امروز امضا می شود 

توافق تجاری که پایان دهنده بزرگ ترین جنگ 
تجاری دنیا خواهد بود روز چهارشنبه )امــروز( 
در آمریکا امضا می شود.به گزارش ایبنا، مراسم 
امضای توافق روز چهارشنبه در کاخ سفید با 
حضور ترامپ و لیو هــی، معاون نخست وزیر 
چین برگزار می شود. پیشتر اعالم شده بود که 
چین موافقت کرده 200 میلیارد دالر کاالهای 

کشاورزی و تولیدی و انرژی و خدمات را در مدت 
دو سال آینده خریداری کند. حاال در جزئیات 
جدیدی که از این توافق منتشر شده، شرایط به  
گونه ای است که چین متعهد می شود کاالهای 
تولیدی آمریکا به ارزش حدود 200 میلیارد دالر را 
خریداری کند. چین در مرحله اول معامله تجاری 
متعهد می شود که طی  دو سال، کاالهای چهار 

عرصه صنعتی و دیگر بخش های اقتصادی آمریکا 
به ارزش حدود 200 میلیارد دالر را خریداری 
کند. با تقسیم بندی این مبلغ، 75 میلیارد دالر 
سهم بخش صنعتی و 50 میلیارد دالر سهم بخش 
انرژی و 40 میلیارد دالر سهم بخش کشاورزی 
آمریکا خواهد شد. چین مجبور خواهد شد طی 
دو سال آینده 35 تا 40 میلیارد دالر دیگر صرف 

خدمات کند. قرار است مرحله اول معامله تجاری 
آمریکا و چین در هفته جاری به امضا برسد. بدین 
منظور معاون نخست وزیر شورای دولتی چین 
وارد واشنگتن شده است. دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا گفته بود که ایاالت متحده بالفاصله 
مذاکرات خود را در بــاره مرحله دوم معامالت 

تجاری با چین آغاز خواهد کرد.

وفور برندهای خارجی لوازم خانگی در بازار به رغم گذشت ۱8 ماه ازممنوعیت واردات 

2 ترفند کره ای ها برای بقا در بازار لوازم خانگی 
در شرایطی که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است، 
اما برندهای کره ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران، 
نه تنها به فعالیت زیرزمینی رو آورده اند؛ بلکه از هیچ ابزاری 
هم برای استمرار فروش خود صرف نظر نمی کنند. به گزارش 
مهر در این زمینه، حدود 18 ماه از ممنوعیت واردات گروه 
کاالیی لوازم خانگی به کشور می گذرد و عالوه بر این، بیش 
از یک سال است که همکاری رسمی برندهای کره ای با بازار 
لوازم خانگی و تولیدات مشترک با برخی تولیدکنندگان 
ایرانی متوقف شده است، اما بنا بر مستندات و همچنین 
اظهارات برخی از مقامات صنفی، خیل عظیمی از کاالهای 
موجود در بازار بدون هیچ محدودیتی به نام برندهای کره ای 

عرضه می شود.

موجودی برندهای کره ای در بازار، قاچاق محرز هستند!	 
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لــوازم خانگی 
با اشــاره به دو برند ال جی و سامسونگ گفته اســت: »هم 
اینک مــوجــودی سامسونگ در ایـــران تنها تــعــدادی پنل 

تلویزیون است بنابراین قاعدتًا نباید یخچال و ماشین لباس 
شویی از این برند در بازار وجود داشته باشد. همچنین بر 
اســاس اعــالم جی پالس، که یک برند ایرانی اســت،  هیچ 
ارتباطی بین این شرکت و برند ال جی وجود ندارد؛ بنابراین 
می توان با قاطعیت گفت کاالهایی که به اسم ال جی در بازار 
لوازم خانگی عرضه می شود، به شکل رسمی و قانونی وارد 

کشور نشده است.«

ترفندهای کره ای ها برای باقی ماندن در بازار ایران	 
از ترفندهای مختلف این برندها  در این شرایط، خبرها 
برای بقا در بازار پرسود ایران و از طریق فعالیت غیر قانونی 
و زیرزمینی خبر می دهند. گزارش مهر حاکی از آن است 
که به تازگی، دفتر هماهنگی تهران یکی از معروف ترین 
شرکت های کره ای در نامه ای به نمایندگی های خود اعالم 
کرده است که تمام هزینه های مربوط به نصب تابلوی ال جی 
بر َسر َدِر نمایندگی های این برند از جمله عوارض شهرداری 
را از تاریخ 10 دی ماه تا پایان امسال بر عهده خواهد گرفت. 

ــالم ایــن شرکت، درصـــورت تمایل  ــاس اع همچنین بر اس
نمایندگی ها به حفظ تابلوی ال جی، امکان پرداخت این 
ــت. این  هزینه ها بــرای ســال آینده نیز وجــود خواهد داش
گزارش همچنین به استفاده فروشندگان محصوالت قاچاق 
از زیرساخت های حاکمیتی نظیر درگاه های بانکی اشاره 
دارد. یک نمونه آن، شناسایی 274 سایت فروش کاالی 
قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که چندی 
پیش اعالم و اشاره شد محصوالت قاچاق برای تبادالت مالی 
خود از درگاه های رسمی بانک مرکزی نیز استفاده می کنند.
ثقفی، مدیر عامل یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده 
لوازم خانگی داخلی نیز گفته است: » هم اکنون سایت های 
فروش دیجیتال مربوط به بانه که فروش آنالین دارند و پیامک 
هم به مشتری ارسال می کنند عماًل کاالی قاچاق به فروش 
می رسانند، حتی این کاالها توسط برخی شرکت ها بیمه 
هم می شوند. این جای سوال است که چگونه این سایت ها 
با وجود فروش محرز کاالی قاچاق دارای درگاه پرداخت 

الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟«

کمیسیون تلفیق مصوبه خود درباره 
مالیات خودروهای لوکس را اصالح 

کرد 

خودروهای باالی ۷00 میلیون 
مشمول مالیات می شود 

کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه قبلی خود در 
خصوص دریافت مالیات از خودروهای لوکس 
را تغییر داد. به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه 
جدید کمیسیون تلفیق بودجه 1399، انواع 
خودروهای سواری و وانتهای دو کابین با ارزش 
دهم   2 مشمول  بــاال  تومان به  میلیون   700
درصد مالیات خواهند بود. در مصوبه قبلی این 
کمیسیون آمده بود، انواع خودروهای سواری و 
وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با 
ارزش یک میلیارد تومان و بیشتر بر اساس ارزش 

روز خودرو مشمول مالیات بر دارایی است.

خبر

    اگر چه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی دلیل طراحی سامانه هوشمند سوخت به صورت یاد 
شده را »جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن کارت در حین سوخت گیری« ذکر کرده، اما 
باز معلوم نیست چرا سامانه به این صورت طراحی شده است؟ به عنوان یک فرضیه، ممکن است 
موضوع، به غیر برخط بودن سامانه سوخت و امکان عملیات تقلب مربوط باشد. در عین حال هر 
چه که هست، به نظر می رسد ایجاد مالحظات این چنینی برای یک فرایند بسیار پرتکرار در جایگاه 
های سوخت کشور، می تواند نارضایتی تدریجی از سامانه سوخت را رقم بزند و شاید بهتر باشد با یک 
برنامه زمان بندی، این رویه اصالح شود. عالوه بر این اطالع رسانی دیرهنگام در این باره نیز باعث 
شده تا به دلیل اشکال در نحوه سوخت گیری بخشی از سهمیه مردم بسوزد. اشکالی که غیرقابل 

توجیه است و با اطالع رسانی به موقع می شد جلوی وقوع آن را گرفت.

منطق مبهم مکانیزم پیمانه ای کارت سوخت



،صمدی

چهار  شنبه ۲۵  دی  1398 
1۵ترحیم و تسلیت19 جمادی االول  1۴۴1.شماره ۲۰۲9۴ پذیرش تلفنی:37۰1۰ -  37۰۰9999 پذیرش آگهی های ترحیم و  تسلیت: 

www.37010.ir :پذیرش اینترنتی
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ابتکار- ایــن روزنــامــه در گــزارشــی از رویکرد  •
اصالح طلبان بعد از بررسی صالحیت  کاندیداها با 
تیتر »اصالحات دوباره در بن بست انتخابات«  نوشت: 
قرار بود در شرایطی که اعتماد عمومی آسیب دیده و 
دچار ریزش شده است، نهادهای تاثیرگذار به بهبود 
این وضعیت کمک کنند. در حوزه انتخابات انتظار 
می رفت نهادهایی که بررسی صالحیت ها را برعهده 
دارند، مالیم تر دراین باره رفتار کنند و اجازه بدهند 

همه سالیق در انتخابات حضور داشته باشند.
کیهان -  نشریه آمریکایی آتالنتیک با نگرانی از  •

پیامدهای ترور فرمانده سپاه قدس ایران نوشت: 
این ترور فراتر از یک جنایت بود، عامالن این ترور به 
عاقبت آن فکر نکرده اند. ما واقعًا نمی دانیم چگونه 
درباره جنگ با ایران فکر کنیم، چه رسد به این که به 

پیروزی در آن بیندیشیم.
دنیای اقتصاد- این روزنامه در تیتر یک خود طی  •

گزارشی باتیتر »ارتفاع تورم در 31 استان« نوشت: 
اختالف ارتفاع تورم در بهترین و بدترین استان، به 
13 درصد رسیده است. براساس گــزارش مرکز 
آمار، نرخ تورم 12ماهه در استان ایالم معادل 48.6 
درصد در آذر بوده که باالترین عدد در بین استان های 
کشور است. تعقیب کنندگان نزدیک این استان، 
لرستان و خراسان جنوبی هستند. از آن سو، کمترین 
ارتفاع تورم در فارس و قم ثبت شده است. در این 
استان ها نرخ تورم میانگین در بازه 35 درصد قرار 
دارد. نکته ای که وجود دارد این که همچنان نرخ 
تورم 12 ماهه گروه خوراکی ها در سطح باالیی قرار 
دارد. در همه استان ها به جز زنجان، تورم خوراکی ها 

باالی 50 درصد بوده است.
نود  • نهایی  اسالمی - نامزدهای  جمهوری 

درحالی  اسکار  سینمایی  جوایز  دوره  دومین  و 
معرفی شدند که یکی از غایبان اصلی آن، »رابرت 
دنیرو« بازیگر فیلم سینمایی »مرد ایرلندی« است. 
رابرت دنیرو که به اقدامات ترامپ معترض و علنًا او 
را فاسد خطاب کرده است، در توئیتی نوشته بود: 
»رئیس جمهور ما می خواهد جنگی را با ایران شروع 
کند، زیرا او مسلمًا توانایی مذاکره را ندارد! او بسیار 
ضعیف و ناکارآمد است... بنابراین فکر می کند تنها 
راهی که برای انتخاب مجدد و ماندن در پست ریاست 

جمهوری دارد، جنگ با ایران است.«

تابناک نوشت: »استیو بنن«، مشاور پیشین  •
دونالد ترامپ در یادداشتی از ارتباط استیضاح 
ترامپ با ترور شهید سلیمانی نوشت و تاکید کرد: 
هفته گذشته، وال استریت ژورنال گزارش داد: 
»رئیس جمهور به همکارانش گفته برای مقابله 
با ژنرال سلیمانی از سوی سناتور های جمهوری 
ــرادی که  خــواه تحت فشار قــرار گرفته اســت، اف
ترامپ به آنان به عنوان حامیانی مهم در محاکمه 
آینده استیضاح سنا نگاه می کند.« بی شک، برای 
ترامپ قرار دادن منافع سیاسی باالتر از منافع 
امنیت ملی بود و او باید به این سوال پاسخ دهد که 

دقیقا چرا فرمان این حمله را صادر کرده است؟
آنــا نوشت: محسن هاشمی رئیس شــورای  •

شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت استعفای 
خانم ها آروین و خداکرمی دو عضو شورای شهر 
تهران گفت: بحث سنگینی در این حوزه مطرح 
شد و اعضای شورا توانستند نظر خود را به قبول 
دو عضو شورای شهر برسانند و شرایط حساس را 
برای آن ها تبیین کنند و دو عضو شورای شهر که 

قصد استعفا داشتند نیز نظر اعضا را پذیرفتند.
تابناک نوشت: احمد توکلی رئیس هیئت  •

مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای 
به آیت ا... سّید ابراهیم رئیسی خواستار پیگرد 
قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان 
به دالیل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد 

صالحیت شده اند.
ــرداده که  • ــبـ ــت: رویـــتـــرز خـ ــوش ــوز ن ــی ــورن ن

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در اجالس 
»مجمع جهانی اقــتــصــاد« کــه هفته آیــنــده در 

»داووس« برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد. 
ــال توقیف  • ــب ــه دن ــت: ب ــوش عــصــر ایــــران ن

سایت»انتخاب«،انجمن صنفی روزنامه نگاران 
استان تهران در اطالعیه ای این اقدام را نافی 

امنیت حرفه ای دانست.

ــی، پــس از 20 ماه  ــای  ســه کشور اروپ
وعـــده هــای بــی نتیجه و شعارهای 
سیاسی بدون هیچ اقدام عملی برای 
حفظ برجام و تامین شــدن نیازهای 
ایران از توافق هسته ای، روزگذشته با 
گستاخی رسما فرایند حل اختالف را 
که به »مکانیسم ماشه« معروف است، 
فعال کردند. آلمان، انگلیس و فرانسه 
درحالی روز گذشته در بیانیه ای از فعال 
شدن مکانیسم حل اختالف خبردادند 
که از اردیبهشت 97 تا کنون که آمریکا 
از برجام خارج شد ده ها بار وعده ایجاد 
مکانیسمی بــرای منتفع شدن ایران 
از مزایای برجام را داده بودند، اما به 
این وعده خود عمل نکرده اند. در این 
مــدت، کشورمان 12 ماه به اروپایی 
ها وقــت داد و سپس طی پنج گــام از 
اردیبهشت 98 تا کنون برخی تعهدات 
خود در برجام را طبق بندهای همین 
توافق با هدف ایجاد توازن در تعهدات 
در حال اجرای آن، کاهش داده است.

ــزارش اسپوتنیک در ایــن بیانیه  به گ
بدون اشاره به بی عملی اروپایی ها در 
حفظ برجام، آمــده اســت: »با توجه به 
اقدامات ایــران، هیچ انتخاب دیگری 
نداشتیم، برای ثبت نگرانی هایمان 
و این که ایــران به تعهداتش در برجام 
پایبند نیست به کمیسیون مشترک 
رجــوع می کنیم.« بنا بر گزارشی که 
رویترز در همین زمینه منتشر کرده 
است سه کشور اروپایی مدعی شده اند 
که این قدم به معنای پیوستن به »کارزار 
فشار حداکثری آمریکا« نیست.  یکی از 
دیپلمات های اروپایی در این زمینه به 
رویترز گفت: »هدف ما این نیست که 
تحریم ها را برگردانیم بلکه می خواهیم 

اختالف های خود را از طریق مکانیسم 
ایجاد شده در این توافق حل کنیم.«

مکانیسم ماشه چیست؟	 
گفتنی است، مکانیسم حل اختالف 
پیش بینی شــده در بندهای  36 و 
37 برجام )مکانیسم ماشه( لزوما به 
معنای بازگشت تحریم ها نیست و  این 
گونه است که اگر یکی از طرف های 
برجام به ایــن جمع بندی برسد که 
طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در 
این توافق پایبند نیست، می تواند به 
ــران،  ای کمیسیون مشترک )شامل 
روسیه، چین، آلمان، فرانسه، انگلیس 
و اتحادیه اروپــا( شکایت کند. پیشتر 
آمریکا نیز جزو این کمیسیون بود اما 
با خروج این کشور از توافق هسته ای 
در اردیبهشت 97، عمال از کمیسیون 
ــارج شــد. تصمیم  مشترک برجام خ
گیری در ایــن کمیسیون به صورت 
ــرای  اجــمــاعــی و شــامــل مــراحــلــی ب
رسیدگی اســت و به صــورت خالصه 
اگر ظرف 35 روز، شکایت آن گونه که 
شاکی می خواهد حل نشودو  شاکی 
معتقد باشد که موضوع، مصداق »عدم 
پایبندی اساسی« به برجام است، آن 

گاه شاکی می تواند موضوع فیصله 
نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا 
جزئی اجــرای تعهداتش وفق برجام 
قلمداد یا به شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد ابالغ کند که معتقد است 
ــداق »عـــدم پایبندی  ــص ــوع م ــوض م
اساسی« به شمار مــی آیــد.« شــورای 
ــاره  امنیت 30 روز وقــت دارد تا درب
استمرار تعلیق تحریم ها یا بازگرداندن 
ــادر کند. شــورای  ــا قطعنامه ص آن ه
امنیت باید قطعنامه ای بــرای تداوم 
لغو تحریم ها به رای بگذارد. در واقع با 
این مکانیسم، برای حفظ برجام نباید 
هیچ یک از اعضای دایم شورای امنیت، 
قطعنامه تــازه را وتو کند. اگر پس از 
ارائــه شکایت از عدم اجــرای تعهدات 
ایــران از سوی دیگر اعضا به شورای 
امنیت، چنین قطعنامه ای ظرف 30 
روز تصویب نشود، مفاد قطعنامه های 
سابق شــورای امنیت که به بازگشت 
ایران به ذیل فصل هفتم منشور سازمان 
ملل منجر می شود، بار دیگر اعمال 
خواهد شد.با ایــن حــال به گــزارش 
فارس »جوزپ بورل« مسئول سیاست 
ــا در واکنش به  خارجی اتحادیه اروپ
فعال شدن مکانیسم حل اختالف در 

برجام تاکید کرد: با توجه به تنش های 
خطرناک فعلی در خاورمیانه، حفظ 
برجام از هر زمانی بیشتر اهمیت دارد. 
وی افزود: من به عنوان هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک، بر فرایند مکانیسم 

حل اختالف نظارت خواهم کرد.

موسوی: اقدام 3 کشور اروپایی 	 
کامال انفعالی و از موضع ضعف است

همزمان به گزارش ایسنا، سیدعباس 
خارجه  وزارت  سخنگوی  مــوســوی 
ــاره بیانیه ســه کشور  کشورمان دربـ
اروپایی گفت: اقدام سه کشور اروپایی 
ــدام کامال انفعالی و از موضع  یک اق
ــزود:  ضعف به شمار می رود. وی اف
فرایند حل و فصل اختالفات در برجام 
را جمهوری اسالمی ایران از یک سال 
و اندی پیش  با ارسال نامه های رسمی 
از سوی وزیر امور خارجه کشورمان به 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام آغاز کرده بنابراین نه به لحاظ 
فرایندی و نه به لحاظ عملی اتفاق 
جدیدی نیفتاده است. موسوی تاکید 
کرد: چنان چه اروپایی ها – که در بیانیه 
خود مدعی هستند این اقدام را با حسن 
نیت و با هدف حفظ برجام صورت داده 
اند- به جای تالش برای ایفای تعهدات 
خود و بهره مند کردن ایران از آثار لغو 
تحریم ها وفق پیوست 2 برجام، به تداوم 
مسیر وادادگــی در برابر آمریکا ادامه 
دهند  یا بخواهند از فرایند حل و فصل 
اختالفات در کمیسیون مشترک برجام 
سوءاستفاده کنند، باید خود را برای 
پذیرش تبعات آن نیز آمــاده کنند که 
این تبعات قبال به آنان از طرق مقتضی 

گوشزد شده است.

دست اروپا روی ماشه گستاخی 
تروئیکای اروپایی که 20 ماه برای حفظ برجام هیچ کاری نکرده ، به سراغ مکانیسم ماشه رفته است 

نیویورک تایمز: 3۰ ثانیه قبل از اصابت موشک 
سیگنال هواپیمای اوکراینی متوقف شده بود 

در حالی که ایــن روزهــا بحث، اظهار 
ــاره  نقش  نظر و حتی گمانه هایی درب
عاملی ثانویه در ایجاد تشخیص غلط از 
سوی اپراتور پدافندی ایران در شلیک 
به هواپیمای مسافربری اوکراینی داغ 
اســت و به طــور مکرر از نقش جمینگ 
یا جنگ الکترونیک و ارســال سیگنال 
شبیه سازی شده  سخن به میان می آید، 
نیویورک تایمز در گزارشی از این حادثه 
به نکته ای اشاره کرده است که نیازمند 

دقت و توجه است.
ایــن روزنــامــه می نویسد: هواپیما در 
فاصله 3 دقیقه تا ارتفاع 8 هزار پایی 
اوج می گیرد که  تا این لحظه ترانس 
پاندر درست عمل می کند  اما بررسی  
اطــالعــات پـــرواز و جزئیات رهگیری 
هواپیمای مذکور نشان می دهد که این 
سیستم لحظاتی قبل از ساعت 6:15  
از کار می افتد. ما دلیلش را نمی دانیم 
اما می دانیم هواپیما به پرواز خود ادامه 
داده و در فاصله زمانی 30 ثانیه ای  

موشکی به آن اثابت کرده است.
ــان  ــرق، ای ــش ــزارش م ــ ــه گ همچنین ب
پتچنیک، سخنگوی مؤسسه رهگیری 
خطوط پــروازی فالیت رادار 24 که به 
صــورت شبانه روزی موقعیت مکانی و 
جزئیات پرواز هواپیماهای مسافری در 
سراسر جهان را به صورت زنده ارائه می 
دهد و از جمله معتبرترین مؤسسات در 
این زمینه است، درباره این سیگنال ها 
گفت: هواپیماهای تجاری و مسافربری، 
خود را از طریق مخابره دایمی سیگنال 
ــای فرودگاهی و  شناسایی به رادارهـ
سامانه های پدافندی معرفی می کنند 
که این سیگنال از طریق یک دستگاه به 

نام ترانس پاندر که در هواپیما نصب شده 
است  به صورت دایم مخابره می شود. 
جان کاکس، خلبان و کارشناس سوانح 
سیفتی  مؤسسه  مدیرعامل  و  هوایی 
آپریتینگ سیستمز نیز دراین باره توضیح 
داد: »نرم افزار سامانه پدافندی تور از 
رادار برای تشخیص عینی یک هواپیما 
و همچنین از سیگنال ترنس پاندر برای 
شناسایی هواپیماها، پرنده ها و اهداف 
احتمالی استفاده می کند.« با این حال 
اطالعات  دقیق  بررسی های  از  پیش 
اطالعات  دیگر  و  هواپیما  سیاه  جعبه  
فنی مرتبط با آن، در کنار بررسی  دقیق 
اطالعات ثبت شده رادار سامانه پدافند 
هوایی و موشک، هر نوع اظهار نظر تنها 
یک ادعا محسوب می شود و نمی توان 
درباره آن به صورت قطعی قضاوت کرد.

نخست وزیر کانادا: سقوط 	 
هواپیمای اوکراینی نتیجه تنش در 

منطقه است
همچنین به گزارش فارس، نخست وزیر 
کانادا، تنش زایی اخیر آمریکا با ایران 
اوکراینی  هواپیمای  سقوط  عامل  را 
اتباع کانادایی در آن  و کشته شــدن 

بیان کرد.
»جاستین تــرودو« در مصاحبه با شبکه 
»گلوبال نشنال« گفت: اگر تنشی بین 
آمریکا و ایران نبود، اگر به تازگی تشدید 
آن  ــی داد،  ــم ن رخ  منطقه  در  تنش ها 
کانادایی ها اکنون کنار خانواده هایشان 
در منزل بودند.وی همچنین اظهار کرد، 
با رئیس جمهور آمریکا دربــاره حوادث 
اخیر صحبت کرده و خواستار کاهش 

تنش ها شده است.



 بررسی رشد مجتمع های تجاری بزرگ در کالن شهرها از جنبه  جامعه شناختی و اقتصادی 
به بهانه این که 4 برابر میانگین جهانی واحد صنفی داریم

الههتوانا|روزنامهنگار

»مال «ها مهمانان جدید کالن شهرهای ایران در سال های اخیر هستند که تب ساخت شان هم هر روز باالتر می رود؛ 
مجتمع های تجاری بزرگی که امکان خرید، تفریح و وقت گذرانی را یک جا فراهم می کنند. این تعریِف یک جمله ای، 
مال ها را ضروری و کاربردی جلوه می دهد اما قضیه به این سادگی نیست؛ وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مجتمع های تجارِی تازه آن قدر متنوع و پیچیده است که هنوز اتفاق نظری سر خوب یا بد بودن شان ایجاد نشده  است. 
موافقان، معتقدند مال ها جاِن تازه ای به اقتصاد معیوب ما می بخشند، سطح رفاه را باال می برند و گردشگر جلب می کنند. مخالف ها 
مبهم بودن منابع مالی بعضی از این مجتمع های تجاری را زیر سوال می برند و دامن زدن به مصرف گرایی و فاصله اجتماعی را عوارض 
ناگزیر رشد آن ها می دانند. در همین راستا، رئیس اتاق اصناف تهران به تازگی گفته که بیش از نیمی از مال های تهران اضافی اند و بر 
اساس گزارش وزارت صنعت، به طور میانگین در دنیا به ازای هر ١٠٠ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد اما در ایران به ازای هر ٢۵ تا 
٢٨ خانواده یک واحد صنفی داریم و اقتصاد ایران کشش این حجم از مراکز خرید را ندارد. این به آن معناست که در ایران تقریبا چهار 
برابر میانگین جهانی فروشگاه و مغازه وجود دارد.)منبع این خبر: تجارت نیوز(. بنا به اهمیت این مسئله و با توجه به افزایِش مدام تعداد 
مال ها، در پرونده امروز با دو کارشناس اجتماعی و اقتصادی گفت وگو کرده ایم که از جنبه های متفاوتی ماجرا را بررسی کرده  و به نتایج 

کم وبیش متناقضی رسیده اند. این پرونده قرار است به ما در درک پدیده تازه مال سازی و به متولیان شهر در تصمیم گیری کمک کند.
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  بشقاب غذایتان 
را رنگین کمانی کنید

آنتوسیانین میوه و سبزی های بنفش رنگ به 
 كنترل دیابت، كاهش كلسترول، التهاب 

و حفظ عملكرد مغز، كمك می كند

شخصیت شناسی از روی گل 
موردعالقه

آی پد رونالدو را جدی بگیرید
خبرساز شدن استفاده »رونالدو«، ستاره ثروتمند 

 یوونتوس از آی پد ٢۵ دالری قدیمی اش 
چه درسی برای ما دارد؟

فرفره| قصه تصویری »یکدلی 
و رفاقت« برای کودکان
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 یادداشت شفاهی یک جامعه شناس درباره مزایای مال ها 
برای شهر و شهروندان

 مجتمع های تجاری 
محرک رشد اقتصادی

دکتر »احمدرضا اصغرپور ماسوله«، عضو هیئت علمی 
گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی، ویژگی های 

مثبتی برای مجتمع های تجاری بزرگ قائل است 
و در همین باره، نکاتی را مطرح می کند.

اگر این مجتمع های تجاری کاالهای لوکس بفروشند، 
ممکن است نابرابری اجتماعی به چشم بیاید اما قاعده 

بازار اجازه این کار را به آن ها نمی دهد. وقتی عموم 
مــردم قــدرت خرید کاالهای لوکس را نداشته  باشند، 

فروش شان بی معنی است چون درآمدی در پی نخواهد داشت. 
اگر به مجتمع های تجاری شهر دقت کنید هم متوجه خواهید شد که بیشترشان کاالهای 
مناسب برای طبقه متوسط را می فروشند. از طرف دیگر، ساخت وساز از مهم ترین بخش های 
اقتصاد ایران است. طبق این اصل، حتی اگر مال ها در شرایط فعلی بازاری نداشته  باشند، به 
امید آینده و ارزش  افزوده ای که ملک پیدا خواهد کرد، ساخت وسازشان ادامه پیدا می کند. 
درباره تأثیر اجتماعی این مجتمع های تجاری، اگر از جنبه نقد سرمایه داری نگاه کنیم، 
مال ها نوعی سبک زندگی خاص و مصرف گرایی را ترویج می کنند اما از سوی دیگر نوعی 
تفریحگاه هم هستند و سطح ارائه خدمات شان احتماال از فروشگاه های کوچک شهر باالتر 
است؛ از این جنبه می توانند محرک تولید و رونق اقتصادی باشند. همان طور که گفتم این 
مجتمع ها، حداقل در شهر مشهد، به عموم مردم خدمات می دهند؛ هر خانواده ای که یک 
ماشین معمولی داشته  باشد، می تواند با هزینه ای اندک وارد مال شود، قدم بزند، چیزی 
بخورد و سینما برود البته ممکن است نتواند خیلی از کاالها را بخرد ولی خب توی خیابان 
هم یک خودروی یک میلیاردی از کنارش رد می شود که تواِن خریدنش را ندارد یا خانه هایی 
را می بیند که هیچ وقت پولش به آن ها نمی رسد. گرچه معتقدم نباید به نابرابری دامن زد 
ولی بخشی  از این احساس، به  واسطه زندگی در شهرهای بزرگ، طبیعی و ملموس است. 
درباره منابع مالی مال ها هم حرف وحدیث هایی شنیده می شود. من هم معتقدم اگر از 
بودجه عمومی ساخته می شوند، غلط است ولی این ها عموما خصوصی هستند. به این 
نکته توجه داشته  باشید که در بدترین شرایط رکود، خیلی وقت ها بخش ساخت وساز به 
داد اقتصاد ایران رسیده  است چون مردم به آن اعتماد دارند و سرمایه شان را در این بخش 
می گذارند. بنابراین صرِف ساخت وساز در این مقیاس می تواند محرک رشد اقتصادی شهر 
باشد. غیر از این، مال ها ظرفیتی برای پرداختن به امور فرهنگی هم دارند که در شهر نمود 
چندانی ندارد؛ مثل فضاهای گفت وگو و مطالعه و ترویج کتاب خوانی. مجتمع های تجاری 
بزرگ، همچنین از لحاظ گردشگری جزو امکانات و نقاط قوت شهرها به شمار می آیند. 
مال ها گرچه اولین جاذبه گردشگری در شهرهای ایران نیستند ولی می توانند گردشگر ها 
را به اقامت طوالنی تر و درنتیجه هزینه کردن در ایران تشویق کنند. به نظرم نگاه مان به این 
پدیده نباید صفر و صدی باشد. اگر می خواهیم مال  سازی را نقد کنیم، معماری آن هاست که 
مسئله قابل تأملی است؛ در مال ها عناصر تاریخی و فرهنگی شهرهای ما رعایت نمی شوند و 

هیچ فرقی با مال های فرهنگ های دیگر ندارند.

گفت وگو با یک اقتصاددان درباره سود و زیان های جمعی مجتمع های تجاری

پوسته ای از توسعه 
دکتر »مهدی فیضی«، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی 

معتقد است، خوب و بد مجتمع های تجاری را منفعت جمعی 
تعیین می کند. در ادامه سوال هایی در همین باره از 

وی کرده ایم که خواهید خواند.
  قبل از این که درباره آثار مثبت و منفی مال ها 
صحبت کنیم، می خواهم بدانم استانداردی در 
دنیا وجود دارد که تناسب بین تعداد مجتمع های 
تجاری و مساحت و جمعیت شهرها را تعیین کند؟

تا جایی که من می دانم قاعده ای وجود نــدارد که 
برمبنای آن بتوان مشخص کرد در هر شهری، از هر 

صنف و تخصصی چه تعداد بنگاه باید مشغول کار باشد. 
قاعده کلی و معروف »دست نامرئی« می گوید به بنگاه هایی 

که دنبال منفعت شخصی خودشان هستند اجازه بدهید، کار کنند. 
اگر تعدادشان از حد بهینه اجتماعی  بیشتر شود، سودشان کم خواهد 
بود و برای شان توجیهی نخواهد داشت. این دخالت نکردن البته در 
همه موارد جواب گو نیست؛ مثال درباره بانک، دولت مرکزی یا محلی 
نمی تواند اجازه بدهد هرکس دلش خواست بانک تأسیس کند اما 

به طور کلی برای تصمیم گیری بررسی موردبه  مورد الزم است.
ــازار و پاساژ، افزایش    مشخصا در شهر مشهد با این تعداد ب

روزبه روز مال ها توجیه عقالنی و اقتصادی دارد؟
معموال فرض می شود که صاحب سرمایه بــرای سرمایه اش خیلی 
دلسوزتر اســت تا متولی شهر یا کشور امــا ایــن نافی دخالت از باال 
نیست. دولت محلی به معنی شهرداری حتما باید بر مال سازی نظارت 
از منظر اقتصادی بلکه از جنبه محیط زیستی،  اما نه  داشته باشد 
اجتماعی و معماری. اگر این مداخله وجود نداشته باشد، حمل ونقل 
پاک و فضای سبز با مشکل مواجه می شود و درعوض اتوبان و برج ساخته 
خواهدشد. یکی از مشکالتی که در کالن شهرها وجود دارد، این است 
که شهرداری هاچون محلی برای درآمد پایدار ندارند به آسان تر و بدترین 
منبع درآمدزایی یعنی شهرفروشی روی آورده اند؛ آسمان شهر و زمینی 
که باید به منابع عمومی اختصاص پیداکند، به مال ساز و برج ساز فروخته 
می شود. این اتفاق از دید صنف های وابسته به مجتمع های تجاری، 
سودآور است ولی از منظر رفاه عمومی قابل دفاع نیست و شهرداری 

هم طبیعتا باید متولی رفاه عمومی شهروندان باشد.
    دقیقا. برج ها چه مسکونی و چه تجاری بخشی از سهم زمین 
و آسمان را به نفع اقلیت و به هزینه اکثریت می گیرند. دربرابر 
این انتقاد، می گویند مال ها برای طبقه خاصی ساخته نمی شوند 
اما می دانیم طبقه متوسط و پایین جامعه، نه تنها از آن ها بهره ای 
نمی برند بلکه فاصله بیشتری بین خودشان و مخاطبان مال ها 

احساس می کنند. 
بحث مهمی که در ایران خیلی کم به آن پرداخته شده، مسئله »ادراک 

نابرابری« است که با نابرابری فرق دارد. آن چه رفتار مردم 
را تعیین می کند، ادراک آن هاست از این که درمقایسه با 
باالترین طبقات اجتماعی چقدر فقیرند و این که فاصله 

بین شان چقدر سخت قابل پر شدن است. مجتمع های تجاری 
بزرگ، این احساس نابرابری را در طبقات پایین تشدید می کنند. 

از طرف دیگر نمی شود مال  سازی را کال منع کرد چون آزادی های 
فردی را زیر سوال می برد. در مجموع تصمیم حساس و ظریفی است 

که باید تعادل در آن به نفع حداکثر شدن رفاه اجتماعی شهروندان 
رعایت شود.

  یکی از ادعاهای طرفداران مال ها، کمک این مجتمع ها به رونق 
اقتصادی است. این ادعا چقدر درست است؟ 

سوال سختی است چون من شواهد دقیقی ندیدم که 
به نفع یا علیه این گزاره باشد. بعضی کاالها وقتی در 
سطوح باال تولید شوند، هزینه های تولیدشان کاهش 
پیدا می کند و سودآوری بنگاه و رفاه اجتماعی بیشتر 
می شود اما یکی از نقدهای وارد به مال ها این است 
که دست کم در صنف پوشاک، معموال کاالهای شان 
تولید ایران نیست بنابراین نه تنها به جی دی پی )تولید 
ناخالص داخلی( کمکی نمی کنند که چه بسا به دلیل 

افزایش واردات، آن را کاهش هم می دهند.
    ظاهر شیک و مجلل مال ها جنبه ای است که سازندگان 
این مجتمع ها و عده ای از مردم بر سر آن توافق دارند؛ به اعتقاد 
این گروه، بلندمرتبه سازی و برندفروشی ما را شبیه کشورهای 

توسعه یافته می کند و اتفاق خوشایندی است.
نگاه گــردشــگــری و گـــذرا بــه جهان، 
می بیند  ــال  م در  را  توسعه یافتگی 
درحالی که برج های تجاری و مسکونی 
در شاخص های جهانی توسعه یافتگی 
جایی ندارند. کشوری توسعه یافته تر 
اجتماعی  زیرساخت های  که  اســت 
بهتر و مردم شادکام تری داشته باشد. 
شهرهای توسعه یافته ممکن است هیچ 
مالی شبیه ما نداشته باشند ولی نظام 

حمل  ونقل مناسب و نظام بهداشتی و آموزشی درجه یک دارند؛ رضایت 
از زندگی در آن ها در سطح مناسبی است و آلودگی هوا وجود ندارد. 
اگر هدف مان دبی شدن است که مسیر توسعه را داریم اشتباه می رویم 
چون آن ها هم دیر یا زود متوجه خواهندشد ظاهر شیک شان پوسته ای 
از توسعه  است. توسعه یافتگی در معنای دقیق اش خیلی عمیق تر از 

این هاست و سخت تر حاصل می شود و کمتر وارداتی است.
    غیر از این که مال  ها ربطی به توسعه یافتگی ندارند، کارکردشان 
هم در ایران و مثال دبی فرق دارد. گردشگر برای دیدن و خرید 

کردن از این مجتمع ها به ایران نمی آید. 
گردشگر هایی که بتوانند برای ما درآمدزا باشند، خیلی راحت تر به مال های 
گسترده تر، با تنوع کاالیی بیشتر و امکان خرید راحت تر با کارت های اعتباری 
دسترسی دارند. در کشور ما با این وضعیت تحریم و امکان خرید کم و نرخ 

ارز، آن چه برای گردشگر ها می تواند جالب باشد 
برای مثال بیابان ها و مناظر طبیعی 

ماست. گردشگر های اصطالحا ارزآور، معموال از کشورهای توسعه یافته 
می آیند و خرید لباسی که در کشور خودشان بسیار ارزان تر خواهدبود، آخرین 
و کمترین جذابیت را برای شان دارد. احتماال برای کسانی که مثال از عراق 
می آیند، مال ها جالب باشند چون در کشور خودشان کمتر نمونه اش را دارند 
اما این افراد چقدر خرید خواهندکرد؟ به هرحال سرمایه گذار احتماال بررسی 
دقیق تری از مجموع مخاطبان اش داشته و حساب کرده است که این نوع 
سرمایه گذاری برایش صرف دارد ولی این حساب سود و زیان از منظر شهری 
کافی نیست؛ نمی شود براساس آن اجازه داده شود تا مجتمع های تجاری، به 
هر تعدادی در هر جایی و با هر وسعتی ساخته شوند چون همان طور که گفتیم 

در شهر، الزم است منفعت جمعی لحاظ شود.
    و به نظر هم نمی رسد این منفعت جمعی درنظر گرفته  شده باشد. 
در مناطق کم برخوردار هم مال ساخته می شود بدون آن  که به 
عوارض جانبی توجه شود. مثال می دانیم که ظهور ناگهانی یک 
مجتمع تجاری، روی قیمت زمین تأثیر می گذارد و اجاره نشین های 

آن منطقه را کوچ می دهد. 
بله. به آثــار جانبی این شوک ها که در سطح کالن اتفاق می افتد، 
کمتر توجه می شود. مال، نه فقط قیمت ها را تغییر می دهد که روی 
شغل کسبه  و مدل درآمدی خانوارها هم تأثیر می گذارد. قطعا به این 
سادگی نیست که یک ساختمان شیک را در مناطق پایین شهر بسازیم 
و فکر کنیم وضع زندگی  و رفاه  ساکنانش بهتر 
می شود. اتفاقا چه بسا احساس آن ها را از نظر 
نابرابری و گسست بین طبقات جامعه بیشتر 

کند.
    مال ها به طور کلی و نه فقط در پایین شهر، 
روی شغل ها تأثیر می گذارند. مثال حتما 
ــد و خب دیگر کسی به  هایپرمارکت دارن

سوپرمارکت ها مراجعه نخواهد کرد. 
نکته ظریفی در این باره وجود دارد؛ مشاغل، 
پویا هستند و در طول زمــان مشمول تغییر می شوند. طی تحوالت 
جامعه، بعضی حرفه ها مثل پنبه زنی و آهنگری ازبین رفته اند. ما امروز 
به این پیشه ها نیاز نداریم، بنابراین صرف کم شدن یا ازبین رفتن بعضی 
شغل ها به خودِی خود توجیهی برای جلوگیری از تغییر نیست. همین 
امروز هم تاکسیرانی سنتی دارد کم کم جای خودش را به تاکسی های 
ــاره مثال  آنالین می دهد که بــرای مسافران، به  صرفه تر اســت. درب
سوپرمارکت هم یک طرِف قضیه فروشنده ها هستند و سمت دیگر، 
مصرف کنندگان. چون تعداد متقاضیان بیشتر اســت، رفــاه آن ها 
برای مان مهم تر است پس اگر شکل گیری هایپرمارکت ها در مال ها 
باعث افزایش رفاه بشود، ناچاریم که کاهش شغل سوپرمارکتی را 
بپذیریم. نکته مهم در این باره، آهنگ شتاب است. اگر آهنگ شتاب 
تحوالت جامعه، نامأنوس و نامتناسب باشد، جامعه آن ها را پس می زند. 
مثال در ایــن مــورد به خصوص باید بااحتیاط عمل کــرد تا کسبه ای 
که سال ها به پیشه ای مشغول بوده اند، ناگهان بیکار نشوند. اصوال 
چنین موضوعاتی، پیچیده و چندجانبه هستند؛ قالب های سرراست 
و مشخصی وجود ندارد که طبق آن ها بگوییم مال ساختن بد است 
یا خوب است. همه حرف ما این است که مدیریت شهری باید 
جنبه های اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی را درنظر بگیرد 
و به هر مجوز تازه با شک و تردید نگاه کند. مستقل از 
سودهای اقتصادی مجتمع های تجاری برای شهر که 
خیلی راحت محاسبه می شوند، سود و زیان هایی هستند 
که به دام اعداد نمی افتند؛ مثل عوارضی که درباره شان 
صحبت کردیم و زندگی نسل آینده که حتما تحت تأثیر قرار 
خواهدگرفت. آیا در پدیده مال سازی در ایران، همه فایده ها 

و هزینه ها در طول زمان درنظر گرفته شده اند؟

یک مال تجاری در کشور آفریقا 

درمحاصره»مال«ها



  خواص بنفش رنگ ها  
میوه و ســبزیجات آبــی یا بنفش، سرشــار 
از آنتــی اكســیدان هــای قــوی اســت. 
آنتــی اكســیدان ها، مــوادی اســت كه به 
مقاومــت بدنتــان دربرابرآســیب ها كمك 
می كند. مولكول هــای ناپایــداری به نام 
رادیــكال هــای آزاد درطــول هضــم غذا، 
ورزش، اســترس و قرارگیــری در معــرض 
 آلودگی محیطی یا مواد شیمیایی تشكیل

 می شوند که  می توانند به سلول ها، آسیب 
برسانند. 

وجود آنتــی اکســیدان های کافــی باعث 
خنثی شــدن ایــن مولکــول هــا و کاهش 
بــرای  آســیب مــی شــود. بهتریــن راه 

 بهره مندی بیشتر ازخواص این ترکیبات 

مفید استفاده از سبزی ها و میوه ها ی تیره 
رنگ اســت . این گفته بدین معنی نیست 
كه باید همه آن ها را هــرروز بخورید، بلكه 
فقط مطمئن شــوید كــه رژیــم غذایی تان 
حاوی دســت کم یك میوه یا ســبزی آبی یا 
بنفش در روز است.شما می توانید با توجه 
به فصل از این میوه هاو سبزی ها استفاده 
کنید. هرنوع میوه و ســبزی بنفش رنگ را 
که دوست دارید، مصرف کنید. تركیبی از 
آن ها را به صورت خام و پخته بخورید، زیرا 
برخی از مواد مغذی در زمان پخته شــدن 

بیشتر جذب بدن می شود.
جالب اســت بدانید رنگ میوه و سبزی ها 
برای حفاظت گیاه از حشرات و موجودات 
موذی است اما فواید زیادی برای سالمت 

ما انسان ها دارد.
 خاصیت منحصر به فرد بنفش ها 

معموال میوه های بنفش رنگ می تواند آثار 
مضر آهــن را کاهش دهد زیــرا در صورتی 
که آهن به شــکل نادرســت وارد سیســتم 
 گوارشــی بدن شــود به ســلول ها آســیب 

می رساند.
رنگدانــه ایــن میوه هــا بــا ترکیبــات دیگر 
 دربــدن مخلــوط مــی شــود و واکنــش 
می دهــد. آهــن می تواند آثار ســمی روی 
بافت های بدن بگذارد و ترکیبی پلی فنول 
که در میوه های بنفش وجود دارد می تواند 
با آهن واکنش نشــان دهد و آثار منفی این 
مواد را در بدن از بین ببرد. چای ســبزهم 
دارای این ترکیبات است که می تواند تاثیر 

خوبی بر بدن بگذارد.
 خواص چند میوه و سبزی بنفش رنگ 

 چغندر
چغنــدر، سرشــار از ویتامیــن  A، C، B6 و 
منبع فــوالت، فیبــر، لوتئین و انــواع مواد 
مغذی تقویت کننده سالمت است. چغندر 
می تواند به کنترل فشــار خون و تاخیر در 

زوال عقل کمک کند.
اگر نمی دانید چگونه باید چغندر بخورید، 
آن ها را خرد کنید و بــا اضافه کردن کمی 
روغن زیتون  بپزید. این کار باعث می شود 
تا قند موجود در چغندر به صورت کارامل 

خارج و مزه آن عالی شود.
 شاتوت

لوتئیــن،   فیبــر،   ،C ویتامیــن  شــاتوت 
پتاســیم و منیزیم زیــادی دارد. شــاتوت 
کمک کننــده خوبی برای خنثی ســازی 
رادیکال های آزاد است و مانع رشد سریع 
ســرطان هایی ماننــد: ریه، ســینه، روده 
بزرگ و پروستات می شــود. همچنین به 

حفظ سالمت مغز کمک می کند.
 کلم بنفش

وقتــی کلــم بنفــش را می پزیــد، جــذب 
آنتوســیانین آن برای بدن آسان تر خواهد 
بود. اما زمانــی که کلم بنفش را به شــکل 
ترشــی مصرف می کنید، پروبیوتیک های 
طبیعــی موجــود در آن بــه ســالمت روده 
کمک می کند. پروبیوتیک ها باکتری هایی 
که در مبارزه بــا میکروب ها و جــذب مواد 
مغذی، هضم غذا و حتی کنترل اســترس 

موثر هستند.
 انگور

آنتوسیانین موجود درانگور به» رسوراترول« 
مشهوراســت. رســوراترول نیز ماده مغذی 
اســت کــه می توانــد از ســلول ها در مقابل 

آسیب های مختلف محافظت کند.
 نکته

ســاختاری،  نظــر  از  آنتوســیانین ها 
رنگدانه های گلیکوزید قابل حل در آب که 
رنگ شان ممکن اســت بسته به pH  تغییر 
کند. نــوع دقیق آنتوســیانین موجــود در 
یک میوه یا سبزی تا حدودی تعیین کننده  
میــزان رنگ قرمــز، بنفــش، آبی یــا حتی 

نارنجی میوه هاست. 
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آشپزی من آشپزی من

به طور معمول میوه ها وسبزیجات، دارای 

پنج رنــگ اصلی قرمــز، نارنجــی - زرد، 

بنفش - آبی، سفید و سبزاست . هر كدام 

از پنج رنگ میوه وسبزی ها  نشان دهنده 

ویتامین، ماده یا آنتی اكســیدان خاصی است. به عنوان 

مثال سبزیجات سبز، سرشار ازویتامین K وفوالت است 

درحالــی كــه میــوه و ســبزیجات نارنجــی و زرد، معموال 

 سرشــار ازبتاكاروتــن و ویتامیــن C اســت. با ایــن كه این 

تقســیم بندی قاعده خاصی ندارد اما  راهــی عالی برای 

اطمینان از دریافت انواع مواد مغذی مورد نیاز بدن است.  

طوری که متخصصان تغذیه، همیشه توصیه می کنند كه 

در بشــقاب غذایتان، از همــه رنگ ها اســتفاده كنید ، به 

عبارتی بشــقاب شــما باید در هر وعده غذایی شبیه یك 

رنگین كمان باشــد. درادامه مطلب قصد داریم از خواص 

میوه و سبزی های حاوی رنگدانه بنفش رنگ بگوییم و این 

که چرا باید از آن ها استفاده کنیم ؟

تغذیه

کرم خانگی برای ترک  پوست

 برای شروع، شــی باتر را در یک ظرف بریزید و به روش بن ماری آن را ذوب 
کنید. هنگامی که شی باتر ذوب شد، روغن نارگیل را به آن ها اضافه کنید 
 E و روی حرارت کم این مواد را هم بزنید. در مرحله بعد، کپسول ویتامین
را باز و محتویات آن را به ترکیب اضافه کنید. به هم زدن مواد را ادامه دهید 

و این ترکیب را از روی حرارت بردارید.
 در صورت تمایل، نصف قاشــق غذاخــوری روغن آووکادو بــه این ترکیب 
بیفزایید. در نهایت، ترکیب را در یک ظــرف دردار بریزید و صبر کنید تا به 

حالت جامد درآید و در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید.
 این کرم را روی هر قســمت از پوســت که دارای ترک های پوســتی اســت 

بمالید.

 تا زمانی که کرم به خوبی جذب پوست شود به ماساژ دادن ادامه دهید.
 بدون آبکشی اجازه دهید به همان حالت باقی بماند و این کار را هر روز و 

ترجیحا دو بار در روز انجام دهید.
 این کرم دست ساز یک درمان معجزه گر برای ترک های پوست است از این 
رو، باید در بلند مدت از این کرم اســتفاده کنید تا شــاهد محوتر شدن ترک 

های پوست خود باشید.
 دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی به میزان کافی اهمیت دارد. 
 این عادات عوامل تاثیرگذاری در سالمت پوست هستند و به حفظ استحکام 
و شادابی آن کمک می کنند. شی باتر نوعی چربی اســت که از دانه  درخت شی 

)Shea( استخراج می شود.

تازه ها

وقتی خورش پخته اما جا نیفتاده است. معموال به این دلیل است 
که آب آن زیاد یا سبزی آن به اندازه کافی سرخ نشده است. ممکن 
است مقدار حبوبات نسبت به دیگر مواد کم یا گوشت به کار رفته 
خشک و کم چربی باشد. معموال استفاده از گوشت گوساله و به 
کار بردن زودپز در طبخ خورش چنین نتیجه ای می دهد. اولین 
و مهم ترین عالمت جاافتادگی خورش ایرانی، آن است که روغن 

روی آن جمع شود. 
البته در نظر داشته باشید که مقدار روغن خورش نباید بیش از حد 
معمول باشد و اگر به این دلیل روی خورش روغن جمع شده باشد، 
به کمک قاشق آن را جمع کنید و آن را دلیل جا افتادن غذا ندانید. 
از ابتدای طبخ خورش، آن را پر از آب نکنید. مقدار کمی آب بریزید 

و در طول پخت، در صورت نیاز کم کم آب جوش به آن اضافه کنید. 
اگر آب خورش زیاد و کار از کار گذشته بود، روی شعله متوسط آن 
را با در باز آن قدر بجوشانید تا تبخیر شود، سپس سه تا چهار قطعه 
کوچک یخ به اندازه قالب هایی که در تمام خانه ها وجود دارد در 
خورش بیندازید تا روغن روی آن جذب شود. اگر به جای گوشت 
قرمز، از مرغ در تهیه خورش استفاده می کنید، به یاد داشته باشید 

مرغ لعاب نمی دهد.
 برای همین یک سیب زمینی کوچک در آن رنده کنید یا یکی،  دو 
قاشق مرباخوری نشاسته ذرت را در دو  قاشق غذاخوری آب سرد 
حل کرده و در 10 دقیقه آخر به خورش اضافه کنید. البته هرگز 

این خورش مانند یک خورش جاافتاده نمی شود.

آیا شادی مادر زمان 
بارداری با سالمت نوزاد 

ارتباط دارد؟

 شاید شما هم تجربه گریه مداوم نوزاد را داشته 
باشید.

 نــوزادی که مثال ســه ســاعت یــا بیشــتر گریه 
می کند و همان طــور که ناگهانی گریه شــروع 
می شــود به همان انــدازه هــم ناگهانــی تمام 
می شــود. کولیــک یــا گریــه مــداوم نــوزاد به 
مدت سه ســاعت یا بیشــتر یکی از سخت ترین 

قسمت های بچه داری است.
بر طبق تحقیقات موسسه پزشکی پن استیت، 
شادی مادر و احساس امنیت او در کنار عوامل 
دیگر بر احتمال ابتالی نــوزاد به کولیک تاثیر 
دارد. داشتن اســترس و اضطراب و برخوردار 
نبــودن از امنیــت و حمایت کافــی و همچنین 
افســردگی مــادر، احتمــال کولیــک و گریــه 
نوزادان به خصوص در یک ماه اول بعد از تولد 

را افزایش می دهد.
این تحقیــق ۳000 خانــم در ســن 1۸ تا ۳۵ 
ســال را که در ۷۶ بیمارســتان در پنســیلوانیا 
از ســال ۲00۹ تــا ۲011 زایمــان کردند در 
زمان بــارداری و یک ماه بعــد از زایمــان مورد 
بررسی قرار داده است.نکته جالب این بود که 
مادران شــاد و کســانی که از امنیت اجتماعی 
و حمایت همســر در زمان بــارداری برخوردار 
بودند میزان کمتری از کولیک و گریه نوزاد را 

گزارش کردند.
 محققان بیان کردند که به طور دقیق علت این 
اتفاق مشخص نیست و می توان نتیجه را به دو 

شکل بیان کرد.
اول این که ممکن اســت اگر پدر و مادر شــاد و 
ارتبــاط خوبی با یکدیگر داشــته باشــند نوزاد 

کمتر گریه کند. 
دوم ایــن که مادری که شــاد اســت و ســالمت 
روح و روان دارد ممکــن اســت گریــه نوزادش 
را اتفاقی منفی در نظر نگیــرد و آن را به عنوان 

کولیک گزارش نکند.
بخش دیگر تحقیق از خانم های باردار خواسته 
شــد که بــه حمایت گــری همســر خــود امتیاز 
بدهنــد و نتیجه بســیار جالب بــود خانم هایی 
که بــه حمایت گری همسرانشــان نمره باالیی 
می دادنــد کمتــر وجــود کولیــک در نــوزاد را 

گزارش می کردند.
 افــزون بــر همســر، محققــان نقــش امنیــت 
اجتماعــی و حمایت خانواده و دوســتان را هم 
بررســی کردند بــاز هم نشــان از این داشــت؛ 
مادرانی که امنیت اجتماعی دارند و دوستان 
و اعضای خانــواده از آن ها حمایت می کنند به 
میزان کمتری کولیک در نوزادشان را گزارش 

می کردند.
به طور کلی بایــد گفت احتمال ابتــالی نوزاد 
به کولیــک فقــط مرتبط به مــادر نیســت بلکه 
همان طور که گفته شد عوامل زیاد دیگری در 

این موضوع تاثیر دارد.
sciencedaily :منبع

 بیشتر بدانیم

بانوان
فرنگیس یاقوتی بشقاب غذایتان را رنگین کمانی کنید

مترجم

 آنتوسیانین در  میوه و سبزی های بنفش رنگ به كنترل دیابت، كاهش كلسترول، كاهش التهاب و حفظ عملكرد مغز، كمك می كند

 ترک پوست یا استرچ مارک )Stretch Marks( در نتیجه کشش فیبرهای کشسان پوست شــکل می گیرد. ترک پوست  بیشتر در زنان باردار یا 

در نتیجه نوسانات وزن بدن و عوامل ارثی دیگر تشکیل می شود . به نقل از “اســتپ تو هلث”، کرم و محصوالت موضعی مختلفی برای به حداقل 

رساندن ظاهر ترک های پوست در دسترس است. کرمی دست ساز حاوی ویتامین E می تواند فواید جالب توجهی برای پوست داشته باشد. در 

ادامه روش تهیه یک کرم خانگی را آموزش می دهیم :

 با ورزش منظم 
شنوایی خود را تقویت کنید

 فواید ورزش کردن منظم چیست؟ احتماال اگر از 
شما چنین سوالی شود، به فواید ورزش بر سیستم 
قلبی و تنفسی خود و تقویت عضالت و فوایدی از 
این دســت نیز اشــاره ای خواهید داشت. اما اگر 
کســی به شــما بگوید ورزش کــردن می تواند بر 
عملکرد سیستم شنوایی شما هم تاثیر بگذارد، 

چه فکر می کنید؟
 این گزاره یافته یکی از جدیدترین مطالعات در این 
حوزه و نتایج آن همین هفته منتشر شده است.در 
این مطالعه که در مرکز پژوهشــی علوم اعصاب 
شــنوایی در دانشــگاه نورث وســترن در ایلینویز 
آمریکا انجام شده است، حدود هزار نفر در معرض 
محرک های شنوایی قرار گرفتند و همزمان نحوه 
پاســخ دهی مغز آن ها ثبت  شــد. در این بررسی 
مشخص شــد ورزشــکاران در محیط های با سر 
و صدای زمینه ای توانایی بررســی محرک های 
صوتی جدید را به شکل بهتری دارند و مغز آن ها 
بهتر از عهده این کار بر می آید. محققان معتقدند 
این یافته ها شاید بتواند نشــان دهد ورزشکاران 
چطور در ورزشگاه های پر سر و صدا توان شنیدن 
صدای مربی یا هم تیمی خود را دارند و می توانند 
در زمان مناسب به آن ها پاسخ دهند.این مطالعه 
بخشــی از یک مطالعه گســترده پنج ساله است 
و طی آن ورزشــکاران رشــته های مختلف مورد 
بررسی قرار گرفته اند. تا به این جا مشخص شده 
که از نظر تقویت توانایی مغز در بخش شــنوایی، 
تفاوت محسوسی بین رشته های ورزشی مختلف 
وجود نداشــته اســت و همه  رشــته ها می توانند 
چنین نفعی را برای ورزشکار داشته باشند. پیش 
از این مشخص شده بود که یادگیری زبان جدید و 
نواختن ساز می تواند به تقویت این بخش از مغز 
منجر شــود، اکنون با توجه به نتایــج این مطالعه 
می توانیــم ورزش منظــم را هم به این فهرســت 

CNN :اضافه کنیم.                                                                         منبع

شیوا رضایی
مترجم

 گاهــی پیــش می آیــد کــه خورش
)قرمه ســبزی( پخته شــده و همه 
مواد آن نرم اســت ولی مزه خوبی 
نــدارد و خــوب به نظر نمی رســد. 

علت چیست؟

پرسش و پاسخ آشپزی

 مزه بد 
قرمه سبزی 

اثر زعفران در بهبود یک عارضه چشمی 
دکتر رضا غفارزادگان  |محقق طب گیاهی

تحلیل رفتن وابسته به سن لکه زرد شایع ترین بیماری 
مزمن چشم و از عوامل اصلی کوری در افراد باالی ۶0 
سال است. در این بیماری ماکوال یا لکه زرد که قسمت 
حساس به نور شــبکیه و مسئول دید مســتقیم و واضح 

است، تخریب می شود.
موج دار دیدن خط مســتقیم، دید تار یا دیدن لکه های 
تیــره در مرکز دید ممکن اســت نشــانه هــای اولیه این 

بیماری باشد.
طبــق تحقیقات انجــام شــده زعفــران به دلیــل وجود 
ترکیبات کروســین و کروســتین ، در کوتــاه مدت)۲0 

بهبــود را  بیمــاران  در  پلــک  پــرش  گــرم(   میلــی 
 می دهد و مصــرف طوالنی مدت)14 مــاه ،۲0 میلی 
گرم در روز( آن ســبب بهبود کیفیت بینایی می شــود. 
کروســین موجود در زعفران مانع مرگ ناشی از نور در 
فتورسپتورها، افزایش و جریان خون در شبکیه و بهبود 

عملکرد آن می شود.

 کروستین نیز انتشار اکسیژن به مایعات)مثل پالسما( 
را افزایش مــی دهد بنابراین زعفران و اجزای ســازنده 
آن به خصوص کروسین و کروستین می تواند به عنوان 
محافظ عملکرد چشــم باشــد. این آثــار را می تــوان به 
عملکرد آنتی اکسیدانی مهار آپوپتوز و عملکرد التهابی 

آن نسبت داد.                         
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قرار و مدار

اگر در این شب های سرد زمستانی، 
فرد بی خانمانی  رو دیدین که کنار 
کوچه و خیابان نشسته یا خوابیده، 
با شماره 137 تماس بگیرین و 

بهشون خبر بدین تا در اسرع وقت، 
به وضعیتش

 رسیدگی کنن...

* من تا امروز حتی یک بار هم به روزنامه خراسان پیامک 
نزدم اما از دیدن صفحه اول زندگی سالم سه شنبه  و عکس 
نان های رنــگ و وارنگش، حس خیلی خوبــی پیدا کردم 
و دلم نیامد که ازتون تشکر نکنم. به خصوص سنگک که 
خیلی باهاش خاطره دارم. نان مورد عالقه مرحوم پدرم 
حمید، مشهد بود که هر روز صبح... . 
* استفاده از کلمه »حیوان« در پرونده زندگی سالم برای 

طرح های روی نان که مربوط به روسیه بود، زیبنده نبود.
ماوشما: خود روس ها شکل حیوان را روی نان های شان 

می زنند.
* در مطلب ازدواج با دختر بــزرگ تر، خیلی یک طرفه به 

قاضی رفتید.
* صفحه اول پرونده امروز را به خاطر خوشگل بودن، سفره 
کردیم و با خانمم که یک ماهه عقد کردیم، روش صبحانه 

خوردیم و مطالبش رو خواندیم. راضی باشین ازمون.
* از خوندن  مطلب سفر به قطب جنوب لذت بردم. چنین 
مطالبی کــه زحمت چــاپ آن راکشــیده اید، خوانندگان 
بسیاری دارد چون رفتن به این سفرها هزینه دارد و برای 

همه ممکن نیست. از این گزارش ها بیشتر کار کنید.
*  دخترم عید نوروز با توکل به خــدا می خواد ازدواج کنه. 
بابت تهیه جهیزیه اش خیلی از نظر مالی در تنگنا هستم. 
کاش در این دنیا کسی را داشتم که می شد بهش تکیه کرد. 

خیلی لوازم گران شده، ما ضعیفان داریم نابود میشیم. 

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
چهارشنبه 
    25 دی  1398   
شماره 1515 

   رز| بیشتر احساساتی هستید تا منطقی
اگر شما گل رز را می پسندید، یعنی یک عشق در قلب خود دارید. به عبارت دیگر، شما فردی هستید که بیشتر بر اساس 

احساســات تان تصمیم می گیرید تا منطق و عقل تان. این نکته را هم بدانید که گل رز برای سالگرد ازدواج و 
نشان دادن ابراز عالقه به دیگران بسیار گزینه مناسبی است. افراد عالقه مند به گل رز باید در 

تصمیم گیری هایشان، بیشتر از مشورت با دیگران کمک بگیرند.
  بابونه| خوش بین هستید و خوش شانس

اگر گل بابونه یا گل های چندپر دیگر به شــکل بابونه را می پســندید، یعنی خودتان را 
در زندگی فردی خوش شــانس می دانید و نگرشــی مثبت به زندگــی دارید. این 

ویژگی است که اگر به خوبی از آن اســتفاده کنید، کمک زیادی به موفقیت تان 
در حوزه های مختلف خواهد کرد.  این گل از قدیم نشانه شادی بوده و 

نگهداری از آن در خانه فقط نیاز به گلدان و آب دارد!
  یاس بنفش| به خانواده عشق می ورزید

آیا هــر روز با مادرتــان تماس می گیریــد؟ آیا دیــوار خانه شــما از عکس های 
خانوادگی پر شده؟ لذت بخش ترین تفریح برای شما، دورهمی در کنار 

فامیل است؟ اگر جواب شما به این سوال ها مثبت است، طبیعی است 
که یاس بنفش گل مورد عالقه شما باشــد. عالقه مندی به این گل، 

نشانه این است که فردی خانواده دوست هستید.
  ارکیده| سخت گیر هستید و تا حدودی عجیب!

اگر به این گل عالقه دارید، دوستان تان شما را فردی عجیب و غریب و 
حتی گاهی درباره جزئیات این مسئله، بسیار ایرادگیر می دانند چون 

واقعا فردی ســخت گیر و البته تا حدودی دمدمی مزاج هم هستید! 
عالقه مندان به این گل، بیش از خوش بین بودن به هر اتفاق و مسئله ای، 

فقط به دنبال جنبه های منفی اش می روند.
  سوسن نارنجی| عاشق قدرت هستید و ثروت

عالقه مندان به گل سوسن، افراد مغروری هستند که تصور می کنند فقط خودشان بهتر 
از دیگران می فهمند و هر تصمیمی بر خالف نظر آن ها به شکســت خواهد انجامید. 
جالب تر این که گل سوسن در رنگ های مختلف وجود دارد اما رنگ نارنجی آن، مورد 

عالقه افرادی است که در زندگی فقط تشنه قدرت و ثروت هستند.

آی پد رونالدو را جدی بگیرید
خبرساز شدن استفاده »رونالدو«، ستاره ثروتمند یوونتوس از آی پد 25 دالری قدیمی اش چه 

درسی برای ما دارد؟

  چه کسی گفته همه چیزمان باید به هم بیاید؟
بگذارید پیش از هر چیز دو حکایت آشــنا را با هم مرور 

کنیم:
 فردی کیفی گران قیمت خریده اما بعد از 

به دســت گرفتن کیف، احســاس می کند 1
چیزی در ظاهرش درست نیست. او به این 
نتیجه می رســد کــه پوشــیدن لباس های 
معمولی وقتی کیفی گــران و مارک دار به دســت می 
گیرد، ایــراد دارد. پس هزینــه زیادی را صــرف خرید 
لباس های جدید می کند، در حالی که نیازی به خرید 

لباس جدید نداشته است.
خانــواده ای ناچار از خریــد یخچال جدید 

می شــوند اما پس از مدتی حس می کنند 2
چیزی در آشــپزخانه آن ها درست نیست. 
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه 
نمی شود کنار یخچال جدید، از اجاق گاز قدیمی شان 
اســتفاده کنند. بعد از تعویض اجاق گاز، در حالی که 
اجاق قبلی مشکلی نداشته، به این نتیجه می رسند که 
فرش آشــپزخانه هم نیاز بــه تعویــض دارد و همچنین 

ماشــین  لباس شــویی و ... چــرا که باید 
همه چیز به هم بیاید!

 ایــن حکایت هــا بــرای شــما آشــنا 
نیستند؟ 

چنیــن داســتان ها و حکایاتــی بــرای 
بســیاری از ما آشناســت چون در تصور 
اغلب ما بایــد همه چیز به هــم بیاید! در 
نتیجــه ایــن تصــور غلــط هم بخشــی از 
وسایل خود را در حالی که هنوز کارایی 
دارند، دور می اندازیم. شاید رونالدو، به 

عنوان فردی بســیار پولدار که ابایی از خرید کاالهای 
بسیار گران قیمت نیز ندارد، الگوی مناسبی از هر نظر 
در زمان برنامه ریزی برای خرید نباشد اما احتماال در 
این یک مورد، می توانیم نکتــه ای کاربردی از رونالدو 

یاد بگیریم.

  موقع خرید، یاد انتخاب رونالدو بیفتید!
نوبــت بعد کــه تنها بــه خاطر حفــظ ظاهر خواســتیم 
کاالیی جدید را بخریم، شاید بد نباشد یاد این انتخاب 
رونالــدو بیفتیــم. یــاد رونالــدو بیفتیم و بــه خودمان 
یــادآوری کنیــم که تــا وقتــی کاالیــی کارایــی دارد و 
می شــود از آن اســتفاده کرد و جــواب نیازهــای ما را 
می دهد، بی دلیل به دنبال تعویــض آن نرویم و تصور 
نکنیم که استفاده از یک کاالی کمی قدیمی یا از دور 
خارج شــده، می تواند تعیین کننده جایگاه ما باشد یا 
ارزش ما را تعیین کنــد یا حتی نشــان دهنده دارایی 
و توان مالی باشــد. گاهی حتی فردی با ثروت  450 
میلیون دالری می تواند برای چندین ســال از کاالیی 

25 دالری استفاده کند.

دکترسیدعلیظریفی|روانشناس

 دختر مورد عالقه ام می گوید
 برای ازدواج، 5 سال صبر کن!

پسری 27 ساله  و دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر هستم. از طریق اینستاگرام با دختری آشنا 
شده ام که در یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی زندگی می کند و هم رشته ای من است. ایرانی 
است و قصد برگشت دارد اما می گوید تا زمانی که درسم تمام نشود، ازدواج نخواهیم کرد. درس 
او حداقل پنج سال دیگر طول می کشد. خیلی به دلم نشسته و سالیق مشترک زیادی داریم. نمی توانم تصمیم 

نهایی را بگیرم. چه کنم؟

در ســال های اخیــر و بیــن بعضــی 
دختر و پسرهای امروزی، متاسفانه 
ازدواج های ســنتی جای خودشــان 
را به ازدواج هــای مدرنیته داده اند و 
باب آشــنایی بعضی افراد برای ازدواج در شــبكه های 
اجتماعی باز شده است. با این حال و با توجه به نکاتی 
که در پیامک تان مطرح کردیــد، الزم می دانم که چند 

توصیه به شما داشته باشم.

   عالقه اینستاگرامی تان بیشتر یک نوع وابستگی 
است

قبل از هر چیز این نكته را به یاد داشــته باشید كه شما 
نباید تنها معیارتان برای انتخاب همسر را داشتن عالقه 
قرار دهید بلکه باید تمام مالك های الزم برای داشتن 
زندگی سالم و ازدواج صحیح را مدنظر داشته باشید. 
این نوع عالقه از طریق اینستاگرام می تواند بیشتر یك 
نوع وابستگی باشــد. به ویژه كه این خانم در یك كشور 
دیگر زندگی می كنند و دســت شــما از بررســی مالك 
و معیارهایتان كوتاه اســت. آیا از شــرایط او در آن جا و 
ســبک زندگی اش خبر دارید؟ طبیعتا پاســخ تان خیر 
است. در نهایت باید به حرف ها و ادعای او اعتماد کنید 

که این مسئله، قابل تامل است.

   معایب آشنایی در فضای مجازی
همان طور كــه عرض كــردم، شــبكه های اجتماعی به 
راهی برای ازدواج تبدیل شده است اما گاهی دختران 
و پسران جوان در فضای مجازی اطالعات صحیحی از 
خود مانند سن، وضعیت تحصیلی، شرایط خانوادگی 
و اقتصادی به یکدیگر ارائه نمی کنند. از طرفی آشنایی 
در فضــای چت روم هــا بعدهــا در روابــط زوج  تأثیرات 
عمیقی می گذارد چراکه آن ها در مرحله نخست برای 

برقــراری ارتباط با یکدیگــر ناگزیرنــد در برخی موارد 
خود را بســیار ایــده آل معرفی کننــد اما زمــان زیادی 
طول نمی کشــد که خالف بعضی از این ادعاها، ثابت 
شود. بســیاری از افراد بعد از ازدواج با واقعیات طرف 
مقابل مواجه می شــوند، در این زمــان هیجانات اولیه 
فروکش می کند و شــخص بــا حقایق رو به رو می شــود 
و چون نمی توانــد این واقعیات را بپذیــرد، زندگی اش 
دچار تنش می شــود. بر اســاس تحقیقات متخصصان 
علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی در کشورهای 
پیشرفته، 85 درصد ازدواج های خودگزین و اینترنتی 
در سه ســال نخســت زندگی منجر به طالق می شود. 
در نتیجه این نکته باید مد نظرتان باشــد که آشــنایی و 
ازدواج از طریــق اینترنــت و اکتفا کردن بــه اطالعاتی 
که در آن رد و بدل می شــود، قطعًا نمی توانــد پایه یک 
زندگی ایده آل را بنا کند و باید شناخت و تحقیقات خود 

را درباره او و خانواده اش كامل كنید.

   از خانواده تان مشورت بگیرید
بعد از مطرح کــردن این موضــوع با خانواده تــان، باید 
بــرای خواســتگاری به صــورت رســمی اقــدام کنید و 

حداقل با خانواده طرف مقابل تان آشنا شوید. 

   پنج سال زمان کمی نیست
پنج ســال به هیچ وجه برای شــما که 27 ساله هستید 
و در ســن مناســبی برای ازدواج، زمان کمی نیســت و 
نمی توان بر اســاس یک حرف، پنج سال منتظر ماند و 
سپس شاهد ازدواج آن دختر با پسری دیگر یا ماندن در 
همان کشور اروپایی بود. برای گرفتن تصمیم نهایی، 
باید از جوانب مختلــف این موضوع را بررســی کنید تا 
بعد پشیمان نشوید و حسرت گرفتن تصمیمی اشتباه 

را نخورید.

 

استفاده کریســتین رونالدو از یک آی پد قدیمی در فضای مجازی و رسانه های خارجی، 
حسابی سر و صدا به راه انداخته است. برخی از این که رونالدو با وجود داشتن ثروت 450 
میلیون دالری، هنوز از آی پد قدیمی که تولیدش ســه سال پیش متوقف شده، استفاده 
می کند، جا خورده اند. البته برخی طرفداران رونالدو از این موضوع دفاع کرده و گفته اند این 
خیلی خوب است که رونالدو به جای خرید اضافه، هنوز از همان وسیله قدیمی خودش که این روزها تنها حدود 
25 دالر قیمت دارد، استفاده می کند. اما آیا چنین انتخابی از سوی رونالدو می تواند تلنگری برای ما هم باشد؟

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

شبکه های اجتماعی:

09354394576

littlethings.com:منبع فرنگیسیاقوتی|مترجم

شخصیت شنایس از روی گل موردعالقه
رز، یاس، بابونه، ارکیده یا الله؟ عالقه مندی  شما به هرکدام از این گل ها، نکاتی جالب  را درباره شخصیت تان لو می دهد

بانوان  زنی که هنرش ترمیم 
بال پروانه هاست!

در سراسر جهان شــاهد انواع 
کمــک بــه موجــودات زنــده 
هستیم. برخی افراد خانه شان 
را پناهگاه حیوانات می کنند، 
برخــی دیگــر بــه گربه هــا و 
ســگ هایی که زخمی و بیمار 
شده اند کمک می کنند و حاال 

می خواهیم یک زن را معرفی کنیم که موفق شده چندین 
پیوند بال پروانه را انجــام دهد. کتی ون بالریکوم، به علت 
فعالیت در یک آزمایشگاه حشره شناســی به طور مرتب با 
پروانه ها سروکار دارد و سال هاست مشغول ترمیم و پیوند 

زدن بال های حشرات از جمله پروانه هاست.

 عملی 5 دقیقه ای!

او صبورانه، متخصصانه، با دقت و هوشیاری و البته دانش 
الزم و عشقی که به این موجودات دارد، بال های شکسته 
آن ها را هرچه زیباتر و باشکوه تر ترمیم می کند و دوباره به 
زندگی و پرواز برمی گرداند. کتی می گوید: کل عمل پیوند 
بال حدود 5 دقیقه طول می کشد چون نباید فشار زیادی 
به بال و خود پروانه وارد شود. باید سریع کار کنید و نهایت 

هوشیاری و دقت را داشته باشید.

 ضرورت به کار گرفتن خالقیت

او سال ها با حشرات مرده و زنده کار کرده و به سازوکار 
بدنی آن ها آشناســت. کتی بیش از ۱4 ســال است که 
با حشــرات ســروکار دارد و انواع حشــرات زیبا و هنری 
را خرید و فــروش می کند. دوره های حشره شناســی را 
گذرانده و عاشــق حشــرات وحشی اســت. او به کشف 
رفتار و شــکل و رنگ این حشــرات عالقه مند است و به 
گفته خودش گاهی اوقات در خــواب آن ها را می بیند. 
نکته جالب دربــاره او، اســتفاده از خالقیــت در کارش 
است که باعث شــده هم لذت بیشتری از فعالیت هایش 
ببرد و هم آدم موفق تری محسوب شود. عمل های پیوند 
بال پروانه توسط او به تازگی در شبکه های اجتماعی با 
استقبال کاربران روبه رو شده و ده ها هزار نفر توئیت های 

آن را الیک کردند و بیش از 28 هزار کامنت گذاشتند. 
منبع: یک پزشک  

 مشاوره 
ازدواج

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاوره

  میخک| فراری از هیاهو هستید و دنبال آرامش
گل میخک رنگ های مختلفی دارد که هر رنگ 

نشــانه یــک ســری ویژگی های شــخصیتی 
خاص اســت. با این حال، اگر شــما این گل 
را دوســت داریــد به طــور کلی، فــردی آرام 

هســتید که از هیچ تالشــی برای دور شــدن از 
هیاهو فروگــذار نخواهید کــرد. افراد عالقه منــد به این 
گل، انســان های آرامی هســتند که همنشــینی با آن ها 

توصیه می شود.
  الله| شوخ طبع اید و خونگرم

هرچنــد تقریبا می شــود گفــت که همــه مردم 
دنیا گل الله را دوســت دارند چــون این گل، 
زیبا، جذاب و دلرباســت اما اگر شما هم جزو 

دوســتداران گل الله هستید، نشــان می دهد 
که فردی پر شر و شور هســتید اما در عین حال می توانید به 
خوبی در خانه تنها باشــید و به شما خوش بگذرد. شما یک 
گروه بزرگ از دوســتان و آشــنایان را کنار خود دارید، چون 
همیشه فردی شوخ طبع و راحت هستید و گاهی دیگران از 

خونگرمی تان به وجد می آیند.
  آفتابگردان| خوش بین هستید و به دنبال پیشرفت

گل آفتابگردان همان طور که از اسمش پیداست، 
همه عمر خود را به دنبــال دریافت نور 
خورشــید بوده اســت. این گل 

نشانه خوش بینی است و اگر 
شما طرفدار این گل هستید، 

یعنــی فــرد خوش بینی هســتید و در 
همه حال به پیشــرفت در حوزه های 
مختلف زندگی فکــر می کنید. اگر 
کنار میز کار یا کنار تخت خواب تان 
یک گلدان آفتابگردان بگذارید، 
خواهید دید که هر بار چشم تان به 
آن گل ها می افتد، ناخودآگاه لبخند 

به لب هایتان می آید.
  لیلیوم شیپوری| قوی هستید 

اما آرام
شــیپوری  لیلیــوم  گل 

گلــی زیبــا و جــذاب و 
بــا ظرافــت اســت. اگر 

شــما فردی قوی اما آرام 
هســتید احتماال به سمت این 

گل کشیده می شوید. عالقه مندان به این 
گل، افرادی ســخت کوش هستند و به شدت 
تالش می کنند که در محیط خانه و محل کار، شرایط 
بهتری را برای دیگران فراهم کنند. چنین افرادی، معموال 

کمتر عصبانی می شوند.

محوری

 

اگر تا به حال فقط یک بار به گل فروشــی ها ســر 
زده باشــید، حتما از خودتان پرسیده اید که من چه 
گلی را بیشتر از بقیه دوســت دارم؟  تماشای گل ها  
می تواند باعث تغییرات زیادی در حال و هوای شما و 
اطرافیان تان شود. اما این که شما چه گلی را بیشتر از همه دوست دارید 
و می پسندید، از یک سری ویژگی های شخصیتی تان خبر می دهد 

که شاید خودتان هم از آن ها بی خبر باشید. از زمان های 
گذشته، تحقیقات متعددی توسط روان شناسان درباره 
نوع گلی که فرد دوســت دارد و شخصیت اش، وجود 
دارد که آخرین آن توسط پژوهشگران لهستانی انجام 

و خالصه ای از نتایج آن منتشر شــده است. در ادامه، 
ویژگی های شــخصیتی افراد عالقه مند به 10 گل را با 
یکدیگر مرور خواهیم کرد.  در خور ذکر است که بعضی از 

این نکات، ممکن است برای همه صدق نکند.

چهره ها
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 سالم کودکانه

هورا، من برنده شدم

خواهرم هســتی گفت: »بیا با هم مچ بندازیم« من قبول کردم. خب 
من از خواهرم قوی تر هســتم اما نمی خواســتم دلش بشکند، برای 
همین زیاد تالش نکردم و گذاشــتم خواهرم هستی برنده شود. بعد 
هم سرم را پایین انداختم و گفتم: »من بازنده شدم« خواهرم گفت: 
»یک بار دیگه« این بار هم من زیاد تالش نکردم، اما هستی دستش 
را خواباند و گفت: »داداشی حاال تو برنده شدی. بگو هورا من برنده 
شدم« خندیدم و گفتم: »هورا، من برنده 

شدم«.
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 کفش های پاشنه بلند
 و کفش های پاشنه ندار 
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روزهای زوج 
»زندگی سالم «

سرگرمی  و رنگ آمیزی 
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قصه تصویری

یک دلی و رفاقت
انگشت های دست یکی یکی از آرزوهایشان گفتند ...
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۵

دوستان خوبم به تصویر زیر دقت کنید و ۷ تصویری که نام آن ها با 
حرف»د« شروع می شود را پیدا کنید. بعد تصویر را رنگ آمیزی کنید.

سرخ و سفید مثل هلو
لبش یه غنچه کوچولو

 
دست وپاهاش نازو تپل

خوش عطر و بو مثل یه گل
 

بینی داره قد مویز
چشمای آبی ولی ریز

 
لپ داره با طعم عسل

کله  بی موی کچل
 

نی نی ما مثل گله
خالصه خیلی خوشگله

 
دوسش داریم با خنده هاش

مامان میگه بشم فداش

توی یک فروشگاه کفش فروشی همه  مشتری ها 
می آمدند و کفش های پاشــنه بلند می خریدند، 
ولی کسی کفش های پاشنه ندار را نمی خرید برای 
همین کفش های پاشنه ندار ناراحت بودند. یک روز 
یک آقا و خانم پیر به فروشگاه آمدند و کفش های 
پاشنه ندار را خریدند، چون آن  ها نمی توانستند 
با کفش های پاشــنه بلند راه برونــد. این طوری 

کفش های پاشنه ندار هم خیلی خوشحال شدند.
یک روز یک کفش پاشــنه بلند به مغــازه آمد و 
ناراحت بود. کفش های پاشنه ندار که حاال دیگر 
خوشحال بودند، گفتند: »چرا ناراحتی؟ شما که زود 
خریده می شین؟« کفش پاشنه بلند گفت: »آخه 
همش فکر می کنم شاید کسی که منو بخره پاش بو 

بده برای همین ناراحتم«. یک روز یک خانم و آقای 
جوون اومدن فروشگاه و کفش پاشنه بلند ناراحت 
را خریدند. آن خانم پایش بو می داد و به همین دلیل 
کفش ناراحت بود. آن خانم کفش ها را به مادرش 
هدیه داد. پاهای مادرش بو نمی داد، کفش پاشنه 
بلند خیلی خوشــحال شــد. به این صورت همه 

کفش ها به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند.

یاد شهید سردار ســلیمانی و فداکاری هایش 
همیشه در قلب و ذهن ماســت. در این مدت 
دوســتان زیادی آثاری با موضوع سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی برای ما فرستادند که از همه  

آن ها تشکر می کنیم؛
ریحانه خادم، ۱۲ ساله، شعر

محمد رضا تشکری، کالس دوم، نامه
هستی میرشکاری، کالس اول، نقاشی

رضا نژاد رحیم، ۱0 ساله، نقاشی
رامین نژاد رحیم، کالس اول، نقاشی

همین طــور دل نوشــته ها، نقاشــی و رنگ 
آمیزی های بچه های سوم ۲ مدرسه استقالل

 من دندان هستم. از شــش ماهگی تا دو ســال و نیمگی، شما 
دندان های شیری در می آورید. 

تعداد دندان  های شیری ۲0 تاست. 
تقریبا از شش سالگی اولین دندان دایمی جانشین دندان شیری 

شما می شود. تا ۱۲ سالگی این جانشینی دندان ها ادامه دارد.
تعداد دندان های دایمی ۳۲ تاست. 

چه وقتی دندان شیری دارید و چه زمانی که دندان های دایمی 
شما در می آید، شما باید مراقب من و دوستانم باشید.

اگر می خواهید دندان های سالمی داشــته باشید باید مسواک 
بزنید، نخ دندان بکشــید و به اندازه  کافی غذاهای کلسیم دار 

مثل شیر، ماست، کشک و پنیر و... بخورید. 
شما بچه ها به طور متوســط ۴00 بار در روز لبخند می زنید، پس 
مواظب من باشید که سفید و درخشان بمانم و لبخندهایتان را 

زیباتر کنم.

نقاشی وداستان  ارسالی از دوست خوب »فرفره«

 تینا حسینی  ۶  ساله

دوست دارم گل بکارم و گلم 
بزرگ بشه اما نمی تونم 
دونه رو بردارم 
               و   بکارم

دلم می خواد غذاهای 
خوشمزه درست کنم اما 
نمی تونم با مالقه غذا 
 رو
 هم بزنم

کاش می شد لباسای قشنگ 
بدوزم اما حتی نمی تونم 
سوزن نخ کنم

 آرزوم اینه که نقاشی های 
قشنگ بکشم اما حتی 
 نمی تونم قلم رو 
نگه دارم

اگه همه به هم کمک کنیم 
همه تون به آرزوهاتون 

می رسین

با گوش دادن به پیشنهاد انگشت شست همه انگشت ها خوشحال شدند ۶
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آخرین اميد
براى رسيدن به توکيو!

سرآسيابی، جانشين 
گل محمدى در شهرخودرو

نه منصور�ان و نه مهاجر�...ا�ران- چين در انتخاب� المپي�

یحيی،  سروش و ماهينی خبرسازان پنجره زمستانی
گزارش و�ژه خراسان ورزش� از نقل و انتقاالت نيم فصل
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ا�ران- چين در انتخاب� المپي�

آخرین اميد!
امــروز از ســاعت  ١٣:٤٥ تيم مل� 
اميــد !شــورمان در آخر�ــن باز� 
خود در مرحله گروه� انتخاب� المپي& به مصاف 
تيم مل� اميد چيــن م� رود. باز� امــروز آخر�ن 
شــانس ا�ــران بــرا� رســيدن بــه مرحلــه بعد� 
رقابت ها و اميدوار ماندن برا� حضور در المپي& 
تو!يوست. البته سرنوشت اميد ا�ران فقط به ا�ن 
باز� گره نخــورده و نتيجه د�گر باز� گروه !ه به 
صورت همزمان بين اميد !ره جنوب� و ازب@ستان 
برگزار م� شــود هم در سرنوشت صعود �ا حذف 
شــاگردان اســتيل� تاثيرگــذار خواهــد بــود. در 
باز� هــا� هفتــه دوم مرحله گروهــ�،  تيم مل� 
فوتبال اميد ا�ران و !ره جنوب� در دومين د�دار از 
سر� رقابت  ها� نها�� مقدمات� المپي& ٢٠٢٠ 
ژاپــن بــه مصاف هــم رفتنــد و اميدها� ا�ــران با 
نتيجــه ٢ - �ــ& ا�ن بــاز� را بــه حر�ــQ واگذار 
!ردند. در د�گر د�دار ا�ن گروه، ازب@ستان و چين 
بــه مصاف هم رفتند و ا�ــن د�دار نيز با نتيجه  ٢- 
صفــر به نفع ازب@ســتان بــه پا�ان رســيد. مدافع 
عنوان قهرمان� با ا�ن برد ٤ امتياز� شد و در رده 
دوم جدول رده بند� ا�ن گروه، باالتر از ا�ران �& 
امتياز� ا�ستاد. پيروز� ازب@ستان در ا�ن د�دار 
تــا حــدود� !ار شــاگردان اســتيل� و اميد آن ها 
بــرا� صعود بــه مرحلــه �& چهــارم نها�ــ� ا�ن 

رقابت ها را !مرنگ !رد. شاگردان حميد استيل� 
بــرا� صعــود بــه مرحلــه �&  چهــارم نها�ــ� !ار 
دشــوار� را در پيش دارند  و حتما با�د در باز� با 
چيــن به پيروز� برســند و در انتظار نتيجه د�دار 
!ره جنوب� و ازب@ســتان باشــند. صعود ا�ران به 
مرحله بعد تنهــا در صورت� رقم م� خورد !ه تيم 
ازب@ســتان از د�دار مقابل !ــره جنوب� امتياز� 
نگيــرد و ا�ران بتوانــد با تفاضل گل تيــم چين را 
بدرقه !ند تا امتياز ا�ران و ازب@ستان برابر شود و 
بــا تفاضل گل تيم صعود !ننده مشــخص شــود. 
خــوب  باز� هــا�  بــه  توجــه  بــا  !ــه  احتمالــ� 
!ره جنوبــ� تــا ا�نجــا� رقابت هــا دور از انتظــار 
نيســت و تيــم اميد !شــورمان با�د با تمــام قوا به 
مصاف چين برود تــا بتواند با اختالف ٢ �ا ٣ گل 
ا�ــن د�دار را به پا�ان برســاند و منتظر !م& !ره 
جنوب� بــرا� صعود در د�دار همزمان بنشــيند. 
!ــره با ٦ امتياز صدرنشــين اســت و صعودش به 
مرحلــه حذفــ� را قطع� !ــرده اســت. تيم  ها� 
ازب@ستان و ا�ران نيز به ترتيب با ٤ و �& امتياز در 
رده ها� دوم و سوم هستند و چين بدون امتياز در 
م@ان آخر است. ازب@ســتان ٣ گل زده و �& گل 
خورده داشــته و تفاضــل گل ا�ن تيم ٢ + اســت، 
ا�ران نيز !ه با �& امتياز در جا�گاه ٣ ا�ستاده، با 

٢ گل زده و ٣ گل خورده، تفاضل گل١ - دارد. 

نماینده بحرین حریف شهر خودرو در پلی آف آسيا شد
 در مرحله نخست پل� آف ليگ قهرمانان آسيا ٢٠٢٠، چنا� سيت� هند و الرفاع بحر�ن در هند به 
مصاف هم رفتند !ه ا�ن باز� با �& گل به سود نما�نده بحر�ن تمام شد. مهد� عبدالجابر ت& گل 
ا�ن باز� را برا� الرفاع به ثمر رســاند. با ا�ن حســاب الرفاع بحر�ن حر�Q شــهر خودرو ا�ران شد و 
سه شــنبه هفته آ�نده در مشــهد به د�دار ا�ن تيم خواهد رفت. برنده ا�ن باز� روز ٨ بهمن در قطر با 

السيليه د�دار م� !ند و برنده ا�ن باز� نيز به گروه B ليگ قهرمانان راه خواهد �افت.

یزدانی و قائدى به پلی آف می رسند 
ســياوش �زدانــ� مدافــع مصــدوم اســتقالل به 
احتمال بسيار ز�اد به باز� دوم ا�ن تيم در پل� آف 
!ــه احتماال مقابــل الر�ان قطر برگزار م� شــود، 
خواهد رســيد. اســتقالل در صورت عبــوراز گام 
اول پل� آف، با�ــد ٨ بهمن در قطر با الر�ان پي@ار 
!نــد !ه ا�ــن باز� به صــورت ت& حذفــ� برگزار 
خواهد شد و استقالل� ها درتالش هستند تا هر 
طور شده �زدان� را به باز� دوم برسانند. از سو� 
د�گــر، !امران منــزو� نا�ب رئيــس هيئت مد�ره 
باشگاه اســتقالل اعالم !رد در صورت حذف تيم 
اميد مهد� قائد� روز جمعه به تهران م� رسد و 
طبعا برا� د�دار پل� آف روز اول بهمن اســتقالل 

مهيا� حضور در ميدان خواهد شد.

پشت پرده ماندن تبریزى و دشتی 
در استقالل

مرتضــ� تبر�ز� و عل� دشــت� در آخر�ــن روز از 
مهلــت نقل وانتقــاالت با حضور در محل باشــگاه 
استقالل خواستار در�افت رضا�ت نامه شدند اما 
مسئوالن ا�ن باشگاه با جدا�� ا�ن نفرات در ازا� 
در�افت رضا�ت نامه بدون پرداخت مبلغ مخالفت 
!ردند. مرتض� تبر�ز� بعد از چند ساعت مذا!ره 
با مســئوالن استقالل نتوانست رضا�ت نامه خود 
را در�افــت !نــد و در تماس با تيم هــا� خواهان 
خود اعالم !رد باشگاه استقالل رضا�ت نامه اش 
را نم�  دهد. از ســو� د�گر عل� دشت� نيز بعد از 
مذا!ره با مســئوالن اســتقالل و درخواســت ا�ن 
باشگاه برا� پرداخت مبلغ� سنگين قيد جدا�� 

از جمع آب� پوشان را زد.
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 سر� آ
 پارما ٢ - لچه صفر

 اف ا� �اپ
 منچستر�ونا�تد – ولورهمپتون؛ ٢٣:١٥

 �وپا ا�تاليا
 فيورنتينا – آتاالنتا؛ ١٧:٣٠

 ميالن – اسپال؛ ٢٠:٣٠
 �وونتوس – اود�نزه؛ ٢٣:١٥

تمدید قرارداد مارکينيوش با پاریسی ها
وجــود  بــا  پار3 ســن ژرمن  برز�لــ4  مدافــع 
پيشــنهادها3 خوب4 =ه داشت قراردادش را 
با ا�ن تيم فرانسو3 تمد�د =رد. سا�ت رسم4 
باشگاه پار3 سن ژرمن اعالم =رد =ه قرارداد 
=اپيتــان دوم خــود را =ــه تــا ســال ٢٠٢٢ 
اعتبار داشــت به مدت ٢ فصــل د�گر تمد�د 
=رده اســت. ا�ن مدافع ٢٥ ساله =ه در سال 
٢٠١٣ از رم به جمع پار�ســ4 ها اضافه شد، 
تا=نون ٢٧٠ بار پيراهن تيم پار�س4 را بر تن 
=رده =ه نتيجه آن ٢٠ گل و ٧ پاس گل بوده و 
توانسته ١٩ جام هم با ا�ن تيم به دست آورد.

ليورپول مخالف جدایی وینگر 
سوئيسی است

باشگاه ليورپول پيشنهاد باشگاه رم به منظور 
جذب قرض4 ژردان شQير3 را رد =رد. پائولو 
فونسQا، سرمرب4 رم در پ4 مصدوميت جد3 
زانيولو =ه او را تا پا�ان فصل خانه نشين =رد از 
مسئوالن باشگاه خواسته تا باز�Qن سوئيس4 
سرخ پوشان مرس4 سا�د را به طور قرض4 به 
تر=يب جالوروســ4 اضافه =نند اما ليورپول 
بــا رد ا�ن پيشــنهاد تا=يد =ــرده راه4 برا3 
جدا�4 شQير3 ٢٨ ساله در ماه ژانو�ه وجود 
ندارد. باز�Qن اسبق با�رن ا�ن فصل تنها در 
١٠ بــاز3 (٢٥٦ دقيقــه) بــرا3 ليورپول به 
ميدان رفته و �_ گل به ثمر رســانده اســت. 
باز3 نرسيدن در ا�ن تيم انگليس4 درنها�ت 
ممQن اســت در پا�ان فصل جــار3 منجر به 

جدا�4 شQير3 از تيم �ورگن =لوپ شود.

اسکوربورد

برنامه

اخبار

اتفاق4 =ه ا=ثر هواداران بارسلونا منتظر 
آن بودنــد فــرا رســيد و ارنســتو والــورده 
رســما از سمت ســرمربيگر3 آب4 انار3 پوشــان بر=نار 
شد تا اولين ســرمرب4 اخراج4 ا�ن تيم در ميانه فصل 
از ســال ٢٠٠٣ تــا به امروز باشــد. عملQرد ســرمرب4 
ســابق بارســا در ا�ن تيم آنقدرها هم فاجعه نبود تا و3 
ر=ورد ١٧ ســاله باشگاه را بشQند و ميانه فصل اخراج 

شود؛ پس دليل ا�ن تصميم مد�ران بارسا چه بود؟
 فراز

والــورده در ســال ٢٠١٧ بــه تيمــ4 آمــد =ــه ســابقه 
پوشــيدن پيراهــن آن را داشــت. هرچنــد او هيچ وقت 
باز�Qــن بزرگــ4 نبــود امــا فا=تــور مهــم انتخاب ها3 
اخيــر =اتاالن ها برا3 نشســتن رو3 نيمQــت ا�ن تيم 
را داشــت؛ �عن4 پوشــيدن پيراهن تيم. در ســال ها3 
اخيــر به جز جــراردو مارتينو تمامــ4 مربيان4 =ه رو3 
نيمQــت بارســا نشســته بودنــد روزگار3 پيراهــن ا�ن 
تيــم را بر تــن =رده بودنــد و از قضا همه ا�ــن افراد نيز 
بــا ادامــه فلســفه فوتبال هجومــ4 تيم نشــان دادند از 
DNA آب4 انار3 پوشان بهره مند هستند. همين اتفاق 
باعث شــد تا آن ها به سراغ سرمرب4 تيم اتلتيQوبيلبائو 
برونــد. =ســ4 =ــه در طــ4 دوران حضــور خــود رو3 
نيمQــت ا�ــن تيم �_ ســوپرجام به ارمغــان آورده بود. 
پــس از ا�ــن انتخاب عــده ا3 از هــواداران تيــم راض4 
بــه نظر نم4  رســيدند و معتقــد بودند او بــرا3 ا�ن تيم 
=وچ_ اســت. با شــروع فصل و پيروز3 ها3 پ4 در پ4 
تيــم، ا�ن نارضا�ت4 جا3 خــودش را به اميد داد؛ اميد 
بــه ا�ن =ه ا�ن تيــم م4 تواند پس از گوارد�ــوال و انر�Qه 
بار د�گر به �_ سه گانه تار�خ4 برسد. =اتاالن ها مثل 
گذشــته چشــمنواز باز3 م4 =ردند و صدرنشين ليگ 
بودنــد. به نظر م4 رســيد تيم والــورده م4 تواند رقيب 
ســنت4 آن ها �عن4 رئال را از تخت پادشــاه4 در ليگ 
قهرمانان پا�ين بQشــد اما استاد�وم المپيQو3 رم =اخ 
تمــام آرزوها3 هــواداران تيــم =اتاالن را فــرو ر�خت. 
بارســلونا در مرحلــه �_ چهارم نها�4 ليــگ قهرمانان 
در فصــل ١٨-٢٠١٧ بــا رم بــاز3 داشــت؛ تيم4 =ه 
آســان تر�ن قرعــه موجــود به نظــر م4 رســيد و برتر3 
٤-�ــ_ در نو=مپ خيال هواداران را راحت =رده بود 
اما بدبين تر�ن هوادار بارســا هم فQر نم4  =رد ا�ن تيم 
بــا ٣ گل از رم شQســت بخورد و حذف شــود. هرچند 
بارســا ليگ قهرمانان را بار د�گر به رقيب ســنت4 خود 
واگــذار =رد اما توانســت فصل را با دوگانــه داخل4 به 

پا�ان ببرد تا =مــ4 رو3 زخم ها3 خود مرهم بگذارد؛ 
نتيجه ا3 =ه در سال اول چندان بد نبود.

 فرود
بــا شــروع فصل بعــد همــه هــواداران انتظــار قهرمان4 
در ليــگ قهرمانــان را داشــتند؛ بخصــوص =ــه ز�ــدان 
هــم از رئال جدا شــده بود و موقعيت بــرا3 موفقيت در 
تورنمنت4 =ه ٣ ســال پياپ4 در اختيار رئال4 ها بود مهيا 
شــده بود. اما باز هــم نا=ام4 در ا�ــن رقابت ها و باز هم 
=امب_ نصيب بارسلونا شد. ا�ن بار آن ها در نيمه نها�4 
بــاز3 ٣-صفــر بــرده در نو=مــپ را ٤-صفــر در آنفيلد 
باختنــد تا بار د�گر نشــان دهند فوتبال ورزشــ4 =امال 
غيرفابل پيش بين4 اســت. د�گر انتقادات از والورده به 
اوج رســيده بــود. به نظر م4 رســيد ا�ن تيم بيشــتر تيم 
مس4 باشــد تا والورده چرا=ه تا=تي_ آب4 انار3 پوشان 
=امال مشــخص بود. اگر اعجوبه آرژانتين4 مصدوم بود 
�ا توســط دفــاع حر�} مهار م4 شــد بارســا تقر�با هيچ 
شانس4 برا3 پيروز3 نداشــت. در ا�ن بين هرچند تيم 
باز هم قهرمان الليگا شــد و شQســت ها3 سنگين4 نيز 
به رقيب اصل4 خود در فتح جام �عن4 رئال تحميل =رد 
اما شQســت دور از انتظار در فينــال =وپا دل ر3 مقابل 
والنسيا باعث شد تا د�گر =س4 در =اتاالن موافق ادامه 
حضــور والــورده رو3 نيمQــت تيم نباشــد. با تمــام ا�ن 
اوصاف مد�ران باشــگاه تصميم گرفتند بــاز هم به مرد 
اســپانيا�4 اعتماد =نند. هرچند بارســا در اوا�ل فصل 

بــا نتا�ج سينوســ4 باز هم صدا3 هــواداران را درآورده 
بود اما در ادامه صدرنشــين4 در الليگا به آن ها تسQين 
داده بود =ه شــا�د فصل سوم حضور والورده با موفقيت 
بزرگــ4 همراه باشــد. با شــروع ســال جد�د و تســاو3 
لحظات پا�ان4 با اسپانيول قعرنشين در درب4 =اتاالن، 
آب4 انار3 پوشان به اســتقبال اتلتيQو رفتند؛ تورنمنت4 
=ــه از قضــا باز هــم =امب_ و حــذف دســتاورد آن بود! 
آن ها باز3 بــرده را در ٥ دقيقه پا�انــ4 واگذار =ردند تا 
ا�ن بار د�گر همه در اســپانيا از خروج والورده از بارســا 

مطمئن باشند. 
 شروع دوباره

در حالــ4 =ه همــه جا صحبــت از انتخــاب ژاو3 رو3 
نيمQــت ا�ن تيم بــه جا3 والــورده بود، =يQه ســتين، 
ســرمرب4 ٦١ ساله و اسپانيا�4 =ه پيش از ا�ن هدا�ت 
بتيس را بر عهده داشــت با قرارداد3 به مدت ٢ فصل 
و نيــم جانشــين مــرد3 شــد =ــه هــواداران او را فاقد 
=ار�زما3 مناســب بــرا3 هدا�ت تيم م4 دانســتند. از 
 4Q� حاال دوران جد�د با مرد3 آغاز شده =ه به عنوان
از شــيفتگان �وهان =را�} و ســب_ موســوم بــه توتال 
فوتبــال او مشــهور اســت و البته تقر�با هيچ دســتاورد 
خاص4 در دوران مربيگر3 خود نداشته؛ ضمن ا�ن =ه 
بــه عنــوان باز�Qن نيــز پيراهن بارســا را بر تــن نQرده 
اســت. آ�ا ســتين =ليد رســتگار3 =اتاالن هــا خواهد 

بود؟ تا آخر فصل مشخص م4 شود.

اتفاقى که هواداران بارسلونا 
خداحافظ آقاى کامبکمنتظر آن بودند فرا رسید

روبرتو کارلوس، ســتاره سابق رئال مادرید پس از قهرمانی این 
تيم در سوپرکاپ اسپانيا با انتشــار عکسی در کنار مارسلو و 
خامس از جمع چپ پا ها در یک شب به یاد ماندنی سخن گفت.

باشــگاه ميالن پس از جدایی رینا، آســمير بگوویــچ، دروازه بان 
بورنموث که به صورت قرضی در قره باغ حضور داشت را به خدمت 
گرفت تا این گلر کهنه کار به عنوان ذخيره دوناروما به روســونرى 

بپيوندد.

پس از مصدوميت شدید دميرال، مدافع یوونتوس که باعث شد فصل 
را از دست بدهد تمامی هم تيمی هاى این بازیکن از جمله امره جان 

هموطنش با روحيه دادن به او برایش آرزوى سالمتی کردند.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

 آفر�ن بر واليباليست ها� �شورمان �ه المپي� شدند و همچنين 
آفر�ن بر �اراته �اها� تيم مل� �شورمان �ه در شيل� با ٥ طال و �# 

برنز قهرمان ليگ جهان� �اراته وان شدند! 
 متاسفم برا� مسئوالن ورزش استانمان �ه نتوانستند مرب� خوب 
فوتبال مــان را حفظ �نند. با�ــد گفت ما را به خــود واگذار�د! انتظار 

حما�ت ندار�م فقط سنگ انداز� ننيد!
 با ســالم؛ ما جوانان مشــهد� اميدمان آقاامام رضا(ع) اســت ول� 
باعــث و بان� جدا�� آقا�حيــ� را وگذار م� �نيم به خــدا و دلمان به 

غيرت باز�نانمان بسته است.
 تيم ها� شهرســتان� تا ميان جان بگيرند پرسپوليس و استقالل با 
حما�ت مال� و ادار� دولت و فدراسيون با �ارها� غيرحرفه ا� جان 
آن ها را م� گيرند. نمونه اش آوردن �حي� گل محمد� به پرسپوليس. 
مگر قــرارداد نداشــت با شــهرخودرو هنوز؟ اســتقالل پرســپوليس 
نم� توانند مرب� ها� شــان را حفظ �نند جورشــان را تيم ها� د�گر 

با�د بشند.

برنامه مسابقات ایران در مسابقات هندبال قهرمانی 
آسيا اعالم شد

مســابقات هندبــال قهرمان� آســيا از فردا تــا ٧ بهمن در �و�ت 
انجــام خواهد شــد. تيم ملــ� هندبال ا�ــران در ا�ــن رقابت ها 
در گــروه اول بــا بحر�ن و نيوز�لند همگروه اســت و طبق برنامه 
جمعــه هفتــه جــار� هندباليســت ها�  ا�ــران با�ــد بــه مصاف 

نيوز�لند بروند و شنبه نيز مقابل بحر�ن قرار بگيرند.

اعزام ۴ آزادکار ایران به ایتاليا
مســابقات بين المللــ� ماتئــو پليونــه ا�تاليــا �ــه جزو مســابقات 
رنينگ دار اتحاد�ه جهان� �شت� محسوب م� شود روزها� ٢٥ 
تــا ٢٨ د� در شــهر رم ا�تاليا برگزار م� شــود. بهنام احســان پور، 
�ونــس امامــ�، محمدحســين محمد�ــان و اميرحســين زارع بــه 
سرمربيگر� غالمرضا محمد� �شت� گيران اعزام� ا�ران در ا�ن 

رقابت ها هستند.

جایگاه مناسب کاراته کاهاى ایران در رنکينگ جهانی
جد�دتر�ــن رنينــگ فدراســيون جهان� �اراته منتشــر شــد �ه 
براســاس آن نما�ندگان ا�ران جا�گاه مناســب� در اوزان مختل^ 
دارند. رز�تا عليپور با �ســب مدال طال� شيل� ٢ پله صعود �رد 
و به رده پنجم آمد و خود را به صدرنشــينان نزد�# �رد تا شانس 
باال�� برا� رســيدن به المپي# داشته باشــد. حميده عباسعل� 
پس از �ســب مدال طال و صالح اباذر� پس از �ســب مدال برنز 
هر �دام �# پله صعود داشــتند. ســارا بهمن �ار هم �ه در �اراته 
وان شيل� دستش از مدال خال� ماند از رتبه پنجم به رده چهارم 

صعود �رد.

زاویه نگاه شما

خود من باور نمی کردم به این موفقيت برسيم

نشســت خبــر� ســومين دوره رقابت ها� 
جهانــ� ورزش هــا� زورخانه ا� و �شــت� 
پهلوان� برگزار شــد. محســن مهرعليزاده، 
ورزش هــا�  جهانــ�  فدراســيون  رئيــس 
زورخانه ا� در ا�ن نشست گفت: «ا�ن رشته 
در ٨٥ �شور شناخته شده �ه خود من باور 
نم� �ردم به ا�ن موفقيت برسيم. دوره ها� 
مختلــ^ آموزشــ� و مســابقات مختل^ در 
�شــورها� جهان برگزار شــده اســت. ا�ن 
رشته در حال منسوخ شدن بود و زورخانه ها 
در حــال تبد�ل بــه �افه و د�ز� ســرا بودند 
اما االن ا�ن رشــته نه تنهــا در ا�ران بله در 
�شــورها� ز�اد� همــراه با آداب و رســوم 
ا�ن رشــته �ه ر�شــه در فرهنگ غن� ا�ران 
دارد گســترش �افته اســت. هدف نها�� ما 
ا�ن اســت �ه هم ورزش هــا� زورخانه ا� و 
هم �شت� پهلوان� وارد باز� ها� المپي# 
شود. همه دنيا دست به دست هم داده اند تا 
با تبليغات �شور ما را ناامن نشان بدهند اما 
ا�ران در مقا�سه با تمام� �شورها� منطقه 
جز�ره امن� است. حت� �شورها� همسا�ه 
مثل عراق �ا افغانستان با حضور آمر�ا�� ها 
ناامن شده اند. اهميت استقرار فدراسيون 
جهان� زورخانه ا� در ا�ران ز�اد است و قرار 
بود ا�ن مسابقات در �شور د�گر برگزار شود 

اما ما ترجيح داد�م در ا�ران برگزار شود.»
  

ورزش هــا�  جهانــ�  فدراســيون  رئيــس 
زورخانــه ا� ادامــه داد: «با�ــد جذابيــت و 
ســرعت عمل را در ا�ن رشــته بــاال ببر�م تا 
بيشتر مورد قبول نســل جوان قرار بگيرد، 
بر همين اســاس مثال �# تيــم ٦ نفره با�د 
در ١٢ دقيقــه قابليت هــا� خود را نشــان 
بدهد �ه ا�ن مقدار نيز ز�اد است، به همين 
دليــل در موارد مختلــ^ فا�تورها�� مثل 
زمان، وزن و تعداد را گنجاند�م تا جذابيت 

و ز�با�� مسابقات بيشتر شود.»
  

بودجــه  بــه  اشــاره  بــا  مهرعليــزاده 
فدراسيون ها� جهان� رشته ها� مختل^ 
مثــل توانــدو، جــودو، �بــد� و... �ــه با 

حما�ــت دولت ها� مختلــ^، حام� مال� 
و... فعاليت م� �نند، گفت: «ميزان بودجه 
ما در سال �#، ٢ �ا ٣ ميليارد تومان است 
�ه با ارز ١٤هزار تومان� رقم� نم� شود. 
االن با�ــد دولت ها بــه ما �م# �نند. مثال 
ژاپــن بعــد از گذشــت ٧٠ ســال ٥ و نيــم 
ميليــون دالر به فدراســيون جهان� جودو 
�م# م� �ند �ــا �ره جنوب� نيز ٣ميليون 
دالر به فدراســيون جهانــ� تواندو �م# 
م� �ند. ا�ن �# وظيفه مل� است �ه �شور 
با�د به ما �م# �ند. ما در حال توسعه ا�ن 
رشته در جهان هستيم و دولت با�د در ا�ن 
راه بــه مــا �م# �نــد. گله هــم نم� �نيم 
اســفند  در  م� �نيــم.   vدر را  شــرا�ط  و 

هــم مســابقات پهلوان پهلوانــان دار�م �ه 
ميليارد� هز�نه دارد. ما در بهتر�ن حالت 
ط� �# ســال ٤ميليــارد تومــان از دولت 
گرفتيم و �# سال ٤٠ ميليون تومان. �# 
ســال �# ميليارد و �ا سال د�گر ٢ ميليارد 
تومان گرفتيم. امسال اگر �# �ا ٢ ميليارد 
بدهند با قيمت ارز حــال حاضر رقم �م� 
است. خطوط سياســ� حا�م نيز در نحوه 
بودجه ده� تاثيرگــذار بوده. همينقدر �ه 
�شــت� پهلوان� و ورزش زورخانه ا� به نام 
ا�ران توســعه پيــدا �ند اهميــت دارد و هر 
�ســ� �ه متوجه ا�ن موضوع باشد و آن را 
درv �ند حما�ت مال� م� �ند اما �ســ� 
�ه آن را نفهمد حما�ت نم� �ند و ربط� به 

اصولگرا �ا اصالح طلب بودن ندارد.»
  

مهرعليزاده دربــاره آخر�ن اقدامات برا� 
ورود ا�ن رشته به باز� ها� آسيا�� گفت: 
«ســع� �رد�ــم در جا�ارتا وارد شــو�م اما 
نشد. شــرطش ا�ن اســت �ه حداقل ٢٥ 
�شــور آســيا�� مــا را تا�يــد �ننــد و ما در 
آنجــا خيل� فعال باشــيم اما ا�ــن موضوع 
پــول م� خواهــد و مــا آنقــدر نم� توانيــم 
فعال باشــيم. اگر در ســال ٥ ميليون دالر 
پول داشــته باشيم م� توانيم به ا�ن هدف 
برســيم �ه با قيمت ارز رقــم خيل� ز�اد� 

است.»

مهرعليزاده: نگذاشتيم زورخانه ها به دیزى سرا تبدیل شوند

پيروزى مدعيان در هفته هجدهم ليگ 
بسکتبال

رقابت ها� هفته هجدهم ليگ برتر بستبال 
ا�ــران با برگــزار� ٧ د�دار همزمــان پيگير� 
شد �ه تيم ها� شهردار� گرگان، شهردار� 
بندرعباس، پتروشــيم�، مس، آو�ژه صنعت، 
ا�ســون و مهرام مقابل رقبا� خــود به برتر� 
رسيدند. در حســاس تر�ن باز� ها تيم مدع� 
پتروشــيم� بندرامام با هدا�ت فرزاد �وهيان 
ميزبــان د�گر مدع� ليــگ، شــيميدر بود �ه 
در �ــ# جــدال نزد�ــ# بــا حســاب ٧٥-٧٣ 
بــه پيــروز� رســيد تــا ماننــد بــاز� دور رفت 
حر�^ خود را شســت دهد. تيم صدرنشين 
شــهردار�  گرگان ميزبــان ذوب آهــن بود �ه 
شــاگردان شــاهين طبع با نتيجه قاطع ٨٢-
٤٤ اصفهان� هــا را از پيش رو برداشــتند. اما 
در بــاز� بــزرگ هفته تيم مدع� نفــت آبادان 
در خانــه مقابــل مهمان قدرتمند خــود مهرام 
تهران به ميدان رفت �ه ا�ن باز� در وقت ها� 
معمول با حساب ٨٠-٨٠ مساو� شد تا باز� 
به وقت اضافه �شيده شود. پس از شروع وقت 
اضافه اول، مهرام با درخشش �اپيتان صمد، 
ابتار عمل را در دســت گرفــت  و نها�تا ٩٣-
٨٦ پيروز ا�ن باز� شــد تا انتقام شســت در 

دور رفت ليگ را از ميزبان  خود بگيرد. 

مدال آوران توکيو به استخدام 
وزارت ورزش درمی آیند

دو�ست وبيست وهشــتمين جلســه شورا� 
معاونــان وزارت ورزش و جوانــان بــا حضور 
وز�ر ورزش و جوانان، معاونان و مد�ران �ل 
ســتاد� در ســاختمان ســئول برگزار شد. 
مســعود ســلطان� فر در ا�ن نشســت با مهم 
خوانــدن تالش ها� ورزشــاران ا�ــران در 
عرصه هــا� ورزشــ�، از المپي# بــه عنوان 
 رو�ــداد� مهــم �اد �ــرد �ه با�ــد قهرمانان 
و افتخارآفر�نــان ا�ــن رقابت ها مــورد توجه 
�ــرد:  بيــان  و�  بگيرنــد.  قــرار  بيشــتر� 
«وزارت ورزش و جوانــان امســال ٤٢ نفــر 
از مــدال آوران جهان�، المپي� و آســيا�� 
را اســتخدام �رد و پــس از المپي# ٢٠٢٠ 
تو�يــو نيز قهرمانان بيشــتر� به اســتخدام 

ا�ن وزارتخانه در خواهند آمد.»

گزارش

سوژه

اخبار

�متر از چند ســاعت بعد از انتصاب ســتار همدان� 
به عنــوان معاون اقتصاد� باشــگاه اســتقالل، او با 
انتشــار پيام� انصرافش را از ا�ن سمت اعالم �رد. 
همدانــ� در ا�ن خصوص گفــت: «در درجــه اول از 
مد�ران باشگاه اســتقالل �ه به بنده اعتماد �ردند 
تشــر م� �نم اما خودم را در حــد معاون اقتصاد� 
ا�ن باشگاه نم�  دانم. شا�د دوستان اشتباه برداشت 
�رده اند و تصورشان بر ا�ن باشد �ه ستار همدان� به 

دنبال پست و مقام در استقالل است �ه ا�ن اشتباه 
اســت. اگر قبال سرپرست� ا�ن تيم را پذ�رفتم به ا�ن 
دليل بود �ه م� توانســتم در ا�ن پست خدمت �نم 
اما در سمت معاونت اقتصاد� نم�  توانم. شا�د من 
بيز�نس من خوب� باشــم و در درآمدزا�ــ� برا� �ار 
خودم سررشــته داشــته باشــم اما خودم را در قواره 
معاون اقتصاد� باشگاه نم�  دانم. در ا�ن خصوص 
هيچ �ــس با من صحبت نرد و من خــودم از طر�ق 

رســانه ها اطالع �افتم �ه معاون باشگاه شدم. برا� 
آنه دوســتدار موفقيت اســتقالل و هوادار ا�ن تيم 
باشم الزم نيست حتما پست و مقام در باشگاه داشته 
باشــم. من بدون پســت هم ا�ن تيم را دوست دارم و 
خودم را جزو ا�ن خانواده م� دانم. �ار من در فوتبال 
فن� و اجرا�� اســت و تنهــا از ا�ن طر�ق م� توانم به 
تيمم �م# �نــم و به جز آن تنها م� توانم هوادار آن 

باشم و برا� موفقيتش دعا �نم.»

پایان تلخ آچار فرانسه برانکو در پرسپوليس
در آخر�ن روز از نقل وانتقاالت زمستان� حسين ماهين�، �اپيتان دوم و باز�ن باتجربه تيم 
پرســپوليس از ا�ن تيم جدا شــد تا احتماال نيم فصل دوم در تيم د�گــر� توپ بزند. ماهين� 
در حالــ� از ا�ن تيم جدا شــد �ه باوجود ســابقه طوالنــ� در پرســپوليس و باز�ن� �ه از او 
همواره به عنوان آچار فرانســه �اد م� شــد، در نيم فصل نخست تنها ٢ بار برا� سرخ پوشان 
به ميدان رفت �ه در هر ٢ بار هم به عنوان باز�ن جانشين وارد ميدان شد. ماهين� اولين 
بار در هفته پنجم مقابل ســپاهان به ميدان رفت. مدافع سرخ پوشــان در دقيقه ٧٩ به جا� 
ســيام# نعمت� به زمين رفت و تنها ١١ دقيقه فرصت باز� پيدا �رد. و� بعد از آن �# بار 
هم در هفته ششــم مقابل شهرخودرو به ميدان رفت �ه ا�ن بار هم و� جا� سيام# نعمت� 
را در تر�يب گرفت. ماهين� مقابل شهرخودرو در دقيقه ٨٩ به ميدان رفت و تنها �# دقيقه 
فرصت باز� پيدا �رد و بعد از آن هرگز برا� سرخ پوشان باز� نرد تا با ١٢ دقيقه باز� در 

نيم فصل، پرسپوليس را ترv �ند. 

همدانی: در رسانه ها فهميدم معاون شدم!

ا�گــور �وال�وو�ــچ از روز �# شــنبه ١٧ بهمــن ١٣٩٥ 
هدا�ــت تيم ملــ� ا�ران را بــر عهده گرفــت و در ا�ن مدت 
بــه عناو�ــن قهرمان� آســيا و باز� هــا� آســيا�� و مدال 
برنز جــام بزرگ قهرمانان در ژاپن رســيد. شــاگردان ا�ن 
مرب� اهــل مونته نگرو با پيــروز� ٣-صفــر مقابل چين و 
�ســب جواز حضــور در المپيــ# ٢٠٢٠ حــاال در انتظار 
و�ــزا� ژاپــن هســتند. �وال�وو�ــچ �ه چهارميــن حضور 
خــود در المپي# را تجربه م� �ند، در ا�ن باره گفت: «تيم 
ملــ� واليبال ا�ران بــرا� دومين بــار در تار�خ به المپي# 
راه پيــدا �ــرده و از ا�ن جهت �ه من هــم جز�� از ا�ن تيم 
هستم، اهميت ز�اد� برا�م دارد. �سب سهميه المپي# 
در شرا�ط آســان� برا� ما به دست نيامد چون مصدومان 

ز�ــاد� داشــتيم و برخــ� باز�نان هم با ســرماخوردگ� 
وارد چين شــدند. خوشبختانه در حال� �ه شرا�ط مقابل 
�ره جنوب� م� توانست خيل� بدتر شود ول� نتيجه به سود 
ما رقم خورد. �سب ســهميه المپي# را به مردم ا�ران �ه 
هميشــه حام� ما بوده اند، تبر�# م� گو�م. حس خوب� 
�ه از پيام ها� محبت آميز مردم در�افت �رد�م، بزرگتر�ن 
دستاورد ما از ســهميه المپي# بود.» �وال�وو�چ در ادامه 
گفت: «رقابت ها�� به ســخت� جهنــم در تو�يو در انتظار 
ماســت. بهتر�ن تيم هــا� واليبــال جهان به جــز تونس و 
ونزوئــال در المپيــ# حاضــر هســتند. همه تيم هــا و همه 
باز�نان با انگيزه ز�اد به تو�يو م� آ�ند. هيجان المپي# 
در �# چهارم نها�� و نيمه نها�� چنــد برابر خواهد بود و 

برا� من بسيار لذت بخش است �ه با دستياران حرفه ا� 
خودم در المپي# هستيم. تيم ا�ران در بين سا�ر تيم ها� 
جهــان جا�ــگاه مناســب� دارد ول� ا�ــن تصو�ــر واقع� از 
واليبال ا�ران نيست. برا� مثال صربستان و فرانسه �ه در 
̂ تر از تيم ما  رنينگ پا�ين تر از ا�ران هستند در واقع ضعي
نيســتند. مردم ا�ران از ما مدال المپي# م� خواهند ول� 
صحبت �ردن از مدال المپي# خيل� سخت است. ما با�د 
پــس از دوران آماده ســاز� و تمر�ن، باز�نــان آماده خود 
را بررســ� �نيم و ببينيم در چه شــرا�ط ذهن� و جسم� 
هســتند. پــس از ا�ن م� توانيــم در مــوارد خاص صحبت 
�نيــم. ما با جد�ــت تمر�ن م�  �نيم و تمام تــالش خود را 

برا� �سب بهتر�ن نتيجه به �ار خواهيم گرفت.»

کوالکوویچ: مردم ایران از ما مدال المپيک می خواهند

پرسپوليس بهترین تيم ایران در رنکينگ جهانی 
در جد�دتر�ن رده بند� باشگاه ها� جهان، پرسپوليس 
در رده نخســت بهتر�ن باشــگاه ها� ا�ران قرار گرفت. 
ســا�ت clubworldranking جد�دتر�ــن رده بنــد� 
باشگاه ها� فوتبال و مربيان جهان را اعالم �رد. در ا�ن 
رده بند� جد�د پرســپوليس بهتر�ن تيم ا�ران انتخاب 
شد. استقالل، ذوب آهن، ســپاهان و ترا�تور به ترتيب 
در رده دوم تــا پنجم قرار گرفتنــد. در رده بند� مربيان 
ا�ران�، عليرضا منصور�ان در رده نخســت قرار گرفت. 
امير قلعه نو��، سرمرب� سپاهان و �حي� گل محمد�، 
سرمرب� جد�د سرخ پوشان به ترتيب در رده دوم و سوم 
قرار گرفتند. جواد نونام و حســين فر�� به ترتيب در 

رده چهارم و پنجم قرار دارند.
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پيروزى پرگل استقالل مقابل اميدهایش
تيم فوتبال اســتقالل د�روز در د�دار� دوســتانه در مجموعه 
ورزشــ* انقالب، به مصاف تيم اميد ا�ن باشــگاه رفت �ه ا�ن 
د�ــدار در پا�ان با نتيجه ٦ - �- به ســود شــاگردان مجيد� 
به پا�ان رســيد. ارســالن مطهر� (٢٢) و عل* دشت* (٤٩ و 
٥١)، مرتض* تبر�ز� (٧٥ و ٩٠) و شــيخ د�اباته (٧٧) برا� 
بزرگساالن استقالل گلزن* �ردند و گل تيم اميد استقالل را 
عل* سنا�* در دقيقه ٧٠ به ثمر رساند. تيم فوتبال استقالل 
روز دوم بهمن ماه در ورزشگاه آزاد� مسابقات پل* آف آسيا به 

مصاف برنده د�دار الفيصل* اردن و الJو�ت �و�ت م* رود.
پرسپوليس یحيی با برد استارت زد

پس از ا�ن �ه �حي* گل محمد� قرارداد خود با پرسپوليس را 
با حضور در دفتر ا�ن باشگاه امضا �رد و رسما هدا�ت سرخ ها 
را برعهــده گرفت، د�ــروز در د�دار بــا بادران بــرا� اولين بار 
شــاگردان خود را مح- زد �ه ا�ــن باز� با نتيجه ٢- صفر به 
سود پرسپوليس تمام شد. تراب* و عبد� گل ها� پرسپوليس 

را به ثمر رساندند. 
عذرخواهی کاپيتان پرسپوليس از استقاللی ها 

حســين ماهين* �اپيتــان پرســپوليس قــراردادش را با ا�ن 
تيم فســخ �رد و از جمع سرخ پوشــان جدا شــد. او در پست* 
از  و  خداحافظــ*  پرســپوليس  هــواداران  از  ا�نســتاگرام* 
هواداران اســتقالل عذرخواه* �رد. ماهين* نوشــت: «و �ه 
عذرخواهــ* از هــوادارا� تيم بزرگ اســتقالل اگه صحبت* 
�ــا تو�يت* از من د�د�د و باعث ناراحتيتون شــد، لطفا حالل 
�نيد. هر اومدن* رفتن* هــم داره و وجدانم راحته �ه هرچه 
در توانم بود برا� تيمم گذاشتم حت* بيرون از زمين فوتبال.»

مراسم معارفه سرپرست جدید استقالل
مراســم معارفه ســعيد رمضان* سرپرســت جد�د اســتقالل با 
حضور اســماعيل خليل زاده سرپرست باشــگاه، بهرام امير�، 
امير ســلطان* و امين نــوروز� در محل تمر�ن ا�ــن تيم برگزار 
شد. رمضان* داماد ناصر حجاز� است و در تيم ها� ذوب آهن 

و فوالدخوزستان، سپاهان و استقالل اهواز سابقه باز� دارد.
کریم باقرى مربی پرسپوليس ماند

�ر�ــم باقر� مرب* فعل* پرســپوليس به فعاليت خــود در ا�ن 
تيــم ادامه م* دهد تا دســتيار �حي* گل محمد� باشــد. پس 
از انتخــاب گل محمد� به عنوان ســرمرب* جد�ــد تيم، �ر�م 
باقر� در تماس* با گل محمد� ضمن تبر�- بابت انتخابش، 
گزارشــ* از آخر�ن وضعيت تيم و تمر�نات را به سرمرب* ارائه 

�رد و هماهنگ* ها� الزم برا� مسائل فن* تيم انجام شد.
رادولوویچ سرمربی جدید ذوب آهن

ســرمرب* مونته نگرو�* ســابق تيم مل* ميانمار به عنوان 
سرمرب* جد�د ذوب آهن اصفهان انتخاب شد. ميودراگ 
رادولوو�چ، ســرمرب* مونته نگرو�* ٥٢ ســاله �ه ســابقه 
هدا�ت تيم ها� مل* لبنان و ميانمــار را در �ارنامه دارد، 

به عنوان سرمرب* جد�د ذوب آهن انتخاب شد.

هافب- سرخ پوشــان پا�تخت با وجود آن �ه طلبش را از ا�ن باشــگاه در�افت 
نJرده اما تا�يد �رد �ه در ا�ن تيم م* ماند. به نقل از شــبJه فيفا اســپورت، 
بشــار رســن هافب- عراق* پرســپوليس فصل ســوم حضــورش را در ا�ن تيم 
پشت ســر م* گــذارد. او با وجــود آن �ه از سرخ پوشــان طلــب دارد اما تا�يد 
�رد �ه تيم را ترi نم* �ند. بشــار در گفت وگو�* تلفن* �ه با فيفا اســپورت 
داشت، گفت: «من در زمستان از ٢ باشگاه الشرطه و نيرو� هوا�* پيشنهاد 
داشــتم اما تصميم گرفته ام در پرســپوليس بمانم. با وجــود آن �ه طلب خود 
را در�افــت نJرده ام اما تا پا�ان فصل در پرســپوليس باق* خواهم ماند.» ا�ن 
هافبــ- عراق* تــا پا�ان فصل جار� با پرســپوليس قــرارداد دارد و در فصل 

جار� �J* از باز�Jنان �ليد� تيمش بوده است.

ســردار آزمــون �ه در ســال ٢٠١٨ به تيم زنيت پيوســت، توانســته  در ٤١ 
بــاز� بــرا� ا�ن تيــم ٢٣ گل به ثمر برســاند و فصــل گذشــته در رده دوم 
جدول گلزنان ليگ روســيه قرار داشــت. ا�نون ســا�ت چمپيونات فوتبال 
روســيه در گزارشــ* به معرف* ٣٠ باز�Jن برتر خارج* تار�خ ليگ روســيه 
در �- دهه اخير �رده   �ه نام ســردار آزمون نيز در آن د�ده م* شــود. ا�ن 
باز�Jن برا� روبين �ازان، روســتوف و زنيت در فوتبال روســيه باز� �رده  
و زوج او بــا آرتم ز�وبا در تيم زنيت به خطرناi تر�ن زوج فوتبال باشــگاه* 
در روســيه تبد�ل شده است. او موفق شــد در ا�ن فصل دو گل نيز در ليگ 
قهرمانان برا� ا�ن تيم به ثمر برساند و اميدوار است قهرمان* دوباره ا� را 

با ا�ن تيم تJرار �ند.

آزمون در بين بهتر�ن لژ�ونرها� ليگ روسيهرسن: طلبم را نگرفته ام اما در پرسپوليس م� مانم

کالدرون اظهاراتش عليه ایران را 
تکذیب کرد 

نيم فصــل  ســرمرب*  �الــدرون،  گابر�ــل 
از  پــس  پرســپوليس  فوتبــال  تيــم  اول 
�ش وقوس هــا� فــراوان درنها�ــت از ا�ــن 
تيــم جــدا شــد. پــس از جدا�ــ*، �الدرون 
در گفت وگو�ــ* ناراحتــ* خــود از مد�ران 
باشــگاه را اعــالم �ــرد. بــا ا�ن حــال د�روز 
گفت وگو�ــ* از ســرمرب* ســابق آرژانتين* 
پرســپوليس با ســا�ت  البيــان  نيوز  منتشــر 
شــد �ــه �الــدرون در آن گفتــه بــود: «تنها 
اشــتباه زندگ* ام �ار در ا�ران بوده اســت. 
ا�ن �شــور برا� �ار �ردن مناسب نيست و 
محيط* �ار� خوب* ندارد.» بعد از انتشار 
ا�ن مطلب، �الدرون در گفت وگو با ميزان، 
در ا�ن خصوص گفت: «هرگز در مورد ا�ران 
چنيــن حرفــ* را نــزدم. مــن از مســئوالن 
باشــگاه پرســپوليس ناراحتم و دال�ل آن را 
هــم گفته ام، اما ا�ران �شــور بســيار خوب* 
است و مردم خوب* هم دارد. همان طور �ه 
پيش از ا�ن هم گفتم من سفير ا�ران بوده و 

خواهم بود.»

دیدار استقالل و فوالد به خاطر 
اميدها لغو شد

ســازمان ليگ باالخره تســليم خواســت ٢ 
باشگاه اســتقالل و فوالد شد و باز� جمعه 
٢ تيــم را لغــو �ــرد. فــوالد البتــه بيشــتر از 
اســتقالل به دنبــال لغو بــاز� جمعــه بود، 
چون ٣ باز�Jن در تيم اميد دارد. استقالل 
هــم ٢ باز�Jــن در ليســت حميــد اســتيل* 
داشــت �ه البته فقط مهد� قائد� فيJس 
اســت. حــاال خيال هــر دو طرف بــا تصميم 
نها�* حيدر بهاروند سرپرســت فدراسيون 
فوتبــال راحت شــد تا اســتقالل* ها از حاال 
به فJر بــاز� اول بهمن ماه در پل* آف ليگ 
قهرمانان آسيا باشند. با لغو باز� استقالل 
و فــوالد، حــاال فرهــاد مجيــد� از مد�ــران 
باشــگاه خواســته قبل از حضــور در پل* آف 
ليــگ قهرمانان آســيا �ــ- بــاز� تدار�ات* 
بــرا� تيمــش فراهــم �ننــد تا اســتقالل با 
آمادگ* و هماهنگ* بيشــتر� در باز� اول 
بــه ميدان برود. مجيد� قصــد دارد در ا�ن 
بــاز� تدار�اتــ* از تر�يــب اصلــ* تيمش 

استفاده �ند.

یحيی، سروش و ماهينی خبرسازان پنجره زمستانی
نقل وانتقاالت سوت و *ور ب� هيجان نيم فصل

مهلت نقل وانتقاالت زمستان* 
ليگ نوزدهم به پا�ان رســيد و 
بــا ا�ن �ــه انتظــار م* رفت بــا توجه بــه نياز 
تيم هــا، نقل وانتقــاالت پر و پيمان و پرســر و 
صدا�* را شــاهد باشــيم اما در عمل چنين 
نشــد. مشــJالت مالــ* ا�ثــر باشــگاه ها از 
�- ســو و موانــع عجيــب و غر�ــب در جذب 
مربــ* و باز�Jنــان خارجــ* از ســو� د�گر 
باعث شد نقل وانتقاالت سوت و �ور و بدون 
تر�انــدن بمــب تمام شــود. حتــ* مد�ران 
پرســپوليس و اســتقالل �ه تبحر باال�* در 
دادن وعــده دارند هم �ار� از پيش نبردند 
و  اوســاگونا  ســرخاب*  خر�دهــا�  تنهــا  و 
اميرارسالن مطهر� بود. البته شا�د بتوان 
جدا�ــ*  نقل وانتقــاالت  بمــب  تنهــا  گفــت 
�حيــ*  حد�ــث  و  پر حــرف   و  عجيــب 
گل محمد� از شهرخودرو و حضورش رو� 
باز�Jــن  چنــد  بــود.  پرســپوليس  نيمJــت 
شــاخص هم بــا جدا�* �ا فســخ قــرارداد با 
تيم هــا� سابق شــان بــه تيم هــا� جد�د� 
پيوســتند و �ا همچنان بدون تيم هستند. از 
جمله سروش رفيع* �ه از شهرخودرو جدا 
شد و به ســپاهان پيوست و حسين ماهين* 
�اپيتان دوم پرســپوليس هم با وجود رفتن 
گابر�ل �الدرون �ه اعتقاد� به او نداشــت 
همچنــان در ليســت مــازاد ســرخ ها ماند و 

فســخ قــرارداد �ــرد. در اســتقالل هــم از 
زمــان  �ــه  باال�ــ*  بلنــد  مــازاد  ليســت 
اســتراماچون* گمانه زنــ* م* شــد، خبر� 
نبــود و فقط ميالد باقــر� و مرتض* آقاخان 
جــدا شــدند. در بيــن تيم ها� باالنشــين و 
مدع* فقط ســپاهان خوب �ارگير� �رد و 
با جــذب مهــد� تر�مــان، محمــد طيب*، 
را  تيمــش   xضعــ نقــاط  رفيعــ*  ســروش 
برطــرف �ــرده و اســبش را بــرا� قهرمان* 
بهتر از بقيه رقبا ز�ن �رد. شــاهين بوشهر و 
گل گهر ســيرجان �ه در انتها� جدول قرار 
دارند، به ترتيب با ١٤ و ١١ تغيير در ورود و 
خروج همــراه با شــهرخودرو بــا ١٢ تغيير، 
بيشــتر�ن تغييــرات را در بين تيم ها� ليگ 
برتــر� داشــتند و نفت آبــادان بدون جذب 
باز�Jــن و باز�Jــن مــازاد منفعل تر�ــن تيــم 

نقل وانتقاالت بود. 
     

 پرسپوليس، ورود�: �ر�ستين اوساگونا / 
خروجــ�: آدام همتــ*، فرشــاد احمــدزاده، 
محمد امين اســد�، جونيور براندائو، حسين 

ماهين*
تر�مــان،  مهــد�   :�ورود ســپاهان،   
محمد طيب*، ســروش رفيعــ*/ خروج�: 

حامد بحيرا�*، مهد� رحيم*
 ترا*تــور، ورود�: ميــالد فخرالد�نــ*/ 

خروجــ�: ابوالفضل رزاق پور، ســيد احمد 
موسو�، �و�ن فورچونه، �و�يا سوگيتا

 صنعت نفت، آبادان: بدون خر�د
 استقالل، ورود�: امير ارسالن مطهر�/ 

خروج�: ميالد باقر�، مرتض* آقاخان
 شــهر خودرو، ورود�: حســن جعفر�، 
ســيx الله*،  روح ا...  ســرل-،  ميــالد 
طاهــران/  علــ*  خلعتبــر�،  محمدرضــا 
خروج�: فرشــاد محمد� مهر، محمد ا�بر 
منــاد�، ســروش رفيعــ*، ســينا زامهران، 
�ونس شا�ر�، روح ا... باقر� ، رضا صدر�

ســينا زامهــران، آ�انــدا   :� فــوالد، ورود
پاتوس*، زبير ني- نفس، فرشاد احمدزاده/ 
خروج�: ميثم دورق*، روح ا... سيx الله*، 

انس بن* �اسين 
 نفــت مسجد ســليمان، ورود�: آرمان 
قاســم*، مهد� زبيد�، احســان تا�يد�، 
احمــد گوهر�، محمد امين اســد�، احمد 
گوهــر�/  خروجــ�: ميــالد خدا�* اصل، 
محمــد ابراهيمــ*، محمــد طيبــ*، سوشــا 

مJان*، فرزاد حاتم*
 ماشين ســاز�: بدون خر�ــد/ خروج�: 
احمد رضا زنده روح، جفرســون دخسوس و 

سامان نر�مان
 نســاج�، ورود�: روح ا... باقر�، حامد 
بحيرا�*/ خروج�: حسن جعفر�، ميالد 

ســرل-، رضا عليار�، اميد سينگ، محمد 
قاض*

 ذوب آهن، ورود�: مهد� خليل، فرشاد 
اميرارســالن  خروجــ�:  محمد� مهــر/ 
مطهــر�، ميــالد فخرالد�نــ*، محمدرضــا 
خلعتبــر�، زبير ني- نفس، ابيــا بوو� با�ر 

ما�ال*، �ر�سانتوس
اميــن   :�ورود جنوب� جــم  پــارس،   
منوچهــر�،آدام همت*، ميالد باقر�، فر�د 
خروج�:  محمدزاده، ميالد خدا�* اصل/ 

مهد� تر�مان، احسان تا�يد�
شــفيع*،  خالــد   :�ورود ســا�پا،   
محمد ا�بــر منــاد�، محمد صــادق باران*، 
مرتض* آقاخان/ خروج�: احمد گوهر�، 

محمد مهر�

 پيBان، ورود�:  آرام   ها�راپتيان، دانيال 
ماهينــ*/ خروج�: اســماعيل شــر�فات، 

آرمان قاسم*، ميالد پورصx شJن
گل گهــر، ورود�: احمــد زنــده روح، رضــا 
عليار�، �ونس شــا�ر�، ميــالد �مندان*، 
خروج�: مهد� زبيد�،  احمد موســو�/ 

محسن طرهان*
 :�ورود بوشــهر،   �شاهين شــهردار  
اسماعيل شر�فات، حامد محمود�، سجاد 
ابوالفضــل  مشــJل پور،  ســجاد  حيــدر�، 
خروجــ�:  دورقــ*/  ميثــم  رزاق پــور، 
محمدصادق باران*، ســعيد �ر�م*، پيمان 
ابوالفضــل  صفــرزاده،  ابــوذر  شــيرزاد�، 
محمــد  پــوالد�،  حســن  درو�ش ونــد، 

فرخنده پ*، مهد� چاهJوتاه زاده

جا به جا�� ها� مشBوD رو� نيمBت ها و وسوسه مربيان با تيم مل�

وزارت ورزش زیر تيغ انتقاد و اتهام! 

ا�ــن روزها انتخاب ســرمرب* جد�ــد تيم مل* 
فوتبال شا�د �J* از سخت تر�ن �ارها� دنيا 
برا� مسئوالن موقت فدراسيون باشد، چرا �ه 
گز�نه خارج* نشــدن* اســت و گز�نه داخل* 
هم محدود! برانJو اعتقاد داشــت اگر پيش از 
قبــول ســرمربيگر� ا�ران، طلبش از باشــگاه 
پرســپوليس وصول نشــود، د�گر نم*  تواند به 
عنــوان عضو� از خانــواده فوتبال ا�ــران وارد 
بحث حقوق* و شــJا�ت شود. ا�ن درخواست 
و البتــه رقــم درخواســت* اش بــرا� هدا�ــت 
ا�ران، برانJو را از تيم مل* دور �رد. فدراسيون 
فوتبال ا�ــران هم بالفاصله اعــالم �رد مرب* 
بعــد� ا�رانــ* خواهــد بــود و از راهروهــا� 
فدراسيون نام عل* دا�*، �حي* گل محمد� و 
امير قلعه نو�* به عنوان �اند�داها� احتمال* 
بيرون آمد. �حي* گل محمــد� ترجيح داد به 
جا� تيم ملــ* ا�ران – �ه انتخاب* پرر�ســ- 
به حســاب م* آمد – به پيشــنهاد پرســپوليس 
جــواب مثبت بدهــد �ه هم صدرنشــين ليگ 
بود و هم ر�ســ- و خطر �متر� داشــت. نفر 
دوم علــ* دا�* بود �ه ظاهرا باالدســت* ها به 
دليل موضع گير� ها� اخير عل* دا�* درباره 
قيمت پرا�د و انتقاداتش از دولت با حضورش 
مخالفت �رده اند تا زبان ســرخ عل* دا�* سر 
ســبزش را به باد بدهد. تنها گز�نه باق* مانده 
بين ٣ �اند�دا� تيم مل* حاال امير قلعه نو�* 
است. �ســ* �ه شا�د بين ا�ن ٣ نفر �متر�ن 
شــانس را برا� نشســتن رو� نيمJــت ا�ران 
داشت، حاال به انتخاب اول تبد�ل شده است. 
اما پيچيدگ* هــا� ز�اد� دربــاره ا�ن انتقال 
وجود خواهد داشت. امير قلعه نو�* سرمرب* 
سپاهان است و بعيد است مد�ران ا�ن باشگاه 
در حال* �ــه هز�نه هــا� ز�اد� بــرا� جذب 
باز�Jنان طــراز اول �رده  و حت* در تعطيالت 
نيم فصل هــم تيم را تقو�ت �رده انــد تا بعد از 
ســال ها قهرمان شــوند، اجازه خــروج به امير 
قلعه نو�* بدهند. از سو� د�گر امير قلعه نو�* 
�ه پيــش از ا�ن تجربه �Jبــار هدا�ت تيم مل* 
ا�ران را داشــت و بعد هم �نار گذاشــته شــد و 
بارها از اشتباهش در آن مقطع برا� قبول ا�ن 

شــغل گفت، بعيد اســت دوباره چنين اشتباه 
اســتراتژ�J* �ند و اســب ز�ن شــده سپاهان 
را رهــا �نــد و بــرا� ٤د�ــدار مــرگ و زندگ* 
ســرمرب* تيم مل* ا�ران شــود و اگــر تنها �- 
اشــتباه �ند، جام جهانــ* و مقبوليت و اعتبار 
حرفه ا�ش را از دست بدهد. دوراه* عجيب* 
�ــه اميــر قلعه نو�* با�ــد بــرا� ادامــه دوران 
مربيگر� اش انتخاب �ند. هرچند رسيدن او 
بــا تيم مل* به جام جهان* هــم م* تواند او را تا 
حد �- قهرمان مل* در فوتبال ا�ران باال ببرد. 

 وزارت ورزش ز�ر تيغ انتقاد و اتهام! 
البته در ا�ن ميان شا�عات هم ز�اد است و برخ* 
بر ا�ن باورند �ه ا�ن جا به جا�* در نيمJت ها� 
ليگ و پيشــنهاد مرب* گر� تيم مل* به مربيان 
داخلــ* از جملــه �حيــ* گل محمــد� و اميــر 
قلعه نو�* سياست وزارت ورزش برا� حما�ت 
مســتقيم و غيرمستقيم از پرســپوليس است تا 
ا�ن تيــم دوباره قهرمان ليگ شــود و با �ســب 
چهارميــن قهرمان* متوال* ر�ــورد� جد�د و 
دست نيافتن* ثبت �ند. به زعم ا�ن عده با رفتن 
آندره آ اســتراماچون* از اســتقالل �ه به خوب* 
رد پــا� ســوءمد�ر�ت و قصــور و �وتاه* برا� 
فــرار� دادن مرد ا�تاليا�* پيــدا بود، آب* ها� 
مدع* از �ورس خارج شــدند. با هوا�* �ردن 
�حي* با پيشنهاد ســرمرب* گر� پرسپوليس و 
تيم مل* �ه نها�ت هم او رو� نيمJت ســرخ ها 
نشســت، شــهرخودرو د�گر مدع* قهرمان* از 
�ورس خارج شــد، بماند �ه رسانه و مسئوالن 
باشگاه مشهد� از تحت فشار بودن ا�ن باشگاه 
از ســو� نهادهــا� دولتــ* و چنــد وز�ــر برا� 
صدور رضا�ت نامه �حي* برا� پرسپوليس خبر 
دادند. ســپاهان جد� تر�ن رقيب پرسپوليس 
بــرا� قهرمانــ* با پيشــنهاد نيمJــت تيم مل* 
به ســرمرب* اش تمر�ــزش را از دســت داده �ا 
خواهد داد تا ا�ن گونه آن ها هم از چرخه رقابت 
با ســرخ ها خارج شــوند. ترا�تور و نفت آبادان 
هم با توجه به مشJالت مد�ر�ت* و مال*، بعيد 
اســت حر�x و رقيب پرســپوليس باشند و ا�ن 
تيــم به ظاهر �ار آســان* برا� تJــرار قهرمان* 

خواهد داشت! 

سرآسيابی، جانشين گل محمدى در شهرخودرو
مجتب* سرآســياب* به عنوان ســرمرب* جد�د شــهرخودرو معرف* شــد. به گزارش ا�سنا، بعد از 
جدا�* �حي* گل محمد� از تيم شهرخودرو و انتقال او به باشگاه پرسپوليس، مسئوالن ا�ن تيم 
برا� جا�گز�ن* ا�ن مرب*، درنها�ت با مجتب* سرآسياب* به توافق رسيدند تا او در نيم فصل دوم 
رقابت ها� ليگ برتر هدا�ت شهرخودرو را بر عهده داشته باشد. مجتب* سرآسياب* پيش از ا�ن 

مد�ر فن* تيم شهرخودرو بود �ه با جدا�* گل محمد�، در راس �ادر فن* ا�ن تيم قرار گرفت.
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