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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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نمابر: 37009129  051سروش:9033337010                 

 انگار دغدغه های رئیس جمهور محترم  •
خیلی زیاد است که مسئله سیل در استان 
سیستان و بلوچستان وسط این مسائل گم 

شده است.
 آقای روحانی فرمودید پذیرش مسئولیت  •

و معذرت  خواهی توسط نیروهای مسلح، 
گامی خوب و روبه جلو بود. چرا در فاجعه 
بنزینی آبان ماه، نه شما، نه وزیر نفت و نه 
ــدام از مسئوالن دولــتــی از مــردم  هیچ ک
ــاش حــداقــل به  عــذرخــواهــی نــکــردیــد؟ ک

حرف های خودتان عمل می کردید!
مهناز افشار حتی قبول نکرد فرزندش  •

را در ایران به دنیا بیاورد اما االن یک وطن 
دوســت دوآتشه شده و بــرای مــردم ایــران، 
سینه چاک می دهد! برو خواهرم. حنایت 

دیگر برای ما مردم، رنگی ندارد!
راننده اتوبوسی که پیرمرد ۸۰ساله را به  •

دلیل نداشتن کرایه پیاده کرده باید توبیخ 
شــود. بی معرفت احترام به بــزرگ تر پس 

چی؟! تو هم پیر میشی.
شبکه  • مجری  وقتی  عــزیــز!  هموطنان   

ــت بعد از  خبر کــه اولــیــن منبع اخــبــار اس
چند روز و با بیانیه مسئوالن نظامی بابت 
انتشار اخبار اشتباه درباره سقوط بوئینگ 
عذرخواهی می کند، شما دیگر چه انتظاری 

از روزنامه ها دارید؟
در پاسخ به آرزوی مــرگ ســردار حاجی  •

زاده عـــرض می کنم عمرتان طوالنی باد 
ســردار. به جای آرزوی مرگ، همت کنید 
مشکالت و نقص های رادارها و سیستم های 
پدافندی را برطرف کنید. حق بدهید شک 
کنیم به شبکه یکپارچه ای که پهپادی را 
بر فراز دریای عمان می زند اما بوئینگ را 

از کروز تشخیص نمی دهد!
این که دو وزیر، با البی و سوء استفاده از  •

مقام، دست به کاری غیراخالقی و کثیف 
درجــابــه جایی یک مربی می زنند،  درد 
نیست، چون بدترین درد، بی کفایتی وبی 
لیاقتی بعضی وزیـــران در حل مشکالت 

مردم است! مثال وزارت صمت چه ارتباطی 
به فوتبال دارد؟ وزیر صمت به جای این که 
در انتقال مربی دخالت کند به قولش برای 
جلوگیری از گران شدن اجناس و مایحتاج 

مردم عمل کند!
 از صدا و سیما می خواهیم هرگز به امثال  •

خانم زینب ابوطالبی اجازه ندهد که جلوی 
دوربین بیاید. این خانم باید از ملت ایران به 
خاطر حرف هایی که جلوی دوربین گفته 

عذرخواهی کند.
 با تسلیت به ملت شریف بابت زخم ناسور  •

سقوط هواپیما بر دل هامان، گرچه قبال 
هم کذب گویی و حقیقت پوشی از ناحیه 
مسئوالن کم نبوده اما مواظب باشیم تبر 
بر پای خویش نزنیم. حواسمان باشد که 
جان ســردار سلیمانی ها و آبــروی سردار 
حاجی زاده ها سپر جان و مال و ناموس 

ملت بوده اند.

جوابیه وزارت کشور
با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم 
26 آذرمـــاه 9۸ با عنوان »قــانــون انتقال 
تابعیت از مادران ایرانی به فرزند دارای پدر 
خارجی تصویب شده ولی چرا اجــرا نمی 
به استحضار می رساند:همان  شـــود؟!« 
گونه که اطالع دارید قانون مذکور در تاریخ 
2 مهرماه 9۸ به تصویب رسید و در تاریخ 
ــالغ شــد. بدیهی است  15 مهرماه هم اب
اجــرای قانون یــاد شــده به لحاظ ماهیت 
موضوع مستلزم تدوین شیوه نامه اجرایی 
مذکور با حضور دستگاه های مربوط از جمله 
وزارت کشور است. در این راستا اداره کل 
اتباع و مهاجران خارجی شیوه نامه اجرایی 
پیشنهادی قانون اشاره شده را تهیه کرده که 
پس از نهایی شدن به نهاد ریاست جمهوری 
برای سیر مراحل تصویب ارسال می گردد. 
شایان ذکر است پس از تصویب و ابالغ این 
شیوه نامه اقدامات الزم برای اجرای قانون 

یادشده به عمل خواهد آمد.

ریشه فساد میلیاردی مجوزهای 
کسب و کار 

یک مقام وزارت اقتصاد، آمار و اطالعات عجیبی 
درباره خرید و فروش مجوزها مطرح کرده است 
. از نرخ ۸۰۰ میلیون تومانی مجوز نانوایی 
تا نرخ 3.5 میلیاردی مجوز دفترخانه اسناد 
ــواردی از نرخ خرید و فــروش مجوز  رسمی، م
صنفی فعالیت اقتصادی بود که از سوی این 
مقام مطرح شد.طی ســال هــای اخیر بحث 
مجوزهای کسب و کار هر از گاهی در فضای 
رسانه ای مطرح شده است. براساس قانون نیز 
هیئتی تشکیل شده تا بتواند مجوزهای فعالیت 
اقتصادی را سرو سامان دهد. مجوزهایی که 
بخش عمده فرایند بعضا بسیار زمان بر دریافت 
آن ها به تهیه انبوهی از اطالعات و مــدارک 
غیرضروری می گــذرد. مهم ترین شاخص در 
ایــن زمینه، رتبه جهانی فضای کسب و کار 
است که براساس آن، ایــران رتبه 127 را در 
سطح جهان دارد. رتبه ای که برای بیستمین 

اقتصاد بزرگ جهان، به هیچ وجه قابل قبول 
نیست. طی سال های اخیر جلسات زیادی در 
این باره برگزار شده و فعالیت هیئت مقررات 
زدایی در این باره افزایش یافته است تا بتواند 
انبوه مجوزهای کسب و کار را که بخش زیادی 
از آن ها جز ایجاد مانع و فساد کارکرد دیگری 
ندارد سروسامان دهد ولی در عمل خروجی 
همه این ها را باید در رتبه جهانی فضای کسب 
و کار و گزارش فصلی شاخص فضای کسب و 
کار در ایران که توسط اتاق بازرگانی از طریق 
نظرسنجی از فعاالن اقتصادی تهیه می شود، 
دید که طی سال های اخیر تغییر محسوسی 
کسب  و  فضای  کلی  است.شاخص  نداشته 
کار بر پایه 1۰ شاخص کوچک تر شکل گرفته 
است که یکی از آن ها، شاخص آغاز کسب  و کار 
است. رتبه کشورمان در شاخص مذکور 17۸ 
است که بدترین نمره در بین همه شاخص های 
زیرمجموعه شاخص فضای کسب و کار است و 
نشان می دهد که اصلی ترین معضل کسب و کار 
در ایران شروع یک فعالیت اقتصادی جدید از 
سوی متقاضیان است. مشخص است که گلوگاه 
اصلی شروع فعالیت اقتصادی، دریافت مجوز 
است. دریافت مجوز نیز با فرایندی طوالنی و 
بعضا بی سرو ته مواجه است که باید برای رفع 
آن هم از جنبه قانونی و هم از جنبه اجرایی 
اقدام کرد.به صورت مشخص برخی مجوزها 
که از سوی تشکل های صنفی صادر می شد، 
به دلیل تعارض منافع و تالش برای جلوگیری 

از ورود رقبای جدید، محدود شده است. این 
مسئله موجب انحصار و ثــروت های کالن در 
برخی مشاغل تخصصی شده و الزم است از 
طریق مطالبه اجــرایــی شــدن قانون اجــرای 
سیاست های کلی اصل 44 در این باره اقدام 
شــود. به ویــژه تبصره 2 مــاده 7 این قانون که 
به صراحت می گوید: »صادرکنندگان مجوز 
کسب و کار اجازه ندارند، به دلیل »اشباع بودن 
بازار«، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و 
کار امتناع کنند.« با این حال همچنان در عمل 
با وجــود پیگیری جدی برخی کارشناسان و 
رسانه ها، در این زمینه مشکل وجــود دارد و 
بسیاری از نهادهای صنوف تخصصی که باید 
کنند،  تایید  را  جدید  متقاضیان  ورود  مجوز 
به بهانه های مختلف، از جمله اشباع بازار، از 
صدور مجوز امتناع می کنند. اگرچه به تازگی 
در زمینه انحصار مجوز داروخانه، دیوان عدالت 
اداری ورود و انحصار ایجاد شده از سوی وزارت 
بهداشت در ایــن زمینه را حــذف کـــرد.در هر 
صورت ایجاد مانع بر سر شروع فعالیت اقتصادی 
در شرایطی که بخش قابل توجهی از بیکاران 
کشور، جوانان تحصیل کــرده هستند، قفل 
سنگینی را بر بازار اشتغال زده است. نرخ های 
نجومی مجوز کسب و کار نشان می دهد که 
وظیفه همه نهادهای مسئول باز کردن این قفل 
هاست تا رقابت در عرصه های مختلف اقتصادی 
افزایش یابد و امکان ورود هر چه بیشتر جوانان 

به عرصه فعالیت های اقتصادی فراهم شود.

یادداشت  روز

...
  مهدی حسن زاده 

economic@khorasannews.co

هوا در راز و جرگالن سرد نیست!

هوا در راز و جرگالن سرد نیست تا آن جا که مردم 
عرق می ریزند! البته دمای هوا خیلی پایین است 
و سوز بسیار خاصی دارد اما چنان مردم مشغول 
کارند و کارگاه های خانه سازی گرم کار است 
که سوز سرما مجبور شده کمتر دیده شود.سه 
هزار خانه همزمان قد علم کرده اند و   رکورد می 
زنند تا خود را آماده کنند برای مسقف شدن، زیرا 
اگر تا پایان امسال به مرحله سقف ریزی نرسند 
اعتبارات مصوب دولت که بالعوض برای مناطق 
سیل زده تصویب شده، برگشت می خورد و سیل 
ــان نمی توانند از ایــن اعتبار بالعوض که  زدگ
مبلغ آن 1۰میلیون تومان است، استفاده کنند. 
ایــن موضوع باعث شــده مــردم منطقه که عیار 
محرومیت در آن بیش از حد »استاندارد«! است 
تمام توان خود را به کار برند تا بنای مسکونی 

آن ها به مرحله سقف ریزی برسد و از این اعتبار 
استفاده کنند، به این جهت شبانه روز، خیلی 
پرقوت و پرتالش بیل سازندگی را به دست گرفته 
اند و بی اعتنا به عمو»سرما«، سوز سرما را تحمل 
می کنند و این همت و پشتکار باعث شده است 
دیوارهای منازل و خانه ها هر روز قد بکشند و 
اسکلت های فلزی و پیچ و مهره ای از دل این 
روستاها سر درآورند.درست در نقطه مرزی، روی 
خط محرومیت و در سوز سرما غوغایی از تالش 
و پشتکار خودنمایی می کند و آهنگ زندگی و 
ساز سازندگی هر تازه واردی به منطقه را متوجه 
خودش می کند. البته این حرکت سنگین در 
این فصل سال که تیغ سرما به شدت ُبرنده است 
و همه چیز را در کمترین زمان منجمد می کند و 
فعالیت کارگاه های خانه سازی و دایر بودن آن 
خود امری است مهم که مدیریت آن را مهندسان و 
کارشناسان بنیاد مسکن برعهده دارند و به شدت 

مواظب هستند راه های مقابله با سرمازدگی و یخ 
زدگی مصالح را مدیریت کنند و مواد الزم را در 
اختیار اهالی بگذارند. باالخره در نوار مرزی، دی 
ماه سوزان است اما ساخت همزمان بیش ازسه 
هزار واحد مسکونی دیدنی است و خداقوت دارد 
هم به اهالی راز و جرگالن و هم به کارشناسان 
بنیاد مسکن که مستاجر چند ماهه این دیارند. 
این منطقه فعاًل »فتوکپی« از جهاد سازندگی 
در اوایل انقالب است که مردم، دولتی ها و... 
همه بیل خدمت برداشتند. البته مردم و حتی 
پیمانکاران از بانک ها دل پردردی دارند، مثل 
این که آن ها کنار بخاری های پرحرارت و گرم، 
هوای جرگالن را به خوبی درک نمی کنند. آن ها 
مثل این که کمتر توجه دارند مردم در این هوای 
سرد، خانه ندارند و برای هربار مراجعه به آن ها 
1۰۰کیلومتر راه را آمده اند.مشروح این گزارش 

را در khorasannews.com بخوانید.

 گل نزن ها، خاطره گلریز 
و رئیس جمهور ابدی!

مصطفوی-انگار بعد از 5۰ سال هم هنوز قرار 
نیست تیم فوتبال ایران به المپیک برود. تیم امید 
ایران دیروز در چند قدمی المپیک بازی را برد اما 
حذف شد. تا قبل از بازی آخر، تیم ملی امید برای 
صعود به المپیک همزمان به دو اتفاق نیاز داشت؛ 
هم این که کره جنوبی مقابل ازبکستان به پیروزی 
برسد و هم بچه های خودمان با اختالف بیشتر از 
دو گل بازی در بازی به قهرمانی برسند. کره ای 
ها در روزی که انتظار نداشتیم خودشان را به آب و 
آتش بزنند ازبکستان را شکست دادند تا همه چیز 
به بازیکنان ما ختم شود اما  این وسط بچه های 
تیم ملی امید آن قدر فرصت گل زدن را از دست 
دادند تا آن یک گل زده هم نتواند مرهمی برای 
صعود باشد .حسرت صعود به المپیک 5۰ ساله 
شد تا... گزارش پر و پیمانی از این بازی نوشتیم. 

صفحات ورزشی را بخوانید.
 مامور سابق کا گ ب که قبال با ابــداع مدل 
مدودف –پوتین  برای چند سال متوالی  سکان 
هدایت روسیه را در دست داشته انگار خیال ندارد 
حاال حاالها قید این جایگاه را بزند. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه حاال طرحی جدید در سردارد 
که هم نفوذ و قدرت او را در این کشور افزایش می 
دهد و هم احتماال روند ماندن اش در راس قدرت 
را فراهم می کند .دیــروز به یک بــاره اعــالم شد 
دولت روسیه به طور دسته جمعی استعفا کرده 
اند اما ساعتی بعد مدودف اعالم کرد:»استعفای 
دولت به این منظور صورت می گیرد تا به والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه این امکان داده شود تا 
تغییرات مد نظرش برای اصالح قانون اساسی را 
انجام دهد.«. همه ماجرا از آن جایی آغاز می شود 
که پوتین در سخنرانی ساالنه خود در مجلس، 
پیشنهادهایی مبنی بر تغییر قانون اساسی داد تا به 
این شیوه بتواند برای همیشه ..... مشروح این خبر 

را در صفحه بین الملل بخوانید.
ــگ خیلی مــعــروف  ــن ــک آه ــا ی ــردم او را ب ــ  م
می شناسند. »خجسته باد این پیروزی«، »این 
بانگ آزادی« و... این ها البته آثاری نیست که فقط 
متعلق به دهه های 5۰ و 6۰ باشد. محمد گلریز 
یکی از خاطره سازهای انقالب و دفاع مقدس است 
و بعد از شهادت غم انگیز سردار شهید سلیمانی، 
درصدد ساخت اثر درجه یک و شاخصی برای این 
چهره مردمی کشورمان است. به سراغ او رفته و  با 
او گفت و گو کرده ایم. به صفحه ادب و هنر مراجعه 

کنید و این گفت و گو را بخوانید.
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فرا خبر

کنشگری متفاوت مقتدی
مقتدی صدر در بیانیه ای خواستار تظاهرات مردم 
عراق در محکومیت حضور و اقدامات غیرقانونی 
ــراق شــد. دربـــاره این  نیروهای آمریکایی در ع
فــراخــوان و تحوالت پیرامون آن، برخی نکات 
وجود دارد:پس از ترور سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس توسط آمریکا، برخی از تحلیل گران از 
کنشگری متفاوت مقتدی نسبت به گذشته سخن 
می گویند؛ در صورتی که به نظر می رسد حداقل 
وجه ضد آمریکایی سیاست ورزی صدر در طول 
سال های پساصدام وجود داشته و نمی توان آن را 
موضوعی جدید قلمداد کرد.تحول جدیدی که در 
عراق روزهای پس از ترور سرداران مقاومت روی 
داده، تمایل و اقدام عملی به هم افزایی از سوی 
گروه های مقاومت از یک سو و مقتدی از سوی 
دیگر است. روز گذشته و پس از بیانیه مقتدی، 
برخی چهره ها مانند هادی العامری، اکرم الکعبی 
و ابوآالء الوالئی با اشاره صریح به فراخوان مقتدی، 
خواستار حضور مردم در این تجمع شدند. راهبرد 
آنان نیز فعال غیرمسلحانه است.به نظر می رسد 
حداقل بخش مهمی از گروه های مقاومت عراقی، 
مقتدی را به عنوان پیشگام و رهبر خود با هدف 
تالش برای خروج نیروهای آمریکایی پذیرفته اند. 
این البته ظرفیت ها و چالش هایی به دنبال خواهد 
ــواداران مقتدی می توانند حضور در  داشــت. ه
مناطق شیعه نشین را برای آمریکایی ها دشوار 
کنند.از سوی دیگر اما باید دید مقتدی تاکجا با این 
محور در حال شکل گیری همراه است. آیا این نوع 
سیاست ورزی که در شرایط بحران و به دلیل یک 
دشمن مشترک ایجاد شده، می تواند تداوم یابد یا 
خیر؟ پرسش دیگر این است که این تحول جدید، 
چه تأثیری بر روندهای سیاست داخلی عراق 
ازجمله انتخاب نخست وزیر خواهد گذاشت؟ با 
توجه به اختالفات مقتدی و نوری المالکی، آیا 
نزدیکی مقتدی و گروه های مقاومت، باعث دوری 
گروه های مقاومت از المالکی نمی شود؟ با وجود 
این احتمااًل مواضع ضدآمریکایی اخیر مقتدی، 
می تواند گروه های مقاومت را متقاعد کند تا در 
فرایندهای سیاسی به وی امتیاز دهند.به هرحال 
در روزهایی که سخن از عراق چنداقلیمی شده، 
صــورت بــنــدی جدید گــروه هــای سیاسی حائز 
اهمیت است. هرچند که تجربه نشان می دهد 
تلّون سیاسی در عــراق، مرسوم است و مانایی 

ائتالف ها چندان تضمین شده نیست.

تحلیل روز

چه کسی باید غرامت بپردازد؟ 

پس از این که طرح اخــراج نیروهای آمریکایی از 
خاک عراق به تصویب پارلمان این کشور رسید  
ــراق که از ســال 2003 و  مناسبات آمریکا با ع
سقوط رژیم بعث صدام دوران ویژه ای را آغاز کرده 
بود؛ وارد فضای جدیدی شد و در صورت تکمیل 
مراحل قانونی این طرح، نیروهای آمریکایی باید 
بین النهرین را تــرک کنند و در غیر ایــن صورت 
مردم  رودرروی  و  شوند  می  محسوب  اشغالگر 
عراق قرار می گیرند.ترامپ بالفاصله  موضوع پول 
را  به میان کشیده است و از لزوم پرداخت غرامت 
بیش از 35میلیارددالر سخن می گوید. جالب 
این که وکال و حقوقدانان آمریکایی و عراقی در 
سال 2011 در تحقیقی اعالم کردند که خسارت 
وارد شده توسط آمریکا، انگلیس و متحدان آن ها به 
عراق صدهامیلیارد دالر است. در آن سال "حسین 
الفلوجی" شخصیت سیاسی مستقل عراقی تاکید 
کرده بود که وکال و کارشناسان حقوقی آمریکایی 
و عربی میزان غرامتی را که در جنگ عراق بر گردن 
آمریکا، انگلیس و تمام دولت های شرکت کننده 
در اشغال این کشور است، حدود 25 تریلیون دالر 
آمریکایی بــرآورد کرده اند.واقعیت این است که 
عراق باید از آمریکا درخواست غرامت کند به دلیل 
استفاده از رادیو اکتیو در بمباران 1۹۹1 عراق 
وابتالی هزاران عراقی به سرطان،حمله بدون مجوز 
به عراق در سال 2003و اشغال ۹ ساله،کشتن 
شهروندان عراقی در دوران اشغال به نام مبارزه با 
تروریسم،هدف قرار دادن نظامیان عراقی و بمباران 
آن ها به بهانه خطای انسانی،عملیات نظامی بدون 
اجازه دولت و خارج از توافق نامه 201۴،کشتار 
حشد در بمباران قائم دی ماه 13۹۸،اطــالع از 
بمباران مواضع حشد توسط پهپادهای اسرائیلی و 
اطالع ندادن به بغداد،ترور مقامات و اعضای حشد 
در فرودگاه بغداد،تأسیس داعش توسط اوباما به 
اعتراف ترامپ و میلیاردها دالر ضرر مالی و خسارت 
بشری،انتقال نیروهای نظامی اضافی به عراق خارج 
از چارچوب مورد توافق و بدون اجازه دولت،استیال 
بر بخشی از زمینی که سفارت آمریکا در بغداد بر آن 
بنا شده و توسعه غیر قانونی مساحت برخی پایگاه 

های نظامی و...

ــراق به  گــروه بین الملل-جبهه مقاومت ع
فراخوان راهپیمایی میلیونی مقتدی صدر 
»آری« گفت.رهبر جریان صدر از مردم عراق 
خواسته بود با برگزاری تظاهرات میلیونی 
ضمن محکومیت نقض حاکمیت عراق از سوی 
نظامیان اشغالگر آمریکایی، خروج این نظامیان 
را از کشورشان خواستار شوند.این درخواست 
ــران دیگر ائتالف ها و شخصیت  از ســوی س
های سیاسی و نظامی دینی عــراق نیز مورد 
حمایت قرار گرفت .شیخ اکرم الکعبی دبیرکل 
جنبش نجباء  قیس الخزعلی دبیرکل جنبش 
عصائب اهل الحق، سازمان حشدالشعبی 
عراق وهــادی العامری رئیس ائتالف الفتح، 
خالد المال  رئیس جماعت علمای اهل سنت 
عراق از جمله شخصیت هایی هستند که با اعالم 
حمایت از درخواست مقتدی صدر، مشارکت  
شهروندان عراقی در راهپیمایی را آزمونی برای 
اعالم مخالفت مردم عراق با حضور نظامیان 
اشغالگر آمریکایی  و تحقق حاکمیت کامل بر 
اراضی کشورشان دانسته اند.درخواست برای 
برگزاری راهپیمایی میلیونی علیه اشغالگران 
آمریکایی دومین گام از حرکت مردم عراق در 
مسیر اخراج نظامیان اشغالگر و تحقق حاکمیت 
دولت بر همه اراضی  این کشور محسوب می 
شود. یک منبع نزدیک به رهبر جریان صدر 
تاکید کــرد، تظاهرات یکپارچه و میلیونی، 
جمعه بیست و چهارم ژانویه)چهارم بهمن( در 
پایتخت عراق و در محکومیت اشغالگری آمریکا 
برگزار خواهد شد.پیش از این پارلمان عراق با 

تصویب مصوبه ای از دولت عادل عبدالمهدی 
خواست که فورا از نظامیان آمریکایی بخواهد 
عراق را ترک کنند.عادل عبدالمهدی نیز در 
هفته گذشته  در تماس تلفنی با مایک پمپئو 
از او خواست نمایندگانی را به بغداد بفرستد تا 
در خصوص سازوکار خروج نظامیان آمریکایی 
از عراق گفت وگو کنند.اما پمپئو پیش از این 
با اصرار برماندن نظامیان آمریکایی در عراق 
مدعی شده بود که درخواست عبدالمهدی 
به دلیل این که وی استعفا کــرده است الزام 
آور نیست.این بهانه جویی در حالی است که 
با برگزاری راهپیمایی میلیونی آن هم پس 
ازمصوبه پارلمان عراق، عبدالمهدی با قدرت 
بیشتر و تحت حمایت مردمی می تواند آمریکا 
را تحت فشار قرار دهد که نظامیان خود را از 
این کشور خارج کند.البته گام اول وگام دوم 
مردم عراق و البته درخواست مرجعیت برای 
اخــراج نظامیان آمریکایی از طریق مسالمت 
آمیز و روش های قانونی پیگیری شده است  و 
اگر آمریکا به این درخواست ها پاسخ مثبت ندهد 
تردیدی نیست که گام سوم مردم عراق که ورود 
به فاز نظامی در مقابله با نظامیان اشغالگر است 
آغاز خواهد شد. فراکسیون های پارلمانی، 
گــروه ها و شخصیت هــای سیاسی ونظامی 
در ایــن خصوص به آمریکا هشدار داده اند. 
فراکسیون پارلمانی الفتح وابسته به هادی 
العامری از جمله گروه ها وفراکسیون هایی  
است که تهدید کرد، درصورتی که تصمیم عراق 
در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از کشور 

پاسخ داده نشود، تنش نظامی علیه نیروهای 
آمریکایی را آغاز می کند.البته به نظرمی رسد 
که با وجــود این درخواست ها  آمریکا  تمایل 
ندارد که نظامیان خود را از عراق خارج کند و 
به همین دلیل گزارش هایی از توطئه جدید 
آمریکا منتشر شده است که مقام های آمریکایی 
قصد دارند با اختالف افکنی در عراق و تحریک 
و تشویق سنی ها به تشکیل اقلیم سنی نشین 
در استان های شمالی مانند االنبار و در کنار 
آن اقلیم کردستان عراق، تجزیه عراق را به سه 
کشور قومی و مذهبی به سرانجام برسانند و 
زمینه حضور خود را در دو اقلیم جدید مهیا کنند.
البته این اقدام با توجه به مخالفت مردم عراق 
با تجزیه کشورشان و واگذار نکردن حاکمیت 
خود به اقلیم کردستان عراق، غیر قانونی بوده 
و انگیزه بیشتری به عراقی ها می دهد تا پس از 
مسیرهای مسالمت آمیز دست به سالح ببرند 
و از یکپارچگی سرزمینی خود دفاع کنند.از 
سویی درصورتی که اداره محلی کردستان 
عراق بخواهد با انگیزه های تجزیه طلبانه در 
کنار نظامیان اشغالگر آمریکایی در مقابل مردم 
وحاکمیت عراق بایستد دستاوردی جز قربانی 
کــردن دستاوردهای سیاسی خود نخواهد 
داشت.چرا که اقدام غیر قانونی اداره محلی 
کردستان عراق نخست با حاکمیت عراق در 
تضاد است دوم این که کشورهای منطقه به 
هیچ وجه با تجزیه عــراق موافق نیستند ودر 
مقابل آن خواهند ایستاد و سوم این که به فرض 
تجزیه این مناطق عمق استراتژیک نداشته 
و تکه سرزمین هایی محاصره شده در حلقه 
مخالفان قرار خواهند گرفت چهارم این که 
همین حرکت ها توطئه تجزیه طلبانه می تواند 
به جنگ داخلی و قربانی شدن مردم ساکن 
تحت کنترل  اداره محلی کردستان عراق منجر 
شود. پنجم این که ناآرامی ها وتنش می تواند به 
احیای مجدد داعش منجر شود و در آن صورت 
دیگر کسی نخواهد بود که از تجزیه طلبان 
حمایت کند.ششم این که تجربه استفاده ابزاری 
آمریکا از متحدان کرد عراقی وسوری خود و 
همچنین تجربه تنها گذاشتن کردهای عراقی 
در برابر داعش، از دیگر مواردی است که می 
تواند هشداری بــرای همکاری با نظامیان 
یا  دیر  آمریکا  که  این  باشد.هفتم  اشغالگر 
زود باید منطقه را ترک کند وقطعا حرکت ها 
وهمکاری برخی گروه ها با نظامیان اشغالگر 
آمریکایی علیه منافع عراق و دیگر کشورهای 

منطقه چیزی نیست که فراموش شود.

 فراخوان رهبران مقاومت عراق برای مشارکت در 
تظاهرات میلیونی "نه به آمریکا" 

دومین گام برای اخراج یانکی ها 

  سیدرضاقزوینی غرابی
international@khorasannews.com

چشم در برابر چشم
طرح روی جلد شماره جدیداشپیگل با عنوان چشم 
در برابر چشم )Auge um Auge( به پاسخ ایران 
به آمریکا پس از ترور سپهبد شهید سلیمانی اشاره 
می کند.عین االسد )چشم شیر( چشم اطالعاتی، 

راداری و شنود ارتش ایاالت متحده در منطقه بود

پیشخوان بین الملل 

همزمان با این که قرار بود مجلس نمایندگان 
بــرای فرستادن قطعنامه استیضاح ترامپ به 
ــرای بــرگــزاری محاکمه وی رای گیری  سنا ب
کند،مدارک جدید حکایت از تالش های ترامپ 
برای فشار آوردن به مقام های اوکراینی در جهت 
تحقیق درباره رقبایش دارد.به نوشته سی ان ان، 
این مــدارک که شامل پیام های تلفنی و متون 
دست نویس مــی شــود،  از ســوی چهار رئیس 
کمیته های دموکرات منتشر شد و از قرار معلوم 
نشان دهنده توطئه علیه سفیر پیشین آمریکا 
در اوکراین است و »لف پارناس« مشاور وکیل 
شخصی ترامپ آن را منتشر کرده است.حتی 
ــدارک تــازه به دست آمــده جزئیات بیشتری  م
دربــاره ماجرای اوکراین و تالش برای تحقیق 
دربــاره رقبای انتخاباتی ترامپ، از جمله »جو 
بایدن« معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا، ارائه 
می کند. بر اساس این مــدرک، پارناس تالش 

داشته تا مالقاتی میان وکیل ترامپ و »ولودیمیر 
زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین ترتیب دهد. 
بر این اســاس، »رابــرت اف. هاید« نامزد ایالت 
کانتیکت برای کنگره و پارناس در تالش برای 
جاسوسی درباره »ماری یووانوویچ«، سفیر پیشین 
آمریکا در اوکراین بودند. چندین شاهد در زمینه 
استیضاح شهادت داده اند که ترامپ یووانوویچ 
را به یاد می آورد، چون مانع از برنامه مخفیانه او 
دربــاره اوکراین شده بود. رؤســای کمیته های 
اطالعات، بازبینی، قضایی و امور خارجه مجلس 
نمایندگان اعالم کردند که مدارک جدید نشان 
می دهد که ترامپ و همراهانش »به مقام های 
اوکراینی فشار آورده انـــد تا تحقیقاتی را آغاز 
کنند که از منظر سیاسی به سود ترامپ باشد«.

این چهار نفر در بیانیه ای مشترک اعالم کردند: 
»بدون مدارکی که رئیس جمهور ترامپ حاضر 
ــا به کنگره نمی شود، نمی توان  ــه آن ه به ارائ

دادگاهی عادالنه در سنا برگزار کرد«.5۶ درصد 
از آمریکایی ها با اقدامات اخیر رئیس جمهور 
این کشور علیه ایران مخالف اند و 52 درصد نیز 
می گویند که ترور سردار سلیمانی از امنیت این 
کشور کاسته است.بر اســاس یک نظرسنجی 
که ای بی سی و آیپسوس انجام داده انـــد، 5۶ 
درصد آمریکایی ها با اقدامات ترامپ در ارتباط با 
وضعیت فعلی ایران مخالفت کرده اند.بر اساس 
گزارش اسپوتنیک از این نظرسنجی، 52 درصد 
از آمریکایی ها می گویند با ترور سردار سلیمانی، 
امنیت آمریکا کاهش یافته، 25 درصد به نقطه 
مقابل این گزارش معتقدند و 22 درصد نیز بر 
این باورند که این اقدام تاثیری بر امنیت ایاالت 
متحده نداشته اســت.از سوی دیگر،جمعا 73 
درصد از آمریکایی ها در خصوص مشارکت آمریکا 
در جنگی همه جانبه با ایران نگران هستند. 32 
درصد به شدت نگران چنین احتمالی هستند و 
۴1 درصد دیگر نیز تا حدودی در این خصوص 
ــد. 20 درصــد گفته اند که در این  نگرانی دارن
خصوص تقریبا نگرانی ندارند و 7 درصد دیگر 

گفته اند که اصال نگران نیستند.

دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه ساعاتی 
پس از سخنرانی والدیمیر پوتین مبنی بر لزوم 
تغییرات اساسی در این کشور، استعفای کامل 
دولــت را به رئیس جمهور تقدیم کرد.پوتین 
سومین رئیس جمهور روسیه از زمان فروپاشی 
شوروی سابق در سال 1۹۹1است.وی دیروز در 
سخنرانی ساالنه خود در مجلس، پیشنهادهایی 
مبنی بر تغییر قانون اساسی داد. این پیشنهادها 
می تواند به تداوم حضور او در قدرت منجر شود.
گفت:  سخنانش  در  روسیه  رئیس جمهوری 
دوره ریاست جمهوری در آینده باید محدود به 
دو دوره باشد.چهارمین دوره ریاست جمهوری 
پوتین در سال 202۴ به پایان می رسد و طبق 
قوانین فعلی او نمی تواند دوباره برای این سمت 
انتخاب شود.اما منتقدان معتقدند که پوتین  
گزینه های بسیاری را برای تصدی قدرت در نظر 
دارد که شامل تغییر قدرت به سمت پارلمان و 
بعد تصدی نقش ارتقا یافته نخست وزیری پس 
از کناره گیری است.به احتمال زیــاد نیز این 
تصمیم پوتین  به معنای اختیارات مضاعف به 
پارلمان برای برداشتن منع قانونی حضور او 
درقــدرت پس از 202۴ است.پوتین دو سال 
پیش بــرای چهارمین بار با کسب بیش از 70 

درصد آرا به ریاست جمهوری روسیه رسید و با 
وجود درخواست و انتقادهای فراوان بار دیگر 
مدودف را نخست وزیر کرد.در یک سال گذشته 
جراحی اقتصادی در روسیه مبنی بر افزایش سن 
بازنشستگی در این کشور و همچنین راه اندازی 
اینترنت ملی به شدت بر میزان منتقدان کرملین 
افزود و بارها آن ها را به خیابان ها کشاند.حاال به 
نظر می رسد نخستین اقدام پوتین برای ایجاد 
ساختاری جدید در روسیه از نخست وزیر این 
کشور شروع شده است.نخست وزیری که وقتی 
پوتین در سال 200۸ امکان شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری را نداشت با حمایت وی بر مسند 
قدرت کرملین تکیه کرد و پس از یک دور دوباره 
به سر جای خود یعنی کرسی نخست وزیری 
بازگشت تا پوتین در دور سوم به ریاست جمهوری 
روسیه دست پیدا کند با این تفاوت که از آن پس 
دوره ریاست جمهوری در روسیه از چهار سال به 
شش سال افزایش یافت.مدودف پس از دیدار با 

پوتین گفت: رئیس جمهوری )امروز( تغییرات 
بنیادین در قانون اساسی را اعــالم کــرد.وی 
افزود: تغییرات اساسی نه فقط برخی مواد قانون 
اساسی بلکه کل ساختار حکومت قوه مجریه، 
قوه مقننه و قضاییه را شامل می شود.نخست 
وزیر مستعفی روسیه گفت: در این پیوند بدیهی 
است که ما به عنوان کابینه دولت باید به رئیس 
جمهور امکان بدهیم تصمیم های الزم را در این 
باره بگیرد.وی ادامه داد: در این شرایط من فکر 
می کنم که این اقدام درست بود تا مطابق ماده 
117 قانون اساسی دولت کنونی استعفا کنم. 
مدودف گفت: پوتین از اعضای کابینه دولت برای 
کار جمعی قدردانی کرد هرچند که موفق نشدیم 
همه به اهداف تعیین شده دست یابیم.ساعاتی 
بعد »والدیمیر پوتین« »میخائیل میشوستین« را 
به عنوان نخست وزیر جدید روسیه معرفی کرد.
میشوستین هم اینک رئیس نهاد مالیاتی فدرال 

روسیه است.

این راهبرد موفق بود؟
طرح روی جلد ویک  با الهام از ترور سپهبدشهید 
قاسم سلیمانی.آیا این راهبرد موفق بود؟ تاثیرات 
تــرور ســردار سلیمانی بر بحران روابــط ایــران و 

ایاالت متحده

مدارک تازه در پرونده»اوکراین گیت« 
سی ان ان :وکیل ترامپ می خواست زلنسکی را ببیند 

پوتین ابدی می شود؟ 
ساعاتی پس از سخنرانی رئیس جمهور روسیه 

برای افزایش قدرت پارلمان،مدودف استعفا کرد 
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گزارش خبری  اخبار

ــا از  هــادی محمدی – اعـــام اســتــفــاده اروپـ
مکانیسم رفع اختاف برجام یا همان مکانیسم 
ماشه باعث شد تا روز گذشته شاهد واکنش 
هایی در داخل و خارج کشور باشیم. به گزارش 
خراسان، ابتدا حجت االسام حسن روحانی 
صبح روز گذشته در نشست هیئت دولــت به 
این موضوع واکنش نشان داد و با بیان این که 
اروپایی ها می گویند در مسئله هسته ای ایران 
گام پنجم را برداشته ما هم باید گام برداریم، 
خاطرنشان کرد: گامی که شما باید بردارید، 
بازگشت به تعهدات تان است. این را به صراحت 
به شما گفتیم ، آن چه انجام دادیــم اواًل قابل 
بازگشت اســت و ثانیا هر کــاری در هسته ای 
انجام می دهیم با نظارت آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی است. وی افــزود: این که ادعا می 
کنید، ایران به دنبال ساح هسته ای است و ما 
نخواهیم گذاشت، این گونه حرف  ها  بی اساس 
و واهی و الطائل است و  لطفًا تکرار نکنید و کنار 
بگذارید. کشوری که پادمان و پروتکل الحاقی 
را اجرا می کند، نمایندگان و بازرسان آژانس به 
راحتی در این جا حضور دارند و دوربین هایشان 
در مراکز غنی سازی ما قرار دارد، این گونه حرف 
ها چه معنایی دارد؟ رئیس جمهور خطاب به 
طرف های اروپایی تاکید کرد: اگر قدم اشتباهی 
بردارید، ضرر خواهید کرد، راه درست را انتخاب 
کنید و راه درست این است که به برجام برگردید.
روحانی در ادامه به سخنان جانسون مبنی براین 
که یک توافق جدید جایگزین برجام شود نیز 
اشاره کرد و گفت : این آقای نخست وزیر در لندن، 
نمی دانم چه جوری فکر می کند که می گوید 
برجام را کنار بگذاریم  و طرح ترامپی را اجرا 
کنیم، ترامپ جز نقض عهد و زیر پا گذاشتن قانون 

و مقررات بین المللی چه کاری کرده است؟

ــران به خاطر ناتوانی، ضعف و 	  از مــردم ای
ترس تان در برابر آمریکا  عذرخواهی کنید

ــران کشورهای   رئیس جمهور خطاب به س
ــرد: کجا توانستید کاری  اروپــایــی تصریح ک
کنید؟ شما سه کشور اروپایی و همه کشورهای 

اروپایی یک نمونه بیاورید و بگویید در یک مورد 
چه کردید که دلمان گرم شود و بگوییم برای 
برجام هم بلد هستید یک کار  انجام دهید. شما 
هیچ جا نتوانستید کاری کنید. از مردم ایران به 
خاطر ناتوانی، ضعف و ترس تان در برابر آمریکا  
عذرخواهی کنید.شما را باز هم به برجام دعوت 
می کنیم.روحانی با بیان این که امروز سرباز 
آمریکایی در ناامنی است و فردا ممکن است 
سرباز اروپایی هم در ناامنی باشد، افــزود: ما 
نمی خواهیم ناامنی دردنیا باشد، بیایید این 

امنیت را درست کنیم.

واعظی: موضوع نه به شورای امنیت می رود 	 
و نه مکانیسم ماشه اجرایی می شود

همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور روز گذشته در حاشیه نشست دولت با 
بیان این که تشکیل کمیسیون مشترک به معنای 
استفاده از مکانیسم ماشه و بر هم خوردن برجام 
نیست، افزود: با شناختی که از کار و همچنین 
مواضع اروپایی ها دارم، معتقدم که جلسه ای 
تشکیل و ماجرا در همان جا حل و فصل خواهد 
شد و به هیچ وجه موضوع نه به شورای امنیت 

می رود و نه مکانیسم ماشه اجرایی می شود.

ظریف: به مذاکره با آمریکا تمایلی نداریم	 
اما محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان 
که در هند به سر می برد، در سخنرانی خود در 
نشست رایسینا در سخنانی کنایه ای به ترامپ و 
جانسون گفت: ما توافق برجام را داشتیم. برجام 
حاصل مذاکره کری- ظریف نبود؛ تعهد دولت 

آمریکا بود. االن با ذوق زدگی صحبت از »توافق 
ترامپ« می کنند؟ چه توافقی؟! توافقی که ۱۰ 
ماه هم طول نکشد؟! یا به اندازه پرواز از کانادا تا 
آمریکا؟! وی درباره توافق هسته ای گفت: آینده 
توافق هسته ای به اروپا بستگی دارد. برجام یکی 
از بهترین توافق ها بود. هیچ یک از ۱۱ تعهدی 
که به ایران داده شده بود، اجرایی نشدند. نه 
تنها آمریکا بلکه اروپا هم نتوانست به این تعهدات 
پایبند بماند. اتحادیه اروپا مستقل از تخطی های 
آمریکا، در حال تخطی از تعهدات برجامی است. 

چرا اجازه می دهید آمریکا به شما زور بگوید؟
ظریف افزود: ما گفته ایم که اگر اروپا ]اقداماتش 
را[ به حالت قبل بازگرداند، ما هم همین کار را 
خواهیم کرد. ما صدها میلیارد دالر را از دست 
داده ایم. اگر آن ها این صدها میلیارد دالر را به 

ما بدهند، ما تصمیمات مان را لغو خواهیم کرد.
وزیر خارجه ایران همچنین در دیدار وزیر مشاور 
در امور خارجی آلمان استفاده از مکانیسم حل 
و فصل اختافات در برجام را از نظر حقوقی بی 

مبنا و از نظر سیاسی اشتباه راهبردی خواند.

الوروف: فعال کردن مکانیسم حل اختالف 	 
در برجام خطرناک است

اما در این میان موضع سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه به عنوان یکی از اعضای 4+۱ 
که مواضع نزدیک تری به ایران دارد هم مورد 
توجه قرار گرفته ، آن جا که تاکید کرد، فعال 
کردن مکانیسم حل اختاف از سوی کشورهای 
اروپایی یک تصمیم سیاسی خطرناک است. وی 
گفت که این اقدام اروپایی ها درباره مکانیسم حل 

اختاف، شانس باقی مانده برای نجات برجام را 
کاهش می دهد. همچنین میخائیل اولیانوف 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در توئیتی نوشت: دشمنان برجام خوشحال 
هستند، آن ها سازوکار حل اختاف را آخرین 

میخ بر تابوت توافق هسته ای می بینند.

ــوی بـــرای کاهش 	  ــران دالیــلــی ق پکن: ایـ
تعهداتش ذیل برجام دارد

همان طور که قابل پیش بینی بود، روز گذشته 
چین، دیگر عضو ۱+4 که نزدیک به ایران موضع 
می گیرد نیز با این اقدام اروپایی ها مخالفت کرد. 
»گنگ شوانگ« از سخنگویان وزارت خارجه 
چین در پاسخ به سوالی در خصوص آغاز ساز و 
کار حل اختافات در برجام از سوی انگلیس، 
فرانسه و آلمان  گفت: »از این که انگلیس، فرانسه 
و آلمان باعث فعال شدن ساز و کار حل اختاف 
در برجام شده اند، اظهار تاسف می کنیم. ما 
معتقدیم که این مسئله به حل مشکل یا رفع تنش 
کمک نخواهد کرد. دیدگاه همیشگی چین این 
است که  دالیــل محکمی در کاهش تعهدات 
برجامی ایران وجود دارد. ایاالت متحده به طور 

یک جانبه از این توافق خارج شد.«

استقبال آمریکا از تصمیم اروپا برای فعال 	 
کردن ساز و کار حل اختالف 

با وجود اعتراض ایران و ابراز نگرانی ها از سوی 
دیگر طرف های ۱+4، به نظر می رسد تنها 
کشور خوشحال در این خصوص آمریکا باشد. 
»برایان هوک« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
در مصاحبه ای گفت که واشنگتن از موضع 
»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس درباره 
برجام بسیار خرسند است. وی که با خبرگزاری 
»رویترز« مصاحبه می کرد،  گفت که واشنگتن از 
اقدام آلمان، فرانسه و انگلیس برای فعال کردن 
ساز و کار حل اختاف در توافق هسته ای با ایران 
حمایت می کند. وی در عین حال گفت، آمریکا 
خواستار این است که این سه کشور به تاش های 

آمریکا در انزوای دیپلماتیک ایران بپیوندند.

کاربران در فضای مجازی به استقبال نماز جمعه تهران به امامت رهبر انقالب رفتند 

در انتظار خطبه تاریخ ساز 
درحالی که فردا پس از حدود هشت سال، 
خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر 
معظم انقاب اسامی اقامه خواهد شد، در 
محافل مختلف خبری و شبکه های اجتماعی، 
از این نماز با عنوان »نماز جمعه تاریخ ساز« 
ــا قوت  ــی شـــود.ایـــن تحلیل از آن جـ یـــاد م
بیشتری گرفت که طی  چند روز گذشته چند 
تحول  مهم  به وقوع پیوسته  است و انتظار می 
رود رهبر معظم انقاب  نکاتی را  در باره  این 
شرایط بیان کنند .شهادت سردار سلیمانی و 
تشییع باشکوه او و همرزمانش  ،پاسخ قاطعانه 
ایــران به آمریکا و مــوشــک بــاران  دژ اصلی 
آمریکادر عراق که برای اولین بار بعد از جنگ 
جهانی دوم  تــوســط یک کشور علیه پایگاه 
های نظامی  ایاالت متحده انجام شد ، سانحه 
غمبار سقوط بوئینگ  اوکراینی و همچنین 
ورود سه کشور اروپایی عضو برجام به مرحله 

جدید که احتمال لغو این توافق را افزایش 
داده است؛ از جمله مواردی بوده که این روزها 
به موضوعات اصلی خبری داخل و بعضا خارج 
کشور بدل شده است . روزگذشته ستاد نماز 
جمعه تهران نیز در اطاعیه ای اعام کرد: در 
آستانه سالگرد پیروزی انقاب اسامی و در 
طلیعه گام دوم انقاب، نماز جمعه این هفته 
به امامت حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای 
و با حضور پر شور مــردم بصیر و انقابی در 
مصای امام خمینی)ره( برگزار می شود و 
ملت مؤمن و سرافراز ایران اسامی بار دیگر 
صحنه هایی از همبستگی، شکوه و عظمت 
خــود را به نمایش خواهند گذاشت. ارائــه 
توضیحات  بیشتر درباره این مراسم و نحوه 
حضور نمازگزاران  در آن امروز اعام خواهد 
شد. آخرین بار در ۱4 بهمن سال 9۰، در 
کوران بیداری اسامی و تحوالت منطقه، نماز 

جمعه پایتخت به امامت رهبر معظم انقاب 
اقامه شد که بیان بخشی از خطبه های آن 
نماز به زبــان عربی توسط حضرت آیت ا... 
خامنه ای بازتاب گسترده ای داشت. درهمین 
حال پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
 )Khamenei.ir( حضرت آیت ا... خامنه ای
روز گذشته نماهنگی را درباره این نماز منتشر 
کرد. در بخشی از این نماهنگ این جمله رهبر 
انقاب که »بنده این جا در منبر نماز جمعه، در 
خطبه ای که در حکم نماز است، حقایق را باید 
بیان بکنم« گنجانده شده است که مربوط به 
خطبه نمازجمعه مهم 29 خرداد سال 88 
است. کاربران در فضای مجازی با دعوت از 
مردم برای  حضور در این نماز جمعه، پیش 
بینی کرده اند که در خطبه های این نماز، 
نکات مهمی درباره شرایط کشور توسط رهبر 

انقاب بیان شود.

 لندن: سفیر انگلیس به تهران
 باز می گردد 

یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس گفته، سفیر 
پرحاشیه این کشور در ایران برای انجام »برخی 
رایزنی های معمول« به لندن سفر کــرده و طی 
روزهــای آینده به تهران بازخواهد گشت. این 
خبر پس از آن منتشر شد که »راب مک ایر«، سفیر 
جنجالی انگلیس در ایران که چند روز پیش به دلیل 
حضور در یک تجمع غیرقانونی و تصویر برداری از 
شعارهای هنجارشکنانه آن بازداشت شده بود، 
روز گذشته از کشور خارج شد. درایــن باره ایرنا 
گزارش داد که »سفیر انگلیس در تهران با اطاع 
قبلی و طبق ضوابط از ایــران خارج شده است.« 
بر اســاس پروتکل های دیپلماتیک، هر سفیر و 
نماینده دیپلماتیک می تواند با ارائه یادداشت برای 
مرخصی یا هر کار دیگری به کشورش بــرود. به 
گزارش تسنیم،   سخنگوی وزارت خارجه انگلیس 
گفته اســت: »سفیر راب مک ایر امــروز بر اساس 
برنامه ای که از مدت ها پیش تنظیم شده بود به 
انگلیس بازگشته است. او امروز چندین دیدار در 
انگلیس خواهد داشت که کامًا طبق روال عادی 
هستند. او طی روزهای آینده به ایران بازخواهد 
گشت. براساس این گــزارش، سفیر انگلیس در 
تهران روز شنبه )2۱ دی( در یک تجمع غیرقانونی 
بــود که  مقابل دانشگاه امیرکبیر حضور یافته 
توسط مأموران امنیتی دستگیر و طبق آن چه 
وزارت خارجه اعام کرد ، بعد از حدود ۱5 دقیقه  
آزاد شد. مک ایر به همراه فرد دیگری با حضور 
میان تجمع کنندگان مقابل دانشگاه امیرکبیر 
تهران از تجمع کنندگانی که در حال ســردادن 
شعارهای ساختارشکنانه بودند، فیلم برداری 
می کرد. در پی این اتفاقات، دو روز پیش حجت 
االسام منتظری دادستان کل کشور حضور سفیر 
انگلیس در تجمعات اخیر در تهران را »مفتضحانه« 
و نشان دهنده مدیریت این تجمعات توسط عناصر 
خارج از کشور دانست و تاکید کرد: ما از دولت 
محترم انتظار داریم در اولین فرصت برای اخراج 

چنین آدم قانون شکنی اقدام کند.

اخبار کوتاه 

در واکنش به اقدام تروئیکای اروپا برای آغاز مکانیسم ماشه 

رئیس جمهور: اروپا باید از مردم ایران عذرخواهی کند  انتقاد تند شورای عالی 
اصالح طلبان از نتایج بررسی 

صالحیت ها 

شـــــورای عــالــی 
ســــــیــــــاســــــت 
جبهه  گـــــذاری 
ــان  ــب ــل ــاح ط اص
به  واکـــنـــش  در 
را  آن  ــه  ــ چ آن 
صاحیت  »رد 

مجلس  انتخابات  در  اصاح طلبان«  گسترده 
یازدهم توصیف کرده، بیانیه ای صادر کرد. 

به گــزارش ایسنا،در بخشی از این بیانیه آمده 
اســت: متاسفانه به نظر می رسد متاثر از نگاه 
های تنگ نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون 
اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ 
ها فاصله دارد و...ملت از داشتن نمایندگانی که 
شجاعت پیگیری مطالبات و حقوق شان را داشته 
باشند، محروم شده اند.در بخش دیگری از این 
بیانیه با تاکید براین که اصاح طلبان، همچنان 
صندوق رای را مهم ترین و کم هزینه ترین راه 
تغییر و اصاح در کشور می دانند، آمده است: 
متاسفانه در نخستین مرحله، هیئت های اجرایی 
در بدعتی، به گونه ای عمل کردند تا بار هیئت 
های نظارت بــرای رد صاحیت های گسترده 

سبک شود. 
گام دیگر این فرایند، نتایج اعــام شده توسط 
هیئت های نظارت است، به گونه ای که تنها حدود 
3۰ درصد داوطلبان احــراز صاحیت شده اند 
و بر اســاس اخباری که تاکنون رسیده است، 
تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصاح طلبان یا رد 

صاحیت شده اند یا احراز صاحیت نشده اند.
در ادامه این بیانیه شورای عالی سیاست گذاری 
جبهه اصاح طلبان با تاکید بر این که  در صورت 
نبودن کاندیداهای شاخص اصــاح طلب در 
حــوزه هــای انتخابیه، لیستی به مــردم معرفی 
نخواهد کرد، آورده است: رویه در پیش گرفته 
شده، جز افزایش یأس و بی اعتمادی و تعمیق 
شکاف بین حاکمیت و مــردم و افزایش فساد 
ای  نتیجه  حاکمیتی،  نهادهای  ناکارآمدی  و 
نخواهد داشت بنابراین از شورای محترم نگهبان 

انتظار تجدیدنظر جدی در این زمینه را دارد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ: 

کشته شدگان آبان ماه هنوز 
تفکیک نشده اند 

ایلنا - ســردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه 
محمد رسول ا... تهران بزرگ درباره اعام نشدن 
آمار دقیق تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه 
گفت: تعدادی از افراد در آن حادثه به هر حال 
جان شان را از دست دادند اما هنوز  بین عده ای 
ــاش به شهادت  ــرار و اراذل و اوب که توسط اش
رسیدند و مورد هجوم قرار گرفتند و کسانی که 
اراذل و اوباش بوده اند و کشته شدند، تفکیک 
صــورت نگرفته اســت و ایــن کــار در حــال انجام 
است.وی تاکید کرد: ان شاء ا... تفکیک که شد،  

هرکدام از این ها مشخص می شود.

شبکه آفاق عراق: حمله موشکی 
سپاه به عین االسد 139 کشته 

برجای گذاشته است

یک رسانه  عراقی از برجای ماندن ۱39 کشته 
و ۱46 زخمی در نتیجه حمله موشکی سپاه به 
پایگاه عین االسد خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، 
وبسایت شبکه مــاهــواره ای آفــاق عــراق سندی 
درباره نتایج حمله موشکی سپاه به پایگاه عین 
االسد منتشر کرده و نوشته است که این سند 
پس از بررسی توسط تیم ویژه تحقیقاتی وزارت 
دفاع تدوین شده است. بر اساس این سند تلفات 
 285 انسانی در نتیجه حمله موشکی سپاه  
)۱39 کشته و ۱46 مصدوم( بوده و خسارت 
۱ فروند  از جمله  بالگرد  ۱5 فروند  شدید به 
هواپیمای بلک هاوک، 2 فروند هواپیمای باری 
 ۱-MQ و 3 فروند هواپیمای بدون سرنشین
Predator و همچنین خسارت شدید به مرکز 
فرماندهی پایگاه، 3 آشیانه، 3 پادگان و ۱۰ 
چادر نظامی و خسارت نسبی برج کنترل ترافیک 

هوایی و باند فرودگاه گزارش شده است.
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از میان خبرهاجامعه
رهبر انقالب درجمع دست اندرکاران کنگره 2000 شهید استان بوشهر: 

روحیه جهاد و مقاومت باید راه قطعی نسل های آینده شود
 بچه ها اسم فالن بازیکن را می دانند اما رئیسعلی دلواری و نادرمهدوی را نمی شناسند

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
اعضای ستاد کنگره دو هــزار شهید استان 
بوشهر که در تاریخ ۲۳ دی ۹۸ برگزار شده 
بود، صبح دیــروز چهارشنبه در این همایش 
منتشر شد.به گــزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، ایشان در این دیدار، 
استان بوشهر را منطقه ای حساس و سرشار از 
افتخارات نظامی خواندند و افزودند: بوشهر تا 
سال های طوالنی از حضور استعمارگران در 
این منطقه، در معرض تهدید دشمنان ایران 
بود اما با هدایت عالمان دینی و فداکاری 
رئیسعلی  همچون  عالی مقامی  شهیدان 
ــن تهاجم ها  ــدرت در مقابل ای ــواری بــا ق دلـ
برخاستن  اســالمــی  انــقــالب  ایستاد.رهبر 
شهیدان نام آوری همچون دلواری، مهدوی، 
عاشوری و گنجی از بوشهر را نشان دهنده 
عمق فهم انقالبی و جهادی از اسالم در این 
منطقه و تــکــرار ایــن حقیقت در نسل های 
مختلف دانستند و گفتند: کــاری کنید که 
یاد این شهیدان و شخصیت های برجسته 
ــای جــدیــد مــانــدگــار شــود. ــن نسل ه  در ذه

ایشان با اشــاره به دالوری هـــای شخصیت 
مجاهد و مدافع حریم کشور یعنی رئیسعلی 
دلــواری در مبارزه با انگلیسی های متجاوز 
از  الــگــوســازی  بـــاالی  و همچنین ظرفیت 
ــراز یک  ــادر مهدوی در ت شخصیتی مانند ن
چهره مبارز بین المللی، تأکید کردند: در بین 
نسل جوان ما چند درصد او را می شناسند؟ 
چند درصــد اســم او را شنیده اند؟ ایــن مهم 

نیست بـــرای مــا کــه یــک شخصّیت مــبــارز، 
مجاهد و مــدافــع حــریــم کــشــور را کــه بــا آن 
شرایط دشواِر آن وقت، با آن تنگدستی که او 
و رفقایش داشتند، این  جور مبارزه کند، این 
 جور دشمن را به ستوه بیاورد -که رئیسعلی 
دلواری واقعًا انگلیسی ها را به ستوه آورد- و 
باالخره با خیانت بعضی از خودی ها به شهادت 
برسد نشناسیم؟ آیا شایسته  این نیست که 

رئیسعلی  گویید  می  شما  تا  کشور  در  االن 
دلواری، همه  آن کسانی که در هر منطقه ای 
از کشور هستند بدانند که این آدم کیست 
ایــن  جــور چیزی نیست؛ مثاًل  و بشناسند؟ 
اسم فالن بازیکن فوتباِل فالن کشور را همه  
ــواری را  بّچه ها می دانند، اسم رئیسعلی دل
نمی دانند، اسم نادر مهدوی اصاًل به گوش 
شان نرسیده، خبر ندارند؛ کاری باید کرد تا 
 این نام ها زنده بمانند، این ها الگو هستند.
حضرت آیـــت ا... خامنه ای با تأکید بر لزوم 
فراگیر کردن این احساس واقعی که تنها راه 
نجات، ادامه دادن راه شهیدان است، افزودند: 
کشوری برخوردار از انرژی، معادن، امکانات 
گوناگون و با جایگاه حساس جغرافیایی، تنوع 
اقلیمی و جمعیت ۸۰ میلیونی مانند ایران که 
مورد طمع قدرت هاست، باید بتواند با کار و 
جهاد خود را اداره کند تا عزت آن لگدکوب 
نشود، البته امروز به برکت انقالب اسالمی، 
ملت ایران ایستاده است اما باید روحیه جهاد و 
مقاومت به گونه ای نهادینه شود که راه قطعی 

نسل های پی در پی قرار گیرد. 

سازمان مدیریت بحران کشور:

برای کمک به سیل زدگان به هر 
شماره حسابی اعتماد نکنید

ــور از  ــش ــت بــحــران ک ــری ــدی ــس ســـازمـــان م ــی رئ
ــان را  شهروندانی که قصد کمک به سیل زدگ
دارند، خواست کمک های خود را به شماره  حساب  
نهادهای رسمی نظیر هالل احمر واریــز کنند.
نجار  درباره برخی شماره حساب ها که با هدف 
ــان در فضای مجازی اعالم  کمک به سیل زدگ
می شود، به ایسنا گفت: درخواست ما از شهروندان 
این است که کمک های خود را به حساب نهادهایی 
مانند هالل احمر، کمیته امداد و ... واریز و از واریز 
این مبالغ به حساب های دیگر افراد و همچنین 
حساب های ناشناس خودداری کنند. وی افزود: 
به همین دلیل نیز درخواست ما از مردم نوع دوست 
و دغدغه مند کشورمان این است که اگر قصد 
کمک به سیل زدگان را دارند، آن را از طریق هالل 

احمر، کمیته امداد و ... انجام دهند.

افزایش 60 میلیون متر مکعبی 
آب دریاچه ارومیه طی یک هفته 

رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در آذربایجان غربی با اشاره به این که میزان آب 
این دریاچه به بیش از سه میلیارد و ۴۱۰ میلیون 
مترمکعب رسیده است، گفت: آب دریاچه ارومیه 
۶۰ میلیون مترمکعب  طی یک هفته گذشته 
افزایش یافت.فرهاد سرخوش در گفت وگو با 
ایرنا با بیان این که تراز دریاچه نیز نسبت به هفته 
گذشته افزایش یافته است، افزود: تراز نگین آبی 
آذربایجان به یک هزار و ۲۷۱ متر و ۲۹ سانتی متر 
رسیده است که در مقایسه با هفته گذشته دو 
سانتی متر افزایش دارد.وی با اشاره به این که 
وسعت دریاچه ارومیه به بیش از ۲ هزار و ۸۲۱ 
این  گفت: وسعت  رسیده است  مربع  کیلومتر 
دریاچه نسبت به هفت روز گذشته ۱۴ کیلومتر 

مربع بیشتر شده است.

همسان سازی حقوق مستمری 
بگیران، اولویت  دولت و سازمان 

تامین اجتماعی 
مـــعـــاون فــرهــنــگــی تــامــیــن اجــتــمــاعــی گــفــت: 
همسان سازی حقوق مستمری بگیران، اولویت  
دولت است. به گــزارش تامین اجتماعی، عادل 
پرداخت  درخــصــوص  پیگیری ها  از  دهدشتی 
تسهیالت ضروری بیمه شدگان و مستمری بگیران 
در سال ۹۸، بهره مندی بازنشستگان و مستمری 
ــرح کــرامــت رضـــوی، نشست های  بگیران از ط
هماهنگی برای صدور کارت شناسایی، برنامه 
ــرای بــرگــزاری همایش های منطقه ای  ــزی  ب ری
روسا و مسئوالن کانون های کارگران بازنشسته و 

مستمری بگیر کشور تا پایان سال خبر داد.

ثبت طالق دردفاترمحدود می شود  
ــالق از  رئیس کــانــون ســردفــتــران ازدواج و ط
محدودیت ثبت طالق در دفاترمتصدی این کار 
خبر داد. مظفری افزود: در اجرای سیاست های 
قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون 
سردفتران ازدواج و طالق و موافقت سازمان 
ثبت با بخشنامه ریاست قوه قضاییه برای ثبت 
طالق در هر یک از دفاتر طالق محدودیت و سقف 
معینی تعیین می شود. وی ادامه داد: برخی از 
دفاتر طالق با زد و بندهای ناسالم با کارمندان 
دادگــاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخالقی 
مبادرت به ثبت طالق می کردند و به زوجین 
اجازه نمی دادند که فرصت فکر کردن داشته 
باشند و برهمین اساس با این بخشنامه راه فساد 

کال مسدود و عدالت برقرار می شود. 

وزیر علوم:امتحانات دانشگاه ها 
به هیچ عنوان نباید لغو شود

وزیر علوم با تاکید بر این که به هیچ عنوان نباید 
امتحانات دانشگاه ها لغو شود،  گفت: مسئولیت 
غیبت دانشجویانی که در امتحانات خود غیبت 
کنند با خودشان است و برای این دانشجویان 
مجدد امتحان برگزار نخواهد شد.غالمی به 
ــادی از  ایسنا گفت: به دلیل ایــن که تعداد زی
دانشجویان ترم آخر تحصیلی هستند ، لغو یک 
آزمــون کار و زندگی بعدی این دانشجویان را 
دچار اختالل می کند و دانشجویان به نوعی با 

لغو امتحانات آسیب می بینند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
درباره افزایش مهاجرت اجتماعی جوانان 
در  تندگویان  مهدی  محمد  داد.  هــشــدار 
نشست »بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی 
ــوی دفتر  ــه چــهــارم« کــه از س ــران در ده ایـ
برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش 
و جوانان برگزار شد، با بیان این که تمام 
مسائل تئوری جامعه را که امروز مطرح می 
شود به شکل ملموس و عینی در بین جوانان 
می بینیم، اظهار کــرد: این موضوع بسیار 
نگران کننده است.  به گــزارش ایسنا، وی 

ــن که  بــا انــتــقــاد از ای
نخبگان  مــهــاجــرت 
در کشور از مدت ها 
پیش آغاز شده است، 
افــــــزود: مــهــاجــرت 
ــر دو نــوع  جــوانــان ب
ــرت عــلــمــی و  ــاج ــه م
اجتماعی  مهاجرت 

است که امروز مورد دوم هم به شکل ملموسی 
افزایش یافته است.  وی تصریح کرد: با این 
رونــد در آینده تنها قشری در کشور باقی 

مــی مانند کــه بــه جز 
شبکه های اجتماعی 
پایگاه دیگری ندارند 
ــه ایـــن تــرتــیــب نه  و ب
آموزند  مــی  را  تعهد 
و نه به نظام خانواده 
پایبند هستند. با دور 
شــدن فــرزنــدان ما از 
ارزش های خانواده، نداشتن مهارت فنی و 
ضعف آموزش و پرورش، افزایش مهاجرت 
اجتماعی دور از ذهن نخواهد بود.معاون امور 

جوانان با ابراز امیدواری برای تغییر شرایط 
کنونی اظهار کرد: شواهد نشان دهنده این 
است که جوانان نیز به دنبال راه خروجی 
از این ماجرا هستند. برای مثال بسیاری از 
تشکل های جوانان در تالش هستند با ورود 
به مدارس برای استعدادیابی در این زمینه 
کمک کنند هر چند فضای حضور در آموزش و 
پرورش بسیار بسته است، امیدواریم با وجود 
تمام اتفاقات و با کمک نسل جوان بتوانیم 
تحولی را با ساختار جدید در ترویج فرهنگ 

شکل دهیم. 

معاون امور جوانان وزارت ورزش مطرح کرد

هشدار درباره افزایش مهاجرت اجتماعی جوانان
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تلویزیون

ســـاره بــیــات یــکــی از غایبان 
سی وهشتمین جشنواره فیلم 
فجر اســت. او امسال در فیلم 
»عنکبوت« اثر ابراهیم ایرج زاد 
بازی کرده بود، اما این فیلم به 

جشنواره راه پیدا نکرد و در اولویت آخر آثار بخش 
رزرو جای گرفت.

پایان  از  پــس  تیموری  یوسف 
اکران فیلم »سونامی« ساخته 
ــا فیلم  مــیــاد صــدرعــامــلــی، ب
کمدی »سه کله پوک« کاری از 
جــواد مــزدآبــادی، به سینماها 

می آید. جــواد هاشمی و سیروس گرجستانی 
دیگر بازیگران فیلم هستند.

چهره ها و خبر ها

ــاری به زودی پس از  حسین ی
با  اکــران »آشفته گی«،  پایان 
ــادم تو را فــرامــوش« به  فیلم »ی
کارگردانی علی عطشانی روی 
پرده سینما دیده می شود. او در 
این فیلم نقش یک فوتبالیست به نام »دامون« را 

ایفا کرده است.

ــاره قصه  ــ نــویــد محمودی درب
فیلم »مــردن در آب مطهر« که 
به مهاجران افغان می پردازد، 
گفته است که این فیلم مانند 
آثار قبلی او فضای عاشقانه ای 
دارد و درباره شرایط پذیرفته شدن مهاجران در 

اروپاست.

ــه در فیلم  ــان ک ــی بــهــدخــت ول
ــوت« ســاخــتــه ابــراهــیــم  ــل ــی »پ
الناز  جایگزین  ابراهیمیان، 
شاکردوست شده بود، از دیروز 
با فیلم »امیر« به کارگردانی نیما 
اقلیما به سینما آمده است. این فیلم سال 96 

ساخته شده است.

ــان با  ــزم ــم ــوی ه ــل بــهــرنــگ ع
ــای پایانی فیلم بــرداری  روزه
ــه مــریــم  ــت ــاخ »شــهــربــانــو« س
بحرالعلومی، به جمع بازیگران 
ــده اســت.  ــن فیلم اضــافــه ش ای

فرشته صدرعرفایی، گــاره عباسی و سامان 
صفاری دیگر بازیگران فیلم هستند.

ــازی در  حمیدرضا آذرنـــگ بـ
مرحله اول سریال طنز »نون خ 
2« ویــژه پخش در ماه رمضان 
را در کرمانشاه به پایان رسانده 
ــه بـــازی در ایــن  ــ و بـــرای ادام
مجموعه به تهران سفر کرده است. او در فصل 
اول این مجموعه به کارگردانی سعید آقاخانی 

هم حضور داشت.

 شهرک تولید محتوا 
ساخته می شود

مدیر پشتیبانی تولید »سیمافیلم« ضمن اشاره 
به جزئیات طرح احداث »شهرک تولید محتوا« 
از احتمال بهره برداری آن در تولید سریال های 
فاخری چون »موسی)ع(« و »سلمان فارسی« 

خبر داد.
ــاره راه انــــدازی »شهرک  حسین کوبچی دربـ
تولید محتوا« و ایده اجــرای آن در صداوسیما 
به مهر گفت: »بنا بود سازمان صداوسیما برای 
وسعت  و  محتوا  تولید  برنامه های  گسترش 
بخشی به محدوده شهرک سینمایی و تلویزیونی 
ــران، فضای بیشتری را فــراهــم آورد. چند  ایـ
سالی است که سازمان صداوسیما در محدوده 
قزوین، ورامین و طالقان به دنبال زمین هم 
ــاره به کاربری »شهرک  بــوده اســت.« وی با اش
تولید محتوا« نیز تصریح کرد: »ایــده »شهرک 
تولید محتوا« براساس فناوری های جدیدی است 
که در دنیا مرسوم است و محصوالتشان را در 
استودیوها تولید می کنند چراکه به این صورت 
آب و هوا و شرایط نور و... قابل کنترل است. 
سازمان هم قرار است از برنامه سازی تا فضای 
بیگ پروداکشن را در استودیو به تولید برساند.«

کوبچی با اشاره به ایجاد کسب وکارهای الزم 
در استودیو اظهار کرد: »در صورت راه انــدازی 
این شهرک نوعی طراحی هم صورت می گیرد 
ــورد نیاز هــم ایــجــاد شود  تــا کسب وکارهای م
ــد، کـــارگـــاه چــوب،  ــی ــول مــثــل کـــارگـــاه هـــای ت
آهنگری، شیشه، کف و دیــوار و حتی هتلینگ 
و سرویس های خدمات عمومی که این ها در 
طراحی چنین شهرکی دیده شده است اما فعًا 
سازمان صداوسیما به دنبال زمین است که باید 
این زمین در حدود ۱۰۰ هکتار و در محدوده 
شهر تهران باشد.« وی در مقایسه بین شهرک 
محتوایی با شهرک سینمایی و تلویزیونی ایران 
اظهار کرد: »شهرک تلویزیونی »ایران« یا همان 
غزالی سابق، شهرک لوکیشن محوری است اما 
این شهرک استودیومحور است و از طرفی یک 
استودیوی کامل برنامه سازی نیاز به فرایندهایی 
برای تولید دارد که در این شهرک تدارک دیده 
خواهد شد که به نوعی یک گردش کاری کامل 

خواهد بود.«

سخنان توهین آمیزمهمان »جهان آرا« 	 
محمدصادق کوشکی در برنامه »جهان آرا«، 

ــاره این که نباید 4۰ سال خدمات  درب
سپاه را نادیده گرفت، صحبت کرد و 
بدون نام بردن از     رخشان بنی اعتماد 
که فراخوانی برای تجمع و عزاداری 

برای جان باختگان هواپیمای اوکراینی 
منتشر کرده بود، حرف های توهین آمیزی 

بیان کرد. مسئوالن و صنوف  سینمایی  به این حرف ها  اعتراض 
کردند. با این حال کوشکی دیروز در مصاحبه ای گفت در آن ویدئو، 
منظورش قتل بوده، نه تجاوز به یک خانم. سند حرفش را نیز این گونه 
بیان کرده که در آن برنامه در حال صحبت درباره گروهک ریگی بوده و 
به داعش اشاره ای نکرده است.دیروز همچنین اعام شد شبکه افق به 
خاطر دعوت از وی که نامزد انتخابات مجلس است، تذکر گرفته است.

مدیر روابط عمومی صداو سیما گفت: به نظر می رسد بررسی دوباره 
صاحیت این کارشناس در شورای نگهبان قابل پیگیری باشد.

سخنان عجیب نادر طالب زاده	 
ــاوه بــر محمدصادق کوشکی، نــادر  ع

ــب زاده هــم دیگر مهمانی بود  ــال ط
ــای اخــیــر درشبکه  ــ ــ ــه درروزه ک
جنجال برانگیز  سخنانی  افــق 
اشــــاره  بـــا  او  آورد.  زبـــــان  بـــه 

ــا و  ــم ــی ــواپ ــه ســقــوط ه ــح ــان ــه س بـ
ــه پــایــگــاه نــظــامــی  حــمــلــه ایـــــران بـ

آمریکا در عراق، گفت: »از این اتفاقات ده تا دیگر هم بیفتد، در 
مقابل آن اتفاق اصلی هیچ است.« او که معمواًل اظهارنظرهای 
جنجالی بر زبان نمی آورد، در ادامه صحبت های خود گفت 
که نباید صحنه را گم کنیم و تصویر بزرگ تر را فراموش کنیم. 
صحبت های او نیز مانند سخنان محمدصادق کوشکی، واکنش  
اعتراضی و انتقادی مخاطبان را در پی داشت. درباره او، ظاهرًا 
ماجرا به انتقادهای کاربران ختم شد  و طالب زاده در برابر 

اعتراض مردم و جنجال ها واکنشی نداشت.

توصیه زینب ابوطالبی به مخالفان	 
ویدئوی  گسترده  انتشار  بعد،  شب  دو 

صحبت های زینب ابوطالبی، جنجال 
ــازه ای را رقم زد؛ جنجالی که از  ت
دو مــورد قبلی پر دامنه تر بــود.او 
در میان صحبت هایش با اشــاره 

ــردم در مراسم  به حضور پرشور م
تشییع پیکر شهید ســردار سلیمانی، 

ضمن تردید برای ابــراز نظرش در برنامه، گفت: »اگر کسی 
اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود، برود همان جایی که رفاه 
دارد.« واکنش های منفی مخاطبان دربرابر صحبت های او، از 
همان ابتدای انتشار بریده این برنامه، آغاز شد و تا روز گذشته 
هم ادامه داشت. فراوانی این واکنش ها باعث شد ابوطالبی 
دیروز با انتشار ویدئویی، توضیح دهد که این برنامه مربوط به 
قبل از حادثه سقوط هواپیمای اوکراین بوده و از مردم ایران 

عذرخواهی کرد.

در روزهــای گذشــته، پخــش برنامه هــای شــبکه افــق 
، حاشــیه  های متعــددی را بــه وجــود آورده و هــدف 
واکنش هــای منفــی مخاطبــان تلویزیــون و کاربــران 
فضای مجازی بوده اســت. محمدصادق کوشکی، نادر 
طالــب  زاده و زینب ابوطالبی، ســه چهــره ای بودند که 
به تازگی به عنوان مهمان در این شــبکه حاضر شــده  و 
اظهارنظرهــای جنجالی داشــته اند. به بهانه حواشــی 
این سه چهره، درباره مهمان های دردسرساز سال های 

اخیر تلویزیون نوشته ایم.

زوج عجیب »هزار راه نرفته«	 
یکی از تازه ترین مهمانان جنجالی، مربوط 

به برنامه »هزار راه نرفته« است که ماه 
رمضان امسال از شبکه دو پخش 
شد. در این برنامه یک زوج درباره 
بازگشت به زندگی و ترک فضای 

مجازی، سخنان پندآموزی گفتند 
امــا پس از ایــن که تصاویر ایــن زوج در 

اینستاگرام، در فضای مجازی منتشر شد، معلوم شد که آن ها 
برخاف گفته هایشان، از این فضا دور نیستند. عاوه بر این، 
دعوت از خانمی که تصاویر بدون حجابش در فضای مجازی 
وجود داشت، از سوی یک برنامه تلویزیونی واکنش کاربران را 
به دنبال داشت. ناهید شریفی تهیه کننده برنامه این اتفاق را به 
ضبط برنامه، قبل از تصمیم دوباره آن ها برای بازگشت به فضای 

مجازی توجیه کرد.

پدر و پسر جنجالی در »فرمول یک«	 
»فرمول  برنامه  گذشته،  ســال  مهرماه 

یک« میزبان پدری بود که فرزندش 
بود.  مبتا  سرطان  بیماری  به 
این پدر ادعا کرد کلیه اش را برای 
تامین مــخــارج درمـــان فرزندش 

از  بسیاری  احساسات  و  فروخته 
مخاطبان را جریحه دار کرد. تا این که 

مدیرعامل انجمن خیریه بیماران کلیوی گفت که این پدر سه 
سال قبل از تولد فرزندش، کلیه خود را به مبلغ 3.5 میلیون 
تومان فروخته! روابط عمومی موسسه محک نیز اعام کرد 
که درمان کودک سال 95 قطع شده است. در نهایت وزارت 
بهداشت از ورود دادستانی به ماجرا خبر داد و قــرار شد 
کمک های میلیاردی به این خانواده به درمان بیماران مبتا 

به سرطان اختصاص یابد.

آرایشگر جنجالی در »حاال خورشید«	 
ــی از  ــم ــان ــن 97، خ ــ ــروردی ــ ــر ف ــ ــ اواخ

زلزله زدگان سرپل ذهاب که در فاصله 
کوتاهی پــس از زلــزلــه، در چــادر 
آرایشگاه زده بــود، مهمان »حاال 
خورشید« بــود و با رضــا رشیدپور 

ــاره شرایط سختی زندگی اش  درب
در کانکس و چادر صحبت کرد. بعد از 

این برنامه، یک رسانه ویدئویی از خانه این خانم منتشر کرد که 
کامًا سالم بود. این ویدئو نشان می داد خانم آرایشگر چندان 
شرایط سختی هم نــدارد و در چادر زندگی نمی کند! بعد از 
موج واکنش های کاربران، رشیدپور در برنامه »حاال خورشید« 
ضمن انتقاد از ضبط این ویدئو، تقصیر را متوجه مهمان و روایت 
غیردقیق او دانست و به طور رسمی از مخاطبان عذرخواهی 

کرد.

تسال و ولوو خواهان کودک نابغه	 
بسیاری  مانند  خورشید«  ــاال  »ح برنامه 

بی حاشیه  تلویزیون  برنامه های  از 
نبوده است. در یکی از قسمت های 
برنامه که دی مــاه سال 96 پخش 
ــودک ۱۱ ساله نخبه  شــد، یک ک

به نام حسین عطایی مهمان »حاال 
خورشید« بود. این کودک گفت که تا به 

حال اختراعاتی را به ثبت رسانده و در زمینه طراحی خودرو کار 
کرده است. اما ادعای جنجالی او درباره پیشنهاد کار از سوی 
شرکت تسا و ولوو بود که در نهایت از سوی این دو شرکت در 
فضای مجازی تکذیب شد. پس از حواشی این ماجرا، پدر او در 
تماس تلفنی با »حاال خورشید« گفت استخدام او در پروسه خط 
تولید تکذیب شده اما ایده و استعداد او برای سال های آینده 

حمایت می شود.

توهین میناوند به استقاللی ها	 
ــال 96، مــهــرداد میناوند در  ــرداد س مـ

ــن و شــمــا«،  ــه پــرحــاشــیــه »مـ ــام ــرن ب
در واکـــنـــش بـــه نــمــایــش تصویر 
احـــمـــدرضـــا عــــابــــدزاده گــفــت: 
»عقاب! واقعا عقاب همین است. 

چیزها  ایــن  و  پنگوئن  دیگر  یعنی 
ــن سخن و واکنش  ــم!« او بــا ای ــداری ن

بعدش، به مهدی رحمتی، دروازه بان و کاپیتان تیم استقال 
توهین کــرد که هــدف توهین برخی کانال های هـــواداری 
پرسپولیس در فضای مجازی قرار  گرفت. نتیجه این شد که 
رحمتی به طور رسمی از میناوند شکایت کرد. پس از این اتفاق 
مهرداد میناوند، ضمن عذرخواهی از مهدی رحمتی، گفت 
که شوخی کرده است و حرف بدی هم نزده، اما در هر صورت 

محکوم به پرداخت جریمه نقدی شد.

مهمان پرحاشیه »ماه عسل«	 
برنامه »ماه عسل« در دعوت از مهمانان 

ــرداد  ــت. خ جنجالی ســابــقــه دار اس
97، یاسمن اشکی در این  ســال 
برنامه حاضر شد و از خطر وجود 
یک بیماری به نام اچ پی وی گفت. 

او در این برنامه توضیح داد که قصد 
دارد برای تولید واکسن این بیماری 

پول جمع کند. طولی نکشید که مردم برای تهیه این واکسن 
دو میلیارد کمک کردند اما پس از پخش برنامه، معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری اعام کرد، نیازی به جمع آوری پول از 
مردم نیست و قوه قضاییه هم وارد ماجرا شد، تا این که مشخص 
شد، یک موسسه خصوصی رانتی، طی قــراردادی از یاسمن 
اشکی خواسته اقدامات فرهنگی و مالی برای تامین هزینه های 

تولید واکسن انجام شود.

9 مهمان دردسرساز تلویزیون
 مرور اظهارنظرهای جنجالی مهمانان سیما طی سال های اخیر 

به بهانه صحبت های خبرساز 3 کارشناس شبکه افق
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روحانی: ما نوکر مردم هستیم

مردم: چه جوری به رئیس جمهورهامون بگیم ما 
نوکر نمی خوایم، رئیس جمهور می خواهیم؟!

استاندار تهران: خوشبختانه آمارها نشان دهنده کاهش 
میزان مرگ و میر سوانح جاده ای است

دارکوب: عوضش تو سوانح دیگه جبران می کنیم!

وزیر علوم: به هیچ عنوان نباید امتحانات دانشگاه ها لغو شود

دانشجویان: هرکی امتحان ها رو لغو نمی کنه، 
جمع کنه بره!

روحانی: ترامپ جز نقض عهد و زیر پا گذاشتن معاهدات 

بین المللی چه کرده است؟

ترامپ: توئیت های فارسیم رو نمی بینین؟!

وزیر کار: این که ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت بسته معیشتی 
شده اند به معنی این نیست که دیگران ثروتمند و برخوردارند

دارکوب: به این معنیه که خوش شانس تر و 
پیگیرتر بودن که این بسته رو گرفتن!

رئیس صداوسیما شخصیتی میانه رو دارد و تفکر 
سیاسی اش با چیزهایی که از تلویزیون پخش می شود 

مخالف است / ایران

بینندگان: پس برای این که حرص ما رو دربیارن 
این برنامه ها رو پخش می کنن؟!

تیتر روز

 

اوه اوه چی هفته ای ره پشت سر گذاشِتم. یعنی به اندازه سه هفته 
و 1۰ روز طول کیشید. جوری شده بود که تا بعد از نصف شب 
صفحه های خبری ره مخواندم و صبح که از خواب ورمخاسِتم اول 
گوشیمه نگاه مکردم و کانال های اخبار ره چک مکردم ببیِنم باز 
چی خبره. یعنی وقتی صدای پیام گوشی می آمد مو و کاملیاخانم 
مثل فیلما به هم نگاه مکردم و مگفِتم: »یعنی چی خبر بدی ِمتنه 
باشه؟«! حاال باز عیال قویه و خودشه کنترل ُمکنه، مو که همی جور 
فیلم های مربوط به هواپیما ره مدیُدم و شرشر اشک مریخُتم! 
باز اشک که خوبه، ای روزای آخر َیگ تیکه فیلم هایی از بعضی 
برنامه های تلویزیون مدیُدم که انگار قشنگ ساخته شده بودن تا 

حرص آدمه دربیَرن.
هرچی بود ِتموم رفت و ایشاال خدا صبر بده، ولی تو ای روزا خیلی 
چیزا ره خوب فهمیُدم. اول ای که خبرها ره از منابع رسمی گوش 
بدم و صبر کِنم تا همه چی معلوم بره بعد نتیجه گیری کِنم،بعدش 
ای که  تو کاری که تخصص ندِرم حرف نزِنم و تز ِندم و نظریه نباِفم. 
اینا رم فهمیُدم که شب زودتــر بخواُبم تا صبح زودتــر بیدار بُرم، 
گوشی ره کنار سرمان نذاِرم، کنار لیوان آب هم نذاِرم، اگه آب ِرخت 
رو گوشی تعمیرگاه معتبر ببِرم، اگه جای مطمئن نبردم و یارو زد 
فاتحه گوشی ره خواند بِرم از فروشگاه های شناخته شده گوشی 
بخِرم که ضمانت هم دشته بشه، گوشی چقدر گیرون رفته، هرچی 
هم پس انداز کرده بودم بری تعمیر دندونامان بدم بری خرید 
گوشی بازم کم میاِرم و... و ای که وقتی ِمرم بنزین بزِنم، مضربی از 

3.99 بزِنم که الکی از سهمیه مان کم نره. 
همه اینا ره تو همی هفته ای که گذشت فهمیُدم!

آق کمال از آن هفته درس می گیرد

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

کله چغوکی 

دوبیتی های امروزی
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

یا این که اقال همه یک جا نخوریم!
ازبس که گران شد همه اقالم؛ بیا
نان سق بزنیم و مرغ حاال نخوریم!

***
برو کار می کن مگو چیست کار
اگرچه دگر هیچ جا نیست کار

یکی گشته بی شغل و کار و به جاش
دو مسئول دارند ده، بیست کار!

***
خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
چه عطری می زنی عشقم؟ تشکر، گر بفرمایی!

 برند ادکلن هایت مرا دیوانه کرد اما
تو با بوی دو جورابت همیشه مجلس آرایی!

بهار نژند   

شعر روز
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ماجراهای قطع و وصل کردن انواع یارانه ها! 

باخانمان

زندگی با ذکر مثال

موانع ازدواج که یکی دوتا نیست! جدا از 
موانع مالی سر راه ازدواج جوونا، موانع 
سنتی و رسم و رسوم و این ها رو هم بذاریم 
کنار، خود خونواده ها مانع جدی  محسوب 
تشکیل  نفس  بــه  اعتماد  کامال  مــی شــن. 
زندگی رو ازت می گیرن. هی می خوان 
بهت القا کنن که نمی تونی ازدواج موفقی 
داشته باشی. یه سری تشبیه وجود داره که 
عمال هیچ ربطی به زندگی واقعی نداره ولی 
خب فراوون استفاده میشه. مثال چند روز 
پیش تازه از بیرون اومدم بعد از کلی سروکله 
زدن با استادی که درس چهارواحدی رو 
1۰داده، نه طبق قاعده 1۶، در اتاقتو باز 
ــه! چــرا لباسات وسط  ــردن مــی گــن: »ع ک
جمع  لباساشو  االن  ــه  ک کسی  اتــاقــتــه؟ 
نمی کنه، چطور زندگیشو جمع و جور کنه 

وقتی رفت خونه خودش؟«
هفته پیش غذا درست کردم، یه ذره ته گرفت. 
ــرارت غــذا رو  مامانم سریع گفت: »تــو که ح
نمی تونی تنظیم کنی، چطور دو روز دیگه 
حـــرارت زندگیتو میزون نگه مـــی داری؟« 
یا یه ذره نمک زیــاد توی غذا ریختم، سریع 
گفتن: »کسی که االن نمک زیاد توی غذاش 
می ریزه...« گفتم: »چی؟ دو روز دیگه خونه  
ــور می شه شوهرش  خـــودش غــذاهــاش ش
به خاطر همین مسئله ولش می کنه؟« گفتن: 
»نه! نمک استعاره از خیلی چیزاست. یعنی 

دو روز دیگه شورشو درمیاری توی زندگیت!«
سپردن  رو  گیاها  و  گل  مدته  یه  هم  االن 
دست من که تمرین بشه برای فرزندپروریم 
در آینده. تا یه ذره پژمرده می شه، می گن 
رسیدگی نکردی! هرچی میگم: »گیاه فقط 
آب الزم نــداره، گــالب تو صــورت تــون کود 
می خواد، نور می خواد. وقتی ما یه پنجره 
آفتاب خور درست توی خونه نداریم، شما هم 
گل رو عین مجسمه گذاشتین وسط خونه، 
چه توقعی دارین؟« فقط در جواب می گن: 
»زندگی سخته باید توی همین شرایط بتونی 
دووم بیاری« بابا الاقل هی نرین گل بخرین 
به این سیستم اضافه کنین، دیگه روی اون 
یه مــورد که باید خــودم یه کنترلی داشته 
باشم در آینده! این جاش که می شه دیگه 
به نظر می رسه اهمیت تشبیه رنگ می بازه و 

می گن: »گلتو آب بده بابا!«

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

وزیر صنعت: 
ذخایر 
کاالهای 
اسایس ابالتر 
از حد تکلیف  
شده است 

رحمانی

 الکی تو صف 
 
 واینستین،

 حد تکلیف ما 
 

در حد وسع شما نیست!
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

تخریب به اسم مرمت؟

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

هر شب از این من و شب های امتحان
که خوابت 

نمی بره کالفه 
ای ولی شب 
امتحان تا 

کتاب دستت 
می گیری آن 

چنان خوابی 
گریبانت رو 

می گیره که 
نگو!

مقارنه دماوند و ماه کامل

معلوم نیست 
میراث 

فرهنگی 
با قسمت 

خراب شده 
گنبد مسجد 

شیخ لطف ا... 
اصفهان چه 

کرده که برف 
هم روی آن 
ننشسته!

حکایت همدردی 

بعضی ها!

قهرمانان کشتی جهان در سیستان و بلوچستان

بمب ساعتی 10 میلیون نفری وسالح مردم سیستان و بلوچستان علیه سیل !
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زبون بسته هایی که کواال نیستند!

تصاویر و ویدئوهای زیادی از تلف شدن حیوانات بر اثر 
سیل در فضای مجازی منتشر شد که واکنش های زیادی 
را به همراه داشت. کاربری با انتشار ویدئویی از یکی از 
روستاهای زرآباد چابهار که در آن الشه گوسفندانی که 
بر اثر سیل تلف شده اند دیده می شود، نوشت: »زندگی 
بسیاری از اهالی مردم جنوب بلوچستان از دامداری 
می گذرد و مرگ دام ها در اثر سیل، تمام معیشت و آینده 
آن ها را به خطر انداخته است.« کاربر دیگری نوشت: »به 
نظر می رسه این حیوونا چون کواال نیستن و این جا هم 
یک کشور خارجی نیست، خیلی ها عارشون میاد احساس 
همدردی کنن آخه اینا که لوکس نیستن دیگه!« کاربری 
هم نوشت: »احتماال یک عده از سلبریتی ها گذاشتن سیل 
تموم شه، بعد بیان شمع روشن کنن چون االن آب زیاده 

شمع شون خاموش میشه!«
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دیوار مهربانی ایرانی در سوئد

صدور طرح دیــواِر مهربانی از ایــران به سوئد و حتی 
کشورهای دیگر، از جمله خبرهای خوبی بود که در فضای 
مجازی دست به دست شد. در ویدئویی که این خبر را می 
داد داخل دکه ای به نام دکه مهربانی، سوئدی ها روی 
دیوارش نوشته اند: »این حرکت مهربانی در زمستان 
2015 در ایران اتفاق افتاده با تمرکز بر رسیدن لباس 
های گرم زمستانی به آدم های بی خانمان تا بتوانند 
زمستان را سر کنند. این حرکت به تمام دنیا سرایت 
کرده است. این دقیقا چیزی است که دنیا باید از فرهنگ 
ایرانی به عنوان مهربان ترین آدم ها بداند.« کاربری 
نوشت: »ممنون از مردم مهربون کشورم که مهربونی رو 
به دنیا صادر می کنن.« کاربر دیگری نوشت: »فقط دیوار 

مهربونی این سوئدی ها خیلی با کالس تره.«
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تبدیل سرمایه به بمب ساعتی!

ــاره بمب ساعتی این  گــزارش یکی از روزنامه ها درب
روزهای کشور، با بازتاب گسترده ای همراه بود. روزنامه 
فرهیختگان نوشت: »از حدود 10/5 میلیون جوان 15 تا 
24 ساله کشورمان، 30 درصد در حال تحصیل اند که نه 
مشغول مهارت آموزی اند و نه در جایی مشغول به کارند 
که در سطح بین المللی به این جمعیت NEETها گفته 
می شود.« نکته جالب توجه این گزارش در این است 
که جمعیت NEET در کشورهای توسعه یافته 2 تا 10 
درصد است. در ادامه این گزارش آمده است: »ترکیب 
سنی افــراد و همچنین الگوی جغرافیایی پراکنش 
اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ دقیقا با استان هایی که 
دارای باالترین نرخ NEETها هستند، مطابقت دارد. 
برای حاشیه شهرها اگرچه آماری از NEET نداریم اما 
نرخ بیکاری در 50 شهرستان حاشیه ای کشور بین 1۷ 
تا 3۸ درصد بوده که همین موضوع نشان از باالبودن 

جمعیت NEETهاست.«
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پلیس امانت دار

ویدئوی قدردانی فرمانده نیروی انتظامی از دو مأمور 
پاک دست و وظیفه شناس راهور که 400 میلیارد ریال 
چک های حامل و وجوه نقد را به صاحبش تحویل دادند، در 
فضای مجازی بازنشر شد و با واکنش هایی همراه بود. این 
دو مامور که ستوان یکم محمدرضا مجیدیان  و ستوان یکم 
رضا معرفی بودند به پاس وظیفه شناسی و قدردانی از 
طرف فرمانده نیروی انتظامی به آن ها لوح تقدیر به همراه 
سه ماه ارشدیت و 15 روز حقوق و مزایا اهدا شد. کاربری 
نوشت: »آدم از این که می بینه یه عده آدم پاک دست 
امنیت خونه، زندگیش رو به عهده دارن احساس راحتی 
می کنه.« کاربر دیگری نوشت: »40 میلیارد تومن یکم 

نیاز به تشویق بیشتر داشت تا تبدیل به فرهنگ بشه.«

سالح مردم سیستان و بلوچستان علیه سیل !

»همدلی از همزبانی بهتره«؛ حاال چند روزی از سیل کم سابقه سیستان و بلوچستان گذشته و با کاهش بارندگی ها 
و فروکش آب در برخی روستاها، نیاز به همت باالی مسئوالن و مردم است. البته در این میان، خود مردم هم بیکار 
ننشسته اند و به هر نحوی که می توانند به هموطنان شان در این استان محروم کمک می رسانند.  در تصاویری که از 
شهرهای سیل زده منتشر شده، جاده ها و راه های مواصالتی بسیاری تخریب شده  است، به همین دلیل مردم منطقه در 
ابتکاری که  به دلیل گستردگی و حجم آن، نسبتا بدیع  است، با تشکیل یک زنجیره انسانی چندین کیلومتری ، کمک ها 
را دست به دست می کنندتا به منطقه مد نظر که جاده آن مسدود است، برسد. انتشار  چند ویدئو درباره  این اتفاق، 
بازخوردهای بسیار مثبتی بین کاربران داشته است. کاربری نوشت: »همدلی مردم، سالحشون علیه سیل ویرانگره 
.باز هم این خود مردم هستند که به داد خودشان می رسند«. کاربر دیگری نوشت :» این شکل کمک رسانی را در سیل 
لرستان و خوزستان هم دیده بودیم اما هیچ کدوم این ها این حجم از حضور مردم را نداشت . معلومه چقدر این مردم 
با هم راحت و صمیمی هستند.«  کاربردیگری  نیز نوشت:»این ویدئو می تونه نقشه راهی برای همه مردم باشه، باید 
دست به دست هم کشورمون رو در این  فضای پر چالش و بحران زا حفظ کنیم و یک رونوشت از این ویدئو ها باید برای 
همه مسئوالن ارسال شود«. همچنین ویدئوی دیگری از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان منتشر شده که نیروی 
دریایی ارتش با حضور در منطقه، اقدام به توزیع بسته های غذایی جالبی کرده است. این بسته های غذایی، این ویژگی 
خوب را دارند که برای گرم کردن شان به هیچ گونه آتشی نیاز نیست. فقط کافی است این بسته ها را داخل آب بریزند 
تا خودشان گرم شوند. یک ویدئو نیز  از پیرزنی که خطاب به یکی از سپاهیان با صدای بلند می گوید سپاه آمد ما را نجات 

داد هم پربازدید بوده است .

رسول خادم  

کمیل قاسمی  

حسن رحیمی  و 

احسان لشکری 

به صورت 

ناشناس رفتن 

سیستان و 

بلوچستان برای 

کمک

حکایت پرویز پرستویی 

آدمو یاد اون ماجرا 

میندازه...! طرف زنش 

می میره رو قبرش 

می نویسه: »آرامگاه 

مرحومه مغفوره ... 

همسر دکتر. .. فوق 

تخصص ... آدرس 

مطب: پامنار جنب 

بستنی فروشی پالک 

»۳۷

عکاس این 
عکس میگه که 
سه سال صبر 

کرده تا این 
مقارنه اتفاق 

بیفته و شرایط 
جوی مهیا باشه 
تا این عکس رو 
بتونه ثبت کنه

تلفات حمله به عین االسد و حمله موشکی: بعد از 
حمله به پایگاه نظامی آمریکا در عراق خیلی ها احتمال 
تلفات سنگین در این پایگاه را می دادند که تاکنون توسط 

سردمداران آمریکا تکذیب شده است.
فیلم سقوط هواپیمای اوکراین: یک روز بعد از سقوط 
هواپیما، ویدئوهای مختلفی از لحظه شلیک موشک و آتش 
گرفتن موتور هواپیما در فضای مجازی منتشر شد که مردم 

برای یافتن آن ها از گوگل کمک گرفتند.
سیل سیستان و بلوچستان: اطالع از خسارت ها و 
نیازهای مردم این استان که در این روزهای سرد با سیل 
دست و پنجه نرم می کنند، مهم ترین دلیل جست وجوی 

این عبارت بوده است.
اخبار ایران: بعد از شهادت سردار سلیمانی که جو منطقه 
خاورمیانه را ملتهب کرده بود، بسیاری از مردم در اقصی 

نقاط جهان به دنبال اخبار ایران بودند.
کیمیا علیزاده: بعد از انتشار اخبار ضد و نقیض از 
مهاجرت این تکواندو کار به هلند، نام او در این فهرست 

جای گرفت.
هانیه توسلی: تغییر تصویر پروفایل اینستاگرام این بازیگر 
به عکس تیره خصوصی به منظور تسلیت برای هواپیمای 
اوکراینی، واکنش های زیادی را به همراه داشت. البته 
هانیه توسلی مدعی شده که آن روز اکانت اینستاگرامش 

هک شده است.

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#هواپیمای_اوکراینی: فعاالن توئیتر در واکنش به 
اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر سهوی بودن 
سقوط هواپیما، با داغ کردن این هشتگ، خواستار 

برخورد با مسببان حادثه شدند.
#انتقام_سخت: بعد از ترور ســردار سلیمانی، این 
هشتگ برای انتقام از آمریکا شکل گرفت و همچنان 
بعد از حمله به بزرگ ترین پایگاه نظامی عراق توسط 

سپاه این هشتگ از داغ های توئیتر است.
#کاسبان_خون: این هشتگ که در بعضی از روزها 
ترند نخست توئیتر بود، برای رفتار کاسبکارانه برخی 
با عنوان دانشجو و هنرمند و حضورشان در تجمعات 
محدود تهران و برخی استان ها به بهانه سوگواری برای 

حادثه سقوط هواپیما،  استفاده شده است.
#سیستان_و_بلوچستان: کاربران بــرای اطالع 
از آخرین وضعیت سیل در این استان و نیازهای این 

منطقه، این هشتگ را بسیار استفاده کردند.
#اعتراضات_سراسری: هشتگی که بعد از اعالم سهوی 
بودن سقوط پرواز اوکراین شکل گرفت که به گزارش مپ 

ترند، عمده آن ها مربوط به خارج از ایران است.
#خطای_انسانی: این هشتگ هم بعد از اطالعیه 
ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر سهوی بودن سقوط 

هواپیما شکل گرفت.
ــادی با استفاده از این  ــی_زاده: کــاربــران زی ــاج #ح
هشتگ از شجاعت، صداقت و از خودگذشتگی سردار 
حاجی زاده در قبول مسئولیت حادثه تشکر کردند و 
دلیل اصلی این اتفاق تلخ را حضور ماجراجویانه و البته 

عملیات تروریستی آمریکا در منطقه دانستند.
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1. حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین االسد
65 میلیون بازدید در 7 پست مختلف، تاریخ انتشار: 10.19

2. سقوط هواپیمای اوکراینی
21.6 میلیون بازدید در 2 پست مختلف، تاریخ انتشار: 10.19

۳. اطالعیه ستادکل در خصوص سقوط هواپیما
1۸.49 میلیون بازدید در ۸669 کانال، تاریخ انتشار: 10.21

4. درگذشت سلطان قابوس پادشاه عمان
9.4۸ میلیون بازدید در 1945 کانال، تاریخ انتشار: 10.21

5. سیل سیستان و بلوچستان
9.32 میلیون بازدید در 1540کانال، تاریخ انتشار: 10.23

6. 1۷تحریم جدید برای ایران توسط آمریکا
6.۸0میلیون بازدید در 1414کانال، تاریخ انتشار: 10.20

۷. زیر آب رفتن  روستاهای اطراف شهرستان چابهار
6.66 میلیون بازدید در 945کانال، تاریخ انتشار: 10.22

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

پایگاه هوایی عین االســد: این پایگاه از مهم ترین 
پایگاه های مورد استفاده ارتش ایاالت متحده در عراق 
است که در بامداد 1۸ دی توسط موشک های سپاه 
پاسداران ایران در عملیات »شهید قاسم سلیمانی« 

هدف قرار گرفت.
ــدس: بعد از شهادت ســـردار سلیمانی که  سپاه ق
فرماندهی این سپاه را به عهده داشت، فرماندهی به 
عهده سردار قاآنی قرار گرفت. وظیفه نیروهای سپاه 
قدس، حفظ امنیت ایران در خارج از مرزهای کشور 

است.
تور )سامانه موشکی(: سامانه پدافندی زمین به  هوای 
ساخت روسیه است که متاسفانه با شلیک این سامانه، 

هواپیمای مسافربری اوکراین سقوط کرد.
قاسم سلیمانی: زندگی نامه، افتخارات و تاثیر این 
سردار بزرگ در منطقه را که در یک حمله تروریستی در 
عراق به دستور ترامپ به شهادت رسید، در این مقاله 

می خوانید.
بوئینگ 737 مکس: مشکالت عمده این نوع بوئینگ 
باعث شده بود تا قبل از اعالم ستاد مشترک نیروهای 
مسلح، همه گمان کنند دلیل سقوط، مشکالت فنی 
این هواپیما ست. هواپیمایی که پیش از این به دلیل 

نقص فنی حدود ۷00 نفر را به کام مرگ کشانده بود.
نانسی پلوسی: رئیس دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا که به دنبال استیضاح ترامپ است و به تازگی با 
اشاره به مراسم تشییع  پیکر سردار سلیمانی گفته که 
در این مراسم مردم ایران در اعتراض به کشته شدن 

فرمانده سپاه قدس علیه ما به هم 
پیوستند.

سلطان قابوس: پادشاه عمان 
21 دی در ۷۹ سالگی 

درگذشت و پسرعموی 
او بــه نــام »هیثم بن 

ــارق آل سعید«  طـ
پادشاه  عنوان  به 
ــد عــمــان  ــ ــدی ــ ج

انتخاب شد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

 این هفته طبق روال هفته های گذشته هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد در 
شبکه های اجتماعی  و فضای مجازی را باهم مرور می کنیم.

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی هستند؟

  اعرتاف اننیس پلویس
   داغ هواپیمای اوکرایین 

و سیل ویرانگر !

گاردین- این روزها با هر کس صحبت می کنید از سرشلوغی 
بیش از حد زندگی امروزی ناراحت است و آرزو می کند کاش 
کمی وقت داشت تا به کارهای دلخواهش برسد یا استراحت 
کند. محققان یک مرکز پژوهشی در انگلستان برای سنجیدن 
شیوه صرف وقت مردم در طول شبانه روز، راه تازه ای را در پیش 
گرفتند. آن ها دفترچه هایی به افراد دادند و از آن ها خواستند 
تا هر 10 دقیقه یک بار فعالیت های روزانه شان را ثبت کنند. 
نتایجی که به دست آمد، بسیار شگفت انگیزتر از چیزی بود 

که فکر می کردند.

عصر شتاب	 
واقعًا هیچ دوره ای مثل امــروز بوده است؟ سرعت زندگی 
بی محابا بیشتر می شود: تغییرات هرچه سریع تر و سریع تر رخ 
می دهند، سرشلوغی ما بیش از هر زمان دیگری است و صفا 
و سادگی انسانی در این ازدحام از دست رفته است. درواقع، 
پیشتر هم چنین دوره ای بوده است: اواخر قرن 1۹ میالدی که 
بسیاری از نویسندگان آن زمان از شتاب بی سابقه عصر مدرن 
شکایت می کردند. چند دهه پیش از آن، تلگراف تغییری در 
سرعت ارتباطات به وجود آورد که هر آن چه ما در عمر خود 
دیده ایم در مقابل آن ناچیز است. در عصر ما که قرار است 

عصری شتاب گرا باشد، گوشی های هوشمند و شرکت های 
انحصارگرای عمده اینترنتی بیش از یک دهه است که حضور 
دارند و بیشتِر آن به اصطالح »ابتکار«هایی که در بوق و کرنا 
می کنند، درواقع تالش هایی برای ارائه نسخه های جدیدی از 
کسب وکارهایی مثل تاکسیرانی و هتل داری است که به عنوان 
انقالب های فناوری به ما قالب می کنند. با این حال، کتاب ها 
و مقاله ها مدام به ما می گویند جهان هر لحظه پرشتاب تر 

می شود. حقیقت کدام است؟

شکایت از سرشلوغی نشانه ای از جایگاه و منزلت!	 
در سال های 2014 و 2015، از هشت هزار نفر که به صورت 
تصادفی انتخاب شده بودند، خواسته شد دفترچه خاطراتی 
مخصوص صرف وقت بنویسند، در بازه های 10 دقیقه ای 
و در تمام طــول روز. پژوهشگران 16 هــزار عــدد از چنین 
دفترچه هایی را جمع کردند و کتاب واقعًا صبح تا شب چه کار 

می کنیم؟ تحلیلی فوق العاده از نتایج آن است.
اگر هم به راستی جهان دارد سرعت می گیرد، در زندگی 
روزمــره مردم این سرعت هویدا نیست. دو پژوهشگر ارشد 
این تحقیق، جاناتان گرشانی و اریل سالیوان، می گویند در 
مقایسه با داده هایی از سال 2000 »شواهد اندکی در تأیید 

افزایش ضرباهنگ فعالیت های روزمــره« 
ــع حتی در سال  ــود دارد. در واق وج

2015 آدم های بسیار کمتری در 
مقایسه با سال 2000 اظهار 

کردند که »همیشه سرشان 
شلوغ است«. نویسندگان 

ــا لــحــنــی کــنــایــه آمــیــز  بـ
مــی گــویــنــد شــکــایــت از 
نشانه ای  ســرشــلــوغــی، 
از جــایــگــاه و مــنــزلــت 

اســـت. آن هـــا همچنین 
دریافته اند »هنگامی که به 

می کنیم  فکر  وقت نداشتن 
عماًل در حال مقایسه اکنونمان 

با مراحل پیشین زندگی خودمان 
مسئولیت های  ــه  ک ــی  ــان زم هستیم«، 

کمتری داشتیم، »در حالی که مقایسه صحیح باید 
با مقاطع قابل مقایسه از زندگی نسل های گذشته صورت 

بگیرد.«
یافته بسیار جالب این پژوهش نه »روایت مردم کوچه و بازار« 
ــای تاریخی متفاوت بلکه ماهیت  از نابرابری میان دوره ه
جنسیتی نابرابری زمان است. زنان بیش از مردان گفته اند 
که »همیشه سرشان شلوغ است« که جای تعجب ندارد زیرا 
ــردان کارهای بی مزد انجام می دهند  هنوز هم بیش از م
)کارهای خانه و نگهداری از کودکان(. پس تواضع ریاکارانه 
مدیران ارشد مرد مبنی بر این که سر آن ها از همتایانشان در 

دوره های گذشته شلوغ تر است، گرایشی است 
برای تحت الشعاع قــراردادِن نابرابرِی 
اضطراب آوری که مدت هاست نیمه 
مؤنث جمعیت را درگــیــر خود 

کرده است.

ادعای بیش از معمول	 
ایـــــــن کــــتــــاب شـــامـــل 
نیز  دیگری  قسمت های 
ــاری از  ــی ــس ــت کـــه ب ــس ه
آن هــا تفاوتی شایان توجه 
میان نتایج پرسش نامه های 
از  ــده  ــرآم ب نتایج  و  معمولی 
ــرات صرف  ــاط دفــتــرچــه هــای خ
وقت را روشن می سازند. برای نمونه، 
اگر از آدم ها بپرسید به صورت مرتب چقدر 
ورزش می کنند احتمااًل دو برابر بیش از آن چیزی 
خواهند گفت که در دفترچه خاطرات صرف وقت ثبت شده 
است و این داللت   بر سیاست گذاری عمومی دارد. توصیه 
رسمی به ۳0  دقیقه ورزش هوازی برای پنج روز در هفته بر 
اساس خروجی مشاهده شده آن در افرادی است که ادعا 
می کنند این مقدار را انجام می دهند  که البته می توان 
تقریبًا به یقین گفت که انجام نمی دهند. تغییر این توصیه 
به سه بار در هفته که واقع گرایانه تر است، ورزش را برای 
بسیاری عملی تر می کند و می تواند به سالمت عمومی 

یاری برساند.

خواب؛ لذت بخش ترین فعالیت 	 
از قــرار معلوم، استراحت کردن چیز دیگری اســت که آن 
قدری که ما ادعا می کنیم تغییر نکرده است: سبک زندگی 
شبانه روزی و مبتنی بر گوشی هوشمند خواب را از ما نگرفته 
ــت، بلکه به طــور میانگین نسبت به چند دهــه گذشته  اس
در مجموع بیشتر می خوابیم. اهمیت خــواب بــرای حس 
است.  مشهود  نظرسنجی ها  نتایج  در  انسان  خوشبختی 
لذت  آن  از  خوابیدن  از  بیش  انسان ها  که  فعالیتی  تنها 
می برند، رفتن به رستوران یا بازی با کودکان است. نکته 
خاص خوابیدن در این است که طبیعتًا شخص نمی تواند 
به صرف خوابیدن لذت ببرد زیــرا فرد در آن حــال، به خود 
فعالیت خوابیدن آگاه نیست پس آنچه از آن لذت می بریم 
به خواب رفتن است و شاید )چنان که برخی می گویند( لحظه 

برخاستن از خواب با حس رفع خستگی و استراحت کامل.
ــا ایــن اســت که در آن ها  فیلیپ الرکین نوشته فایده روزه
خوشحال باشیم به هرحال خــارج از روزهــا کجا می توانیم 
زندگی کنیم؟ این واقعیت که به هرحال خوابیدن در سراسر 
دنیا یکی از لذت بخش ترین فعالیت های ممکن ارزیابی شده 
است می تواند داستانی غم انگیزتر از آن چه پژوهشگران 
دریافته اند درباره زندگی مدرن بگوید. تجاری  شدن مدرن 
خــواب به شکل فناوری های خواب سنجی و شرکت های 
اینترنتی تشک و مواردی از این قبیل، به ما می گوید باید به 
خواب ارزش دهیم زیرا »بهره وری« را بهبود می بخشد. ولی 
محتمل تر به نظر می رسد که خواب یکی از لذت بخش ترین 
چیزها در هستی ما باشد زیرا مرتبًا فرصت خاموش کردن 
منبع : ترجمان همه چیز را در اختیارمان می گذارد.  

واقعًا صبح تا شب چه کار می کنیم؟
شکایت مدام از این که وقت نداریم، شاید نمودی از یک نابرابری جدی تر باشد
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انعکاس

یک نگاه 
دکتر جعفر رشادتی 

چند روزی است پدر احمد متوجه تغییر رفتار و گفتار 
پسرش شده است. پسر با ادب او این روزها کلماتی 
را به کار می برد که چندان شایسته جوان های مودب 
نیست. به همین دلیل تصمیم می گیرد یکی دوبار 
رفت و آمدهای او را کنترل کند. او پس از مدتی متوجه 
می شود پسر محصلش با یکی از بچه های محله سابق 
شان که چندان سابقه خوبی نــدارد، دوست شده 
است. چند بار به پسرش تذکر می دهد که دوستی 
او برای تو آینده خوبی ندارد و پسر گرچه در ظاهر 
به پدرش» چشم« می گوید اما در باطن خود را یک 
مرد کامل حساب می کند ،نیشخندی به پدر می زند 
و می گوید: »امروزه جوان ها آزادند و می دانند چه 
می کنند. کسی که من برای دوستی خودم انتخاب 
کرده ام چه ایرادی دارد؟ فقط اهل حال است، چرا 
پدر و مادر او این قدر که تو به من سخت می گیری، 
سخت نمی گیرند. مگر نه این که جوان ها باید آزاد 
باشند...؟« با همین تصورات غلط به دوستی خود با 
بچه محل سابق شان ادامه می دهد...  ظهر یک روز 
گرم بهاری دوست ناباب از او می خواهد که از مقابل 
دبیرستان دخترانه ای رد شوند.احمد برخالف 
آثار منفی که این دوست روی او گذاشته است، این 
خواسته را نمی پذیرد اما اصرار دوستش به این که 
آدمی ترسو است او را تحریک می کند و به دنبال 
دوست ناباب به راه می افتد...  با صدای زنگ مدرسه 
دخترانه همهمه ای در خیابان ایجاد می شود. هر کس 
به راهی می رود و احمد بی آن که بداند چه می کند 
به دنبال دوست اش به راه می افتد. چند قدمی 
بیشتر نرفته اند که نگاه دوست ناباب احمد نگاه 
جوان دیگری را که در گوشه خیابان ایستاده نشانه 
می رود. آن دو ناخواسته نگاه چپی به هم می کنند 
هر دو مدعی می شوند که آن دیگری بی خود نگاه 
کرده است. هر کدام دیگری را مزاحم ناموس مردم 
می خواند و در یک آن همه چیز به هم می ریزد. 
مداخله احمد و دیگران نیز مانع درگیری آن ها 
نمی شود. فوران خون از سینه جوان ناشناس و عقب 
عقب رفتن دوست ناباب احمد که چاقو به دست 
دارد، اضطراب و نگرانی را در چهره حاضران پدیدار 
می کند.  دوست ناباب فرار می کند و جوان مصدوم 
پس از انتقال به بیمارستان جان می دهد...  احمد که 
نتیجه دوستی ناباب و توجه نکردن به تذکرات پدرش 
را این گونه می بیند، فورًا با ماموران همکاری می کند 
تا دوست فراری نابابش که دستش آغشته به خون 
انسان بی گناهی شده است، دستگیر شود...  وقتی 
از جوان قاتل بازجویی می کنم مشخص می شود او 
مدت هاست به مواد مخدر اعتیاد پیداکرده و وقتی 
علت قتل را از او می پرسم سر به زیر می اندازد و گریه 
می کند: »من اشتباه کردم، درگیری من با مقتول 
تحت تاثیر مواد مخدر بود، آن هم به خاطر یک نگاه، 

نگاهی چپ به صورت هم...«.

مرد جوان در اقدامی تلخ با بــرادرش سوار بر 
خودروی آزرا در شرق تهران شد و او را با شلیک 
دو گلوله به قتل رساند. پدر این خانواده از حق 
خودش گذشت و برای پسرش خواستار بخشش 
شد اما دختر قربانی جنایت خواستار اعدام 
عمویش است. عقربه ها ساعت 11 شامگاه 26 
فروردین سال 97 را نشان می داد. ماموران 
تهرانپارس در حال  144 جوادیه  کالنتری 
گشت زنی در نزدیکی چهارراه اتحاد بودند که 
با خودروی آزرای سفید رنگی که چراغ هایش 
روشن و در سمت شاگرد باز بود، روبه رو شدند.

با توجه به مرموز بودن صحنه، تیم پلیسی به 
ــودروی آزرا رفت و با صحنه عجیبی  سمت خ
روبه رو شد. مرد جوانی پشت فرمان خودرویش 
هدف دو گلوله مرگبار قرار گرفته و همین کافی 
بود تا تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر 

شوند.
بررسی ها نشان از آن داشت که قاتل از سمت 
شاگرد اقدام به تیراندازی کرده و راننده را از 

ناحیه سینه و پهلو هدف گلوله قرار داده است.
تیم پلیسی در بررسی لباس راننده خودرو یک 
شناسنامه به دست آوردند و مشخص شد قربانی 

جنایت، کیوان 38 ساله است.
نخستین سرنخ	 

کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات به بررسی 
دوربین های مداربسته در نزدیکی محل جنایت 

 22:30 ساعت  شــد  مشخص  پرداختندکه 
خودروی آزرا در کنار خیابان توقف می کند و 
سپس مرد جوانی با لباس سفید رنگ و پس از 
شلیک گلوله از خودرو پیاده می شود و پس از 
بررسی محل بار دیگر به سمت خودرو می رود 
و برای اطمینان از کشته شدن راننده گلوله 

دیگری شلیک می کند.
قاتل در ادامه و پس از شلیک گلوله از خودرو 
پیاده می شود و به سمت دیگر خیابان می رود 
و سوار خودروی زانتیا می شود و پس از دقایقی 
برای اطمینان بار دیگر به سراغ راننده خودروی 
آزرا می رود و با اطمینان از مرگ مرد جوان سوار 
بر خودروی زانتیا می شود و پا به فرار می گذارد.

دستگیری قاتل	 
همین سرنخ کافی بود تا ماموران با بررسی 
شماره پالک خودروی زانتیا، مشخصات قاتل 
را که برادر قربانی این جنایت است، به دست 
آورند. صبح روز 27 فروردین این مرد در خانه 
اش در منطقه تهرانپارس دستگیر شد و در 
بازرسی از خانه اش تفنگ کلت کمری به دست 
آمد.مرد برادرکش که راهی جز اعتراف نداشت 
به ماموران گفت: یک مغازه لوازم خانگی داشتم 
و زندگی خوبی را در کنار همسر و سه فرزندم 
می گذراندم تا این که مهر 96 تصادف کردم 
و یکی از پاهایم شکست و دیگر نتوانستم مثل 

همیشه به محل کارم بروم.
وی افــزود: سند مغازه به نام پدرم بود و بابت 

رهن مغازه 15 میلیون تومان پول پیش و ماهانه 
ــاره می دادم اما پس از  500 هــزار تومان اج
تصادف مغازه را پس دادم و پدرم با اجاره دادن 

مغازه اش، بخشی از آن را به من می داد.
عامل جنایت ادامه داد: پول رهن مغازه را پدرم 
پس نداده بود. وقتی پول را در خواست کردم 
ادعا کرد که پول در اختیار برادرم است و باید 
آن را از کیوان بگیرم اما بــرادرم نیز می گفت 
پول دست پدرمان است و این پاسکاری ادامه 
داشت. مادرم فوت کرده بود که یک بار به سراغ 
پدرم رفتم تا پولم را پس بگیرم که ادعا کرد پول 

را از مادرت بگیر.
عصبانی و خسته شده بودم و عید امسال برای 
ــرادرم یک تفنگ کلت کمری  تهدید کــردن ب
خریدم تا شاید با تهدیدهایم پول را پس بدهند 
اما کیوان بد دهن بود و به خاطر حرف هایش 

تصمیم به انتقام گرفتم.
شب حادثه در مسیر خانه بودم که دیدم برادرم 
در حــال بستن مغازه اش اســت. به سراغش 
رفتم و از او خواستم منتظر بماند تا به خانه بروم 
و برگردم و دقایقی با هم حرف بزنیم، وقتی 
به خانه رفتم تفنگ را زیر لباسم گذاشتم و به 

سراغش رفتم.
سوار بر خودرویش در حال پرسه زنی در خیابان 
بودیم که در خیابان اتحاد به بهانه نشان دادن 
عکس هایم گوشی را به او دادم . در این لحظه 
تفنگ را از زیر لباسم بیرون کشیدم و به برادرم 

شلیک کــردم. پس از قتل ســوار خودرویم در 
خیابان پرسه زدم و دوبـــاره به محل جنایت 
بازگشتم که دیدم پلیس در محل حضور دارد. 
قصد فرار به شهرستانمان را داشتم اما خیلی 

زود دستگیر شدم.
صدور حکم	 

پس از اعترافات مرد برادرکش، پرونده برای 
صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری یک استان 
تهران ارجاع شد. در این جلسه قضات پس از 
شنیدن اظهارات متهم، وی را به قصاص نفس 

)اعدام( محکوم کردند.
پیچیدگی پرونده	 

روز گذشته پدر و دو فرزند قربانی جنایت که یک 
دختر 13 ساله و یک پسربچه هستند به شعبه 

ــرای احکام دادســـرای امــور جنایی تهران  اج
مراجعه کردند.

پدر قربانی جنایت و قاتل از طرف خودش و نوه 
کوچکش که قیمومیت او را بر عهده دارد درباره 
حکم صادر شده اعالم بخشش کرد اما دختر 
ــدام(  13 ساله کیوان، خواستار قصاص )اع

عمویش شد.
بنا به این گــزارش، با توجه به این که دو تن از 
اولیای دم حاضر به بخشش شده انــد، دختر 
مقتول بــرای اجــرای حکم باید تفاضل دیه را 
ــرا برسد. به  پــرداخــت کند تا ایــن حکم به اج
ــرای حکم باید  همین دلیل پرونده بــرای اج
منتظر تصمیم نهایی یا پرداخت تفاضل دیه این 

دختر باشد.

شلیک تیرخالص به برادر در خودروی لوکس!

پسر جوان که  13 سال قبل در دوئل خونین  
پارک دست به قتل زده بود، با آزادی از زندان 
باز قاتل شد و دوباره  توانست از قصاص رهایی 

یابد.
قتل در پارک	 

رسیدگی به این پرونده  از ششم  اسفند سال 
97 به دنبال وقوع درگیری خونین در پارک 

جوانمردان شهر ری آغاز شد.
شواهد نشان می داد درگیری چند پسر جوان 
در پارک به خون ریزی کشیده و امید 27 ساله  
با ضربه چاقو به سینه اش کشته شده است. 
جسد امید با دستور قضایی  به پزشکی قانونی 

منتقل شد و پلیس به تحقیق پرداخت.
ردیابی قاتل فراری	 

در بررسی ها  روشن شد عامل جنایت امیر 
نام دارد که به محل نامعلومی گریخته است. 
ردیابی امیرآغاز شد و وی  دو ماه بعد در حالی 
ــود ردیــابــی و  کــه بــه خانه خــواهــرش رفته ب

بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد .
ــرای رسیدگی به دادگـــاه کیفری  پــرونــده ب

فرستاده شده بود که امیر توانست با پرداخت 
دیه رضایت اولیای دم را جلب کند و از قصاص 

رهایی یابد.
در دادگاه	 

وی دیروز  از جنبه عمومی جرم در شعبه 11 
دادگــاه کیفری یک استان تهران پــای میز 

محاکمه ایستاد .
امیر در  تشریح جزئیات ماجرا گفت: من در 
مغازه صافکاری کار می کردم و قبال چند بار با 
امیددرگیر شده بودم.او بچه محل مان بود که  
آخرین بار با من تماس گرفت و از من خواست 

برای تسویه حساب به پارک بروم.
ــه داد: وقتی به آن جا رفتم امید و   وی ادام
دوستانش مشروب خورده و مست بودند.  امید 
به محض رو به رو شدن با من به سمتم  حمله 
کرد و با چاقو به دستم زد. دوستان امید هم به 
سمتم آمدند و من برای دفاع از خودم دو ضربه 
چاقو به او زدم. وقتی امید روی زمین افتاد از 

ترس  فرار کردم.
وی  در حالی که سرش را پایین انداخته بود 

گفت:  من واقعا قصد کشتن امید  را نداشتم 
و برای دفاع از خودم چاقو کشیدم.  او مست 
بود و حالت طبیعی نداشت که به سمتم حمله 

ور شد.
این متهم که آثار چاقو خوردگی روی صورت 
و گردنش نمایان بود، دربــاره جلب رضایت 
اولــیــای دم به قضات گفت:  خــانــواده ام  با 
فروختن خانه شان و با  پرداخت 500 میلیون 
تومان توانستند رضایت خانواده امید را جلب 
کنند. من هشت ماه است که در زندان هستم 
و حاال از قضات دادگاه  تقاضا دارم در مجازات 

تخفیف قائل شوند.
جنایت در 18سالگی	 

 وی دربــاره پرونده قتل سابقش نیز توضیح 
داد : 13  سال قبل وقتی  هنوز 18 سالم تمام 
نشده بــود، دوستم را ناخواسته کشتم. من 
آن زمان در یک مغازه صافکاری  در شهرری 
شاگرد بودم. من و شاگرد دیگر مغازه در حال 
شوخی با هم بودیم که  پیچ گوشتی ناخواسته 
به سر شاگرد صافکاری فرو رفت و موجب مرگ 

او شد.  من واقعًا با شاگرد مغازه خصومتی 
نداشتم و راضی به مرگش نبودم، به همین 
دلیل خانواده اش با دریافت 150 میلیون 
تومان از  قصاص گذشتند و من  به پنج سال 
زندان محکوم شدم. من یک سال را در زندان 

رجایی شهر سپری کردم و آزاد شدم.
این متهم  روبه قضات گفت: من آن زمان به 
زندگی عادی برگشتم و فکرش را هم نمی 
کــردم که یک بــار دیگر دســت به قتل بزنم. 
حاال فهمیده ام مرتکب اشتباه بزرگی شده 
ام و دیگر نمی خواهم دعوا کنم .من قبل از 
درگیری با دختری نامزد کرده بودم. در مدتی 
که در زندان هستم نامزدم برای آزادی ام به 
انتظار نشسته  است. می خواهم با آزادی از 
زندان ازدواج کنم  و زندگی ام را سر و سامان 

دهم. من قول می دهم دیگر دعوا نکنم.
در پایان جلسه،  قضات دادگاه وارد شور شدند 
تا برای وی حکم صادر کنند. امیر طبق ماده 
612 قانون مجازات اسالمی به سه تا 10 

سال زندان محکوم خواهد شد.

پسری که پنج سال قبل در نوجوانی 
ــروز در  ــود، دی دســت به جنایت زده ب
ــاه  با دروغ گویی خــودش را بی  دادگ

گناه خواند.
در بررسی هــای پلیس مشخص شد 
این پسر در خارج از ایــران  نیز  دست 
به قتل زده و به همین دلیل به ایران 

گریخته است.
درگیری بعد از مسابقه کشتی	 

 اسفند سال 93 وقوع درگیری خونین 
مقابل ورزشگاهی در شهریار به پلیس 

اعالم شد .
ــا نــشــان مـــی داد پس   بـــررســـی هـ
از بـــرگـــزاری مــســابــقــه کــشــتــی در 
ورزشگاه،درگیری میان تماشاچیان 
باال گرفته و پسر 18ساله ای به نام  
سعدی زخمی و به بیمارستان منتقل 

شده است.
پسرخاله قاتل	 

در حالی که تحقیقات پلیس آغاز شده 
بود، سعدی  در بیمارستان تسلیم مرگ 
شد اما قبل از مرگش به مأموران گفته 
بود پسر خاله اش ضربه مرگبار را به 

سینه او زده است.
اعتراف	 

 بدین ترتیب، نوید 15 ساله بازداشت 
شد و به درگیری خونین با پسر خاله 

اش اعتراف کرد .
نوید گفت: من از قبل با پسرخاله ام 
درگیر بــودم. وقتی در ورزشگاه او را 
دیدم با او درگیر شدم و دوستم  چاقو را 

به دستم داد.
به دنبال اعتراف های پسرنوجوان،  
دوست 25 ساله وی نیز بازداشت شد 

اما معاونت در قتل را گردن نگرفت.
دروغ گویی در دادگاه	 

در حالی که پنج ســال از ایــن  ماجرا 
گذشته است، متهمان دیروز در شعبه 
هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلسه وکیل اولیای دم برای 

متهمان حکم قصاص خواست.

سپس نوید که حاال 20 سال دارد و از  
کانون اصالح و تربیت به دادگاه منتقل 
شده بود جرمش را انکار کرد و گفت: من 
برای دیدن مسابقه کشتی به ورزشگاه 
رفته بودم که  پس از مدت ها پسرخاله 
ام را  آن جا دیدم. من و پسرخاله ام مدت 
ها بود با هم قهر بودیم. من حتی با او 
احوالپرسی  نکردم. بعد از پایان مسابقه 
کشتی  از ورزشگاه خارج شدم  و  آن جا 
بود که شنیدم  چند نفر در ورزشگاه با 
هم درگیر شده اند. من پسرخاله ام را 
نکشتم و  نمی دانم چه کسی او را کشته 
است. پلیس بی دلیل مرا دستگیر کرده 
است. قاضی گفت:  پس چرا قربانی قبل 
از مرگش تو را به عنوان عامل جنایت 
معرفی کرده است و چند شاهد نیز تو 
را دیده اند که ضربه مرگبار را به سینه 

مقتول زدی ؟!
 نوید پاسخ داد:  شــاهــدان بــا مــن و 
خانواده ام خصومت قبلی داشتند به 
همین دلیل با دروغ گویی من را به 
دردسر انداختند. پسرخاله ام هم قبل 
از مرگش به خاطر خصومتی که با من 

داشت مرا به به پلیس معرفی کرد.
رازگشایی از جنایتی دیگر	 

ــه داد:  در  ــاه ادام سپس قاضی دادگ
استعالم از سفارت افغانستان مشخص 
شده تو متهم هستی که 85 روز قبل 

از این ماجرا در افغانستان مــردی را 
با شلیک تفنگ کشته ای و به همین 
دلیل برای فرار به ایران آمده ای. حاال 
چه دفاعی داری؟ متهم پاسخ داد: 
نه من هرگز تفنگ نداشته و کسی را 

نکشته ام.
 وی دربــاره اختالف با پسر خاله اش 
به قضات گفت: سه سال قبل از کشته 
شدن سعدی، یکی از بستگان آن ها  
فوت شد. در محله مان رسم است بعد 
از فــوت  یک نفر، اقــوام نزدیک برای 
خانواده عزادار غذا می برند اما چون ما 
خانواده فقیری بودیم وغذایی نداشتیم 
که به خانه خاله ام ببریم آن ها از ما 
ناراحت شدند و همین موضوع باعث 
شد تا من و سعدی  با هم قهر باشیم 
ولی  این ماجرا باعث نشده بود که قصد 

کشتن او را داشته باشم.
سپس دوســت نوید روبــه روی قضات 
ایستاد و گــفــت:  مــن اتــهــام معاونت 
ــدارم. من چاقویی  در قتل را قبول ن
نداشتم تا به دست نوید بدهم. خانواده 
من در ایران نیستند و به همین دلیل 
ناتوانی درســپــردن  وثیقه  پنج سال 
است که  در زنــدان مانده ام. من بی 
گناهم. بنابر ایــن گـــزارش، با پایان 
دفاعیات دو متهم، قضات وارد شور 

شدند تا رای صادر کنند.

چهار  بچه محل که از شهرشان 
به تهران آمده بودند، از سوی 
یک مرد آموزش سرقت دیدند .

چندی قبل چهار پسر جوان از 
یکی از شهرهای غربی کشور 
ــوار بــر پــرایــدی سفید رنگ  س
برای کار به تهران سفر کردند، 
هر کدام به صورت جداگانه به 
دنبال کار در تهران گشتند و 
شب ها بعد از انجام کارهایشان 
در همان پراید سفید رنــگ یا 
جنوب  ترمینال  پارکینگ  در 
می خوابیدند تا این که پس از 
مدتی صاحب پراید که افشین 
نام دارد با مرد جوانی آشنا شد.
مرد جوان وقتی دید چهار پسر 
ــل خــودرو  ــوان شــب هــا داخ ج
عجیبی  پیشنهاد  خوابند  می 
را پیش روی آن ها قــرار داد و 
ادعا کرد به آن ها جای خواب 
ــای پرداخت  ــد و بــه ج مــی ده
پول از آن ها خواست تا هر شب 
یک گوشی سرقتی تحویل او 
بدهند.چهار پسر جــوان پس 
با یکدیگر تصمیم  از مشورت 
گرفتند برای این که شب ها در 
اتاقی راحت استراحت کنند، 

پیشنهاد مرد غریبه را بپذیرند.
آموزش سرقت	 

چهار پسر جوان برای اجرای 
نقشه شان ابتدا از مرد غریبه 
ــوارد الزم را بـــرای دزدی  ــ م
آمــوزش دیدند و تصمیم بر آن 
فرمان  پشت  افشین  کــه  شــد 
خــودرو بنشیند و سه دوست 
دیگرش در نقش مسافر سوار بر 
خودرویش شوند و پس از سوار 
کردن یک مسافر با تهدید اقدام 

به زورگیری از وی کنند.
ــن که  ــ ــه بــــرای ای ــب ــری ــرد غ ــ م
ــش گــرفــتــار پلیس  ــردان ــاگ ش
نشوند، از آن ها خواست تا قبل 

از اجــرای نقشه پالک پراید را 
مخدوش کنند و بدین ترتیب 
سناریوی زورگیری های این 

چهار دوست به اجرا در آمد.
سارقان در ابتدا دو  طعمه را در 
نقشه هایشان گرفتار کردند اما 
نتوانستند گوشی گران قیمتی 
به دست مرد غریبه برسانند که 
در این مرحله مرد جوان به آن 
ها گفت که به سراغ سوژه هایی 
بروند که جــوان و شیک پوش 
سرقت  ترتیب  باشند.بدین 
هــای ایــن باند چهار نفره زیر 
نظر مرد جوان به اجرا درآمد و 
دزدان هر شب با گرفتار کردن 
یــک مسافر در خــودرویــشــان 
شب را در اتاقی آرام به صبح 

می رساندند.
تحقیقات پلیسی	 

با توجه به افزایش این سرقت ها 
در منطقه میدان آزادی، تیمی 
از ماموران پلیس تهران برای 
دستگیری دزدان وارد عمل 
شدند و در گام نخست پی بردند 
که دزدان با مخدوش کردن 
ــاره پـــالک خــودرویــشــان  ــم ش
سرنخ پلیسی را از بین برده اند.

پلیسی  و  فنی  ــای  ه تجسس 
ادامه داشت تا این که یک وکیل 
دادگستری با حضور در اداره 
پلیس از گرفتار شدنش در دام 
زورگیران مسافرکش نما خبر 
داد.این مرد به ماموران گفت: 
قصد رفتن به خانه را داشتم 
ــودروی پراید  ــ کــه ســـوار بــر خ
سفید رنگی شــدم چهار پسر 
جوان که داخل خودرو بودند با 
تهدید به سرقت گوشی موبایل 
و وسایل با ارزش و پول هایم 
اقدام و سپس مرا رها کردند.

ــزود: وقتی از خــودروی  وی اف
ــردم، در  دزدان نجات پیدا ک

آخرین لحظه فرار دزدان موفق 
ــاره پــالک  ــم ــن ش ــت ــرداش ــه ب ب

خودرویشان شدم.
همین سرنخ کافی بود تا تیم 
پلیسی برای دستگیری صاحب 
پراید وارد عمل شود و در این 
که  افشین  مشخصات  مرحله 
از شهر خودشان به تهران آمده 

بود به دست آمد.
فروش پراید	 

افشین و دوســتــانــش پــس از 
ــوان وقتی  سرقت از وکیل ج
بازگشتند  مخفیگاهشان  به 
متوجه شدند که در زمان سرقت 
پالک را مخدوش نکرده بودند 
و از مرد جوان کمک خواستند.
ــرد جـــوان وقــتــی پــا در خانه  م
متوجه  گذاشت  شاگردانش 
ــوان قبل  شد که چهار پسر ج
از ســرقــت شـــروع بــه خــوردن 
مــشــروبــات الکلی کــرده و در 
ــه این  حــالــت مستی دســت ب
دزدی زده اند و در یک قدمی لو 
رفتن نقشه هایشان قرار دارند.
ــن مرحله با  ــرد جـــوان در ای م

چرب زبانی به افشین پیشنهاد 
داد تا خودرویش را به مبلغ 10 
میلیون تومان به او بفروشد و 
ــوان کــه نمی خواست  پسر ج
دستگیر شود، این  پیشنهاد را 
پذیرفت و با دریافت 10 میلیون 
تومان خــودرو را تحویل مربی 
سرقت هایشان داد. افشین در 
گام بعدی با پول دریافتی و پس 
اندازی که داشت یک خودروی 
پراید دیگر خرید و تصمیم بر آن 
شد تا مدتی برای پنهان ماندن 
سرقت هایشان دست به دزدی 

نزنند.
دستگیری افشین	 

ماموران در بررسی های فنی و 
اطالعاتی پی بردند که افشین 
ــودروی دیــگــر خریده  ــ ــک خ ی
است و با توجه به این که هیچ 
آدرسی از متهم در دست نبود، 
شماره پالک خودروی افشین 
به دستور بــازپــرس پــرونــده از 
دادسرای ناحیه 34 تهران، در 
سامانه پلیس ثبت شد.تجسس 
های پلیسی ادامه داشت تا این 

ــودروی افشین توسط  ــ کــه خ
مــامــوران شناسایی شــد و در 
یک عملیات غافلگیرانه و قبل 
از این که این جوان به فکر فرار 
بیفتد، مسیر بــرای او بسته و 
افشین به ناچار تسلیم ماموران 
شد.افشین پس از دستگیری، 
به ارتکاب سرقت با همدستی 
اعتراف  دوستانش  از  تن  سه 
ــه مــامــوران قبل  کــرد و در ادام
از ایــن که همدستان افشین 
با اطــالع از دستگیری او پا به 
فرار بگذارند، در یک عملیات 
دستگیر  را  ــان  آن غافلگیرانه 
ــوی  ــان از س ــم ــه ــت ــد.م ــردن ک
شاکیان پرونده شان شناسایی 
شدند و وقتی دیدند راهی جز 
اعتراف ندارند سرگذشت شان 
را که توسط یک مــرد آمــوزش 
های سرقت را آموخته و دست 
به سرقت زده اند، فاش کردند.
ــزارش، تحقیقات  بنا به این گ
برای دستگیری مرد ناشناس، 
در دستور کار ماموران پلیس 

تهران قرار دارد. 

این مرد در قتل دوم هم بخشیده شد

رهایی از قصاص برای جنایت دوم

آموزش سرقت برای 4 مسافر جویای کار درپایتخت! نوید در 15 سالگی قاتل شد

داستان سرایی دروغین عامل 2 جنایت خونین
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

بر طبق منطق موجود در شکل باید ردیف دیگری به 
آن اضافه کنیم. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟

تست هوش

معما )1(

معما )3(

معما )2(

چی شده؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

3 2
9 2

4 3 2 5
2 8 5 4 6

6 1
1 6 2 5 7

3 9 6 8
5 3

4 2

3 5 6 8 2
8 3

9 7 4
7
1 5 6 7 4 3

6
3 4 8

2 7
6 9 1 5 4

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

317549682
482316957
965287431
724163895
156928743
839754216
273491568
548632179
691875324

372561984
586497123
914382657
728154396
695873241
143629578
237946815
451238769
869715432

معمای شطرنج

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

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

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

ر  ش  پ د  ن   ق د         ی خ  
ر  م ی خ و د س  ر  ا ت ن       ی  
ا ک ن ر ی  س  ا د ی   ز ی  ز ن     
ا م ی  م  د ش ت ی      ی م  س 
ا ه  ر   ا  س  و     د ق  ی ن  ن 

 

ر ک ب ا  م  ز ن  ا    

ا س ا   ا  د    ن م 
  

ا ه  ه  ر  ه  و خ  چ   ش 

و ل ا ک     ن ت ن  
 

هوش منطقی

با توجه به روابط غیرمعمول معادله ها، روش منطقی 
آن را پیدا و  جای خالی را پر کنید.

تست هوش:ردیف شماره 5 - شکل های گوناگون در هر ردیف از باال به پایین 
در جهت های زیر در حرکت اند: دایره مشکی، یکی به چپ و سه تا به راست - خط 
مورب، یکی به راست، سه خانه به چپ - دایره تو خالی، یکی به راست و دو تا به 

چپ - شکل ستونی، دوتا به چپ، یکی به راست.

معمای  شطرنج: 

Nc7+       Kd8
Ne6++     Ke8
Qd8+#

کاشف بی باک: در پایان نخستین روز یکی از همراهان جیره یک روز را به هر 
یک از دو مرد دیگر تحویل دهد و خود به نقطه شروع سفر برمی گردد. در پایان 
روز بعد همراه دوم جیره یک روز دیگر را به کاشف تحویل می دهد و خود نیز 
به نقطه آغاز بر می گردد. اکنون کاشف، آب و غذای کافی در اختیار دارد و   

می تواند سفر چهار روزه باقی مانده را به تنهایی به پایان برساند.

خفن استریپ:

دوچرخه سازی

ی:
ض

ی ریا
باز

حل جدول شماره 7590   حل جدول شماره 796   

استان آذربایجان شرقی 5. برج داستانی- نوعی رسم 
 الخط 6. از شاخه های دو و میدانی 7. شهری در برزیل
8. تار- اجاق شیرینی پزی 9. تقویت کننده آنتن–اثری 
با هنرمندی فرهاد اصالنی 10.پژواک- گاو تبتی-کاله 
الف 11. رس کردن عسل- پول پــرو–از خدایان بابلی 
12.فیلمی اکشن به کارگردانی راوســون مارشال تربر 

- مرطوب

عمودی:

1.  مکتب انسان گرایی-قلمه گیاه 2. لقب سالطین 
پیشدادی- بی مهار- حرفه محمدعلی کلی 3.پرستار– 
داروی بیهوشی قدیمی 4. درون حاشیه– ویتامین جدول 
5.جنبش–غذای ایتالیایی 6.  لکنت زبان– عقل –استوار 
7. خاک متبرک– ضربه ناگهانی-نابینا 8. هسر- نفی 
عرب 9. نت بیمار- چرک 10. رمانی از پائولو کوئلیو– 
کتاب هندوان 11. خوک نر-  نیلوفر هندی– یادداشت 

12. عریض-تزار

افقی:  1. آسیب- گوشی پزشکی 2. پایتخت اتریش - اتاقی از نی-پول لبنان 
4. کتاب زرتشت- مرکز  3. شهر بی دفاع-لباس مردانه قدیمی- اسباب خانه 

افقی:  1.طلب آمرزش برای مرده - آغاز 2.فیلمی با بازی اکبر عبدی-نوعی شیرینی 3. 
نماد ممانعت-ضد عفونی شده–مادر لر 4.عنصر شماره 28-دیدنی در ارتش 5.رشک–

تکان  6.جهانگرد– میوه هزار دانه 7. سلسله داستانی- از گل 
ها 8.بخار دهان- سلوک 9- نفرین–مشت زنی 10.مرض 
ریوی- مولد بزرگ برق-شخص 11.واحد سنجش طول-

زود 12.همراه تام- از تقسیمات کشوری

 عمودی :

1. کروکودیل –درشکه 2.جوانمرد- آهن و فــوالد- نام 
مبارک امام اول شیعیان 3.مرز–وسیله شخم زنی در قدیم- 
کار یک دنده4. چین وشکن– کلنگ- پارچه مشبک 5.از 
سبک های موسیقی-محلی 6.برهنه–حمایت 7. گروه 
نوازندگان– غرور 8. جایگزین-صندلی 9. لقب اشرافی 
وارونــه – شبح- دم و بــازدم 10.گشوده-لغزش پا–بانگ 
ــاره خانه  قمری 11. پسوندپاک کنندگی- مـــارال– اج

12.سم مهلک- قلب قرآن
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روزنامه نگار بی نشان: روزنامه نگار دو حالت برایش 
ذکر شده اول این که خواهر و برادر ندارد و دیگر این که از 
همه کوچک تر است. بهزاد چون خواهر دارد روزنامه نگار 
نیست و چون سروش از معلم بزرگ تر است پس کوچک 
ترین فرد نیست. پس در نتیجه معراج روزنامه نگار است.

نمونه:
* وقتی دمپایی توالت رو خیس می کنن و مجبوری بری 

دستشویی!
* وقتی کنار یه آدم قدبلند می خوای عکس بگیری!

*  داداش این چوب اسکی ها رو چطوری باید استفاده 
کنم؟!

کی دمپایی رو خیس کرده؟!

ــام. از ایــن که بعد از دو هفته  با یک  س
مسابقه »چی شده؟« جدید در خدمتتون 
امیدواریم  خوشحالیم.  خیلی  هستیم 
از  انبوهی  با  گذشته  هفته های  مثل  که 
پیامک هــای شما مواجه بشیم و انــرژی 
بگیریم. این هفته و در اوایل فصل زمستون 
براتون یک عکس با مزه از اسکی سواری 
یک سنجاب انتخاب کردیم که شما باید 
بــرای این عکس، یک شرح حال کوتاه یا 
 24 دیالوگ بامزه بنویسید و تا ساعت 
روز دوشنبه وقت دارید، برای ما به شماره 
پیامک 2000999 ارســال کنید. حتما 
کلمه »چی شده؟« و نام و نام خانوادگی تون 
رو هم بنویسیدتا بتونیم روز چهارشنبه 
اون ها رو  در همین ستون چــاپ کنیم. 
بانمک ترین و خاقانه ترین پیام  ها که اسم 
نویسنده دارن، به اسم خود نویسنده ها 
ــای شما  ــاپ مــی شــه. منتظر پیامک ه چ

هستیم. همیشه خوش باشید.

روزنامه نگار بی نشان

بهزاد، معراج و ســروش دوســت هستند. یکی از آن ها 
کارمند، دیگری معلم و سومی روزنامه نگار است. می دانیم 
فرد روزنامه نگار نه برادر دارد و نه خواهر و بین سه دوست 
از همه کوچک تر است. سروش با خواهر بهزاد ازدواج 
کرده و از معلم بزرگ تر است. حاال شما باتوجه به داده 
هایی که در اختیار دارید، نام روزنامه نگار را پیدا کنید.

کاشف بی باک

کاشف بی باکی قصد دارد پیاده از دل بیابانی خشک و 
بی آب و علف بگذرد. اگر عبور از این بیابان شش روز طول 
بکشد و او بتواند هر تعداد که می خواهد همراه با خود 
ببرد، در صورتی که خود او و هر کدام از همراهانش قادر 
به حمل آذوقه کافی برای چهار روز یک نفر باشند؛ وی با 
یاری چند تن می تواند به خواسته اش برسد؟در ضمن 

همراهان می توانند در بین راه برگردند.

یک دالری جادویی

سه نفر در هتلی اتاق می گیرند؛ هتلدار بابت یک 
شب كرایه اتاق 75 دالر از آن ها می گیرد، ولی 
 بعدا متوجه می شود كه اشتباه كرده و باید 70 دالر 
می گرفت. او 5 دالر به پیشخدمت هتل می دهد كه 
برای مسافران ببرد. پیشخدمت تصمیم می گیرد 3 
دالر به آن ها بدهد و 2 دالر را برای خودش بردارد. 
بعدا پیشخدمت با خود فكر می كند كه هر یک از 
مسافران 24 دالر )یعنی 25 دالر منهای 1 دالر( 
برای كرایه اتاق پرداخت كرده اند و خودش هم 2 
دالر دارد. یعنی می شود؛ دالر 74=24+2×3 !! 

یک دالر دیگر چه شده؟

توضیحات: بر اســاس داده های 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 ها در جای 
 درست قرار دارند 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.  

یک دالری جادویی : نحوه بیان مسئله کمی گمراه کننده است و باعث خطای 
ذهن می شود. ما در محاسبه خود باید آن دو دالر را کم کنیم نه زیاد! زیرا آن دو 
دالر جزو هزینه محسوب می شود نه درآمد. نحوه محاسبه هزینه به این صورت 
است : 70=72-2=24×3

هوش منطقی: 169. در هر ردیف مجموع اعداد به 
توان 2 رسیده است.

حل جدول:
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انتشار آلبوم معتمدی در آخرین ماه زمستان

آلبوم موسیقی »نام من عشق است« به آهنگ سازی میدیا 
چهره ها

خواننده
فرج نژاد و خوانندگی محمد معتمدی اسفند امسال 
منتشر می شود. به گزارش آنا، شعرهای این اثر نیز از 
میان آثار برخی شاعران ادبیات کهن ایران و شاعران معاصر از جمله 
موالنا، حسین منزوی، شفیعی کدکنی، علیرضا کلیایی، غالمرضا طریقی 
و علیرضا بدیع انتخاب شده است. پیش از ایــن از همین آلبوم، قطعه  
»زنجیرش کنید« به صورت تک قطعه منتشر شده بود. این در حالی است 
که برای قطعه  »کاشکی« با شعری از علیرضا کلیایی هم موزیک ویدئویی 
تهیه شده که در روزهای آینده منتشر خواهد شد. در این موزیک ویدئو 

امیریل ارجمند و لیندا کیانی ایفای نقش کرده اند.

چالش های مورد عالقه آقای شاعر

شمس لنگرودی درباره فعالیتش در حوزه های مختلف و 
چهره ها

شاعر
چالش های این راه صحبت کرد. او در این باره به موسیقی 
ما گفت:» من هر کاری که می کنم برای خودم است تا به 
نیازهای درونی ام پاسخی داده باشم. برای همین اصال فکر  نکرد ه ام دیگران 
درباره  ام چه قضاوتی می کنند. می گویند من شاعرم؟ نویسنده ام؟ یا هر چیز 
دیگری. ببینید هیچ چیز جز خود زندگی اهمیتی نــدارد،  وقتی مرگ 
روبه روی آدم قرار دارد. این ها شوخِی ادامه زندگی است. من ترانه  ای به نام 
»کافکا« درباره  داستاِن مسِخ این نویسنده نوشتم؛ اما بعد از یکی، دو هفته 
که روی آن کار کردم، مستاصل شدم که باالخره می توانم آن را به پایان 

برسانم یا خیر؟ همین چالش است که کار را برای من جذاب می کند.«

اکسیر: »شعر« غم دل را تسکین 
می دهد

اکبر اکسیر شعر را یک رسانه برتر می  داند. این 
شاعر درباره وظیفه اجتماعی ادبیات به ویژه شعر 
در حوادث اخیر به ایسنا گفت: »شعر به عنوان یک 
رسانه برتر که دایم با عواطف انسانی در ارتباط 
است، بزرگ ترین بار این غم ملی را بر عهده دارد 
و در طــول تاریخ ملی مان همیشه شاعران پا به 
پای درد مشترک مردم راه آمدند«. وی افزود: »از 
آغاز شعر فارسی، شعر ایران، به ویژه غزل حافظ 
در زمانه خودش تا به امروز، همگی با هر زبانی به 
ستایش مهربانی برخاستند و غمی را که بر دل مردم 
نشسته است، تسکین دادند. اکنون زماِن همدردی 
با مردم شریف است و ما خیال نمی کنیم که مثاًل 
یک هواپیما با چند سرنشین را از دست داده ایم، 
ما خیال می کنیم اعضای خانواده خودمان را از 

دست داده ایم«.

زندگی باستانی پاریزی با صدای 
بهروز رضوی

زندگی نامه و برخی ماجراهای زندگی شادروان 
محمدابراهیم باستانی پاریزی به مدت یک هفته 
و در شش قسمت ۲۰ دقیقه ای، در برنامه »کتاب 
شب« رادیو تهران بازخوانی می شود. به گزارش 
ایسنا، محمدباقر رضایی، سردبیر و نویسنده برنامه 
درباره جزئیات این بازخوانی گفت: »به مناسبت 
سالگرد تولد استاد باستانی پاریزی، شاعر و مورخ، 
زندگی نامه و بعضی از ماجراهای جذاب کودکی، 
نوجوانی، میان سالی و کهن سالی ایشان در ارتباط 
با دیگر ادبا و نویسندگان معاصر، برای بازخوانی 
در این برنامه در نظر گرفته شده است«. این برنامه 
هر شب )به جز جمعه ها( ساعت ۳۰: ۲۳ از گروه 
اخالق و زندگی شهروندی رادیو تهران، روی آنتن 

می رود و گوینده ثابت آن بهروز رضوی است.

اهدای کتاب های جشنواره شعر فجر 
به مناطق سیل زده

مناطق  کتابخانه های  بــه  کتاب  اهـــدای  پویش 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان با اهدای 
کتاب های جشنواره شعر فجر راه انــدازی شد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی قزلی، 
دبیر اجرایی این جشنواره گفت: »با هماهنگی های 
به عمل آمده، دبیرعلمی، اعضای هیئت علمی و 
داوران چهاردهمین جشنواره شعر فجر نیز اعالم 
آمادگی کرده اند که با اهدای تعدادی از کتاب های 
خود در این پویش انسان دوستانه شرکت کنند. 
همچنین عالوه بر کتاب های جشنواره شعر فجر، 
کتاب های دوازدهمین دوره جایزه ادبی جالل 
ــزود: »هر  آل احمد نیز اهــدا خواهد شــد«. وی اف
چند می دانیم کتاب نیاز اولیه مــردم سیل زده 
نیست، ولی هر کس در هر صنف و حوزه ای فعالیت 
می کند، باید به سیستان و بلوچستان و مناطق 

سیل زده اش توجه کند«.

ادبیهنری

 اعتراض هنرمندانه یک نقاش
 به تخریب طبیعت

ــارش به تخریب  حسین محجوبی می گوید در آث
طبیعت توسط انسان اعتراض کــرده است.این 
نقاش، معمار و طراح پارک های مطرح ایــران در 
حاشیه نمایشگاه خود »روزگار محجوب« در گالری 
ــار خود  آث پردیس مهرسان در توضیح محتوای 
در طول هفت دهه فعالیت هنری گفت: من در 
الهیجان در خانه ای به دنیا آمدم که در کنار یک باغ 
چای قرار داشت و انواع حیوانات اهلی مثل مرغ و 
خروس، گوسفند، اسب، غاز و اردک را نگهداری 
می کردیم. بــرای خــودش یک بــاغ وحــش بــود! از 
کودکی خاطرات خوبی با طبیعت داشتم و این 
سبک از زندگی بعدها در آثــار من منعکس شده 
است. در بسیاری از کارهای من اسب و درخت سوژه 
اصلی بوده اند. اسب نماد انرژی و درخت هم نماد 
حیات است. درخت در زندگی بشر فواید فراوانی 
دارد. انسان با این همه پیشرفت و ترقی، بیشتر برای 
طبیعت ویرانگری آورده است. در بیشتر آثار خودم 
به این موضوع اعتراض کرده ام که انسان حق ندارد 
طبیعت را خراب کند. ظاهر کار من نقاشی است 
اما در ورای آن به ویرانی طبیعت به دست انسان 
اعتراض دارم. فرایندی که در نهایت خود انسان ها 

را هم قربانی می کند.

 رونمایی از آثار نادیده
 یک هنرمند مرموز

1۲ اثر بنکسی هنرمند خیابانی انگلیس در نیویورک 
به نمایش گذاشته می شود. به گزارش ایرنا، این آثار 
از طرف یک فروشنده ناشناس اروپایی در اختیار 
این نمایشگاه قرار می گیرد و قیمت ارزیابی شده 
برای این آثار هنری از ۲۵ هزار دالر تا ۴ میلیون دالر 
متغیر است. بنکسی اواخر اکتبر ۲۰1۹ با تابلوی 
مجلس عــوام به سرخط اخبار رسانه های جهان 
تبدیل شد. این تابلو با قیمت استثنایی ۹.۹ میلیون 
پوند در حراجی ساتبیز لندن فروخته شد. بنکسی نام 
مستعار هنرمند گرافیتی انگلیسی است که به صورت 
ناشناس فعالیت می کند و آثارش در خیابان ، دیوار و 

پل ها  به تصویر درآمده است.

ــا اثــر      ــ ــردار دل ه ــ ــرای سـ ــ ــد ب ــای ب
ماندگاری بسازیم

محمد گلریز معتقد است باید یک اثر 
ــرای  مــانــدگــار و شــاخــص ب
سردار شهید سلیمانی 
ساخته شود. او در این 
بــاره می گوید:»من 
از همان اول اعالم 
کــــردم آمـــــاده ام 
ــا تــمــام وجـــود  بـ
یک اثــر ماندگار 
بـــــــرای ســـــردار 
سلیمانی  شهید 
بسازم. این خبر به گوش 
رسیده  هــم  صدا و سیما 

بود. خوشبختانه در یک برنامه تلویزیونی، رئیس مرکز موسیقی 
صدا و سیما را هم دیدم و درباره اش صحبت کردیم. ایشان هم قبول 
کردند و قرار شد کار را بسازیم. درست است تا به حال چند قطعه در 
این باره ساخته شده است اما درصددیم آهنگ ماندگاری ساخته 
شود که در شأن این سردار شهید باشد  مانند »بصیر« و »چمران« و 
دیگر آثار قدیمی موثر ما. آن طور که من صحبت کردم قرار بر این بود 
که شاعر این اثر آقای فرزانه و آهنگ سازش آقای فیروزبخت باشد 
که قبال آثار شاخصی برای انقالب ساخته اند، باز هم ریش و قیچی 
دست صدا و سیماست و ما سعی می کنیم تا روز چهلم سردار شهید 

یک اثر ارزشی، ماندگار و در خور شأن ایشان آماده و منتشر شود.«

یک تماس تلفنی با سردار که خاطره شد  
گلریز در ادامه با اشاره به خاطره ای در پاسخ به این سوال که طی 
سال های گذشته سردار شهید سلیمانی را از نزدیک دیده است 
یا نه، می گوید:»سال ها قبل وقتی ایشان مسئول نیروهای سپاه 

کرمان بود یک تماس تلفنی داشتیم و یک آلبوم با قطعه های 
حدیث قدس، شهید ثــارا...و قطعه های دیگری از طریق سپاه 
کرمان که آن زمان ایشان فرمانده اش بود، به ما سفارش داده 
ــرای کرمان سفارش داده بودند و  شــد. آهنگ های خوبی ب
خاطرم است نام یکی از آن ها »یاد یاران« بود که در آن نام تمام 
اقوام مانند سیستانی، بلوچستانی، کرمانی و... آورده شده بود 
و یک جورهایی تجلیل از همه شهدایی بود که از هر قومیتی در 
دفاع مقدس شرکت کرده بودند. خوشبختانه آلبوم خوبی از 
کار درآمد و این آلبوم را هم به صورت زنده در کرمان اجرا کردیم 
و بسیار مورد توجه قرار گرفت. البته فکر می کنم آخرین اثری 
که برای سردار سلیمانی انجام دادیم با همکاری آستان قدس 
رضوی و حوزه هنری برای قطعه »صبح پیروزی۲« بود. این همان 
قطعه ای بود که به مشهد آمدیم و برای ایشان و مدافعان حرم در 
زمان پیروزی بر داعش ملعون انجام دادیم و آن هم بسیار مورد 

توجه قرار گرفت.«

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

محمد گلریز در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

خاطره سفارش های موسیقایی سردار سلیمانی برای تجلیل از شهدا
اثری ماندگار به مناسبت چهلم سردار دل ها منتشر می کنیم

خیلی از ما چهره اش را در نقش جوانی شهریار در سریالی که درباره 
زندگی این شاعر معاصر ساخته شد، به یاد می آوریم. اما اردشیر 
رستمی بیشتر از این که بازیگر باشد، یک شاعر، کاریکاتوریست و 
مجسمه ساز است. او پژوهشگری کاربلد در زمینه ادبیات هم هست 
و به ویژه بر حوزه شعِر ملل، تبحر و تسلطی خاص دارد. این هنرمند 
مهمان این هفته برنامه »شب شعر« از سری شب های هنر در شبکه 
چهارم سیما بود و دربــاره چیستی شعر و ترجمه،  سخنان جالب 

توجهی مطرح کرد.

خوِد شعر، بهترین تعریف است  
اردشیر رستمی با بیان این که هنری که بخواهد خودش را توضیح 
دهد، مرگش را اعالم کرده است، گفت: »بهترین تعریف برای شعر، 
خوِد شعر است. شعر برای من تنها کلمه نیست. برای من گاهی 

سکوت شعر است؛ راه رفتن، خوابیدن و حرف زدن هم برای من شعر 
است. من از دل داستان ها و حرف های بچه ها جمالتی را می توانم 

بیرون بکشم که شعر هستند«.

طرِز زندگی آدمی را شاعر می کند  
بازیگر نقش جوانی شهریار در بخش دیگری از صحبت هایش، یکی 
از شعرهای ترکی شهریار را که خطاب به مادربزرگش سروده است، 
خواند و گفت: »شعر در هر زبانی قابل درک است حتی برای کسانی 
که آن زبان را نمی شناسند. شهریار به اندازه یک شاعر فارسی اندیش 
می تواند فارسی فکر کند. شما شعر اجتماعی شهریار را ببینید. او در 
دوران جنگ جهانی دوم سروده: »خانه بر دوشان جنگند از لهستان 
آمدند« یا شعری که خطاب به اینشتین گفته: »اینشتین ناز شست تو/ 
نشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست«. کدام شاعری 

مثل این را گفته است؟ زیست انسان هاست که آن ها را شاعر می کند. 
باید شاعر زندگی کرد تا هنر بیرون بیاید«.

شعر از آِن انسان هاست  
رستمی در بخش پایانی صحبت هایش درباره ترجمه شعر به دیگر 
زبان ها گفت: »کائنات این قدر بزرگ است که کره زمین و تمام زبان ها 
چندان در آن به چشم نمی آیند. همه چیز ما انسان ها مشترک است 
و زبان مهم نیست در این میان. دردها و آرزوهای ماست که ما را به 
هم پیوند می دهد. شعر اگر شعر باشد با ترجمه فرو نمی ریزد. شعر 

از آن انسان هاست. مرزبندی ها را بگذاریم برای سیاست مداران«.

گروه ادب و هنر- محمد گلریز یکی از خاطره سازهای انقالب و دفاع مقدس است. »این بانگ آزادی« و »خجسته باد این پیروزی« نمونه های مطرح آثار اوست. 
او عالوه بر این قطعه ها، سرودهای ماندگاری برای اشخاص برجسته انقالب مانند شهید مطهری نیز خوانده   و حال بعد از ترور غم انگیز سردار شهید سلیمانی، 
درصدد ساخت اثر درجه یک و شاخصی برای این چهره مردمی کشورمان است. با او درباره روند ساخت و زمان انتشار این اثر گفت و گو کردیم. او در میان 

صحبت هایش گریزی به سال های قبل زد و از یک تماس تلفنی  از سوی سردار سلیمانی گفت که در آن زمان فرمانده سپاه کرمان بود.

فرصت شناسی های شهریار
نکته سنجی غزل سرای برجسته معاصر درباره اینشتین و پناهندگان لهستانی



گــروه اندیشه – رضاخان هنگام رسیدن به 
مقام سردار سپهی، پس از کودتای سوم اسفند 
سال 1299، آه در بساط نداشت؛ نه ملکی و نه 
ثروت منقولی که بتواند دستمایه امور سیاسی 
و اقتصادی کند. اما در شهریور 1320، وقتی 
ــران بگریزد یا به عبارت  که می خواست از ای
بهتر، از شر روس ها به انگلیسی ها پناه ببرد تا 
او را به تبعید ببرند، یکی از ثروتمندترین مردان 
دنیا بود؛ بیش از 70 درصد اراضی کشاورزی 
مرغوب کشور را در تملک داشت و مالک هفت 
اول،  پهلوی  می شد!  شناخته  دهکده  ــزار  ه
افزون بر سرمایه 90 میلیون تومانی در بانک 
ملی ایران، ده ها میلیون پوند پول در بانک های 
انگلیس سپرده گذاری کــرده بــود. این ثروت 
سرشار، بی تردید با عرق جبین و کّد یمین به 
دست نیامد. خاندان پهلوی با همین ثروت غارت 
شده به توسعه قدرت خود پرداخت و بعدها، به 
ویژه پس از کودتای 28 مــرداد 1332، همه 
شریان های اقتصادی کشور را در اختیار گرفت 
و از سود ناشی از افزایش قیمت نفت، نهایت 

بهره برداری را کرد. 

پهلوی ها، هنگام خروج از ایران، میلیاردها دالر 
ثروتی را که با غارت امــوال ایرانیان اندوخته 
بودند، با خود بردند و این، یکی از مباحثی است 
که تا کنون، در سالروز فــرار شــاه، کمتر به آن 

پرداخته شده است.

بی تابی برای فرار     
فــرار بــرای محمدرضا پهلوی، هرگز آخرین 
راهکار نبود، بلکه در صدر نقشه های او، هنگام 
احساس خطر، قرار داشت! وی در تابستان 
سال 1332، وقتی نتوانست در برابر دولت 
مصدق مقاومت کند و البته، نسخه آلفای کودتا 
را شکست خورده دید، فرار را برقرار ترجیح 
داد. یکی از ویژگی های رفتاری محمدرضا 
پهلوی، پیش بینی همیشگی این مسئله بود که 
هر آن، امکان دارد شخصی علیه وی کودتا کند 
و با همان شیوه ای که پدرش به سلطنت رسید، 
او را از تخت به زیر بکشد. شاید نقشه فرار، از 
معدود برنامه هایی بود که پیش بینی های مورد 
نیاز آن، با وسواس اجرا می شد و هیچ اشتباهی 
در این زمینه، برای شاه قابل اغماض نبود. 
او از آغاز دی مــاه سال 1357 و پس از آن که 
غالمرضا ازهــاری، مریضی را بهانه و استعفا 
کرد، به فکر گریختن از ایران بود. این که آیا 
آمریکایی ها به او چنین تکلیف کرده بودند، به 
تحقیق معلوم نیست؛ هر چه بود، محمدرضا 
برای انتخاب نخست وزیر جدید و در واقع برای 
فرار، بی تابی می کرد و حتی به افرادی مانند 
علی امینی که می خواست سر به تنشان نباشد، 
رو انداخت و دســت آخــر مجبور شــد، شاپور 
بختیار را به عنوان نخست وزیر معرفی کند تا 
بتواند هر چه زودتر از کشور بگریزد. جلسه اخذ 

رأی اعتماد برای بختیار، روز 26 دی ماه برگزار 
شد؛ اما شاه از روز 23 دی ماه، با پیشنهاد فرح 
دیبا، دستور داده بود چمدان هایش را برای 

یک سفر طوالنی ببندند.

چمدان های عجیب     
به نظر بسیاری از کارکنان دربار، این اقدام چیز 
عجیبی نبود. شاه معمواًل برای مسافرت های 
تفریحی به سوئیس می رفت و ممکن بود چند 
ماهی آن جــا بماند؛ اما این بار اتفاقی افتاد 
که برای همه غیرمعمول به نظر می رسید؛ به 
دستور فرح، تعداد زیادی چمدان بزرگ آماده 
شده بود تا وسایلی داخل آن ها قرار داده شود. 
کارکنان دربار حیرت زده مانده بودند که این 
همه چمدان برای چیست؟ وسایل شخصی 
شاه و خانواده اش، پیشتر از قصر خارج شده بود 
و دیگر نیازی به بسته بندی جدید وسایل وجود 
نداشت. طبق صورتجلسه ای که توسط رئیس 
تشریفات دربــار تنظیم شد و بعدها در قالب 
مــدارک و اسناد، توسط مرکز اسناد انقالب 
اسالمی در اختیار پژوهشگران قرار گرفت، 
شمار چمدان ها از رقم 300 گذشت و به 384 
برچسب های  چمدان ها،  روی  رسید.  عدد 
اختصاصی دربار خورده بود. یک تیم از افراد 
مورد اعتماد فرح، مسئولیت بسته بندی و مهر 
و موم کــردن چمدان ها را برعهده داشتند؛ 
این جا بــود که راز آن چمدان ها برمال شد؛ 
جواهرات سلطنتی، نیم تاج های الماس که 
یکی از آن ها سه هزار و 380 قطعه الماس، 
50 قطعه زمرد، 368 حبه مروارید و حدود 
دو کیلوگرم وزن داشــت، فقط یکی از اقالم 
بسته بندی را تشکیل می داد. تاج مخصوص 
فــرح نیز، با 1646 قطعه الماس و جواهر، 
ضمیمه اقالم ارسالی شد. صدها شیء عتیقه 
نیز که از مدت ها قبل جمع آوری شده بود، در 
چمدان ها جا داده شد و همه را برای بارگیری 
به فرودگاه فرستادند. برخی از کارکنان دربار 
که می دانستند این گریز را بازگشتی نیست، 
مخفیانه تعدادی از چمدان ها را دزدیدند و 
دیگر اثری از اشیای ربوده شده به دست نیامد! 
شاه با محموله 384 چمدانی خود به فرودگاه 
رفت و با تشریفاتی غیرمعمول، برای آخرین بار 
از گیت خروجی فرودگاه مهرآباد گذشت و ... 
فرار کرد. تخمینی که از ثروت انتقال یافته در 
آن روز زده می شود، خیلی دقیق نیست؛ چون 
هیچ کس نمی داند چه حجمی از ثروت ملی، 
با این چمدان ها خارج شد؛ اما بعدها، روزنامه 
فایننشنال تایمز ضمن گزارشی از اموال شاه 
در خارج از کشور، رقم 35 میلیارد دالر را در 

سال 1357، معتبرتر از بقیه ارقام دانست و 
بی تردید این چمدان ها، بخش معتنابهی از این 
مبلغ را در خود جا داده بود؛ با این حال، بعدها 
فرح دیبا مدعی شد کل امــوال خــارج شده، 

همه اش 62 میلیون دالر ارزش داشته است!

همه خانواده پهلوی!     
فقط محمدرضا پهلوی نبود که هنگام فرار، 
چنین سرمایه هنگفتی را از کشور خارج کرد. 
برادران و خواهران او نیز، چنین رویه ای را در 

پیش گرفتند. شاه از سال 1337، بنیاد پهلوی 
را به منظور سودآوری بیشتر برای سرمایه خود 
و خانواده اش تأسیس کرد. این بنیاد، خود به 
محلی برای فسادهای بزرگ و رانت خواری های 
گسترده تبدیل شد و نقش اشرف در این روند، 
بیش از دیگر برادران و خواهران شاه بود. بنیاد 
پهلوی تنها در نیویورک یک آسمان خراش 36 
طبقه ساخته بود و سهام عمده پنج بانک ایران را 
در اختیار خود داشت. خواهر دوقلوی شاه، در 
صدر سیاهه غارتگری اعضای خانواده پهلوی 
قرار می گرفت. او افزون بر ثروت هنگفتی که از 
طریق بنیاد پهلوی و سهام های ریز و درشت آن 
اندوخته بود، یکی از قاچاقچیان بین المللی مواد 
مخدر به حساب می آمد و با گردن کلفت های 
فعال در ایــن عرصه، در سراسر دنیا ارتباط 
داشت. او و بیشتر برادران و خواهرانش، چند ماه 
قبل از شاه ایران را ترک کردند و ثروت های خود 
را با اضطراب کمتری انتقال دادند؛ مستغالت 
ــراوان و بیرون از شماری که تنها بخشی از  ف
آن ها به فروش رسید و پولش، در قالب ارز، از 
کشور خارج شد. اشرف با ثروت افسانه ای که 
در اختیار داشت، در فرانسه، آمریکا و انگلیس، 
امالک مرغوب فراوانی خرید و فقط منزلی که 
در نیویورک داشت و اتفاقًا در همین خانه هم 
ُمرد، بیش از 60 میلیون دالر می ارزید. غالمرضا 
پهلوی، برادر ناتنی شاه نیز، نمونه قابل ذکری 
در این زمینه است؛ او که به عنوان خسیس ترین 
فرد خاندان پهلوی شناخته می شود، در دوران 
حضور در ایران، سهام صدها شرکت را در اختیار 
ــت. غالمرضا، یک سال پیش از پیروزی  داش
انقالب اسالمی، حدود یک میلیارد دالر ثروتش 
را به خارج از ایران انتقال داد و زودتر از دیگر 

برادران و خواهرانش از ایران گریخت.
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 فروپاشی ارتش شاه
 به روایت »هایزر«

»طوفانیان گفت: هیچ  
امیدی نیست. تیمسار 
وزارت  پیشنهاد  ــم  ج
جنگ را نپذیرفته است. 
هم من و هم بختیار از 
او خــواهــش کــردیــم که 
برای دو سه هفته هم که 
شده است، این پست را بپذیرد و اجازه دهد فقط 
از اسمش استفاده کنیم، امــا بــاز هم رد کرده 
است. به جم گفتم من تمام مسئولیت های کار را 
شخصًا برعهده می گیرم و او فقط اجازه دهد نامش 
در فهرست وزیــران باشد، اما او کامال بی اعتنا 
بود.« آن چه خواندید، فرازی از خاطرات »رابرت 
هایزر« است؛ همان ژنرال چهارستاره آمریکایی 
که در دی ماه سال 1357، برای سازمان دهی 
ارتش شاه، وارد ایران شد. جالب این جاست که 
بسیاری از مقامات رژیم پهلوی، اصواًل از ورود وی 
بی اطالع بودند. »هایزر« بعدها دست به نگارش 
خاطرات خود زد. او در خاطراتش، به طور تلویحی 
از فروپاشی ارتش و عزم سست فرماندهان ارشد 
ــرای حمایت از شــاه سخن گفت. تالش های  ب
»هایزر« برای قانع کردن ژنرال های شاه برای 
دفاع از وی، راه به جایی نبرد. همه آن ها، آشکارا 
ترسیده بــودنــد. او مــی نــویــســد:»از طوفانیان 
خواستم که برای برون رفت از مشکل پیش رو، 
راهکاری ارائه کند؛ اما او گفت: من باید نگرانی 
اصلی خودم را با شما در میان بگذارم؛ راهی برای 
بقای من وجود ندارد، من باید راهی برای خارج 
شدن از کشور پیدا کنم.« این درحالی بود که هنوز 
شاه در کشور حضور داشت. وضع دیگر نظامیان 
نیز چندان بهتر نبود. آن ها تنها عادت کرده بودند 
درباره مسائل مختلف، گزافه گویی کنند و الف 
بزنند«. »هایزر« می نویسد:»طوفانیان گفت: من 
مایلم مسئولیت بپذیرم، اما می خواهم تهدیداتی 
را که علیه جان من وجود دارد، درک کنید. باید 
بدانید که این تهدیدات جدی است. تنها راهی 
که برای ماندن من در ایران وجود دارد، این است 
که در صورت رفتن شاه، ارتش یک کودتا صورت 
دهــد. پرسیدم: آیا فرماندهان ارتــش آماده اند 
کودتا کنند؟ به آرامی و با افسردگی به من گفت: 
نه هیچ برنامه ای برای کودتا وجود ندارد؛ همه 
به فکر خودشان هستند و می خواهند از مهلکه 
بگریزند.« گزارش »هایزر« از روزهای پیش از فرار 
شاه، با آن چه پس از آن روی داد، تطبیق می کند. 
ژنــرال هــای پهلوی دوم که در برابر او همواره 
ادعــای جان نثاری و فرمانبرداری می کردند، 
پیش از آن که او بگریزد، ترسان و افسرده، در فکر 

فرار بودند.

یادمان

در آستانه سالروز شهادت نواب صفوی و یارانش

آخرین سخنان یک مبارز

سحرگاه روز یک شنبه، 27 دی ماه سال 1334، 
میدان بــزرگ پادگان لشکر دو زرهــی تهران، 
شاهد به شهادت رسیدن رادمــردانــی بــود که 
عمر و جوانی خود را فدای اسالم کرده بودند؛ 
ــی کــه نــام خــود را »فــدائــیــان اســالم«  ــردان رادم
گذاشته بودند و برای عزت اسالم و مسلمانان، 
ــغ نکردند. در آن  نثار خونشان، دری از  حتی 
صفوی،  نــواب  سیدمجتبی  خونین،  سحرگاه 
مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و سیدمحمد 
واحدی، در آخرین لحظات حیاتشان، فریاد تکبیر 
سر دادند تا پژواک صدایشان، در کنگره تاریخ 

طنین انداز شود و خفتگان را بیدار کند. 

واپسین نهیب به تیره دالن     
رهبر فدائیان اســالم، تا آخرین لحظات عمر، 
امــیــدوار بــود کــه سخنان پرالتهابش، در دل 
تیره دالن تأثیر بگذارد و آینده ای بهتر را برای 
آن ها رقــم زنــد. پیش از آن کــه روح بلند نواب 
ــای خود  ــدای رس به آسمان ها پر بکشد، با ص
خطاب به حاضران در میدان، سخنانی ایراد 
کرد، که یادگاِر ماندگار آن مجاهد نستوه برای 
آیندگان است: »شما بندگانی ضعیف در برابر 
خدای جهان هستید، چند روزه دنیا به زودی 
می گذرد، کاری کنید که در جهان دیگر در برابر 

آفریدگارتان شرمنده نباشید. «

ــد تـــا در دو جــهــان      ــاوری ــی ــام رو ب ــ  بـــه اس
 به عزت برسید

»شما به دستور شاه ستمگر ما را شهید می کنید، 
ولی طولی نمی کشد که همگی از این کردار 
زشت پشیمان می شوید، آن روز پشیمانی دیگر 
سودی ندارد. شما باید سرباز اسالم باشید و در 
راه دین بجنگید، نه این که سالحتان را برای 
حفظ حکومت شاه، رو به سینه عاشقان اسالم 
نشانه بگیرید. روزی حقایق آشکار می شود و آن 
وقت، از این که از شاه حمایت کرده اید پشیمان 
خواهید شد. ای افسران و مقامات عالی مرتبه 
ارتش! شما هم به جای این که خود را به حکومت 
پوسیده و فاسد شاهنشاهی بفروشید، به اسالم 
رو بیاورید تا در دو جهان به عزت برسید. فریب این 
درجه ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که 

قیامت بسیار نزدیک است. والسالم.«

چند خط تاریخ

جواهرات سلطنتی، 
نیم تاج های الماس که یکی 

از آن ها سه هزار و 380 قطعه 
الماس، 50 قطعه زمرد، 

368 حبه مروارید و حدود دو 
کیلوگرم وزن داشت، فقط یکی 

از اقالم بسته بندی شده در 
چمدان ها را تشکیل می داد. 

تاج مخصوص فرح نیز، با 
1646 قطعه الماس و جواهر، 

ضمیمه اقالم ارسالی شد

فراربا 384 چمدان!
الماس ها و ثروتی که شاه و خانواده اش هنگام گریختن از ایران با خود بردند، چقدر بود؟

ناصرالدین شاه و برادرش؛ یهویی!

عبدالصمد میرزا ملقب به ِعّزالدوله، در سال 
1224 هـ.ش در تهران متولد شد. او چهارمین 
پسر محمدشاه قاجار بود. عبدالصمد به دلیل 
حرف  شنوی و البته، عالقه نداشتن به کسب 
ــورد توجه ناصرالدین شــاه بــود و به  قـــدرت، م
حکومت قزوین منصوب شد و تا سال 1271 
همدان،  حکومت  بعدها،  و  ماند  همان جا  در 
زنجان، مالیر و تویسرکان را تجربه کرد و در سفر 
اول ناصرالدین شاه به فرنگ، با او همراه شد. 
عبدالصمد به تاریخ عالقه فراوانی داشت. او با 
دختر اعتضادالسلطنه، پنجاه و چهارمین پسر 
فتحعلی شاه قاجار ازدواج کــرد. عبدالصمد، 
مدتی ایلخانی ایل قاجار را برعهده داشت، اما به 
دلیل نداشتن حوصله، بی خیال این کار شد. او 
ترجیح می داد اوقاتش را در باغ فردوس، جایی 
در غرب تهران قدیم، بگذراند و کتاب بخواند. با 
مرگ ناصرالدین شاه، سکه عبدالصمدمیرزا هم 
از اعتبار افتاد و او هم رفت وردست صدها شازده 
قجری که فقط از حکومت مواجب می گرفتند 
تا دهانشان را ببندند. وی پس از اجباری شدن 
نــام خــانــوادگــی، بــه دلیل وابستگی خــانــواده 
ــادرش به ایــل ترکمن سالور، نــام خانوادگی  م
سالور را برگزید و عماًل، نسب قاجاری اش بر 
افراد ناآشنا، مکتوم ماند. عبدالصمدمیرزا، در 
دارالفنون تحصیل کرده و زبان فرانسه آموخته 
بود. در تصویر امروز، او را در کنار ناصرالدین شاه 
می بینید؛ عبدالصمدمیرزا در میان برادرانش، 
از همه کوتاه قدتر بود. وی در سال 1308 هـ.ش 

درگذشت و سقوط قاجاریه را به چشم دید.

روزنامه فایننشنال تایمز، ضمن 
گزارشی از اموال شاه در خارج 

از کشور، رقم 35 میلیارد دالر را 
در سال 1357، معتبرتر از بقیه 

ارقام اعالم شده درباره حجم 
اموال و پول های خارج شده، 

دانست و بی تردید این چمدان ها، 
بخش معتنابهی از این مبلغ را 

در خود جا داده بود؛ با این حال، 
بعدها فرح دیبا مدعی شد کل 

اموال خارج شده، فقط 62 
میلیون دالر ارزش داشته است!

اشرف با ثروت افسانه ای که 
در اختیار داشت، در فرانسه، 

آمریکا و انگلیس، امالک مرغوب 
فراوانی خرید و فقط منزلی که 

در نیویورک داشت و اتفاقًا در 
همین خانه هم ُمرد، بیش از 60 
میلیون دالر می ارزید. غالمرضا 

پهلوی، برادر ناتنی شاه نیز، 
نمونه قابل ذکری در این زمینه 

است. غالمرضا، یک سال پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی، حدود 

یک میلیارد دالر ثروتش را به 
خارج از ایران انتقال داد و زودتر 

از دیگر برادران و خواهرانش از 
ایران گریخت

شاه و فرح در فرودگاه مهرآباد هنگام فرار از کشور
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در امتداد تاریکی اختصاصی خراسانازمیان خبرها
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دو قطبی!
از رفتارهای پرخاشگرانه و آزار و اذیت های پسرم 
آن قدر به تنگ آمده ام که تحمل این شرایط برایم 
بسیار سخت و زجرآور است. او با آن که اختالل 
شخصیتی دارد اما فقط به دنبال ازدواج های 
موقت است و حاضر نیست در بیمارستان روان 

پزشکی درمان شود چرا که ...
مرد بازنشسته که در پی شکایت پسر 30 ساله 
اش مبنی بر پنهان کردن مدارک شناسایی وی 
بــرای جلوگیری از ازدواج به کالنتری دعوت 
شده بود، در حالی که بیان می کرد من دیگر 
ــاره شکایت  فرزندی به نام »مجید« نــدارم درب
پسرش به کارشناس اجتماعی کالنتری شفای 
مشهد گفت: آن قــدر ایــن پسر خسارت های 
مالی و روحی به خانواده ام تحمیل کرده است 
که دیگر حاضر نیستم او را تحمل کنم. »مجید« 
فرزند دوم من است که به بهانه سربازی در دوران 
دبیرستان ترک تحصیل کرد. او مدعی بود درس 
و مدرسه به دردش نمی خورد و باید زودتر وارد 
اجتماع شود اما هنوز پنج ماه بیشتر از دوران 
خدمت سربازی اش سپری نشده بود که به منزل 
بازگشت و پایش را در یک کفش کرد که عاشق 

شده ام و می خواهم ازدواج کنم! 
آن جا بود که فهمیدیم او به بهانه مرخصی از 
خدمت سربازی فرار کرده است و قصد دارد با 
دختری که از مدتی قبل با او آشنا شده، ازدواج 
کند. من هم که در دو راهی سختی قرار گرفته 
بودم باالخره با اصرارهای فرزندم رضایت دادم تا 
آن ها با یکدیگر ازدواج کنند ولی متاسفانه زمانی 
که مراسم عقدکنان برگزار شد، او دیگر به خدمت 
سربازی نرفت و به فــرارش ادامــه داد. باالخره 
با وعده و وعید و نصیحت و ترش رویی وادارش 
کردیم تا خدمت سربازی اش را به پایان برساند. 
او هم تا زمانی که این دوران به پایان رسید خون 
ما و خانواده عروس را در شیشه کرد، با این حال 
تازه مشکالت و بدبختی های ما شروع شد چرا 
که عروسم با دیــدن رفتارهای عجیب و غریب 
مجید در همان دوران نامزدی تصمیم به طالق 
گرفت. البته من حق را به او می دادم به خاطر 
این که مجید با رفتارهای زشت خود خانواده 
همسرش را اذیت می کرد. آن ها هم آن قدر از 
حرکات و کــردار او به تنگ آمدند که بر طالق 
دخترشان اصــرار ورزیــدنــد. آن ها مانند من و 
همسرم مجبور نبودند مجید را به هر شکل ممکن 
تحمل کنند. خالصه عروسم برای آن که زودتر از 
شر مجید رها شود مهریه اش را نیز به طور کامل 
بخشید و از او جدا شد. بعد از این ماجرا بود که 
رفتارهای پسرم بدتر شد و در خودش فرو رفت. 
او به بیماری افسردگی مبتال شده بود به گونه ای 
که گاهی سرخوش و شاد بود و گاهی رفتارهای 
غیرمعقولی از خود بروز می داد. بعضی اوقات 
بدون آن که غذا بخورد یا استراحت کند مدام پای 
رایانه می نشست و ادعا می کرد در فضای مجازی 

به دنبال کار می گردد. 
در هر جا نیز استخدام می شد در چند روز اول با 
رفتارهای پرخاشگرانه اش با کارفرما به درگیری 
و جــدال می پرداخت و از کار اخــراج می شد. 
حتی یک بــار چنان کارفرمایش را کتک زده 
بود که برای مدتی روانه زندان شد و من با هزار 
بدبختی دیه سنگینی پرداخت کردم تا توانستم 
رضایت شاکی را بگیرم. اما رفتارهای زشت او 
بعد از آزادی از زندان نیز نه تنها تغییری نکرد 
بلکه بر عزت نفس کاذب و خود بزرگ بینی های 
او افــزود. پسرم خیال می کرد جوانی موفق و 
با هوش است اما دیگران اجــازه نمی دهند به 
آرزوهایش برسد و به همین دلیل با کسانی سر 
جنگ داشت که تصور می کرد مانع پیشرفت او 
هستند. در همین حال، بدون فکر و تامل با هر 
زن و دختر غریبه ای وارد روابط خیابانی می شد 
به طوری که در یک مدت کوتاه چندین ازدواج 
موقت، اما ناموفق را تجربه کرد. از سوی دیگر 
نیز زمانی که سر حال بود مدام پرحرفی می کرد 
به گونه ای که دیگران از پرحرفی های او آزار می 
دیدند و گاهی نیز پرحرفی هایش در نهایت به 
توهین و فحاشی به من و دیگر اعضای خانواده 
منجر می شد. خالصه به بهانه ای او را نزد روان 
پزشک بردیم که با تشخیص اختالل شخصیت 
دو قطبی در مرکز روان پزشکی ابن سینا بستری 
شد و با مصرف دارو بیماری اش تحت کنترل قرار 
گرفت ولی وقتی او را به منزل آوردیم از مصرف 
داروها امتناع کرد و پرخاشگری هایش شدت 
گرفت به طوری که چند روز قبل در خیابان فردی 
را کتک زده بود و من با گرو گذاشتن سند منزلم 
او را آزاد کردم. اکنون نیز قصد دارد با دختری 
ازدواج کند که هیچ شناختی از او و خانواده اش 
نداریم از سوی دیگر چگونه می توانم آینده دختر 
دیگری را تباه کنم به همین دلیل شناسنامه اش 

را پنهان کردم تا مانع این ازدواج شوم و ...
ــت، بــه دســتــور ســرگــرد امارلو  ــر اس شــایــان ذک
)جانشین کالنتری شفا( جوان 30 ساله مورد 
مشاوره های کارشناسی قرار گرفت و در نهایت 
با صرف نظر از شکایت خودحاضر شد مراحل 
درمانی خود را با مراجعه به روان پزشک طی 

کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- پسر جوانی که با همدستی یک 
زن خیانتکار، پنج سال قبل شوهر وی را با 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، سپیده 
دم یک شنبه گذشته در زندان مرکزی مشهد 

به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، دقایق اولیه 
 ۲۲ 93، پسر  بــامــداد چهاردهم مهرسال 
ساله ای به طــور پنهانی و با کلیدی که در 
دســت داشــت وارد آپارتمان زنــی شد که از 
حدود یک سال قبل با وی آشنا شده بود. او 
در حالی که چاقویی را در دست می فشرد در 
گوشه آشپزخانه مخفی شد تا این که ساعتی 
بعد شوهر زن ۲۴ ساله به طــور ناگهانی از 
رختخواب بیرون پرید و به طــرف سرویس 
بهداشتی رفت، اما پسر ۲۲ ساله در یک لحظه 
با چاقو به سمت وی حمله ور شد و او را در حالی 
که فریادهای دلخراشش سکوت نیمه شب را 
شکسته بود غرق در خون کرد. زن خیانتکار 
نیز که متوجه ماجرا بود به کمک پسر جوان 
شتافت و با چاقویی که از آشپزخانه برداشته 
بود ضرباتی را از پشت سر بر پیکر خون آلود 

شوهرش وارد آورد.
دقایقی بعد و در حالی که دیگر شوهر ۲9 ساله 
زن خیانتکار نفس نمی کشید، گشت نیروی 
انتظامی با تماس همسایگان وارد بولوار شهید 
هنرور شد و زنگ آپارتمان را به صدا درآورد. 
زن ۲۴ ساله که سعی می کــرد خونسردی 

خود را حفظ کند، از پشت آیفون به مأموران 
گفت: مشکل خانوادگی بــود که رفــع شده 
اســت. در همین حال پسر ۲۲ ساله)قاتل( 
که مراقب اوضاع بود وقتی شک مأموران را 
دید از پشت آیفون خود را به جای شوهر آن زن 
معرفی کرد و به مأموران گفت: با زنم مشکل 
داشتم که دعوا کردیم، اما دیگر مشکل مان 

حل شده است.
این گزارش حاکی است: آن ها تا صبح کنار 
جسد ماندند و نقشه ای برای مخفی کردن 
جسد کشیدند. سپس تمام پرده های خون 
آلود را شستند و دیگر آثار جرم را هم از بین 
بردند. صبح روز بعد پسر ۲۲ ساله در بولوار 
شهید قرنی سفارش ساخت کیسه ای برزنتی 

را داد که بتواند جسد را داخل آن قرار دهد.
او به چادردوز گفت: کیسه ای زیپ دار برای 
آبگرمکن می خواهم. دو روز بعد، جسد داخل 
خودروی پراید زن خیانتکار قرار گرفت و آن 

ها به سمت روستای گونجک حرکت کردند 
و جسد را در بیابان انداختند. آنان خودروی 
مقتول را نیز در بولوار امامت رها کردند و با یک 
خودروی دربستی به سمت تهران رفتند و در 
منزل مادر زن ۲۴ ساله که از دوستی خیابانی 

آن ها اطالع داشت پنهان شدند.
بنابراین گــزارش، از سوی دیگر نیز خانواده 
»محمدابراهیم«  )جوان ۲9 ساله( که خبری از 
او نداشتند با مراجعه به پلیس آگاهی خواستار 
پیگیری موضوع شدند. وقتی کارآگاهان به 
همراه قاضی ویژه قتل عمد واحد آپارتمان را 
برای یافتن سرنخی از فرد گم شده بازرسی 
کردند، قطرات خون داخل سیفون فاضالب و 
پرده های شسته شده، توجه آنان را جلب کرد 

و احتمال وقوع جنایت قوت گرفت.
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی ساعاتی 

بعد و بــا صــدور 
دســــتــــوری از 
ســــوی قــاضــی 
ســــیــــدجــــواد 
حـــســـیـــنـــی بــه 
ــی همسر  ردزنـ
ــده  فـــرد گـــم ش
پرداختند و او را 
با پسر ۲۲ ساله 

ای در تهران دستگیر کردند. زن خیانتکار 
که دیگر همه راه های فرار را بسته می دید به 
قتل شوهرش اعتراف کرد و 
این گونه کارآگاهان در کنار 
مقام قضایی به جست وجو 
پرداختند و جسد جوان ۲9 
ساله را پس از شش ساعت 
های  تپه  کنار  در  تجسس 
ــک پــیــدا  ــج ــون ــای گ ــتـ روسـ
کردند که با ۲0 ضربه چاقو 

به قتل رسیده بود. 
بـــه گـــــزارش اخــتــصــاصــی 
۲۲ساله  خــراســان، متهم 
این پرونده جنایی وقتی در 
محل ارتکاب جنایت، مقابل 
دوربین قوه قضاییه قرارگرفت، دربــاره این 
ماجرای وحشتناک گفت: پس از آن که با »هـ« 
در یک شرکت فروش لوازم آرایشی و بهداشتی 
آشنا شدم، روابط صمیمانه ای بین ما به وجود 
آمد و من برای آن که بتوانم راحت تر به منزل 
)هـ( رفت و آمد کنم طرح دوستی با شوهرش 
را ریختم و بدین ترتیب با جلب اعتماد شوهر 
او با یکدیگر در یک مغازه فروش لوازم آرایشی 
شریک شدیم. در این میان »هـ« که با همسرش 
اختالف داشت سعی کرد از او طالق بگیرد 
ولی »م« او را طالق نمی داد تا این که پنج ماه 
قبل »هـ« کلید منزل خودشان را به من داد تا 
بتوانم راحت تر به آن جا رفت و آمد کنم. من 
حتی برای همسر »هـ« در کافه ای جشن تولد 
گرفتم ولی درباره عالقه خودم به همسرش 

چیزی به او نگفتم چون باهم دوست بودیم!!
وی همچنین مدعی شد: در این حال خانواده 
»هـــ« نیز از عالقه من به او آگــاه بودند و می 

دانستند که من با دخترشان ارتباط دارم البته 
سال گذشته خانواده خودم را نیز در جریان 
این موضوع گذاشتم و آن ها با »هـ« صحبت 
کردند. اگرچه خانواده ام مخالفت کردند، 
اما من آن ها را متقاعد کردم که باید با »هـ« 

ازدواج کنم.
مدتی بعد به فکر کشتن همسر او افتادم و شب 
حادثه نیز درحالی که استرس داشتم چاقویی 
را داخل کوله پشتی ام گذاشتم و در نیمه شب 
به منزل »هـ« رفتم. با کلید یدکی در را باز کردم 
و کنار آشپزخانه روی صندلی در تاریکی شب 

نشستم . 
شاید اگر او تنها تا ۲0دقیقه دیگر بیدار نمی 
شد من از قتل منصرف می شدم ولی او یک 
لحظه از خواب پرید و داخل آشپزخانه آمد. من 
هم در همان تاریکی به سمت او حمله ور شدم و 
ضرباتی را بر پیکرش وارد کردم، او گیج خواب 
بود و در آن هنگام غافلگیر شده بود. در حال 
درگیری او به خاطر این که قوی تر از من بود 
مرا روی مبل انداخت، ولی در همین حال نیز 
من ضرباتی را بر بدن او با چاقو فرود می آوردم 
که »هـ« نیز از پشت سر و با چاقو به او حمله کرد 

و چند ضربه به او زد.
همسایه ها که متوجه سروصدا شده بودند 
با پلیس ۱۱0 تماس گرفتند و »هـ« از پشت 
آیفون به ماموران گفت: مشکل خانوادگی 
داشتیم که حل شد اما ماموران باور نکردند و 
به او گفتند به همسرت بگو صحبت کند! من به 
جای همسر »هـ« از پشت آیفون صحبت کردم و 
گفتم موضوع خاصی نبود! که آن ها هم رفتند. 
پس از قتل هم همه خون ها را از روی جسد ، 
پرده و فرش ها شستیم و بعد هم جسد را داخل 
کیسه برزنتی گذاشتیم و با خودرو به روستای 
گونجک بردیم و کنار تخته سنگی رها کردیم. 
سپس باهم به تهران رفتیم و در خانه مادر »هـ« 

بودیم که کارآگاهان ما را دستگیر کردند.
»هـ« زن خیانتکار نیز با تایید اظهارات متهم 
مذکور گفت: وقتی من ضرباتی را با چاقو به 
همسرم وارد می کردم او حیرت زده، مرا نگاه 
می کرد و می گفت: دیگر نزن! دارم می میرم!! 
ــال نیز پــایــش روی خــون هــای  در همین ح
 ریخته شـــده، ســر خـــورد و بــه زمــیــن افــتــاد.

این زن ادامه داد: پس از آن که جسد را در جاده 
خاکی روستای گونجک رها کردیم، مبالغی 
پول   از حساب بانکی همسرم برداشتیم و با 
رهاکردن خودروی من در بولوار امامت مشهد 

به طرف تهران رفتیم.
 البته من از همسرم خواسته بودم که مرا طالق 
بدهد، اما او مرا دوست داشت ونمی خواست 

این اتفاق بیفتد.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است: 
ــرای عمومی و  با تکمیل تحقیقات در دادس
انقالب مشهد، این پرونده جنایی با صدور 
کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و دو متهم پرونده 
درحالی مورد محاکمه قرار گرفتند که فقط 
یک هوسرانی خیابانی در پوشش یک عشق 
پوشالی، ماجرای هولناک قتل جوانی بی گناه 
را رقم زد و این گونه نیش مار هوس از آستین 

زنی خیانت پیشه بیرون آمد.
بنابراین گـــزارش، در پی اعترافات صریح 
متهمان به قتل »محمد ابراهیم- الف«، قضات 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی نیز با توجه 
به محتویات پرونده، اقاریر متهمان، نظریه 
پزشکی قانونی و دیگر اسناد و مدارک محکمه 
پسند، رای به قصاص نفس »امید- د« دادند و 
همسر مقتول را نیز به تحمل زندان طوالنی 
مدت محکوم کردند اما این رای مورد اعتراض 
وکــالی متهمان قــرار گرفت و بــرای بررسی 
دقیق تر به شعبه ۴7 دیوان عالی کشور ارجاع 
شد. در عین حال قضات دیوان عالی با مطالعه 
دقیق پرونده، رای صادرشده از دادگاه کیفری 
را مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص 
دادند و این گونه با قطعیت یافتن رای قصاص 
نفس، پرونده این جنایت وحشتناک به اجرای 
ــرای عمومی و انقالب مشهد  احکام دادسـ

ارسال شد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی  است: با 
پایان یافتن مراحل دادرســی و فراهم شدن 
مقدمات اجرای حکم، عامل جنایت در گرداب 
خیانت، سپیده دم یک شنبه گذشته در زندان 
مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و به مجازات 
رسید و بدین گونه »هوس های شیطانی« مرگ 

دیگری در گرداب خیانت را رقم زد.

برف و یخ بندان  روز خونینی در کرمان 
رقم زد

واژگونی اتوبوس مشهد-
بندرعباس با ۷ کشته و ۳۱ زخمی

۱0 کشته و 33زخمی در محور های 
استان کرمان

توکلی - سه حادثه واژگونی اتوبوس،خودروی 
ســــواری وآمــبــوالنــس درمـــحـــورهـــای اصلی 

کرمان۱0کشته و 33 زخمی به جا گذاشت.
مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانــــس  رئــیــس 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مــرکــزحــوادث 
ــی یــک دستگاه اتوبوس  ــون گــفــت:درپــی واژگ
اسكانیادرمحورکرمان-بندرعباس)باغین-
بردسیر(بالفاصله گروه های امدادی به همراه 

ماموران پلیس راه درمحل حادثه حاضر شدند.
ــدادی بی درنگ  دکترصابری افزود:عوامل ام
باشش دستگاه آمبوالنس ویک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس3۱زخمی این حادثه رابــه  اورژانــس 
و  سیدالشهدا  شهیدباهنر،  بیمارستان های 
کردند.  منتقل  شهرکرمان  فاطمة الزهرای 
وی بیان کرد:جان باختگان این حادثه شامل 
ــای سنی۱۸تا۶0  ــ ــرد دررده ه پنج زن و دو م
ســال قــراردارنــدوحــال دو نفرازمصدومان این 
حادثه وخیم گـــزارش شــده اســـت.  به گــزارش 
خبرنگارما،سرپرست پلیس راه شمال استان 
کرمان هم گفت: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا 
که در حال برگشت ازمشهد به سمت بندرعباس 
بود، درکیلومتر۴۵محورکرمان-بردسیرساعت 
۲:۴3  بامداد روزگذشته)چهارشنبه(واژگون 
شدکه براثراین حادثه هفت تن از سرنشینان آن  به 
علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند. 

سرهنگ نصیری با اشاره به سرمای شدید هوا ، یخ 
بندان ولغزندگی  بیشتر  معابر، خاطرنشان کرد: 
بر اساس اعالم کارشناسان پلیس راه، تخطی 
راننده  از سرعت مطمئنه مهم ترین دلیل بروز این 
حادثه بوده است.  براساس این گزارش ،سرپرست 
پلیس راه شمال استان کرمان  از واژگونی  مرگبار 
یک دستگاه ســواری سانتافه خبر داد و اظهار 
کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی۱۱0 
مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور"راور- 
کوهبنان" ماموران پلیس راه راور به محل اعزام 
شدند. سرهنگ" علی اکبری نصیری"  افزود: در 
بررسی صحنه تصادف مشخص شد، یک دستگاه 
ــواری سانتافه هنگام تــردد در مسیر"راور- س
کوهبنان" از مسیر منحرف و واژگون شده است که 
بر اثر آن راننده ۲۸ ساله و سرنشین 3۲ساله جان 
خود را از دست دادند و سرنشین دیگر که مردی 
۵۲ ساله بوده به شدت مجروح و به بیمارستان  
منتقل می شود اما در مسیر بیمارستان جان خود 
را از دست می دهد.  وی  یخ بندان شدید این محور 
و تخطی  راننده از   سرعت مطمئنه را علت این 
حادثه بیان کرد.همچنین یک دستگاه آمبوالنس 
حامل بیمار در محور بم – کرمان براثر لغزندگی 
جاده واژگون شد .  رئیس اورژانس بم  اظهار کرد : 
این آمبوالنس متعلق به اورژانس جیرفت و حامل 
بیمار ناشی از سوختگی بود که به دلیل لغزندگی 
از جاده منحرف و واژگون شد. شیخ رابری افزود: 
دو کارشناس  مصدوم  اورژانــس به همراه بیمار 

برای درمان به کرمان منتقل  شدند.

استان کرمان از حالت اضطرار خارج شد
 بازگشایی راه های روستایی 

مسدود شده  در کرمان 

را ه های  روستایی مسدود شده  در کرمان در پی 
سیالب های اخیر  بازگشایی شد .

مدیرکل مدیریت دفتر  بحران  استانداری  کرمان 
گفت : پس از پنج روز  بارندگی با اقدامات انجام 
گرفته ، استان کرمان  از حالت اضطرار خارج 
ــزود: از ۴0۲ روستا، تنها ۱۶  شد. سعیدی اف
روستا باقی مانده که این روستاها  به علت این 
که در مناطق صعب العبور قرار دارنــد راه شان 
مسدود است و تا آخر وقت امروز)چهارشنبه( 
مسیرشان باز می شود. سعیدی افزود: دو روستا 
نیزدر قلعه گنج به دلیل حجم باالی روان آب ها در 
محاصره سیل قرار دارند که امدادرسانی  به آن ها 
با خودروهای آفرود و بالگرد انجام می شود.وی 
بیان کرد:۱00روستای دچار قطعی برق و ۶0 
روستای دچار قطعی آب هم مشکل شان برطرف  
وحل شده است. وی خاطرنشان کرد : براساس 
گزارش هفت فرمانداری استان  کرمان ، تاکنون 
۱۲9 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی 
شمال و جنوب،۴۸ میلیارد تومان به راه ها و ۴۵ 
میلیارد تومان خسارت به زیربناهای استان وارد 
شده است .وی اضافه  کرد:  هزار و ۶7۲ واحد 

روستایی نیز نیاز به بازسازی وتعمیر  دارند.

استاندار سیستان و بلوچستان خبرداد :

راه ۵00 روستا از890 روستای محاصره شده در سیل بازگشایی شد 
حدود یک هفته از آغاز بارش های زمستانی در 
جنوب شرق ایران می گذرد؛ بارانی که سیل 
را در زمین های خشکیده سرزمین خورشید 
جاری کرد هرچند که راه ارتباطی ۸90 روستا 
را هم بست. اگرچه در روزهــای نخست کار 
امدادرسانی به دلیل شرایط نامساعد جوی و 
شدت بارش ها به سختی انجام می شد، اما از 
دو روز پیش که باران فروکش کرد، نهادهای 
امــدادرســان نیز میدان دار شده اند؛ سپاه، 
ــش، هــالل احمر و دستگاه های  بسیج، ارت
اجرایی هر یک گوشه ای از کار را گرفته اند تا 

مرهمی بر غم نداشته هایشان شود.
در روزهــای اخیر هم قایق ها و هم چرخبال 
های امدادی به کمک سیل زدگان آمده اند و 
در روستاهایی که ارتباط زمینی آن ها برقرار 
شده امداد رسانی به وسیله خودروهای سبک 

و سنگین با سرعت ادامه دارد.
استاندار  موهبتی  احمدعلی  کــه  ــور  ط آن 
سیستان و بلوچستان به ایرنا گفت: بر اساس 

برآوردهای اولیه، سیالب اخیر تاکنون هزار و 
۱00 میلیارد تومان به بخش های مختلف این 

استان خسارت زده است.
به گفته وی، سیل راه ارتباطی ۸90 روستای 
این استان را به طور کامل قطع کرده بود که 
اکنون با تالش نیروهای امــدادی راه ۵00 

روستا بــاز شــده اســت. همچنین از مجموع 
۸77 روستای سیستان و بلوچستان که دچار 
قطعی بــرق شــده بودند تاکنون بــرق ۸۱۲ 

روستا وصل شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان از برقراری 
شبکه آب در 93 روستای سیل زده استان خبر 
داد و افزود: در سیالب اخیر آب ۲۴۵ روستا 
قطع شده بود که با تالش تیم های شرکت آب و 
فاضالب شبکه آب 93روستا مجدد  وصل شد.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، حیدر 
ــداری سازمان راهــداری  مطاعی معاون راه
ــاره وضعیت  ــاد ه ای  هم درب و حمل و نقل ج
راه هــای سیستان و بلوچستان گفت: بخش 
زیادی از جاده های اصلی، فرعی و روستایی 
تا کنون بازگشایی شده اند، اما در برخی از 

جاده های اصلی تا زمانی که سیالب فروکش 
نکند، نمی توان عملیات بازگشایی را انجام 
داد. او افزود: شهر های ایرانشهر، قصرقند و 
چابهار، بیشترین حجم سیالب را داشته اند 
و به تبع آن راه های مواصالتی در این شهر ها 
بیشتر آسیب دیده است به گونه ای که برای 
بازگشایی 300 راه روستایی به دلیل این 
که کل مسیر زیر آب رفته، اکنون نمی توان 

عملیات راه سازی انجام داد. 
او بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد در عرض 
دو یا سه ساعت، معادل دو سال در جنوب 
سیستان و بلوچستان بــاران بارید که ۲۵0 
میلی متر بارندگی ثبت شد، این در حالی 
است که پس از هشدار سازمان هواشناسی، 
بالفاصله امدادرسانی آغاز شد و آماده باش 
کامل وجود داشت. مطاعی گفت: منطقه سیل 
زده دشت است و رودخانه های سیالبی وجود 
ندارد تا بتوان آب های سطحی را جمع آوری 
کرد، ناگزیر برای فروکش کردن سیالب باید 
منتظر ماند اما بسیاری از جاده های روستایی 
تخریب شده، با اقدامات موقتی بازگشایی 

شد.
دفتر  مدیرکل  ارجمندی  عباسعلی  ــروز  دی
ــداری سیستان و  ــان ــت ــران اس ــح مــدیــریــت ب
بلوچستان  نیز به ایرنا گفت که با فروکش 
کردن آب و تالش راهداران تمامی محورهای 
اصلی و فرعی این استان باز شده و تردد در آن 

ها به صورت عادی در جریان است.

رابطه شوم خیابانی به طناب دار گره خورد 

عامل جنایت  در گرداب خیانت هنگام بازسازی صحنه قتل 

در حضور قاضی سید جواد حسینی )قاضی ویژه قتل در زمان حادثه(

   متهمان  پرونده  در جلسه بازپرسی

مقتول

رقصمرگدرگردابخیانت
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شاخص

پروانه های بهره برداری 
صنعتی در وضع هشدار 

ــاه امــســال از پــروانــه های  ــای هشت م ــاره آم
بهره برداری صادر شده صنعتی نشان می دهد 
که تعداد پروانه های صادرشده نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش اندکی دارد. با این 
حال، سرمایه این مجوزها با افت شدید بیش از 
36 درصد مواجه شده است. این در حالی است 
که متوسط هفت ماهه شاخص قیمت ها در سال 
98 نسبت به سال 97، بیش از 44 درصد رشد 
کرده و طبیعتًا برای آن که ارزش واقعی سرمایه 
ــرداری حفظ شــود، باید به  پروانه های بهره ب
 میزان یادشده )44 درصد(، سرمایه این پروانه ها   
رشد می کرد! این گزارش همچنین حاکی از 
آن است که اشتغال مجوزهای صادر شده افت 

11.2 درصدی داشته است.
)آمار: وزارت صمت(

بازار خبر

گزارش خبری

بازده ۱3 درصدی بورس در هفته 
چهارم دی ماه

خراسان- شاخص بــورس، دیــروز با رشد 3532 
واحد به رکورد بی سابقه 399 هزار و 445 واحد 
رسید. بدین ترتیب بازار سرمایه در هفته چهارم دی 
ماه، بازده 12.8 درصد را ثبت کرد و از سوی دیگر 
در لبه ورود به کانال تاریخی 400 هزار واحد قرار 
گرفت. دیروز نمادهای مخابرات، بانک ملت، ملی، 
مس ایران، پتروشیمی نوری و ایران خودرو در تقویت 
شاخص بورس اثرگذار بودند و نمادهای پاالیش نفت 
بندرعباس و فوالد مبارکه بیشترین اثر کاهشی در 

شاخص بورس را داشتند.

کسب و کار در 5 حوزه تسهیل شد

مهر- هیئت مقررات زدایی در مصوبات تازه خود 
فرایند صــدور مجوز بــرای راه انــدازی واحدهای 
گلخانه، دام و طیور و آبزیان و فرایند صادرات گیاهان 

دارویی را تسهیل کرد.

ثبات نسبی قیمت میوه و سبزی

مهر- رئیس اتحادیه بارفروشان از ثبات نسبی 
قیمت انواع صیفی و میوه های پرمصرف در میدان 
مرکزی میوه و تره بار خبر داد. به گفته وی هم اینک 
انار از 5000 تا 9000، انار دماوندی از 7000 تا 
11000 ، سیب لبنانی زرد از 3500 تا 8000، 
سیب لبنانی قرمز از 3500 تا 7500 ، خیار رسمی 
از 4000 تا 6500، خیار گلخانه ای از 2500 تا 
5000، انگور شاهرودی از 3500 تا 6500، کیوی 
از 4500 تا 10000، موز 11000 تا 13000، 
لیمو شیرین از 3000 تا 5500، پرتقال شمال از 
2000 تا 5000 و پرتقال رسمی جنوب از 4000 

تا 6000 تومان عرضه می شود.

کسر عدد از سهمیه بنزین، در چه 
صورت واقعی نیست؟

تسنیم-  کسر عدد از سهمیه بنزین در نمایشگر 
نازل های سوخت، به موجب سوخت گیری کمتر از 
یک مضرب 3.99لیتری، به معنای کسر واقعی از 
سهمیه بنزین نیست و در نوبت بعدی سوخت گیری، 
ــزان سهمیه بنزین  ــی ــده، در م ــرش ــس ــزان ک ــی م
نمایش داده شده، دوباره اضافه می شود )در واقع 
هیچ گاه به صورت واقعی کسر نشده بوده و فقط در 
نمایشگر بر اساس مضربی از 3.99 لیتر، سهمیه ها 
کسر و نشان داده می شود(. اما در صورتی که قبل از 
قراردادن نازل بر سر جای خود و قبل از آن که پیغام 
پرداخت با کیف پول و اتمام سوخت گیری مشاهده 
شود، کارت سوخت از دستگاه خارج شود  به صورت 
واقعی بین 2 تا 5 لیتر از سهمیه بنزین کسر می شود و 

دیگر باز نخواهد گشت.

ونزوئال با وجود تحریم ۴ برابر 
ایران نفت صادر می کند

مهر- ونزوئال در شرایط تحریم نفتی شبیه ایران و 
از طریق تهاتر فروش نفت با واردات کاال 800 هزار 
بشکه نفت صادر می کند. به اذعان کارشناسان، 
ایران نیز می تواند با اصالح قیمت گذاری نفت در 
بورس، صادرات نفت را به مقدار قابل قبولی برساند. 
به گزارش خراسان، گفته می شود صــادرات نفت 
ایران هم اکنون فاصله قابل توجهی با 800 هزار 

بشکه در روز دارد.

 دالیل کاهش ۱0 درصدی 
قیمت برنج 

ــا در بازار  حسین بردبار- قیمت برنج این روزه
نسبت به ماه گذشته مقداری کاهش نشان می دهد 
که به گفته محمد امامی امین، معاون اقتصادی 
استاندار تهران مقدار کاهش آن برای برنج خارجی و 
داخلی حدود 11 تا 12 درصد است؛ با این حال تقی 
جعفریان ، رئیس اتحادیه شالی کوبی داران استان 
مازندران کاهش قیمت برنج را ناشی از کاهش قیمت 
جهانی آن و واردات با ارز 4200 تومانی می داند 
و می گوید که برخی از دالالن مانع از تــداوم روند 
کاهشی آن می شوند.به گزارش خراسان، به تازگی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران 
گفته است که قیمت برنج ایرانی و خارجی نسبت به 
یک ماه گذشته 11 تا 12 درصد کاهش یافته است. 
محمد امامی امین در گفت و گو با ایرنا افزود: برنج 
هندی از 9 هزار و 800 تومان با 11 درصد کاهش 
به هشت هزار و 500، برنج تایلندی از هشت هزار و 
500 تومان به هشت هزار و 300، برنج های ایرانی، 
هاشمی با 12 درصد کاهش از 25 هزار  به 22 هزار 
تومان و برنج طارم اعال از 25 هزار به 21 هزار تومان 
کاهش یافته است.اما تقی جعفریان، رئیس اتحادیه 
شالی کوبی داران استان مازندران در گفت وگو با 
خبرنگار ما با بیان این که قیمت برنج در بازار جهانی 
پایین آمده است، می گوید: برنج خارجی با ارز دولتی 
4200 تومانی توسط دولت با قیمت شش تا هفت 
هزار تومان وارد می شود که همین امر موجب کاهش 

قیمت برنج در داخل شده است.
به گفته وی، امسال سالی خوب برای کشاورزی 
بــوده است و اکثر کــشــاورزان کشت کــرده اند و به 
همین دلیل تولید داخلی ما جواب می دهد البته 
ما نمی گوییم که برنج وارد نکنند چون قیمت برنج 
ایرانی با خارجی تفاوت زیادی دارد و عده ای توان 
خرید برنج ایرانی را ندارند.وی با بیان این که هزینه 
تولید باالست و برای کشاورز گاهی صرفه ندارد که 
داخل زمین کشت کند، در پاسخ به این که چرا قیمت 
برخی اقالم برنج ایرانی باالست، می افزاید: امسال 
برنجی را  که در برخی از فروشگاه ها کیلویی 23 تا 
27 هزارتومان می فروشند در استان مازندران 18 
هزار تومان است و گرانی در برخی از فروشگاه ها به 
تولیدکننده ربطی ندارد.وی همچنین در پاسخ به 
این که برخی از دالالن، برنج ایرانی را با ناخالصی 
می فروشند، می گوید: اگر برنجی ناخالصی دارد باید 
متولیان امر برخورد کنند، ما متولی برخورد با دالالن 
نیستیم. ما کارخانه دار هستیم و بارها اعالم کرده 
ایم که کشاورز جنسش را سالم به کارخانه می دهد 
و کارخانه نیز برنج را سالم به بازار عرضه می کند اما 
دالل است که آن را مخلوط می کند، کارخانه دار 

نمی آید نام کارخانه خود را خراب کند.

بنزین صادراتی، لیتری 6900 تومان 

طبق آخرین ارزش گذاری کاالهای صادراتی، بنزین 
با هر لیتر حدود 6891 تومان صادر می شود که در 
مقایسه با دو سال گذشته از نظر ارزش دالری کاهش 
دارد.به گزارش ایسنا، آخرین اطالعات درخصوص 
ارزش گذاری کاالهای صادراتی طی امسال نشان 
می دهد که برای صادرات »بنزین معمولی« هر تن 
584 دالر در نظر گرفته شده است.در این شرایط 
اگر مبنای تبدیل به ریال این کاال را ارز نیمایی در 
نظر بگیریم که هم اکنون به حدود 11 هزار و 800 
تومان می رسد در نهایت هر تن بنزین معمولی ارزشی 
حدود شش میلیون و 891 هزار و 200 تومان دارد؛ 
از این رو هر لیتر بنزین معمولی برای صادرات حدود 
6891 تومان قیمت می خورد. با توجه به قیمت 
1500 تومانی که اکنون برای بنزین سهمیه ای 
تعریف شده است، اختالف قیمت صادراتی و فروش 

داخلی به 5391 تومان می رسد. 

وزیر صمت: با افزایش تولید 
خودرو قیمت پایین می آید 

هادی محمدی  -رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران 
در خصوص وضعیت قیمت خودرو گفت : از بهمن ماه 
سال گذشته تا امروز خودروسازها افزایش قیمتی 
از طرف کارخانه نداشته اند و نوسانات بازار بوده که 
بیشتر از برخی اتفاقات نشئت گرفته که با افزایش 
تولید این مشکل برطرف می شود. وی ادامه داد: 
خودروسازها بحث تولید داخل را جدی گرفتند و 
برنامه های متنوعی اجرا کردند. بخشی از قطعاتی را 
که از خارج می آوردند در داخل تولید کردند که قیمت 
تمام شده را پایین تر می آورد و یکی دیگر هم کمک 
محدودی بود که ازطریق  نظام بانکی انجام شده و در 
جای خود موثر بوده است.وزیر صمت  تصریح کرد: ما 
نه فقط برای امسال بلکه برای تولیدات خودرو تا سال 
آینده هم خواسته ایم که افزایش تولید را شاهد باشیم 
و حتما عید و آخر سال نیز یکی از دوره هایی است که 
تقاضا بیشتر می شود و برای آن هم برنامه ریزی هایی 
را داریم. برنامه ما برای رونق تولید صرفا یک برنامه 
یک ساله نیست بلکه ما نهضت ساخت داخل را تا 

سال1400 دنبال می کنیم.

کسب  محیط  بهبود  و  پایش  مطالعات  رئیس 
ــزارش دربــاره  و کار وزارت اقتصاد نخستین گ
ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر 
کرد. مجوزهایی که به نظر می رسد با توجه به 
روند طوالنی و پیچیده راه اندازی کسب و کارها 
درکشور ارزش پیدا کرده اند. وی همچنین نمونه 
ای از اقدامات انجام شده برای اصالح فرایند 
دریافت سوء پیشینه توسط متقاضیان راه اندازی 
کسب و کار را تشریح کرد. فیروزی با اشــاره به 
الگوی کشور آذربایجان در تسهیل مجوزها، بر 
لزوم تغییر رویکردهای فضای کسب و کار کشور 

به این سو تاکید کرد.
بنا بر گزارش اقتصادنیوز،  فیروزی که در نشست 
اتاق بازرگانی سخن می گفت، اظهار کرد: هم 
اینک مجوز نانوایی ها 800 میلیون تومان، کافه 
رستوران و آشپزخانه سیار 650 میلیون تومان، 
دفترخانه اسناد رسمی سه میلیارد و 500 میلیون 
تومان، موسسه حقوقی داوری 145 میلیون 
ــت 185 میلیون  تومان، مجوز پیشخوان دول
تومان، مجوز داروخانه یک میلیارد و 900 میلیون 
تومان، مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی 120 
میلیون تومان و مجوز قهوه خانه 95 میلیون تومان 

خرید و فروش می شود.
نکته جالب تر در سخنان رئیس مطالعات پایش 
کسب و کار، درآمد ماهانه ای است که در تبلیغات 
فروش برخی از این مجوزها ذکر می شود. گزارش 
ارائه شده توسط وی نشان می دهد که در تبلیغ 
مجوز کافه رســتــوران و آشپزخانه سیار درآمــد 

ماهانه 50 تا 60 میلیون تومان، در تبلیغ فروش 
نانوایی، درآمــد ماهانه 90 میلیون تومان، در 
تبلیغات واگذاری مجوز دفتر اسناد رسمی، درآمد 
ماهانه حداقل 100 میلیون تومان، در تبلیغ 
مجوز داروخانه درآمد روزانــه 7 میلیون تومان، 
درآمد بیمه ماهانه حداقل 9 میلیون تومان و برای 
داروخانه های غیرشبانه روزی با 26 روز کاری، 
سود خالص ماهانه حدود 182 میلیون تومان 
اعالم شده است.وی با بیان این که سرعت تولید 
مقررات از مکانیزم های خنثی سازی آن ها بسیار 
بیشتر است، آماری از کل تعداد مجوزها و مدارک 
الزم برای آن ها ارائه داد و گفت: برای 1582 
عنوان مجوز رسمی در کشور، 10 هزار و 598 
مدرک و استعالم الزم است. اگر فرض کنیم یک 
ایرانی بخواهد همه مجوزهای کشور را یک بار 
دریافت کند، باید 10 هزار و 598 مدرک تهیه کند 
یعنی به طور میانگین برای هر مجوز به حدود هفت 

مدرک نیاز است.

99 درصد متقاضیان راه اندازی کسب و کار 	 
گرفتار سوء پیشینه یک درصد 

فیروزی در ادامــه به اقداماتی در زمینه کاهش 
استعالم های صورت گرفته پرداخت که درد دل 
شاید بسیاری از مردم باشد. وی در این زمینه به 
دریافت گواهی سوء پیشینه اشاره کرد و افزود: 
متقاضیان شروع کسب وکار مجبور بودند که به 
پلیس + 10 مراجعه و روند طوالنی را برای دریافت 
این گواهی طی کنند. حال آن که بررسی ها نشان 
می دهد که کمتر از یک درصد از کسانی که برای 
دریافت این گواهی مراجعه کرده اند، به دلیل 
سوءپیشینه نتوانسته اند گواهی مربوط را دریافت 
کنند. به عبارت دیگر ما 99 درصــد از مــردم را 
به خاطر آن یک درصد، گرفتار فرایند عجیبی برای 
دریافت عدم سوءپیشینه کرده ایم. درحالی که این 

استعالم با توجه به مدارک، نزد حاکمیت موجود 
است که در این خصوص برخی از مشکالت را 

حل کرده ایم.

الگوی آذربایجان برای روان سازی مجوزهای 	 
کسب و کار

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، از الگوی 
آذربایجان بــرای تغییر رویکرد حاکمیت برای 
ــار اشـــاره کــرد. فیروزی  مجوزهای کسب و ک
با بیان این که تغییر پــارادایــم در مجوزها یکی 
از راهکارهایی است که باید به دنبال آن بود، 
افــزود: در جمهوری آذربایجان قانونی را برای 
مجوزهایشان ایجاد و مجوزها را به سه دسته تقسیم 
کرده اند. مجوزهای اعالنی، مجوزهایی است که 
متقاضی دریافت مجوز فقط به اعالم فعالیت اکتفا 
می کند و نیازی به دریافت مجوز و تحویل آن ندارد. 
مجوز دوم به نام اجاره نامه ها و اعطای موافقت 
خاموش بوده که حاکمیت 15 روز مهلت دارد این 
دسته از مجوزها را صادر کند. در صورت تعلل در 
صدور مجوز، آن مجوز صادرشده تلقی می شود. 
سومین مجوز در حوزه های امنیت، بهداشت، 
ذخایر طبیعی و محیط زیست است که حاکمیت 
می تواند بر صدور آن تمرکز بیشتری داشته باشد 
و زمان هم برای صدور آن مطرح نیست. اما تعداد 
مجوزهایی که در الیه سوم قرار دارند، تقریبا 10 
درصد است. همچنین انتقال از آن دو دسته اول 
و دوم به دسته سوم کار بسیار سختی است. ما نیز 

باید به این سمت پیش  برویم.

هیئت مدیره سازمان بورس، آغاز به کار واحد 
»دیــده بان سالمت بــازار سرمایه« را تصویب 
کــرد. به گــزارش پایگاه خبری بــازار سرمایه 
ایــران، هیئت مدیره سازمان بــورس، آغاز به 
کار واحد »دیده بان سالمت بازار سرمایه« را 
در تاریخ 13 آبان 98 تصویب کرده است. بر 
این اساس، اداره ای تحت این عنوان، مسئول 
دریافت گزارش هایی مبتنی بر تخلف در بازار 
سرمایه، شناسایی خأل های قانونی، پیگیری، 
بررسی و رفع آن هاست و در نهایت پس از 
دریافت صحت و سقم گــزارش به فــردی که 
تخلف را گزارش کرده و به آن، دیده بان گفته 
می شود، پاداش های نقدی اعطا خواهد شد. 
براساس اعالم این مجموعه، دیده بان به کسی 
اطالق می شود که اطالعات جمع آوری شده 
از فعالیت های غیرقانونی سازمان یا شرکت را 

گزارش می دهد.
به گــزارش خراسان، بدین ترتیب می توان 
ــازار سرمایه دارای  گفت که سوت زنی در ب
متولی و قانون خواهد شد. گفتنی است با 
رونق گرفتن بازار سرمایه، اهمیت جلوگیری 
و افشای فسادهای احتمالی در شرکت ها که 

منجر به ارائه اطالعات غلط و دستکاری در 
صورت های مالی شرکت ها می شود، اهمیت 
بیشتری پیدا کرده است. یکی از راهکارهایی 
که امروزه در دنیا با استفاده از آن، برای مبارزه 
با فساد در نظر گرفته می شود، استفاده از 
»سوت زنــان« فساد است. طبق قوانینی که 
ایــن زمینه در نظر می گیرند،  کشورها در 
عالوه بر مجازات متخلفان که در سیستم های 
افشاکنندگان  دارد،  وجــود  سنتی  قضایی 
فساد نیز تحت حمایت قانون قرار می گیرند 
و از منافع مالی ناشی از جلوگیری از فساد، به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم، منتفع می شوند.

پول زور برای مجوز کار! 
یک مقام وزارت اقتصاد از خرید و فروش مجوزهای  95 میلیونی  تا  3.5 میلیاردی برای داروخانه، نانوایی، دفتر اسناد، قهوه خانه و ... رونمایی  کرد

سوت زنی در بورس، قانونی شد 
 با تشکیل »دیده بان سالمت بازار سرمایه« سوت زنان فساد

 در بورس تشویق و حمایت می شوند 
مشاور پژوهشکده پولی بانک مرکزی، گفت: 
بانکداری  طــرح  در  مرکزی  بانک  ساختار 
جمهوری اسالمی نسبت به وضــع موجود 
یک انقالب است به طوری که از یک ساختار 
دولتی تصمیم گیری به یک هیئت عالی تمام 
وقت و مستقل و چند شورای تخصصی تبدیل 

می شود.
به گزارش فارس، حسن معتمدی در نشست 
بررسی طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
ــران در ســومــیــن کــنــفــرانــس حکمرانی  ــ ای
ــذاری عمومی، با بیان ایــن که  و سیاست گ
این طرح چارچوب های خوبی دارد اما باید 
برخی نقاط ضعف آن رفع شود، اظهارکرد: 
ساختار و قانون اگرچه کلی دیده شده است اما 
ساختار بدی نیست و مطالعه تطبیقی قوانین 
بانک های مرکزی در سایر کشورهای جهان 
نشان می دهد که موارد مناسب و خوبی در این 

بخش از طرح وجود دارد.
وی با بیان این که دو الیحه قانون بانکداری 
و قانون بانک مرکزی را در مجلس شروع به 
تدوین کردیم و نتایج آن را در اختیار آقای 
حسین زاده بحرینی قــرار دادیـــم، گفت: 
بانکداری  طــرح  در  مرکزی  بانک  ساختار 
جمهوری اسالمی نسبت به وضــع موجود 
یک انقالب است به طوری که از یک ساختار 
دولــتــی تصمیم گیری بــه یــک هیئت عالی 
تمام وقت و مستقل و چند شورای تخصصی 
تبدیل می شود و این کمک بزرگی به استقالل 
بانک مرکزی خواهد کرد.وی با بیان این که 
فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری در این 
ساختار بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: در 
این ساختار تقسیم کار مناسبی شده است و 
دیگر ساختار مانند شورای پول و اعتبار یک 

ساختار چند منظوره نیست.

دفاع مشاور پژوهشکده پولی بانک مرکزی از طرح بانکداری 

ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری تخصصی می شود 

 وزیر کار: آزمون وسع یارانه حمایتی 
هر 2 ماه یک بار برگزار می شود 

11.9 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند 

ــاره بسته  وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی درب
حمایت معیشتی خانوار و حقوق بازنشستگان 
توضیح داد: براساس برنامه ریزی درخصوص 
پرداخت بسته حمایت معیشتی خانوار، بررسی 
وضع مالی )آزمون وسع( هر دو ماه یک بار انجام 
می شود تا از بین جمعیت کل، 60  میلیون نفری 
که شرایط ضعیف تری نسبت به دیگران دارند، 

مشخص شوند.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
یکمین  و  چــهــل  در  شــریــعــتــمــداری  محمد 
آموزش  بازنشستگی  کانون های  گردهمایی 

و پــرورش استان های کشور گفت: آزمون 
وسع در میان چندین روش مطرح، 

عادالنه ترین شیوه بوده و براساس 
آن خــانــوارهــای ضعیف تر و در 
دهک های پایین درآمــدی برای 
بسته حمایت معیشتی مشخص 
ــون با  ــن شـــدنـــد.وی افــــزود: اک

احتساب  درصــد خطا در 
ــده،  ــام ش ــج ــون ان ــ آزم

ــه طــور قــطــع 60  ب
میلیون نفری که 

در ایــن طرح 

قرار گرفته و مشمول شده اند، نسبت به سایر 
افراد جامعه کم برخوردار بوده اند و این بدان 
معنا نیست که سایر افراد ثروتمند و برخوردارند، 
بلکه نشان دهنده این است که بخش زیادی 
از جمعیت کشور در سطوح متوسط به پایین 

درآمدی، قراردارند. 
به گفته شریعتمداری، این آزمون به شکل مداوم 
و هر دو مــاه یک بــار انجام می شود و برهمین 
اســاس هم چنان چه در ماه های بعد افــرادی 
شامل طرح شوند، باردیگر برای آن ها بسته 
حمایتی فعال خواهد شد. وزیر کار تصریح کرد: 
امروز 11 میلیون و 900 هزار خانوار ایرانی فاقد 
خودرو هستند و بخش اعظمی از جمعیت 
زمینی  و  خانه  هیچ  مالک  کشورمان 
نیستند؛ بنابراین چنان چه خانواری به 
هر شکل دارای خانه و ماشین شخصی 
است و درآمد او از موارد اعالم شده 
باالتر است، پس نسبت به بخش 
اعظم جامعه، برخوردار 
ــد  ــن ــرچ اســـــــت، ه
بسیار  وضــعــیــت 
ــی هــم  ــ ــ ــوب ــ ــ خ

نداشته باشد.

دستگیری قاچاقچی بزرگ سوخت پس از 9 سال فرار 
»ه.پ« با کارنامه قاچاق فراورده های نفتی معادل 50 فروند نفتکش راهی زندان شد 

»ه.پ« مدیرعامل وقت شرکت »پ.آ.ج« که به 
عنوان یکی از بزرگ ترین قاچاقچیان سوخت 
ــرار، دستگیر  معروف اســت، پس از 9 سال ف
ــزارش تسنیم، »ه.پ«  و بــازداشــت شد.به گ
مدیرعامل وقت شرکت »پ.آ.ج« در حالی به 
تازگی پس از 9 سال فرار دستگیر و بازداشت 
شده که شعبه دوم دادگــاه تجدیدنظر استان 
بوشهر در پرونده ای به اتهام قاچاق بیش از صد 
میلیون لیتر فراورده های نفتی یارانه ای معادل 
50 فروند کشتی نفتکش او را در مجموع به 
پرداخت هزار و 461 میلیارد و 154 میلیون 

و 119 هزار و 306 ریال محکوم کرده است.
در  قطعی  محکومیت  سابقه  دارای  وی 
زمینه قاچاق سوخت در دادگاه های بدوی 
و تجدیدنظر استان بوشهر است.  در همین 
زمینه، او در تاریخ هشتم مهر سال 91 در 

پرونده ای به اتهام قاچاق 2.2 میلیون لیتر 
فراورده های نفتی یارانه ای به جریمه نقدی، 
یک سال حبس و ابطال کارت بازرگانی به 

مدت 15 سال محکوم شده بود.
در پرونده مزبور، نامبرده فقط جریمه نقدی را 
پرداخت کرد و بعد از آن متواری شد و به همین 
علت حکم یک سال حبس وی اجرا نشد. وی که 
یکی از بزرگ ترین قاچاقچیان سوخت کشور 
محسوب می شود، 14 دی امسال دستگیر 

شد و هم اکنون در زندان بوشهر به سر می برد.
نکته جالب این است که حمید باقری درمنی 
معروف به سلطان قیر که دی ماه سال 97 به 
جرم افساد فی االرض از طریق تشکیل شبکه 
ــدام محکوم شد،  کالهبرداری و رشــاء به اع
شرکت »پ.آ.ج« را در سال 90 به مبلغ حدود 

40 میلیارد تومان خریداری کرده بود.

 رئیس سازمان مالیاتی: نیمی از اقتصاد معاف

 از مالیات است 
رئیس کــل ســازمــان امــور مالیاتی کشور، 
بخش های معاف از مالیات در اقتصاد ایران 

را معادل 50 درصد اقتصاد کشور ذکر کرد.
به گزارش ایبنا، امیدعلی پارسا به موضوع غیر 
هدفمند و باال بودن معافیت های مالیاتی در 
کشور اشــاره کرد و گفت: حدود 50 درصد 
اقتصاد کشور معاف از مالیات است که موجب 
ایجاد احساس تبعیض، پیچیدگی مالیات، 
بروز زمینه های فرار مالیاتی و شکل گیری 
اقتصاد زیرزمینی می شود.وی با اشاره به نحوه 
تامین مالی دولت و منابع مختلف درآمدی 

کشور، خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 35 
درصد از درآمدهای کشور از مالیات تامین 
می  شود و این در حالی است که در دنیا و به 
ویژه در کشورهای در حال توسعه این عدد 80 
تا 85 درصد است. رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور تصریح کــرد: اگر مانند همه 
کشورهای دنیا قرار است عادالنه ترین شکل 
مالیات در کشور را مستقر کنیم، راهش این 
است که نظام مالیاتی کشور دسترسی کامل 
به گردش های مالی کشور و اطالعات مربوط 

به امالک و دارایی ها داشته باشد.

اخبار
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اعتماد - علی مطهری دریادداشت  خود در این   •
روزنامه نوشت: به تازگی به بنده اطالع دادند که با 
استناد به بند 2 ماده 28 قانون انتخابات رد صالحیت 
شده ام. در این باره باید تاکید کنم که بنده قطعا به 
این حکم اعتراض خواهم کرد اما مسئله را پیگیری 
نمی کنم و همان طورکه پیشتر هم گفته ام، »اعتراض 
می کنم اما التماس نخواهم کرد«. به بیان دیگر فعال 
بنا دارم که منتظر بمانم تا نتیجه اعتراض مشخص 

شود و آن زمان براساس شرایط اقدام کنم.
آرمان ملی - زینب سلیمانی، دختر سردار سپهبد  •

شهید سلیمانی، در اولین پست اینستاگرامی اش بعد 
از شهادت پدر تصویری از دست حاج قاسم را منتشر 

کرده و نوشته است: »ما رأیت اال جمیال«.
ایران -حسین کروبی بــرای گذراندن سه ماه  •

حبس تعزیری به اوین مراجعه کرد. مطابق گزارشی 
که از قول وی در برخی رسانه ها منتشر شد، دوشنبه 
شب مأموران امنیتی برای اجرای حکم به خانه وی 
مراجعه کردند که کروبی از بازکردن در خودداری 
کرد و خطاب به آنان گفت که خود صبح سه شنبه برای 

اجرای حکم به زندان مراجعه می کند.
وطن امروز - اعالم فعال شدن مکانیسم ماشه  •

از سوی سه کشور اروپایی ظاهرا ناگهانی بود اما در 
واقع از مدتی قبل برنامه ریزی شده بود. آمریکایی ها 
احتماال این طور محاسبه کرده اند که بدون حاج 
قاسم، برنامه منطقه ای ایران، به عنوان اصلی ترین 
عامل متوازن کننده معادله راهــبــردی با غرب، 
به سرعت تضعیف خواهد شد و به این صورت، ایران 
مهم ترین ابزار خود برای پاسخ به آمریکا در مقابل 
راهبرد فشار حداکثری غرب را از دست خواهد داد. 
در واقع، آمریکا حس می کند اکنون زمان آن رسیده 
که در اعمال فشار علیه ایران ریسک کند، چرا که 
ظاهرا ایران یکی از تکیه گاه های مهم خود برای 

تحمل فشار را از دست داده است.
همشهری - به گفته فروشندگان، قیمت ساعت  •

در دو ســال اخیر بیش از پنج برابر رشــد کــرده و 
ساعتی که سال 96 می شد آن را با 70هزار تومان 
خرید، اکنون زیر 400هــزار تومان قیمت ندارد. 
ساعت های الکچری که بین 10تا 15درصد سهم 
بازار را تشکیل می دهند، ساعت هایی هستند که از 
طال یا جواهر یا هردو در ساخت آن ها استفاده شده 
و ویژگی آن ها قیمت بسیار باالی آن هاست. قیمت 
این ساعت ها از50 میلیون تومان شروع می شود و 

به 2تا 3میلیارد تومان هم می رسد.

ــور روز  ــه ــم رئـــیـــس ج
گذشته در جلسه هیئت 
دولــت  انــتــقــادهــای 
صــریــح و کــنــایــه هــای 
تندی را درباره گزارش 
ــت  ــی ــالح احــــــــراز ص
انتخابات  داوطــلــبــان 
مجلس خطاب به شورای نگهبان مطرح کرد و  
با بیان  این که »به مردم نگوییم که در برابر یک 
صندلی مجلس 17 نفر، 170 یا1700 نفر 
نامزد هستند ، ببینیم از چند جناح 1700 نفر 
نامزد هستند؟ 17 نفر از چند جناح، از یک 
 جناح؟ این که انتخابات نمی شود.«گفت:

  » با یک جناح نمی شود، کشور را اداره کرد«. 
سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی  مقابل  در 
کــه برخی جمالت حسن  شـــورای نگهبان 
ــاره به اظــهــارات وی بــود، روز  روحانی با اش
گذشته در توئیتی کنایه آمیز به روحانی گفت: 
»نمی دانستیم تایید نشدن بستگان به معنی 
حذف جناح های دیگر اســت«. درعین حال 
آیت ا... احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان 
ــده دربـــاره  ــرد کــه  نتایج اعـــالم ش تاکید ک
صالحیت داوطلبان »نهایی نیست« و همچنان 
امکان بازبینی و بازنگری در نظرات اولیه 

توسط اعضای شورای نگهبان وجود دارد.
ــزارش پــایــگــاه اطـــالع رســانــی ریاست  بــه گـ
جمهوری، حجت االسالم والمسلمین دکتر 
حسن روحانی که روز گذشته در جلسه هیئت 
دولت سخن می گفت، در بخشی از سخنان 
خود خطاب به دست انــدرکــاران انتخابات 
گفت: »همه آن هایی که در ایــن انتخابات 
نقش دارید از شما خواهش می کنم، آن جایی 
که روشن است تا صالحیت فردی رد شود، آن 
را رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است 
یا احتماالت ضعیف است، مردم را ناراحت 
نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی 
ــا1700 نفر نامزد  مجلس 17 نفر، 170 ی
نفر   1700 جناح  چند  از  ببینیم   ، هستند 
نامزد هستند؟ 17 نفر از چند جناح، از یک 

جناح؟ این که انتخابات نمی شود. مثل این که 
در مغازه ای از یک جنس، دو هزار عدد وجود 
داشته باشد«. رئیس جمهور در انتقادهای 
خود از فرد یا نهاد خاصی نام نبرد اما به نظر 
می رسد اشاره او به  این که »به مردم نگوییم 
که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 
یا1700 نفر نامزد هستند« به جمله عباسعلی 
کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان است 
ــه گــزارشــی از نتیجه  که چندی قبل در ارائ
بررسی صالحیت ها گفته بود: »تا االن برای 
هر کرسی مجلس بیش از 17 نفر داریــم که 
رقابت کنند.« رئیس جمهور در ادامه اظهارات 
خود درباره این موضوع اضافه کرد: مردم تنوع 
می خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه 
ــزاب و گروه ها شرکت کنند، قطعا ضرر  اح
نمی کنید. با یک جناح نمی شود، کشور را 
اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام 
83 میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، 
باید تالش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. 
یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالی 
که شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف 

می کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.

واکنش توئیتری کدخدایی به روحانی	 

صریح  انتقادهای  ایــن 
روحانی با واکنش تقریبا 
تند کــدخــدایــی مواجه 
شد. به گزارش تابناک، 
ســخــنــگــوی شـــــورای 
نگهبان در توئیتر نوشت: 
»جنجال برای تایید افراد 
فاقد صالحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس 
جمهور در این پروژه ضدملی تاسف بار است. البته 
نمی دانستیم تایید نشدن بستگان به معنی حذف 
جناح های دیگر است.« به نظر می رسد جمله 
آخر کدخدایی به احراز نشدن صالحیت کامبیز 
مهدی زاده داماد روحانی اشاره دارد که از حوزه 

انتخابیه تبریز داوطلب انتخابات شده است.

پاسخ دفتر رئیس جمهور	 
در همین حال شب گذشته روابط عمومی دفتر 
رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات سخنگوی 
شورای نگهبان در جوابیه ای با بیان این که 
دعــوت رئیس جمهور زمینه ســازی با هدف 
وحدت و انسجام ملی برای برگزاری انتخاباتی 
با شکوه بوده است، افزود: متأسفانه سخنگوی 
شورای نگهبان در واکنشی کامال شتاب زده و 
نسنجیده که حکایت از سیاست و رویکرد وی 
راجع به انتخابات دارد و با شخصی کردن یک 
موضوع ملی، این دعوت رئیس جمهور را که 
زمینه سازی در راستای وحدت و انسجام ملی 
برای برگزاری انتخاباتی با شکوه بوده، ضد 
ملی خوانده و با به کار بردن ادبیات و کلماتی 
سخیف، درباره سخنان رئیس جمهور اعالم 
موضع کرده است. امیدواریم اظهارات این 
سخنگو صرفا بازگو کننده نظرات شخصی وی 
و نه نظر و دیدگاه رسمی نهاد مقدس شورای 

نگهبان باشد.

آیت ا... جنتی: نتایج اعالم شده درباره 	 
صالحیت  داوطلبان نهایی نیست

بـه گـزارش ایرنـا در این 
احمـد  ا...  آیـت  بـاره 
شـورای  دبیـر  جنتـی 
نگهبان در جلسه دیروز 
این شـورا با بیان این که 
شـنوا  گوشـی  بـا  »مـا 
شکایات و اعتراضات را 
رسـیدگی می کنیـم و البتـه تحـت فشـار فـرد یا 
جریانـی در رونـد بررسـی صالحیت هـا قـرار 
نمی گیریـم« گفـت: نتایـج اعـالم شـده دربـاره 
صالحیـت داوطلبـان نهایی نیسـت و همچنان 
امـکان بازبینـی و بازنگـری در نظـرات اولیـه 
توسط اعضای شورای نگهبان وجود دارد. وی 
تاکیـد کـرد: هیئـت هـای نظـارت بـر اسـاس 
مدارک و مسـتندات متقن از مراجـع قانونی به 

بررسی صالحیت داوطلبان اقدام کردند.

انتقاد های صریح روحانی و پاسخ شورای نگهبان 

خبر مرتبط
   

بیانیه شورای نگهبان درپاسخ به اظهارات رئیس جمهور 
شورای نگهبان با صدور بیانیه ای  به  سخنان صبح دیروز  رئیس جمهور درباره بررسی صالحیت ها، 
واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: در شرایطی که کشور بیش 
از گذشته نیاز به اتحاد و همدلی دارد، انتظار می رود مسئوالن کشور در بیان اظهارات و نظرات خویش 
سنجیده تر عمل کرده و از ایجاد تشنج خودداری  کنند تا فرصت سوء استفاده به دشمن داده نشود و 
آرامش بر فضای کشور حاکم شود. آن چه رئیس جمهور در سخنانی که به طور زنده نیز از رسانه ملی 
پخش می شد مطرح کرد، نشان از بی اطالعی ایشان راجع  به روند بررسی ها در هیئت های نظارت 
استانی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دارد و زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون 
تحقیق و بی محابا درباره افراد فاقد صالحیت سخن بگوید. دقت در نتایج بررسی های شورای نگهبان 
نشان می دهد این نهاد در بررسی صالحیت ها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است و در 
میان افراد تأیید یا رد شده از همه جناح ها حضور دارند. شورای نگهبان به عنوان داور ملی انتخابات 
و صیانت کننده حق الناس وظیفه خود می داند که در انطباق شرایط قانونی با داوطلبان انتخابات 
نهایت دقت را به عمل آورد و شکایت آنان را از مجرای قانونی مشخص شده بررسی کند. بی تردید این 
گونه برخوردها با نهاد شورای نگهبان نمی تواند تاثیری در اعالم نظرات این نهاد داشته باشد و چنان 

چه اعتراضی نیز مطرح است باید از مجرای قانونی خویش و نه از تریبون های عمومی دنبال شود.

دادگاه ایتالیایی درخواست خواهان های 
آمریکایی برای توقیف اموال بانک مرکزی 

ایران را در مرحله تجدید نظر هم رد کرد 

شکست 6 میلیارد 
دالری آمریکا از ایران

دادگـــاه ایتالیایی درخــواســت خــواهــان های 
آمریکایی در یک پرونده ضد ایرانی مبنی بر 
توقیف اموال و دارایی های بانک مرکزی ایران 
به ارزش 5.9 میلیارد دالر را در مرحله تجدید 
نظر رد کرد و به این ترتیب یک پیروزی حقوقی 
برای ایران در محاکم ایتالیا علیه نظام قضایی 
آمریکا رقم خورد. به گزارش مهر، بانک مرکزی 
کشورمان در خبری اعالم کرد: پس از آن که 
ورثه برخی از قربانیان حادثه 11 سپتامبر با 
تحریک دولــت آمریکا در سال 2011 موفق 
به دریافت رأی از دادگــاهــی در نیویورک به 
محکومیت دولــت جمهوری اسالمی ایــران و 
بانک مرکزی شدند، در تاریخ 24 ژانویه 2018 
)دی 96( دادخواستی را  با هدف  شناسایی 
و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال 
و دارایی بانک مرکزی به میزان پنج میلیارد و 
990 میلیون و  876 هزار 696 دالر آمریکا، 

نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند.
دادگاه ایتالیایـی در ابتـدا در تاریـخ 14 ژوئـن 
2018 )خـرداد 97( بـا صـدور قراری، دسـتور 
توقیـف امـوال بانـک مرکـزی بـه میـزان مبلـغ 
ایتالیـا را صـادر کـرد.  خواسـته در قلمـروی 
از  اسـتفاده  بـا  ایـران  مرکـزی  بانـک  سـپس 
خدمـات وکالی خبـره محلـی راجـع بـه تجدیـد 
نظرخواهـی از رأی مذکـور اقـدام و متعاقبـًا 
دادگاه تجدیدنظـر رم بـا صـدور رأیـی در تاریـخ 
10 اکتبـر 2018، )آبـان 97( ضمـن پذیـرش 
اعتـراض ایـن بانـک، از قـرار مذکـور رفـع اثـر 
کـرد. خواهان هـا مجـدد بـرای توقیـف امـوال 
ایـن بانـک، دادخواسـت جدیـدی بـه دادگاه 
ارائـه کردنـد، ولـی دادگاه رسـیدگی کننـده 
بـه دعـوی بـا صـدور رأی در تاریـخ 17 آوریـل 
2019، )اردیبهشـت 98( خواسته خواهان ها 
را رد کرد.بـر اسـاس ایـن گـزارش رأی دادگاه 
ایتالیایـی البتـه مـورد اعتـراض خواهان هـای 
این پرونـده آمریکایـی قـرار گرفت کـه در مرحله 
تجدیدنظـر نیـز دادگاه در تاریـخ جمعـه دهـم 
ژانویـه 2020 )20 دی 98(، بـدون ورود در 
ماهیـت دعـوا، اعتـراض خواهان هـا را مـورد 
پذیـرش قـرار نـداد و بـه ایـن ترتیـب موفقیـت 
دیگـری در ایـن پرونـده بـرای بانـک مرکـزی 

جمهـوری اسـالمی ایـران حاصـل شـد.

سرلشکر سالمی: پرونده جنگ بسته شد چون مردم ایستادند و نترسیدند 
برای ساختن کشور عجله داریم 
ــن که  ــداران بــا بیان ای ــاس فرمانده کــل سپاه پ
پرونده جنگ بسته شد چون مــردم ایستادند و 
نترسیدند،گفت: اکنون به سمت آرامش می رویم، 
دیگر هیچ کس نه در عالم نظریه و نه در عالم عمل 
فکری درباره جنگ با ما نمی کند. برای ساختن 

کشور عجله داریم. دیگر در هیچ عرصه ای نگران 
نیستیم زیرا از فراز اراده دشمنان عبور کرده ایم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، سرلشکر حسین 
سالمی که در کنگره ســرداران و 2121 شهید 
استان بوشهر سخن می گفت با گرامی داشت 

یاد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت:  به عنوان 
سرباز و خادم شما می گویم که با خیال راحت 
روزگــارتــان را سپری کنید. سالمی در بخش 
دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در حوادث 
اخیر آمریکا به دنبال این بود تا پاسخ شکست های 

سریالی و ناکامی های متوالی خود را در یک نقطه 
جبران کند و آن نقطه به شهادت رساندن روح 
مقاومت فرمانده شهید ما سردار سلیمانی بود که 
این کار به اندازه جبران همه شکست های شان 
بود .سالمی افزود: آمریکا خطای بزرگی در این 
زمینه مرتکب شد. آن ها فکر می کردند که ملت 
با تهدید عقب می نشیند و می خواستند با ارعاب 

جنگ به هدف های خود برسند.

توضیحات جدید ستاد کل درباره سانحه هواپیمای اوکراینی 
معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای 
مسلح برای نخستین بار توضیحات  جدیدی 
درباره موضوعات مرتبط با سانحه هواپیمای 
اوکراینی بیان کرد و به سواالت مطرح در این 
زمینه پاسخ داد. به گزارش سردار سرتیپ 
خلبان علی عبداللهی که در گفت و گوی ویژه 
خبری حضور یافته بود، با بیان این که این 
اتفاق حدود ساعت 6:15 صبح چهارشنبه 
)18 دی( رخ داده در حالی که فرمانده نیروی 
کشور  غرب  ماموریت  در  سپاه  هوافضای 
بود، افزود: بعد از یک ساعت یا 45 دقیقه 
به ایشان اطالع داده می شود که احتماال 
این اتفاق با اصابت موشک پدافندی افتاده 
است. او هم به سلسله مراتب خود اطالع 
می دهد. در سیستم نظامی نمی توان صرفا 
یک خبر را اعالم کرد بلکه باید بررسی شود.
وی ادامه داد: حدود ساعت 19:30 تا 20 
روز چهارشنبه به ستادکل نیروهای مسلح 
اطالع داده شد که این اتفاق محرز شده است 
ستادکل  توسط  بازرسی  تیم  بالفاصله  که 
تشکیل  مختلف  عناصر  از  مسلح  نیروهای 
شد، ساعت 20 جمع شدند و تا ساعت 22 
شب توجیه شدند و ساعت 22 شب چهارشنبه 
اعزام شدند.وی تاکید کرد: این تیم باید موارد 
بسیار زیادی را بررسی می کردند و با افراد 
مختلفی که دخیل بوده اند باید مصاحبه می 
کردند. حدود 37 ساعت طول کشید که به 
جمعه 20 دی ماه رسید. بعدازظهر جمعه 
گزارش های مختلف تجمیع و علت واقعه در 
حد قابل بررسی محرز شد و ستادکل نیروهای 
مسلح درخواست جلسه اضطراری شورای 
عالی امنیت ملی را ارائه داد. حدود ساعت 
10 شب این جلسه تشکیل شد و تا ساعت 12 
شب ادامه یافت که شنبه صبح نیز این گزارش 
اعالم شد.وی در پاسخ به سوالی درباره این 

که چرا آسمان کشور در آن ساعات بسته نشد، 
گفت: هموطنان به خاطر دارند در زمان جنگ 
هنگامی  که هواپیماها به سمت کشور حرکت 
می کردند، از صدا و سیما آژیر قرمز به صدا در 
می آمد و مردم به پناهگاه می رفتند. در آن 
شرایط سامانه های ما آتش به اختیار بودند، اما 
در شرایط آن شب، آتش به اختیار نبودند بلکه 
آتش محدود بودند. برای بستن فضای کشور 
باید اول هدف را ببینیم، اعالم وضعیت قرمز 

کنیم و بعد آسمان کشور را ببندیم.

 ماجرای موشک های کروز چه بود؟	 
معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای 
مسلح درباره ماجرای رویت موشک کروز در 
محدوده ایران نیز گفت: گزارشی از جانب 
مرکز کنترل و فرماندهی به مناطق ارسال 
می شود که موشک های کروز  به سمت کشور 
شلیک شده است ...البته پس از مدتی که 
مرکز وضعیت را از قرمز خارج می کند )و 
موضوع کروز منتفی می شود(، ارتباط سامانه 
)پدافندی با مرکز( دچار اختالل می شود و 
خروج از وضعیت قرمز را دریافت نمی کند، 
در چنین شرایطی اپراتور سامانه، هواپیما را 
یک هدف نزدیک شونده می بیند و متاسفانه 
به سمت آن شلیک می کند.وی در خصوص 
احتمال ایجاد اختالل الکترونیکی آمریکا در 
سامانه های مربوط به هواپیما یا پدافند، اظهار 
اقداماتی  چنین  آمریکایی ها  که  این  کرد: 
را انجام دهند، در منطقه سابقه دارد و این 
که توسط سیستم های الکترونیکی اهداف 
مجازی را در آسمان ایجاد کنند سابقه داشته 
است، اما بررسی های ما نشان می دهد در 
خصوص این حادثه با توجه به سامانه مربوط و 
هواپیما، مقداری سخت است که اعالم کنیم 
چنین اتفاقی افتاده است. تیم بررسی سایبری 

و جنگ الکترونیک هم تشکیل داده ایم تا این 
بررسی را انجام دهند.همچنین به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، رئیس 
جمهور نیز روز گذشته در جلسه هیئت دولت 
با بیان این که این اتفاق برای ما غیرمنتظره 
و فکر نمی کردیم چنین اشتباهی رخ  بود 
دهد، افزود: البته آن هایی که اشتباه کردند، 
همان  کسانی هستند که برای امنیت کشور 
تالش می کنند و در فضای امنیت کشور بودند. 
روحانی با بیان این که نیروهای مسلح همچون 
سپاه ، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی را نیاز 
داشتیم، داریم و خواهیم داشت، افزود: حاال 
ممکن است گاهی اشتباهی در این ها رخ 
دهد، در این باره هم اشتباه بسیار بزرگی 
رخ  داده است اما قدم جبرانی به این نیست، 
امنیت  و  کشور  امنیت  برای  که  نیرویی 
آسمان مان نیاز داریم تضعیف شود و تضعیف 

نادرست است.

 سردار حاجی زاده: اگر خبر رسانه ای 	 
مــی شــد سیستم پدافندی درحــالــی که 
احتمال تهاجم وجود داشت شوکه می شد

درهمین حال سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در دیدار با 
خانواده شهید فاطمه محمودی از مسافران 
پرواز 752 تهران-کیف با تاکید بر این که انتقام 
خون این عروج شدگان را از آمریکا خواهیم 
گرفت، اظهار کرد: اگر ما این خبر را رسانه ای 
می کردیم سیستم پدافندی ما شوکه می شدند 
درحالی که هر آن ممکن بود به کشور تهاجم 
شود بنابراین به خاطر امنیت کشور ناچار بودیم 
که بیان نکنیم. البته ما ادعا کرده بودیم که 
چنین اتفاقی رخ داده اما ستاد کل بررسی ها را 
آغاز کرد. اگر در همان لحظات اولیه اعالم می 

شد سیستم پدافندی کشور را فشل می کرد.

خبرآنالین خبرداد: محمود احمدی نژاد در  •
جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور 
یافت و به شایعات اخیر درباره تعلیق عضویتش در 
مجمع پایان داد. این درحالی است که طی روزهای 
گذشته شایعاتی مبنی بر تعلیق عضویت محمود 
احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

فضای مجازی منتشر شده بود.
تابناک نوشت: لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته  •

امور بین الملل دومای روسیه در دیدار سفیر جدید 
ایــران در مسکو، سپهبد شهید قاسم سلیمانی را 
»قهرمان ملی« و فرمانده شایسته نیروی قدس خواند 
و با بیان این که ترور او انزجار برانگیز ترین حادثه 
در دوران اخیر بود، افزود: این خبر باعث تالطم و 

ناراحتی شدید در وجود ما شد.
اعــتــمــادآنــالیــن نــوشــت : حسین مرعشی،  •

سخنگوی حزب کارگزاران از تایید صالحیت تنها 
5 عضو این حزب در کل کشور خبر داد. او با اعالم 
این که آمــار دقیق ثبت نام کنندگان این حزب در 
انتخابات مجلس یازدهم را نمی داند، درباره افرادی 
که از شورای مرکزی تایید شده اند گفت: خانم پروانه 
مافی نماینده فعلی مجلس و سید افضل موسوی از 
شورای مرکزی جزو تایید صالحیت شدگان هستند.

اعتمادآنالین نوشت: صالحی امیری رئیس  •
کمیته المپیک گفت: معتقدیم نباید مانع مهاجرت 
ورزشکاران شویم و باید شرایطی ایجاد کنیم که 
ورزشکاران چه در داخل و خارج احساس امنیت 
داشته باشند. وزیر ورزش هم در دیدار با توماس باخ 
گفت که هیچ ورزشکار مهاجری برای برگشت مشکل 
ندارد و هیچ قهرمان ممنوع الورود و خروج نداریم 
بلکه تمام اخبار منفی شانتاژ رسانه های معاند است. 

تابناک نوشت : نماینده  ولی فقیه در سپاه  •
گفت: آقــای هنرمند چــرا باید سفیر انگلستان 
این روباه پیر و مکار، کارگردان شما بشود؟ چرا 
مردم را نمی بینید؟ چرا عزت این نظام و قدرت 
انقالب را نمی بینید؟ چرا این که خواب را از چشم 
مستکبران گرفته ایم نمی بینید؟  سرتان را بلند 
کنید. ما شما را از خودمان می دانیم، ما شما را در 
درون خودمان تعریف می کنیم و برای شما دلمان 

می سوزد. ما غصه شما را می خوریم. 
تابناک نوشت: علی صوفی کنشگر سیاسی  •

از رد صالحیت های  انتقاد  اصالح طلب ضمن 
انجام شده توسط شــورای نگهبان گفت: برای 
رایزنی  نهاد  این  با  اصالح طلبان  تایید  گرفتن 

خواهند کرد. 



»کانه تاناکا« ژاپنی، 117 ساله شد 
و شمع جشن تولدش را در حضور 
نماینده ای از گینس فوت کرد تا 
گواهی »پیرترین فرد جهان« را 
دریافت کند. او در این مراسم که با حضور تعدادی 
از اعضای خانواده و دوستانش برگزار شد، در پاسخ 
به سوال یکی از حضار دربــاره راز داشتن عمر زیاد 
از نظر او به سه نکته اشــاره کــرد: »غــذای خوشمزه 
بخورید، مطالعه کنید و اتللو بازی کنید«. در حاشیه 
این جشن، یکی از اعضای خانواده اش درباره کانه و 
شیوه زندگی اش گفت: »او هر روز صبح ساعت 6 بیدار 
می شود، عاشق ریاضی و تفریح در طبیعت است. 
سال 1922 ازدواج کرده و 63 ساله بوده که شوهرش 
فوت کرده است. این پیرزن ژاپنی، چهار فرزند، پنج 
نوه و هشت  نتیجه دارد«. به همین بهانه و در پرونده 
ــروری بر توصیه های  ــروز زندگی سالم، بعد از م ام
پیرترین افراد جهان برای داشتن عمر زیاد، به نتایج 
جدیدترین تحقیقات پزشکان و روان شناس ها در این 

زمینه اشاره خواهیم کرد.
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 توصیه های پیرترین فرد جهان برای داشتن عمر زیاد در جشن تولد 117 سالگی اش بهانه ای شد 
تا از رازهای رسیدن به سن باال بگوییم
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چرا بعضی ها سراغ طالع بینی 
می روند؟ 

خواندنی هایی جذاب  و تصاویری 
دلهره آور از فوران یک 

آتشفشان در صفحات کاناپه
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تماشای گلف، مهربانی و خوردن غذاهای دلچسب! 
پیرترین انسان های جهان از دالیل این که عمر زیادی داشته اند، پرده برداشته اند

تقویت 4 نوع انعطاف پذیری 
برای افزایش 10 ساله عمر!

»جین مک«، یکی از بهترین برنامه نویس های بازی های 
رایانه ای در یکی از تدتاک هایش به نکاتی جالب برای 
ــاد بر اســاس نتایج یک ســری تحقیقات  داشتن عمر زی
بین المللی اشــاره می کند که در ادامــه، قسمت هایی از 
آن را خواهید خواند: »افرادی که به طور دایم، چهار نوع 
انعطاف پذیری را در خودشان تقویت می کنند که عبارت 
اند از روحی، جسمی، احساسی و اجتماعی، نسبت به بقیه 
انسان ها 10 سال بیشتر عمر می کنند بنابراین باید این 
حقیقت را پذیرفت که اگر شما به طور منظم به میزان سه به 
یک دست یابید یعنی اگر به طریقی بتوانید برای تجربه هر 
حس منفی، سه حس مثبت را در طول یک ساعت، یک روز 
یا یک هفته تجربه کنید)روحی(، اگر هیچ وقت برای بیش 
از یک ساعت به طور ساکن ننشینید)جسمی(، اگر هر روز 
با فردی که دوستش دارید)همسر، والدین و ... ( تماس 
گرفته و ابراز عالقه کنید)احساسی( و اگر حواس تان به 
تعیین اهداف کوچکی برای تقویت اراده تان در زمینه انجام 
فعالیت های روزمره باشد)اجتماعی(، شما 10 سال بیشتر 

از دیگران عمر خواهید کرد.«

 چه کارهایی چند سال به عمرمان اضافه 
یا از عمرمان کم می کند؟

رازهای روانی برای داشتن عمر طوالنی

ــاره تاثیر عوامل روان شناختی در  اجماع نظر کاملی درب
افزایش طول عمر افراد بین متخصصان وجود دارد. در این 
مطالب نگاهی به برخی پژوهش ها در این حوزه انداخته ایم.

  خوش بینی و امید به آینده
اگر بخواهیم تعریفی بسیار ساده از مفهوم خوش بینی در 
روان شناسی داشته باشیم می توانیم آن را به داشتن امید 
به تغییر در خود و محیط افراد تعبیر کنیم. در یکی از آخرین 
مطالعات در این زمینه که نتایج آن تابستان امسال منتشر شده 
است، محققان دانشگاه پزشکی بوستون دریافتند که احتمال 
زنده ماندن افراد خوش بین تا سنین باالی 85 سال بیش از 

افرادی است که با بدبینی به حوادث زندگی نگاه می کنند.
  نیکوکاری و کمک به دیگران

مطالعه محققان در دانشگاه بازل سال 2016 نشان می دهد 
که افراد نیکوکار طول عمر بیشتری دارند. اما چرا این گونه 
است؟ این محققان در پژوهش خود از احتمال تاثیر دو عامل 
در این زمینه سخن گفته اند. اول این که افراد نیکوکار معموال 
روابط اجتماعی خوبی با دیگران دارند و همین باعث می شود 
خودشان نیز حمایت عاطفی بیشتری از محیط اطراف 

دریافت کنند. موضوع دوم اما به تاثیر کمک کردن بر روحیه 
خود فرد است. مطالعات متعددی نشان می دهد که با کمک 
به دیگران، احساس شادی بیشتری می کنیم و اضطراب مان 
کاهش می یابد. کاهش اضطراب و افزایش شادمانی از 

عوامل موثر در افزایش طول عمر هستند.
 داشتن همسری شاد

در مطالعه جدیدی که نتایج آن بهار امسال منتشر شده، 
مشخص شده است افــزون بر افزایش طول عمر ازدواج، 
همسر شاد می تواند باعث افزایش طول عمر خود شما نیز 
 Psychological شود. این مطالعه که نتایج آن در نشریه
Science منتشر شده است، نشان می دهد جدای از وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی افراد، همین که آن ها از نعمت داشتن 
همسری شاد برخوردار باشند، طوالنی تر عمر خواهند کرد.

  روابط دوستانه عمیق
بنابر مطالعه ای که در استرالیا انجام شده است ،بیش از این 
که تعداد افرادی که با آن ها رابطه داریم اهمیت داشته باشد، 
کیفیت رابطه با اطرافیان مان در این زمینه اهمیت دارد. در این 
مطالعه افرادی که دوستانی معدود اما صمیمی داشتند، طول 
عمر بیشتری نسبت به افرادی داشتند که با افراد متعددی در 

ارتباط بودند اما خبری از صمیمیت در این روابط نبود.

توضیح: این اینفوگرافی بر مبنای تحقیقات متعددی تهیه شده است. برخی یافته ها توسط 
شواهد معدودی تایید شده اند و درباره آن ها بیشتر می توانیم از احتمال تاثیرشان صحبت کنیم. 
این گروه را در جدول با رنگ خردلی مشاهده می کنید. گروه دوم اما یافته هایی هستند که 
شواهد بیشتری دارند اما هنوز قوت شواهد آن قدر تاییدکننده نیست که با قطعیت بتوان درباره 

آن ها صحبت کرد. این گروه با رنگ نارنجی مشخص شده اند. گروه سوم اما نتایجی هستند 
که توسط مطالعات متعدد مورد تایید قرار گرفته اند و امروزه تردیدی درباره نتایج آن ها دیگر 

وجود ندارد. این گروه با رنگ سبز مشخص شده اند. توجه داشته باشید که برخی یافته ها 
تنها مختص یک جنس هستند. این موارد با نمایش نشانه زن یا مرد در اینفو مشخص شده 

است. نکته آخر این که میزان تاثیر موارد در این اینفو به صورت میزان افزایش طول عمر در 
قالب سن اعالم شده است. این کار برای سهولت در درک نتایج به کار گرفته شده است 

و می تواند به شما کمک کند تا تاثیر موارد متعدد را راحت تر با یکدیگر مقایسه کنید.

این که »چطور عمر زیادی داشته باشیم؟«، یکی از کلیشه ای ترین سوال هایی است که انسان ها با آن روبه رو شده  و به پاسخی قطعی درباره آن دست نیافته اند. یک منبع جالب برای 

دستیابی به پاسخ این سوال، افرادی هستند که  رکورد دار طول عمر در قرون 19، 20 و 21 محسوب می شوند. در ادامه، مروری بر پاسخ این افراد که همه شان بیشتر از 110 سال عمر 

و همه فوت کرده اند تا رکورد به زن 117 ساله ژاپنی برسد ، به این سوال که »راز طول عمر شما در چیست؟«، خواهیم داشت. توضیح : رکورد همه این افراد در گینس ثبت نشده است.

جدی گرفتن شکیبایی
ــام و مــلــیــت: ســودیــمــجــو،  نـ

اندونزیایی
سن: 145 سال

هرچند رکورد او رسمی نیست اما 
ادعــای 145 سالگی داشــت. این 
مرد اندونزیایی از همه 10 خواهر و برادر 
خود بیشتر عمر کرده و حتی شاهد مرگ چهار همسرش 
بوده است. یکی از نوه های پسری اش چند سال قبل از فوت 
پدربزرگ درباره او گفته است: »پدر بزرگم از 122 سالگی 
خود را برای مرگ آماده کرده اما همچنان زنده است.« در 
ضمن و زمانی که از او در خصوص راز طول عمرش پرسش 
شد، وی گفت: »راز طول عمر، فقط شکیبایی است و بس.« 

نکته ای که خیلی ها آن را جدی نمی گیرند!
زیاد خوردن روغن زیتون

نام و ملیت: جانت کالمنت، فرانسوی
سن: 122 سال

او  یک زن فرانسوی بــود که استفاده از مقدار زیــادی 
روغن زیتون در رژیم غذایی اش را در طول عمر خود موثر 
می دانست و گفته بود:»هیچ چیز به جز روغن زیتون، دلیل 
درستی برای 122 ساله شدن من نیست«. نکته جالب 
درباره او این بود که ون گوگ)ونسان 
ون گوگ: نقاش معروف هلندی( 
ــود و او را این گونه  را دیـــده ب
ــرد: »مـــردی  ــی کـ ــح مـ ــری ــش ت
غیرقابل  و  بدلباس  کثیف، 

پذیرش.«

عاشق چیپس سیب زمینی خانگی!
نام و ملیت: سارا نوس، آمریکایی

سن: 119 سال
سارا در آمریکا می زیست و اگرچه خودش هرگز حرفی از 
اسرار طول عمرش نزد اما به گفته اطرافیانش، کارهای 
مورد عالقه و عادات او شامل سوزن دوزی، تماشای گلف 
در تلویزیون، جویدن شکالت شیری، عالقه زیاد به چیپس 

سیب زمینی خانگی بوده است.
خوردن غذاهای دلچسب

نام و ملیت: میساوو اوکاوا، ژاپنی
سن: 118 سال

ــورددار عمر  پیرترین ژاپنی تاریخ و یکی از 10 انسان رک
در جهان، راز عمر خود را در این جمله جالب گفته است: 
»خوردن چیزهای دلچسب و خوشمزه، برای من کلیدی به 
سوی طول عمر بود«. در میان فهرست غذاهای مورد عالقه 
او نودل، تاس کباب گوشت گاو و سوشی ماهی خالدار دیده 

می شود که توسط یکی از فرزندانش گفته شده است.
پرهیز از خوردن غذاهای پر ادویه

نام و ملیت: سوامی سیوانادا، هندی
سن: 123 سال

سال 2010 ماموران فرودگاه دبی، هنگام کنترل گذرنامه 
مسافران پرواز کلکته به لندن متوجه حضور پیرمردی شدند 
که احتماال مسن ترین مرد دنیا بود. طبق اطالعات مندرج در 
گذرنامه آقای »سوامی سیوانادا«، متولد سال 1896 میالدی و 
یعنی این مرد هندی 123 ساله بود. »سیوانادا« راز عمر طوالنی 
خود را به یکی از کارکنان فرودگاه، این چنین بیان کرد: »ورزش 

یوگا، تغذیه سالم و پرهیز از خوردن غذاهای پر ادویه.«

تمرین شنا و ژیمناستیک
نام: الکساندر ایمیچ، ایتالیایی

سن: 113
یکی از پیرترین مردهای جهان 
گفته که فکر نمی کرده است 

ایـــن تنهایی زنــدگــی  ــه  ب روزی 
 کند و از نزدیکانش کسی جز بــرادرزاده 

84 ساله اش را در کنارش نداشته باشد و به همین علت، 
این روزها بیشتر زمانش را با رایانه می گذراند. الکساندر 
می گوید: »راز طول عمر من در ژن های مناسب و سبک 
زندگی خــوب اســت. من هرگز الکل مصرف نکرده ام، 
سال هاست که سیگار را کنار گذاشته ام و در جوانی، تمرین 

شنا و ژیمناستیک می کردم.«
سخت کوشی و دوست داشتن همگان

نام و ملیت: گرتروت ویور، آمریکایی
سن: 116 سال

از نظر او داشتن بینش مثبت و آدمــی احساسی بودن، 
بیش از تغذیه در طول عمرش اثر خواهد داشت و خودش 
اهمیت خاصی برای عادات غذایی قائل نبوده است. این 
زن آمریکایی رمزهایش را این گونه تشریح کرده است: 
»اعتماد به خدا، سخت کوشی و دوست داشتن همگان.« 

دربـــاره آخرین بخش ایــن جمله اش 
هم این گونه توضیح داده است: 

»مهربانی! این که با مردم خوب 
باشی و با دیگران همان گونه 
رفتار کنی که دوست داری با 

تو رفتار کنند.«

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره
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بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

قلک دلت رو برای کی شکستی؟

حسین حائریان

فقط دو روز مانده بود تا تولد بهترین دوستم... فکر و ذکرم شده بود انتخاب هدیه برای او... می 
دانستم دلش اسیر یک جعبه مداد رنگی بیست و چهارتایی ســت چون بارها درباره اش با من 
حرف زده بود اما من فقط هشت سالم بود... پول تو جیبی هایم کفاف این هدیه را نمی داد... فقط یک راه داشتم، 
این که به سراغ قلکم بروم... قلکی که چند ماه تمام امانت دار پول تو جیبی هایم شده بود تا بتوانم اسکیت بخرم... 
اما من می خواستم دوستم را به آرزویش برسانم. قلکم را باال بردم و به زمین کوبیدم؛ آرزوی خودم را شکاندم ... 
می دانستم وقتی هدیه من را باز کند خوشحال ترین آدم دنیا می شود ولی آن قدر هدیه خوب برایش آورده بودند 
که اصال هدیه من به چشمش نیامد... حتی یک تشــکر هم نکرد... من برای خوشحال کردنش از آرزوی خودم 
گذشته بودم؛ همه پس اندازی را که مدت ها برایش از خواسته هایم زده بودم خرج برآورده شدن 

آرزوی او کرده بودم اما او هرگز نفهمید. من ماندم و یک قلک شکسته خالی...
حاال بعد از این همه سال به این فکر می کنم که آدم ها هر کدام قلک هایی دارند 

که در آن چیزهایی مهم تر از پول را پس انداز می کنند... 
محبت، وفاداری و عشــق را ذخیره می کنند تا در زمان مناسب 
خرجــش کننــد... امــا گاهــی قلکشــان را بــرای آدم 
اشتباهی می شکنند... کسی که چشم هایش به روی 
محبت و فداکاری و عشــق آن ها بسته است... 
کاش حواسمان باشد قلکمان را برای چه کسی 
مــی شــکنیم... قلکی کــه خالی شــود خیلی 

سخت پر می شود...

 اسالم نه عالم بی دین می خواهد
 نه جاهل دیندار

شهید مرتضی مطهری

اگر می خواهیم  از نابه سامانی ها 
نجات پیدا کنیــم و ضربه بر پیکر 

اسالم  وارد نشود...
اگر می خواهیم دین صحیح داشــته باشیم، اگر 

می خواهیم از فقــر رهایی یابیم، اگر می خواهیم 
از مرض نجــات پیدا کنیم، اگــر می خواهیم عدالت 

در میان مــا حکمفرما باشــد، اگر می خواهیــم آزادی و 
دموکراسی داشته باشیم، اگر می خواهیم جامعه ما بر خالف 

حال حاضر به امور اجتماعی عالقه مند باشد، منحصرا راهش علم است و علم.
آن علمی که عمومیت داشته باشد و از راه دین به صورت یک جهاد مقدس در آید. اگر ما 
این جهاد مقدس را شروع نکنیم، دنیا خواهد کرد و ثمره اش را هم خود آن ها خواهند 
برد ، یعنی دیگران خواهند آمد و ملت ما را از گرداب جهالت نجات خواهند داد و خدا 

می داند که آن وقت این کوتاهی ما، چه لطمه بزرگی به پیکر اسالم وارد خواهد کرد. 
شکی نیست که علم به تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست. جامعه دین و ایمان الزم 
دارد. همان طوری که ایمان هم اگر مقرون به علم نباشد مفید نیست بلکه وبال است و 

اسالم نه عالم بی دین می خواهد، نه جاهل دیندار. 
برگرفته از کتاب »ده گفتار«، ص۱۸۶

گیسو فغفوری 

نیمه شب روزهای اول پاییز سال 92 بود كه پزشك جلوی 
اتاق ایستاد و گفت: »مردتان كیست؟ می خواهم موردی 
را بگویم«. من و خواهر پزشــكم بدون توجه به حرف مسخره اش رفتیم تا به 
ما اعالم كند پدرم سرطان پیشــرفته  خون دارد و امیدی نیست. به پزشکی 
متخصص با این سطح از روابط اجتماعی اعتماد  جایز نبود. از فردای آن روز 
راه افتادیم برای پیداكردن متخصص و بیمارستان. بسیاری از متخصصان 
خون تهران وقتی سطح بیماری را درمی یافتند، برای این كه كارنامه  شان 
خدشه دار نشود ، قسم بقراط یادشان می رفت. البته ما پزشک و بیمارستان 
پیدا كردیم. فرصــت ما كوتاه بــود اما همیشــه این دغدغــه در ذهنم وجود 

داشت.

ســال بعد به نظــرم تعداد افــرادی كه هر روز خبــر درگذشت شــان به دلیل 
ســرطان منتشــر می شــد، بیشــتر و بیشــتر می شــد. در همین صفحه آخر 
روزنامه ستونی به نام فراخوان داشــتیم. روال این بود كه هنرمندی یا فرد 
شناخته شده ای درخواستی را مطرح می كرد و دیگران درباره آن فراخوان 
می  دادند و حمایت می كردند. حبیب رضایی در یكی از روزهای آذر تماس 
گرفت و پیشنهاد داد هركس عالقه مند است، روز پنج شنبه، ششم آذر 9۳ 
به اعضای  بانك جهانی سلول های بنیادی بپیوندد. در آن روز پاییزی تعداد 
زیادی به بیمارســتان شــریعتی رفتند و من یكی از آن ها بــودم. چند قطره 

خون و مشخصاتی كه در این بانك برای آینده ثبت شد.
* اولین تطبیق

من و خیلی از ما كه آن روز رفتیم، هر كدام دالیلی برای خود داشتیم. وقتی 
مرداد9۶ از مركز شــریعتی تماس گرفته شــد و درخواســت كردند بار دیگر 
برای نمونه برداری مراجعه كنم ، خوشــحال شدم. شــنیده بودم مراحل كار 
اغلب موارد ناامیدكننده است و درواقع احتمال این كه سلول های بنیادی دو 
فرد غیرخویشاوند باهم مطابق بشوند، اندك بود. تصورم این بود كه در مدت 
یكی، دو هفته نتیجه معلوم می شــود. اما انگار برای تطبیق چندماه بیشــتر 
طول می كشــد. وقتی تطبیق دوم اتفاق افتــاد نوبت معاینه برای دانســتن 
ســالمت عمومی بود و همان جا بــود كه بیمــاری پدر و كم خونــی، زمان 
بررسی را بیشتر كرد. سرانجام زمان برای پنج روز اول اسفند گذاشته 
شد، من خوشــحال بودم و اطرافیان نگران. ولی هركسی كه حداقل 
یكی، دو روز در راهروهای بیمارستان برای عزیزش به سر برده باشد، 
بی لحظه ای درنگ راضی به این همكاری اســت. پروسه پیوند پنج روز 
متوالی است، چهار روز داروی G-CSF برای افزایش سلول های بنیادی 
در خون محیطی تزریق می شــود. البته از درد اســتخوان شــب آخر تزریق 
نمی توان به سادگی گذشت؛ دردی ممتد اما غیرقابل مقایسه با درد بیماران 
كه گاهی سال ها و روزها درگیرش هستند. در روز جمع آوری، سوزنی در هر 
یك از دست های شــما قرار داده می شود. خون از یك دســت وارد دستگاه و 
پس از جدا سازی سلول های بنیادی در شرایط استریل از دست دیگر به بدن 
برگردانده می شود. پروســه ای چهار، پنج ســاعته و تمام. حاال دیگر شما در 

بهتركردن زندگی یك نفر دیگر شریك هستید.
* ای که دستت می رسد کاری بکن

در همه جــای دنیا ســازمان های مردم نهاد برای گســترش ایــن فعالیت ها 
اقدام می كنند. هزینه پیوند در ارزان ترین کشــورها صد هزار دالر است در 
ایران تا ۱۵میلیون هزینه از طرف دولت اهدا می شــود. تشــویق به شركت 

در این بانك اهدای سلول ها می تواند كمك بزرگی باشد.

یکی از علل رواج طالع بینــی و فالگیری در عصر 
حاضر این اســت کــه انســان امروزی نســبت به 
انســان های دوران گذشــته تنبل تر شده است. 
یکی دیگر از این علل، احســاس تنهایی است که 
گریبان قسمت عمده ای از مردم روی زمین را گرفته و یکی دیگر از 
این عوامل تلقین است. تنهایی، ناراحتی خیال، توانایی نداشتن 
در ایجاد رابطه با دیگران، نیاز به پیشــرفت و موفقیت در کار، حل 
مسائل عشقی، عاطفی و زناشویی باعث می شود  متاسفانه گاهی 
افراد تحصیل کرده و روشنفکر هم تحت القائات دیگران دست به 
دامان این مسائل شوند و نداشتن قدرت و توانایی خود را برای حل 
مشــکالت به این صورت ابراز دارنــد. درواقع به همان نســبت که 

مشکالت فردی و اجتماعی انسان زیاد شده به همان نسبت هم از 
میزان صبر و وقت او کم شده است و می خواهد به هرنحوی که شده 
راه حلی برای مشکالتش بیابد. اما چرا آدم ها طالع  بینی را دوست 

دارند؟ 

۱     از دیدگاه روان شناسی طالع بینی جاذبه ای بسیار قوی به 
شمار می رود، زیرا درباره شخصیت و طبیعت افراد بحث می کند، 

بنابراین به موضوع جالبی برای سرگرمی افراد تبدیل می شود.

2    طالع بینی را می توان راه فرار مناسب برای افرادی دانست 
کــه می خواهند بــه هر نحــوی شــده از تصمیم گیری شــانه خالی 
و از طالع بینــی بــه عنــوان کمکــی بــرای تصمیم گیری اســتفاده 

کنند. درواقــع آن ها هر تصمیمــی را بهتر از 
بی تصمیمــی می داننــد و طالع بینی کمک 
می کند تا آن ها تصمیمی بگیرند حتی اگر 

به ضررشان باشد.

3    بعضــی افــراد هــرگاه بــا ســوال 
گیج کننــده ای مواجــه مــی شــوند و نمی 

توانند به طور منطقی و ســاده به آن پاســخ دهند بــه طالع بینی 
مراجعه می کنند. مثال آیا ازدواج این دو نفر حتما موفق خواهد بود؟ 
آیا آغاز یک کار تجاری با موفقیت همراه خواهد بود؟ یا سواالتی از این 
دست که فکر می کنند فقط طالع بینی می تواند به آن ها جواب دهد.

4    کسانی که در زمینه طالع بینی فعالیت می کنند بیشتر اوقات 
خود را در موقعیتی رازآمیز می بینند. موقعیتی ویژه که با علوم غریبه 
در ارتباط است. آن ها از عالیم عجیب استفاده می کنند، جدول های 
نجومی را به کار می گیرند و همواره بــه مراجعه کننده القا  می کنند 
بر نیروهایی احاطه دارند که برای علم ناآشناست. این مسائل برای 

دیگران جاذبه دارد و آن ها را به خود جذب می کند.

5     از همــه مهم تــر علتــی که موجب می شــود طالع بینی رشــد 
فراوانــی پیــدا کنــد در یــک کلمــه خالصــه می شــود و آن »پــول« 
اســت. طالع بینــان حرفــه ای از راه هــای گوناگــون به کســب پول 
می پردازنــد و همان طــور کــه بســیاری از رســانه ها و روزنامه هــا 
تضمین فروش روزانــه خود را مرهون ســتون طالع بینی می دانند. 
به ایــن ترتیــب متاســفانه طالع بینــی در دنیای امــروز بــه تجارتی 
ســودآور تبدیــل شــده اســت کــه نفــرات اصلــی آن راهکارهــای 
 زیــادی می اندیشــند تــا بتواننــد همچنــان درآمــد کســب کننــد.  
این قضیه قابل انکار نیست که انسان های زیادی هستند که اعتقاد 
دارند فــال و طالع آن ها کامال صحیح اســت.    بعضی طالع بینی ها 
می گویند امروز دوســت  قدیمی تان با شــما تماس می گیرد و برای 
رفع مشــکل خود به کمک شــما احتیــاج دارد؛ آیــا واقعــا در آن روز 
دوست  قدیمی تان با شما تماس گرفته است؟ یا می گوید شما امروز 
عشق خود را پیدا می کنید؛ آیا واقعا شما در آن روز عشق خود را پیدا 
کرده اید؟ به بیان دیگر چه تعداد از پیشگویی هایی که می شود برای 
شما به حقیقت می پیوندد و چه تعداد از آن ها اشتباه از آب درمی آید؟ 
درواقع بسیاری از افراد سعی می کنند پیشگویی های تصادفا درست 
را به یاد داشته باشــند و آن هایی را که اشــتباه بوده است، فراموش 
کنند، اعتماد و اعتقاد به طالع بینی می تواند خطرناک و آسیب رسان 
باشد، زیرا باعث می  شود انسان ها به جهان معقوالنه نگاه نکرده و از 

توانایی خود برای ساختن زندگی شان استفاده نکنند. 

چرا بعضی ها سراغ طالع بینی می روند؟ 
 طالع بینی را می توان راه فرار مناسب برای افرادی دانست که می خواهند

 به هر نحوی شده از تصمیم گیری شانه خالی کنند

برای مردمی که قرص ماه هم درمان دردشان نیست

فاروق روحی - خانه طراحان انقالبمهناز  یزدانیمحمدرضا ثقفی - شهرونگ

چه تلخ است سیستان و بلوچستان با آن مردم غیور 
و آن جغرافیای خاص را همیشه با تلخی محرومیت  ها 
به یاد می آوریم. دیاری که این روزها بیشتر از هر وقتی 

همدلی می خواهد.
در ادامــه بــا چنــد کاریکاتــور و کاریکلماتــور از ایــن 

روزهای سخت شان گفته ایم:

* با گلوله همدلی به قلب غم هایت شلیک می کنم.
* بعد از تصمیم های آبکی سیل مشکالت می آید.

* وعده های خام برای گوش مردم قابل هضم نیست.
* سکوتت حرف های تلخی برای گفتن دارد.
* کاش می شد قلب شکسته ات را گچ گرفت.

* گوش های سنگین فریاد مظلومیت را نمی شنوند.
* حتی قرص ماه هم عالج دردهای تان نیست.

* وقتی با وعده سرگرم می شوی باز هم سرما می خوری.   
سیدمصطفی صابری
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و  نویســنده  بــراون  ادوارد 
شرق شناس انگلیسی، در دهه  
ســوم عمر خــود و پــس از دانش 
آموختگی از کمبریــج، به ایران 
می آید و یک سال تمام در این سرزمین می ماند. 
او در ایــن دوره، کتاب هــای گران قیمتی فراهم 
می کند که اغلب شان آثار شاعران و نویسندگاِن 
ایرانی هزارســال گذشــته بوده اند. براون برای 
این که نکند سرش کاله برود چند کتاب فروش 
را به جان هم انداخت و به اصطالح، بازار را خراب 
کرد که شــرح خرید این کتاب ها را در خاطرات 

یک ساله اقامتش در ایران نوشته است:
هفت مــاه از زمانی که تهران را بــه طرف جنوب ترک 
کرده بودم می گذشت و در طی این مدت از نظر تفکر 
و ســخن گفتن، بیشــتر و بیشــتر ایرانی شــده بودم. 
ورود ناگهانــی به روش زندگــی اروپایی مرا شــدیدا 

تکان داد و حتی لــذت چیزهای جدید هم از شــدت 
آن نمی کاســت و چندین روز طول کشید تا به محیط 

جدید عادت کردم.
از  دورشــدن  بــه  مــن  میــل  رغــم  بــه 

تهــران، 13 روز طــول کشــید تــا 
کارهایــم را سروســامان دادم. 

یــک  بــرای  معرفی نامــه ای 
تاجــر شــیروانی   داشــتم که 
توســط وی بــه عــده ای در 
تهران معرفی شدم. از آن جا 

که قصد داشــتم همه پوِل در 
دسترسم را کتاب بخرم و مسئله 

این بود که نمی دانســتم دقیقا چه 
کتابی را بخرم یــا از کجا تهیه کنم؛ پس 

به چندین کتاب فروشــی رفتم و از آن ها خواســتم 
فهرســت کتاب ها و قیمت شــان را به من بدهند و نیز 

اضافه کــردم که چــون از چانــه زدن بیــزارم، درباره 
قیمت هــا بحــث نخواهــم کــرد و خیلی ســاده، فقط 
کتاب مورد نیازم را از کســی که ارزان ترین قیمت را 
بدهد خواهم خرید. این نقشه خوب کار 
کرد زیرا آن ها نمی دانستند من به 
کــدام کتاب فروشــی ها رفته ام 
نمی توانســتند  بنابرایــن  و 
دست به دســت دهند و علیه 
من توطئــه کنند. بــه زودی 
یک صنــدوق بــزرگ فلزی 
را با گزیــده ای از کتاب های 
مرجِع به دردبخور که اکثرا در 
اروپا نایاب اند، ُپر کــردم. در اروپا 
فقط چاپ های بِد هندی در دســترس 

هستند.
من بسیار نگران بودم چگونه کتاب های دست نویِس 

گران بهایی را که خریده بودم، به انگلستان برسانم. 
این را می دانســتم صندوق کتاب هایــی که از طریق 
بوشهر به انگلیس می فرستادم، ماه ها در راه خواهد 
بــود و مــن میــل داشــتم بالفاصله پــس از رســیدنم 
مشــغول کار روی دست نوشــته ها شــوم. از ســوی 
دیگــر، چنــان داســتان های ترس آلــودی دربــاره  
گمرک روســیه شــنیده بــودم کــه می ترســیدم 
آن هــا را همراه خــود ببــرم. باالخــره تصمیم 
گرفتم آن ها را به دقت در پارچه های ضخیم 
بگذارم و بــدوزم و اگر بتوانــم اجازه اش 
را بگیــرم، همــراه محمولــه  ســفارت 
مســتقیما به آدرس خانه ام بفرستم. 
به این ترتیب یک ماهه، توسط پیک 
مخصــوص قســطنطنیه و از آن جــا 
با پیــک ملکه به لنــدن حمل خواهد 
شــد. پس از بسته بندی و فرســتادن آن ها 
به قلهک، به مسکن تابستانی سفارت انگلیس رفتم 
که تقریبا در شش مایلی شــمال تهران قرار داشت و 
بسیار خوش وقت و آســوده خاطر شــدم وقتی دیدم 
آن هــا را مهروموم کرده انــد و جزو محموله  ســفارت 

گذاشته اند.
سه شــنبه، 18 ســپتامبر، خرید کتاب هایم به پایان 
رســید که در مجموع بیش از 10پوند برایشان خرج 
شد. وقتی همراه یک نفر باربر تنومند که خریدهایم را 
حمل می کرد به هتل بازگشتم، آموزگار قدیمم میرزا 
اسدا... سبزواری را یافتم که از سر لطف زندگی نامه  
اســتادش،  حاج مالهادی ســبزواری را برایم آورده 
بود و نیز نمونه  امضــای آن متفکر بــزرگ را. روز بعد 
چهارشنبه 19سپتامبر، حاجی صفر ترتیب استفاده 
از خدمات یک حلبی ساز را داد که توانستیم کتاب ها 
و اشــیای خریداری شــده را در یک صنــدوق بزرگ 
چوبی که با حلب، نوارکشی شــده بود بسته بندی و 
لحیم کاری و محکم کنیم که خوشــبختانه همه چیز 
در آن  جای گرفت. وقتی صندوق بســته و آماده شد، 
توســط چند باربر آن را به دفتر مســتر زیگلر واقع در 
کاروانسرای امیر بردیم و تحویل نماینده  آن ها دادیم 
که از طریق بوشهر به انگلستان فرستاده شود. ارزش 
کل محتویات صندوق که خودم برای گمرک برآورد 

کردم، تقریبا 79تومان )24 پوند( شد.

  فیل در تاریکخانه و شمع 
در ذهن

فیل در تاریکخانه است، ما اما فیل را نمی شناسیم. ما فیل 
را بلد نیستیم. ما فهم فیلی نداریم.

در تاریکی هر کدام به گوشــه ای از فیل دست می کشیم و 
چیزی می گوییم.

 گروهی خرطومش را لمس می کنیم می گوییم: آن چه در 
این تاریکی است، ناودان است.

گروهی بر گوشش دست می کشــیم و می گوییم: بادبزن 
است. 

گروهی دســت بر پشــتش می گذاریم و می گوییم: تختی 
بزرگ است و گروهی بر پایش دست می زنیم و می گوییم: 
ستون است. اکنون جنگ خرطومیان و بادبزنیان و تختیان 

و ستونیان است.
اما فیل نه خرطوم و بادبزن است نه تخت و ستون.

موالنا می گوید:
در کف هر کس اگر شمعی ُبدی

اختالف از گفتشان بیرون شدی
ما شمع نداریم و در تاریکی با هم می جنگیم، شمع را نمی 
شــود از دکان خرید و در خیابان روشــن کرد؛ شمع را باید 

ساخت و در ذهن افروخت. ما نساختیم و نیفروختیم.

 برخالف نظر بسیاری از والدین، طبق گزارشی 
از اِلزویر )یکی از بزرگ ترین ناشران مطبوعات 
پزشکی و علمی جهان( سیستم های پاداش 
دهی مالی یکی از ســریع ترین و در عین حال 
موثرترین روش های تشویق کودکان به رعایت قوانین و مقررات 

خانه است. سیســتم های پــاداش دهــی مالی 
برای کــودکان پیش دبســتانی پاســخ دهی 

بهتری خواهد داشت. حال چگونه می توان 
چنین سیستم  موثری را باتوجه به ویژگی 
های شخصیتی خاص هر کودک طراحی 

کرد؟بر اســاس پژوهشــی از مرکز کنترل 
و پیشــگیری بیماری، سیســتمی که درک 

آن برای کــودکان و همچنین مدیریت 
آن برای والدین دشوار باشد به هیچ 
عنوان توصیه نمی شــود. در نتیجه 
انتخاب سیستمی که از هر نظر ساده 

باشد، در اولویت است.

    یک سیســتم پاداش دهی مالی خوب، سیســتمی است که 
اشــتیاق کودک را افزایش دهد و بتواند این حالت را برای مدت 
زمانی طوالنی حفظ کند. هرچند ممکن است انتخاب، برنامه 
ریزی و مدیریت این دسته از سیستم ها مقداری از انرژی و زمان 
والدین را به خود اختصاص دهد، اما منتج به صرفه جویی قابل 

توجهی در زمان برای انضباط دهی به کودکان خواهد شد.
     طبق پژوهشی که به همت محققان دانشگاه میشیگان انجام 
شــده، مــی توانیــد بــرای افزایش 
جذابیت سیستم های پاداش 
دهی مالی، ژتون های غیر پولی 
را در قالب اجسام مورد عالقه آن 
ها مانند تیله ارائــه دهید. ارزش 
هر ژتون می تواند بر اساس کمیت 
تیله ها یا رنگ آن ها مشخص شود.
     ماهیــت ایــن سیســتم را مثبت 
نگه داریــد. فرزندتان بایــد درک کند 
که پاداش دهــی به این شــیوه براســاس 

رفتارهای خوب وی صورت می گیرد و برای مجازات او نیست.
    به فرزندتان کمک کنیــد تا محفظه ای مناســب برای ذخیره 
ســازی پاداش ها تهیه کند. اگر کودک جعبه ای خاص برای این 
منظور بسازد، انگیزه وی برای دریافت جایزه افزایش خواهد یافت.
    در سیستم پاداش دهی مد نظر خود، یک سری جوایز غیر مالی 
مانند رفتن به پارک، زمان بیشتر برای بازی هایا دیرتر خوابیدن 
را نیز لحاظ کنید. کودک می تواند با استفاده از ژتون های جمع 

آوری شده، یکی از جوایز مورد عالقه خود را درخواست کند.
     تنظیم دقیق بهترین سیســتم پاداش دهی مالی وابســته به 
عوامل زیادی از جمله ویژگی های ذاتی هر کودک بوده و نیازمند 
آزمون و خطاست. برای مثال ممکن است نحوه دست یابی کودک 
به ژتون های پولی یا غیرپولی بسیار آسان باشــد و به این ترتیب 

انگیزه وی تا اندازه زیادی کاهش یابد. 
     اگر سیســتم پاداش دهی اجرا شــده عملکرد مــد نظرتان را 
نداشــته اســت، ناامید نشــوید. در اغلب موارد تغییــرات جزئی 
منتج به افزایش کارایی سیستم و تطبیق هرچه بهتر آن با شرایط 

منحصر به فرد هر کودک خواهد شد. 

سازوکاری برای تشویق تغییرات مثبت کودکان
می توانید برای افزایش جذابیت سیستم های پاداش دهی مالی به کودکان، ژتون های غیر پولی را در قالب اجسام مورد عالقه آن ها مانند تیله ارائه دهید

در  ایالتــی  »چیاپــاس«،   
جنوب مکزیــک بــا بیش از 
پنج میلیون و 200هزار نفر 
جمعیــت و ۵۶8کیلومتــر 
خط راه آهن است اما نه قطارهای بین شهری 
از تمام شهرها و روســتاهای ایالت می گذرد، 
نه همه از پــس نرخ بلیت  قطــار برمی آیند و نه 
قطارهــا در همــه ســاعات شــبانه روز حرکت 
می کننــد. خیابان هــای ایالــت چیاپــاس و 
به ویــژه مرکــز ایالت، شــبیه تهــران خودمان 
اســت. ترافیــک بیــداد می کنــد، خودروهــا 
مدام بــوق می زنند و از هم ســبقت می گیرند 
و از خــط بیــرون می زنند و خــالف می کنند. 
درســت مثل تهــران، در کنــار تاکســی های 
خطی رســمی، کلی خــودروی مســافرکش 
هم هســت که جمعیــت را جابه جــا می کند و 
نرخی مشابه تاکسی های رســمی دارند. باز 
هم شبیه تهران، اصال کم نیســتند زنانی که 
ســوار این خودرو های مســافرکش شــده اند 
و راننــده مزاحم آن ها شــده و گاه کار حتی به 
تجاوز هم رســیده  یــا این که با زور و خشــونت 
پول بیشــتری از آن ها گرفته اســت. برخالف 
تهران، در این ایاالت خبری از »اســنپ« و... 
نیست. در چیاپاس هم زنان مدام به هم توصیه 
می کنند که »سوار هر خودروی مسافرکشی 
نشــو« و هیچ کس هم واقعا نمی داند می شود 
به خودرویی که جلو پایش می ایستد، اعتماد 
کند یــا نــه. خیلــی از شــهروندان پیــر ایالت 
هــم از تاکسی ســواری می ترســند، بس کــه 
اغلــب راننده هــای تاکســی تنــد می رانند و 
خالف می کنند. نظرســنجی ســازمان ملی 
آمــار مکزیک در ســال 2018 نشــان داد که 
بیش از ۶8 درصد ساکنان چیاپاس سیستم 
حمل ونقــل را »ناامــن و خطرنــاک« توصیف 

می کنند.

   ناامنی و آزار دیگر بس است
اســت  زنــی  ماتــوس«،  تــورس  »پاتریشــیا 
شصت وچندســاله از اهالــی چیاپــاس. زنــی 
که خســته از ناکارآمــدی سیســتم حمل ونقل 

و  تاکســی ها  ناامــن  رانندگــی  و  ایالــت  در 
مسافرکش ها و هراس همه زنان که هر بار باید 
نگران باشند که نکند این مسافرکش یک آزارگر 
یا دزد باشــد، چاره ای اندیشید. ســراغ سه زن 
دیگر از دوستانش رفت که مثل خود او هرکدام 
گواهینامه داشــتند و دســت به فرمان شان هم 
خوب بود. چهار زن هرچه پس انداز داشــتند و 
هرچیز قیمتی که در گنجه داشتند، فروختند و 
چهار خودروی شخصی خریدند. با همکاری هم 
کسب وکاری را راه انداختند مشابه تاکسیرانی. 
این چهــار زن به باقی زنان و افراد کهن ســال با 
همان نرخ تاکسی و خودروی سواری، خدمات 
حمل ونقل ارائه و تضمین می کنند که بااحتیاط 
و رعایــت قوانیــن رانندگــی کنند و مســافران 
هم خیال شــان راحت خواهــد بود که نــه آزار و 
اذیتی درکار اســت، نه دزدی، نه کالهبرداری 
و بددهنــی. آن هــا بــرای کســب وکار کوچک 
شــان تبلیغ علنی و رســمی نمی کننــد. اول از 
رانندگی برای دوست و آشنا و فامیل و همسایه 
شــروع کردند. بعد هم شــیوه  کار را ایــن  گونه 
تعریف کردند که هرکس کــه تماس می گیرد 
تا سفارش راننده دهد، باید بگوید معرف او چه 
کســی اســت؟ این طور فضا را برای خودشان 
هم ایمن نگه داشــتند تا گرفتار مســافر ناجور 
نشوند. تاکسی سرویس غیررسمی و کوچک 
آن ها به سرعت محبوب شد. حاال به ویژه افراد 
کهن ســالی در روســتاهای دورافتــاده ایالت 
هســتند که می گویند اصال حاضر نیســتند با 
هیچ تاکسی و مسافرکشی سفر کنند و فقط به 
رانندگی امن این زنان اطمینان دارند و بس. 
پاتریشــیا می گوید در چیاپاس همه دست کم 
یک نفــر را در دور و نزدیک خود می شناســند 
که وقتی مسافر تاکسی یا مسافرکش ها بوده، 
آزار و اذیت دیده، پولش را دزدیده اند یا تهدید 
شده اســت. حاال اما هر روز زنان و کهن ساالن 
بیشتری مشــتری آن ها می شــوند. آن قدر که 
آن ها به دنبال استخدام زنان دیگری هستند.

   چاره یک زن 
مکزیکی برای 
حمل ونقل ایمن

فرناز سیفی

حرست بخورند کتاب خواانن
یک صندوق بزرگ فلزی را با گزیده ای از کتاب های مرجِع به دردبخور که اکثرا در اروپا نایاب اند، ُپر کردم

عرفان نظرآهاری

آتشفشان تال واقع در 
جزیره بزرگ لوزون 
فیلیپین در ۱۲ ژانویه 
۲۰۲۰ فوران کرد و 
خاکستر و بخار آن به 
فاصله ۹ تا ۱۴ کیلومتر 
به آسمان رفت. 
برخی افراد در حال 
تماشای این منظره 
عظیم و وحشتناک 
توانستند عکس های 
خیره کننده ای از فوران 
 آتشفشان بگیرند.
منبع: برترین ها  

عکس نوشت

تصاویری دلهره آور از آتشفشان »تال« 

که به تازگی فوران کرده



بله، هوا بس ناجوانمردانه سرد است )هیچ شعر دیگری درباره زمستان سروده نشده؟( 
ولی همچنان، تمیز و مرتب بودن مهم است. چون هوا جوانمرد نیست، دلیل نمی شود ما 

هم با دیگران ناجوانمردانه رفتار کنیم. این روزها باید حواس مان به اختالف دمای بیرون 
و درون باشد. برای درامان ماندن از ســرما -به درستی- چهل الیه خودمان را می پوشانیم. 

خب تا وقتی بیرون هستیم، مشکلی پیش نمی آید اما همین که وارد فضاها یا  وسایل حمل ونقل 
عمومی می شویم، جوش می آوریم و شرشر عرق می ریزیم و وای به حال کسانی که به ما نزدیک 

هســتند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی، بهتر است به جای زیرســازی، لباس های رویی را زیاد 
کنیم که هروقت گرم مان شد، درشــان بیاوریم. بعضی های  مان هم از آن ور بام 

می افتیم و حاضریم ســرما بخوریم امــا تیپ مان به هم نخــورد و در خفنی مان 
خللی ایجاد نشــود. درحالی که وقتی به ســالمتی مان اهمیــت می دهیم و با 

خودمان مهربانانه و محترمانه برخورد می کنیم، خودش نشانه باحالی و خفنی 
است. نکته مهم دیگری که تحمل کردن این سرمای جانسوز را راحت تر می کند، 

توجه به اهمیت شست وشــوی لباس هاســت. خیلی های مان فکر می کنیم 
لباس زمستانی، نیازی به شستن ندارد. انگار توقع داریم این شش ماهی که 

گوشه کمد مانده بوده، خودبه خود تمیز شده باشد. شاید هم نگرانیم لباس 
بافتنی و کاپشن پشمی مان با شستن از ریخت بیفتد. اگر با خشک  شویی 

میانه خوبی داشته باشیم یا اصول شست وشوی انواع پارچه را یادبگیریم، 
این مشکل هم حل می شود و زمستان خوشبویی را پشت سر می گذاریم. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت 

ریزه کاری های خوشبویی در زمستان  

از افکت های جدید بومرنگ چه خبر؟    

اســتوری، طــوری محبــوب شــده کــه پســت های 
اینســتاگرامی را به حاشــیه برده اســت. همین خود 
شــما انصافا اول اســتوری  های تان را چک می کنید 
یا پســت هارا؟ خب ظاهرا به همین خاطر هم هست 
 که اینســتاگرام در تــالش اســت ایده  های جــذاب و 
خالقانه ای  برای استوری اضافه کند؛ مثال در همین 
هفته سه افکت جدید به بومرنگ اضافه کرد که مورد 
توجه خیلی  ها قرار گرفت. بومرنگ شامل ویدئوهای 
یک ثانیه ای است که پس از آپلود، سه بار از اول به آخر 
و به صورت معکوس پخش می شــود البته االن دیگر 
ویدئوهای بومرنگ بــه جذابیتی کــه آن اوایل بودند 
نیســتند و افراد بعد از یــک بار دیدنش ســریع از روی 
آن رد می شــوند ولی افکت های جدید شــاید بتواند 
محبوبیت سابق بومرنگ را برگرداند. سه افکت جدید 

SlowMo و Echo، Duo
هســتند که هر کدام شــان 
جذابیت های خود را دارند. 
مثال Echo، افکت ماتی به 
اشیای متحرک ویدئو اضافه 

 Duo .و حالتی شــبیه به خطــای دید ایجــاد می کند
پخش معکوس ویدئو را با ســرعت بیشــتر و با افکتی 
جالب به اول ویدئو برمی گرداند. SlowMo، سرعت 
ویدئوی بومرنگ را از اول به آخر و در پخش معکوس به 

نصف کاهش می دهد.
 قابلیت جدیــد دیگــر در افکــت Trimming، قرار 
دارد کــه مشــابه زمانی که یــک پســت معمولی در 
اینستاگرام منتشر می کنید، امکان انتخاب بخش 
خاصــی از ویدئــو را به شــما می دهد. البتــه باید به 
اینستاگرام خسته نباشید گفت و امیدوار بود که بعد 
از پنج سال همین ســه ، چهارتا قابلیت جدیدی که 
برای بومرنگ اضافه کرده کمرش را نشکسته  باشد! 
اسنپ چت، بی ادعا سال هاست ایده های خالقانه 
و جذابی بــرای ویدئوهــا در اختیار مخاطبــان قرار 
می دهد ولی اینســتاگرام 
هم باالخــره در حد توانش 
زحمتش را کشــیده  است 
و یک »خداقــوت قهرمان« 

الزم دارد. 

همه چیز از هدیه جشن تولد شروع شد 
 همه چیز از یک هدیه تولد شروع شد، یک دوربین 
ساده که برادرش به او هدیه داد. این هدیه باعث شد 
پای عکاســی به زندگی  اش باز شود، مثل دوستی 
که قرار بود همیشه و همه جا با او باشد. خودش در 
این باره گفته است: »عکاسی زندگی من را اشغال 
نکرده، بلکه از او دعوت کرده ام تا به من احســاس 
رضایت و امید بدهد«. وقتی برای تفریح با خانواده 
به رودخانــه ای می  رفت، اطــراف را دقیق می  دید 
و خیلی زود بــا قصه حیوانــات و آدم هایی که آن جا 
زندگی می  کردند، آشنا می  شد. اگر می  شنید در آن 
منطقه کسی زندگی می  کند که از حیوانات مراقبت 
می  کند، حتما بــه دیدنش می  رفــت و اگر درختی 
می  دید که کمتر کسی به آن توجه می  کرد، عکسش 
را بر می داشــت. کم کم جایزه های غیر منتظره  ای 
کــه از جشــنواره  ها گرفــت، اعتمادبه نفســی به او 
داد تا با خودش صادق باشــد که گرچه دانشجوی 
حقوق و علوم سیاســی اســت ولی دلش همیشــه 
برای عکاسی تپیده است. این عکاســی بود که به 
او اجازه می داد تا به هرجا دلش می خواســت سفر 
کند، خودش می گوید: »دوربینم من را به جاهایی 
برده است که اگر نبود، هیچ وقت نمی رفتم«. »مریم 
زندی« طی پروژه های عکاســی های مختلف اش، 

تصمیــم گرفت به ســراغ پرتره مشــاهیر ســینما و 
ادبیات و هنر بــرود. خیلی پرتره را نمی  شــناخت 
و عکس های مشــهور جهــان در قالب پرتــره را هم 
ندیده بــود چــون آن وقت  هــا مثــل حــاال نبــود که 
اینترنت همه چیز را در دسترس و آماده فراهم کند. 
برای این پرتره  ها که به یکــی از مهم ترین کارهای 
مریم در طــول عمرش تبدیل شده اســت، توجه به 
جزئیات و شــنیدن و دیــدن قصه آدم ها بــاز هم به 
کمکش آمد. آن طور که خودش می  گوید مثال وقتی 
می  خواسته از فریدون مشیری یا خسرو شکیبایی 
عکــس پرتره بگیــرد به همه اشــیای اطراف شــان 
و به جزئیــات زندگی شــان توجه می کرده اســت. 
حتی یک ترک روی دیوار اتاق می توانســته گزینه 

 خوبی برای قــرار گرفتــن در زمینه پرتره باشــد.
 مریــم زنــدی، بیســتم 

دی مــاه امســال 73 
ســاله شــد و همچنان 

بــه  دوربینــش  بــا 
کوچه و بــازار و 

دشت و صحرا 
می رود.

منبع: آرته

وی

ناپدید شدن همزمان ۲هزار اسکیمو  

بالتازار

مریم ملی | روزنامه نگار 

بعضی شب ها دیدن ماه بیش از همیشه هیجان انگیز است 
چراکه یک هاله گرد اطراف آن به چشم می خورد که از قضا 
خیلی هم روشن و جذاب است. این هاله که البته بیشتر آدم 

را به یاد فیلم ها و سریال های ترسناک می اندازد و کمی هم 
عجیب و مبهم به نظر می رسد، فقط یک پدیده علمی ساده 
است. درواقع باید گفت که همه چیز زیر سر ابرهاست. این 
ابرها میلیون ها بلور یخ ریز دارند که وقتی از دید ناظر زمینی، 
اطراف ماه قرار می گیرند مثل آویزهای کریستالی لوسترها 
عمل و نور را از زوایای مختلف شان منعکس می کنند؛ انگار 
نور هزاران تکه شده و از دور و در نگاه شما به شکل یک دایره 
دیده می شــود. نور مــاه بــه ذرات یخ داخــل ابرهــا برخورد 
می کنــد، می شــکند و به چشــم مــا می رســد. معمــوال این 
کریستال های یخی بیشتر درون ابرهای سیروس )ابرهای 
َپرماننــد( و در فصل هــای ســرد بــه وجــود می آینــد و قــرار 
گرفتن شان در اطراف ماه چنین منظره عجیب و زیبایی را به 
وجود می آورد. کریستال های یخ، به شکل شش ضلعی های 

متقارنی هســتند که پرتو نور با هر زاویه و هر جهتی  که به آن  
وارد شــود، با همان زاویه می شــکند و خارج می شــود. اگر 
بخواهید دقیق تر به دست  های پشت پرده این نمایش علمی 
نگاهی بیندازید، باید بگوییم که اول نور ماه از یک ضلع این 
کریستال یخ وارد می شود، ســپس با زاویه ۲۲ درجه دوباره 
می شکند و از آن  خارج می  شود اما وجود این ذرات یخی در 
ابرها برای دیدن چنین منظره ای کافی نیست؛ ما هم حتما 
 بایــد در موقعیــت مناســبی قــرار بگیریــم تــا پرتو هــای نور
 شکسته  شده به چشم مان برسد و درنهایت حلقه دور ماه را 
ببینیم. خب پس به نظر می  رســد این هاله گــرد یک پدیده 
هواشناسی مربوط به داخل جو سیاره زمین است و ربطی به 
فضای اطراف ماه ندارد. این حلقه با همین شــکل و شمایل 

می  تواند اطراف خورشید هم تشکیل بشود.

     
فاطمه قاسمی | مترجم

گاهی اوقات در دنیا اتفاقاتی رخ می دهد که با عقــل و منطق جور در نمی آید و 
هیچ وقــت دلیل قانع کننده ای هم برای شــان پیدا نمی شــود؛ مثل موضوع این 
هفته مجهول یعنی روســتایی اســکیمویی و دو هزارنفره که ساکنانش ناگهان 
ناپدید می شــوند و بــه  رغم جســت وجوهای فــراوان هیچ اثــری از آن هــا پیدا 

نمی شود. این وسط داســتان ها و اتفاقات عجیب دیگری هم نقل می شوند که 
خواندن شــان جالب اســت. در جایی میان مرز آمریکا و کانادا دریاچه ای به نام 
»آنجیکانــی« در منطقــه »نونــاوات« واقــع شده اســت کــه زمانــی قبیلــه ای از 
اسکیموها در کنار این دریاچه و روی صخره ها زندگی می کردند. آنجیکانی ها 
به شــکار جانورانی مانند ســمورآبی،گوزن، گراز و تولید بهترین خزها معروف 

بودند.

تا حاال به سیر، از این زاویه نگاه نکرده بودم!

رفقا سالم!

تا حاال فکر کردین چه وسایلی به روش بازیافت 

میشه ساخت؟ پژوهشگران دانشگاه »آیندهوون« هلند 

قصد دارند خودرویی بسازند که با استفاده از کامپوزیت های 

زیستی ساخته میشه. این کامپوزیت ها شامل پالستیک های دورریز 
شماره پیامک 2000999جمع آوری شده از اقیانوس هاست.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 

سیگنال

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

  ادعاهای یک شاهد عینی
مــردم ایــن قبیلــه اگرچه با دنیای بیرون ارتباط چندانی 
نداشتند اما از بازرگانان پوست، خز و پشم که از منطقه شان 
می گذشــتند، با روی باز اســتقبال می کردنــد. »جوالبِل« 
بــازرگان، اولین کســی بــود کــه در نوامبر ســال1930 با 
ایــن روســتای خالــی از مــردم مواجــه شــد. بــرای او کــه 
همیشــه خاطره خوبــی از این روســتا داشــت، ایــن پدیده 
بیشــتر از عجیب بودن، ناراحت کننده و ترسناک بود. او در 
خاطراتش می گوید: »ابتدا فکر کردم شــاید به  خاطر سرما 
در کلبه های شان هستند اما ســکوت وهم آور آن شب، خبر 
از اتفاق بدی می داد. کنجکاو شدم و تمام خانه ها را گشتم 

اما اثری از مردم نیافتم. ناگهان از دور دودی دیدم و بی معطلی خودم را به آتش رســاندم 
اما چیزی که با آن مواجه شدم، غذایی سوخته بود که ساعت ها روی آتش مانده بود. همه 
چیز سرجایش بود؛ دارایی های با ارزش ، غذاهای روی آتش و ابزارهای شکار به جز مردم!« 
شواهد نشان می داد که اهالی روستا ناگهان دســت از کار کشیده و ناپدید شده اند. جو، 

وقت تلف نکرد و به نزدیک ترین اداره تلگراف رفت تا پلیس را مطلع کند. 

 در جست وجوی سر نخ
آن چه پلیس طی تحقیقاتش به دست آورد، باورکردنی نبود. قبرهای گورستان آنجیکانی 
شکسته شده بودند و هیچی درون شان نبود. عجیب تر این بود که زمینهای اطراف قبرها 

به حدی ســخت بود که به راحتی و ســریع قابل شکستن 
نبودند. نشانه دیگر، هفت سگ سورتمه بودند که باوجود 
دسترســی به ذخایــر غذایی کلبه هــا، از گرســنگی تلف 
 شده بودند. هرچه محققان بیشتر کنجکاوی می کردند، 
داســتان این قبیلــه پیچیده تر می شــد به خصوص وقتی 
برخی شاهدان قبیله های اطراف از نور آبی رنگی بر فراز 
روســتا حرف زدند که هیچ شــباهتی بــه نورهای قطبی 

نداشته  و بعد از مدت کوتاهی محو شده است.   

  حدس و گمان ها چه می گویند؟
نور آبی دیده شــده در قبیله هــای اطراف و ترک روســتا 
به طــور ناگهانــی و بی هیــچ وســیله ای، نشــانه های خوبی بــرای طرفــداران نظریه های 
فرازمینی است که این داستان را به بیگانگان فضایی ربط دهند و ادعایی مبنی بر حمله 
بیگانگان به این روســتا مطرح کنند. برخی هم آن   قدر در کشــف راز این روســتا درمانده 
شــده اند که وجود آن را به طور کل رد می کنند. در آن زمان حتــی روزنامه نگاران را برای 
نشر ماجرا سرزنش می کردند. عده ای بنا را بر این گذاشتند که روستاییان برای زندگی 
بهتر مهاجرت کرده اند اما برای این سوال که چرا بدون دارایی های با ارزش، غذا و اسلحه 
مهاجرت کردند، هیچ جواب قانع کننده ای نداشتند. خالصه که راز این روستا همچنان 
حل نشده باقی مانده و تا حاال برای هیچ کدام از حدس ها دلیل و مدرک قابل قبولی ارائه 

mنشده است.
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چرا گاهی اطراف ماه و خورشید حلقه دیده می شود؟ 

پرونده های مجهول

شیرین و غول سماور جادو 

کمیک

 متن و اجرا:
محمدپور - مرادی

این سماور مال 
مادر مادربزرگت بوده. 
تمیزش کن واسه دکور 

بذاریم تو پذیرایی

سالم ارباب. 
من این جا هستم 
 تا سه آرزوی شما را

 برآورده کنم

دوست دارم 
شیش تا توپ 

طالی فوتبال زنان 
داشته باشم

شیش تا چیه؟
 60 تا توپ طال آوردم 

براتون ارباب

یه سفر دور 
کره مریخ!

اصال یه تور ۲4 
ساعته می برمت دور کل 

منظومه شمسی

و 
باالخره 

آرزوی سومم هم 
اینه که هندزفریم 

هیچ وقت گره 
نخوره

نه ارباب! 
من رو عفو بفرما.

 این یه مورد از توانم 
خارجه! من باید برگردم 

همون جایی که بودم
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صالحی امیری: مهاجرت 
ورزشکاران رویکرد سیاسی ندارد

تعلیق جودوی ایران غیراخالقی وفاقد وجاهت قانونی است

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

تیــم فوتبــال امیــد ایــران در آخریــن دیــدار از 
رقابت هــای مرحله گروهــی انتخابی المپیک 
۲۰۲۰ توکیــو دیروز به مصــاف چین رفت که 
این مسابقه با نتیجه یک-صفر به سود ایران به 
پایان رسید. امید نورافکن)۸۷-پنالتی( برای 
تیم امید گلزنی کرد اما این برد برای تیم ایران 
کارساز نبود و تیم ازبکستان با تفاضل گل بهتر 
نســبت به ایران بــه همراه کره جنوبــی از گروه 
ســوم صعود کرد. ازبکســتان با وجود شکست 
۲-یک در دیدار برابر کره جنوبی راهی مرحله 
بعد شــد. تیم امید ایران در شــرایطی به بازی 
ســوم رسیده بود که یک امتیاز از ۲ بازی قبلی 
داشــت و در سوی دیگر کره جنوبی 6 امتیازی 
با ازبکســتان 4 امتیازی مصاف می داد. ایران 
بــرای صعــود بایــد مقابــل چیــن بــا حداقل ۲ 
گل بــه برتری می رســید و امیــدوار می بود که 
کره جنوبی بی انگیــزه بتواند در آخرین بازی و 
باوجود این که صعود کرده، ازبکستان را ببرد. 

البتــه کره جنوبــی اگرچه بــاور نداشــتیم ولی 
موفق به شکســت ازبکســتان با نتیجه ۲-یک 
شــد و تنهــا کافی بود تا شــاگردان اســتیلی با 
نتیجــه ۲-صفر چین را شکســت دهنــد تا کار 
به شــمارش عملکرد ۲ تیم در کارت زرد برای 
رســیدن به مرحله بعدی برســد ولی امیدهای 
ایــران کــه موقعیت هــای پرشــماری را مقابــل 
چین از دســت دادند، تنها یک بار روی خطای 
پنالتی نورافکن به گل رســیدند. با نتایجی که 
در بــازی همزمــان 4 تیم گروه ســوم رقابت ها 
موســوم به گروه مرگ کسب شــد، کره جنوبی 
بــا 9 امتیــاز به عنــوان صدرنشــین صعود کرد 
و امیدهــای ازبکســتان و ایــران اگرچــه هر دو 
4 امتیــازی شــدند ولی بــه دلیــل تفاضل گل 
بهتــر این تیم ازبکســتان بود که صعــود کرد تا 
همچنان حســرت صعود به المپیــک ادامه دار 
باشــد و حــاال نیم قرن باشــد که فوتبــال ایران 

رنگ المپیک را ندیده است.

پایان تلخ امید ایران در انتخابی فوتبال المپیک ۲۰۲۰

حسرت المپیک نیم قرنی شد!

بهترین دروازه بان لیگ، دروازه بانی است که هنوز 
گل نخورده و صددرصد شوت های در چارچوبش 
را مهار کرده. بر اســاس آمار متریکا، رادوشــوویچ 
6 کلین شــیت و ۱۱ مهار داشته است. درخشش 
و آمادگی که شماره یک تیم ملی را نیمکت نشین 
کرد. رادوشــوویچ یک پاس کلیــدی هم به وحید 
امیری داد که شوت امیری به تیر دروازه ذوب آهن 
برخورد کرد تا او شــانس ثبت پاس گل را از دست 
بدهد. در پایان هفته شانزدهم رادوشوویچ با نمره 
۷.۱۷ صدرنشــین دروازه بان هــای لیگ اســت. 
پیش بینی می شد پایان همکاری مهدی رحمتی 

و استقالل، رحمتی را به روزهای پایانی فوتبالش 
نزدیک کند اما در فصلی که بازیکنان شهرخودرو 
درخشــش ویژه ای نداشتند، شــماره یک این تیم 
تنهــا ســتاره یحیــی بــود. رحمتــی در ۲۵درصد 
مســابقات این فصــل شــهرخودرو باالترین نمره 
بازی را کســب کــرد و بهترین بازیکــن زمین بود. 
مهــدی رحمتــی در ایــن فصــل فقــط ۱۸درصد 
شــوت های در چارچوبــش را گل خــورده و در 9 
بــازی حتی یــک گل هم نخورد. مهــدی رحمتی 
به طور میانگین در هر مســابقه ۲.6 مهار داشــته 
و با متوســط نمــره ۷.۰۵ بهتریــن عملکردش در 

ایــن ۵ فصلی کــه متریــکا دیتاهای مســابقات را 
ثبت می کند را رقم زده اســت. البته او 6 اشــتباه 
هم داشــته. پیــام نیازمند بــه ثباتــش در 3 فصل 
اخیــر ادامه داده نیازمند در ۸ هفته ابتدایی لیگ 
گل نخــورد و بــا احتســاب بازی هــای فصل قبل 
رکورد طوالنی ترین زمان بســته نگه داشــتن یک 
دروازه بان در لیگ برتر را جابه جا کرد. نیازمند به 
طور میانگین در هر بازی ۲.4 مهار شوت داشت، 
در مجمــوع ۱۰ گل خــورد، بیــش از ۷9درصــد 
شــوت های در چارچوبش را مهار کــرده و فقط ۲ 

اشتباه داشت.

بندی که مطهری با آن آبی پوش شد
تنهــا  و  اســتقالل  زمســتانی  خریدهــای  از  یکــی 
خریــد داخلی این تیم، ارســالن مطهری اســت که 
از ذوب آهــن بــه جمع آبی پوشــان پیوســت. انتقال 
ایــن بازیکــن از ذوب آهــن به اســتقالل بــا ماجرای 
عجیبی همراه بــود که درنهایت به اتفاقی شــیرین 
برای مهاجم اســتقالل ختم شــد. ارسالن مطهری 
در ابتــدای فصــل مورد نظــر اســتقالل بــود و حتی 
مذاکراتی هم با مســئوالن این باشــگاه داشــت که 
درنهایــت مذاکــرات بــه نتیجــه نرســید و مطهری 
قــراردادش را بــرای مدت یک فصل با سبزپوشــان 
تمدید کرد. در قرارداد مطهری بندی قرار داشت که 
بر اســاس آن اگر این بازیکن تا نیم فصل کمتر از 6۰ 
درصــد از مبلغ قراردادش  را گرفته باشــد می تواند 
آن را یک طرفه فسخ کند.در نیم فصل ذوب آهن ۵۰ 
درصــد از مبلــغ قــرارداد را به مهاجمــش پرداخت  
و مطهــری با اســتفاده از همیــن بند قــراردادش را 
یک طرفه با باشگاهش فسخ می کند و خیلی سریع 
با استقالل قرارداد می بندد. بعد از رسانه ای شدن 
قرارداد مطهری با اســتقالل، مســئوالن ذوب آهن  
۱۰ درصد دیگر از قرارداد او را می دهند اما با توجه 

به فسخ قرارداد این اقدام آنها کارساز نمی شود.

نقل وانتقــاالت  در  اســتقالل 
بازیکــن   ۲ توانســت  نیم فصــل 
جدیــد بــه خدمــت بگیــرد و نکتــه قابــل توجه 
اینجاســت که هر ۲ بازیکن در راســتای تقویت 
فــاز تهاجمی به جمــع آبی ها اضافه شــده اند. 
این در حالی اســت که استقالل با اختالف در 
نیم فصــل اول بهترین خط حملــه لیگ را از آن 
خود کرده و حاال ترافیک در خط حمله این تیم 
به اوج خود رســیده اســت. در لیست استقالل 
برای نیم فصل دوم نام بازیکنانی مثل فرشــید 

اسماعیلی، آرش رضاوند، شیخ دیاباته، مهدی 
قائدی، مرتضی تبریزی، علی دشتی، ارسالن 
مطهری و ســجاد آقایی به چشم می خورد. این 
یعنی ۸ بازیکن در نیم فصل دوم باید برای قرار 
گرفتــن در تفکرات تهاجمــی فرهاد مجیدی با 
هم رقابــت کنند و این رقابت جــذاب می تواند 
منجر به نیمکت نشــینی 4 بازیکن از این جمع 
۸ نفره شود. در این بین تکلیف قائدی تا حدود 
زیــادی روشــن اســت و او بــه احتمال فــراوان 
در نیم فصــل دوم هــم یکــی از ارکان هجومــی 

اســتقالل خواهــد بــود و در کنــار دیاباتــه قرار 
خواهد گرفت. اگــر قائدی مانند نیم فصل اول 
در فرم بدنی مطلوب قرار داشــته باشد، راهی 
بــرای مجیدی وجود ندارد جز این که همچنان 
به این بازیکن ریزنقش و تکنیکی میدان دهد. 
اما پرسشــی که شــاید خود مجیدی هم اکنون 
با آن دســت و پنجه نرم  می کند این است که با 
این حجم از مهاجمان کــه در نیم فصل دوم در 
ترکیب اســتقالل قــرار دارند چگونــه ۱۱ مرد 

اصلی تیمش را برگزیند.

8 مدعی و فقط 4 جای خالی! ترافیک سنگین در خط حمله استقالل

رادوشوویچ بهترین دروازه بان نیم فصل از نگاه آمار

حسرت المپیک نیم قرنی شد!
پایان تلخ امید ایران در انتخابی فوتبال المپیک ۲۰۲۰

طارمی یاد ون پرسی 
۲۰۱۴ را زنده کرد!

 بندی که مطهری 
با آن آبی پوش شد

رادوشوویچ بهترین دروازه بان 
نیم فصل از نگاه آمار

برنی ایبینی در تست پزشکی استقالل رد شد

ریسک بزرگ خرید استوکس 
برای سرخ ها

از پرسپولیس اصرار، از تراکتور هشدار! 
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 کوپا ایتالیا
پارما – رم، 23:45

سیسوکو از دنیای فوتبال 
خداحافظی کرد

محمــد سیســوکو، بازیکن ســابق یوونتوس 
در 34 ســالگی اعــام بازنشســتگی کــرد. 
ایــن هافبک اهل مالی کار خود را در کشــور 
فرانســه و در باشگاه اوســر آغاز کرد و سپس 
به والنســیا و در ســال 2005 از والنســیا به 
لیورپول پیوســت. بعد از 3 فصــل حضور در 
باشگاه لیورپول به یوونتوس پیوست و بعد از 
دوره ای 3 ســاله در یوونتوس در کشورهایی 
مانند مکزیک، اندونــزی، چین، هنگ کنگ 
و هند به میدان رفت. آخرین تیم باشــگاهی 
او سوشــو فرانســه بود. در رده ملی سیسوکو 
بــرای تیم ملــی مالی در 34 بــازی به میدان 

رفت و 2 گل زد.

مورینیو: اریکسن با سری باال 
تاتنهام را ترک کند

عاقه منــدی اینتــر به کریســتین اریکســن 
جدی است و حتی گفته می شود این بازیکن 
دانمارکــی، پیشــنهاد اینتر بــرای انتقال در 
همیــن ژانویــه را پذیرفتــه. مورینیــو پــس از 
برد تاتنهــام مقابل میدلزبــرو در جام حذفی 
انگلســتان، درباره آخرین وضعیت اریکسن 
گفت: »کریســتین خیلی خوب بازی کرد. او 
بازیکنی کاما حرفه ای است؛ دقیقا مطابق 
با آنچه از او انتظار دارم. اما اگر تصمیم گرفته 
تاتنهام را ترک کند، باید با سری باال از اینجا 

برود. هواداران باید به او احترام بگذارند.«

اسکوربورد

برنامه

اخبار

»ما عصبانی هســتیم زیــرا او 
معتقــد اســت کــه می توانــد 
هــر کاری را کــه دوســت دارد انجــام دهــد 
و هنــوز هــم دوســتش داشــته باشــند. او 
نمی  فهمــد که رفتــار یک هــوادار واقعی به 
چه صورت است.« سیمون بنگستون یکی 
از هــزاران هــوادار مالمو ســت کــه آمادگی 
بخشش زالتان ابراهیموویچ را ندارد. چند 
ماهی اســت که افسانه ســوئدی ها در شهر 
زادگاهش با خشم و خشــونت رو به رو شده  
و ایبــرا بــه عنوان یــک مهاجــم در تاریخچه 
باشــگاه مالمو جایگاهش را از دســت داده 
است. به عنوان یک سرمایه گذار در باشگاه 
رقیــب مالمو،  هاماربــی و افتخــار این که او 
می خواهد آن هــا را »بزرگترین باشــگاه در 
اسکاندیناوی« تبدیل کند رابطه طرفداران 
مالمو و زالتان را بعد از 25 ســال شــکرآب 
کــرد. ماجــرا از مجســمه زالتان آغاز شــد. 
در مــاه اکتبر بود که باشــگاه مالمو تندیس 
رکــورددار گل های ملی ســوئد را در خارج 
از محوطه ورزشگاهش رونمایی کرد و البته 
زالتان اعام کرده بود که تمام شــهروندان 
نمی  توانند از آن استقبال کنند. این بازیکن 
شــاید آینده را پیش بینی کرده بود، چرا که 
در کمتــر از چند ماه صحبت هایش به وقوع 
پیوســت. در ســاعات اولیه 5 ژانویه عده ای 
ناشناس مجسمه زالتان را سرنگون کردند و 
این تندیس از مچ پای چپ او شکست تا پس 
از قطع بینی و رنگ آمیزی با اسپری و حتی 

آتش زدن به صورت کامل تخریب شود.
 زالتان به روی هواداران چاقو کشید

خرابکاران شــاید با تخریب مجســمه ایبرا 

نهایت خشــم خود را نشــان داده باشند اما 
احســاس ناامیــدی از مهاجــم بلندقامــت 
ســوئدی بســیار گســترده اســت. اگرچــه 
زالتــان بــه همــراه ســوئد هرگز بــه عنوان 
قهرمانی دســت پیــدا نکرد و کمتــر از 50 
بازی رســمی در تیم مالمو انجــام داده بود 
امــا هــواداران مالمــو عاقه شــدیدی به او 
داشــتند و حضور او در این باشگاه هرچند 
کوتاه اما برای آن ها غرورآمیز بود. بنستون 
معتقــد اســت: »پیــش از ایــن، او بازیکنی 
بود که شــما بــه آن افتخــار می کردید. یک 
فوق ستاره جهانی که در باشگاه ما پرورش 
یافتــه، امــا اکنــون کســی نمی  خواهد که 
چیــزی درباره او بشــنود. او فکر می کند ما 
باید از آنچه او برای ما انجام داد، سپاسگزار 
باشیم اما واقعا در مالمو او هیچ چیزی نبرد. 
او درنهایــت در ازای پول زیادی باشــگاه را 
ترک کرد.« الكساندر ایوانوویچ، یکی دیگر 
از هواداران مالمو توضیح داد كه احســاس 

قوی خیانت ناشی از تصمیم ایبراهیموویچ 
در تــاش بــرای كمك به باشــگاه  هاماربی 
شــکل گرفته اســت: »دلیل خشــم فراوان 
این روزهــای هــواداران دروغ گویی زالتان 
اســت. او همیشــه می گفت که مالمو را به 
عنوان شهر خود دوست دارد و هیچ باشگاه 
بزرگتری وجود ندارد یا نمی  تواند از مالمو 
برای او بزرگ تر باشــد. اگر او 25درصد از 
سهام آن باشــگاه را خریداری می کرد و در 
مورد آن صحبت نمی  کرد، بیشتر قابل باور 
و پذیرش بود. اما او بــا انجام این کار اعام 
کرد کــه دوســت دارد این تیــم را به عنوان 
یکــی از قوی تریــن تیم ها تبدیل کنــد. او با 
ایــن کار نه تنها چاقو را در آورد که آن را هم 
رو بــه روی هــواداران چرخاند تا هــواداران 

مالمو بیشتر آسیب ببینند.« 
 این مجسمه را از مالمو ببرید!

عصبانیت در شــهر آنقدر شــایع اســت که 
معضل ناخواسته ای را برای مقامات محلی 

بــرای این که بایــد کاری با مجســمه انجام 
دهنــد، ایجــاد کــرده اســت. اگر مجســمه 
بازیابی شود به احتمال بسیار فراوان دوباره 
تخریب می شــود، مگر این که یک شــرکت 
خصوصی امنیــت حفاظــت از آن را تامین 
کنــد. که البته این فرضیــه هم بعید به نظر 
می رســد چرا که بعید است شرکتی حاضر 
شود در مقابله با هوادارانی که دیوانه مالمو 
هستند، سرمایه اش را هدر بدهد. پس تنها 
خواســته هــواداران بــرآورده خواهد شــد: 
خروج مجســمه از مالمــو. 8 برابر امضایی 
که هــواداران بــرای تایید جایــگاه احداث 
مجســمه زالتان جمــع آوری کــرده بودند، 
امروز خواستار انتقال آن به جایگاه دیگری 
هستند. کاوه حسین پور، نایب رئیس کمیته 
رســمی هواداران باشگاه مالمو، در جریان 
اتفاقاتی که رخ داده متعجب نیست: »ما به 
محض خرید ســهام در  هاماربی گفتیم كه 
مجسمه باید منتقل شود. متاسفانه ویران 
کردن این اثر هنری اجتناب ناپذیر بود. پس 
از سال ها بازی در خارج از سوئد، او اکنون 
شهر و باشــگاه خود را از دست داده است. 
درواقع مالمو ذهنیت زالتان را شــکل داد، 
زالتان به هیچ عنوان مالمو را ایجاد نکرد.« 
ابراهیموویچ 19 ســال پیش مالمو را ترک 
کــرد و امــاک خــود در این شــهر را ســال 
2015 بــه فــروش رســاند، بنابراین جای 
تعجــب ندارد که او دیگر به مالمو برنگردد. 
پیش بینی هــا در اروپا انتقال این مجســمه 
به شهر میان است؛ شــهری که زالتان در 
آن روزهای زیادی را ســپری کرده و اکنون 

برای تیم این شهر هم بازی می کند.

 داستان عشقی که 
زالتان را از مالمو بیرون ببریدبه نفرت تبدیل شد

مصدومیت نیکولو زانیولو از ناحیه رباط صلیبی در بازی آ اس 
رم و یوونتوس باعث شــد تا این بازیکن ادامه فصل را از دست 
بدهد. تیم رم طی فصول اخیر همیشه با مشکل مصدومیت 
دست و پنجه نرم کرده  و بازیکنان این تیم رکورددار بیشترین 
مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی هســتند. از ســال 2014 
تاکنون یعنی طی 6 ســال اخیر، 16 بازیکن مختلف این تیم 

متحمل 19 مصدومیت از نوع پارگی رباط صلیبی شده اند. 
برخــی از آن هــا بازیکنــان آکادمــی رم بودند که پــس از این 
مصدومیــت، روند پیشرفتشــان بــه طور کامل متوقف شــد. 
کوین اســتروتمن )2 بار(، الیو کاپرادوســی، ازکئیل پونسه، 
عبدالهی نورا، آنتونیو رودیگر، ماریو روی، الساندرو فلورنتزی 
)2 بار(، امرسون پالمیری، لوکا پلگرینی، ریک کارسدورپ، 

ریــکاردو کاالفیوری، دیوید بواه )2 بار(، ویلیام بیاندا، داویده 
زاپاکوســتا، مارکــو تومینلــو، نیکولــو زانیولو. دیگــو پروتی، 
هافبک آرژانتینــی گرگ ها پس از مصدومیت نیکولو زانیولو 
و مریح دمیــرال گفت: »زمین ورزشــگاه المپیکو اصا خوب 
نیست. بهتر اســت بگوییم در سطح ســری آ، افتضاح است. 
بدون شک مصدومیت هر 2 بازیکن به این موضوع ربط دارد.«

ورزشگاه المپیکو؛ دشمن رباط صلیبی!

تقریبا تمام بازیکنان بارســا پس از اخراج والورده از زحمات و 
دستاوردهای او تشــکر کردند. آخرین آن ها هم لوئیس سوارز 

بود تا برای سرمربی سابق خود آرزوی موفقیت کند.

مرد شــماره یک تنیس جهان با انتشار پســتی آمادگی و هیجان 
خود را برای حضور در اولین گرنداسلم سال که در ملبورن استرالیا 

برگزار می شود، اعالم کرد.

رنکینگ پردرآمدترین باشگاه های جهان در سال گذشته میالدی 
منتشر شد و طبق آن بارسلونا با پیشی گرفتن از رقیب دیرینه خود 
توانست عنوان پردرآمدترین باشگاه دنیا را به خود اختصاص دهد.
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 اینقدر بی انصاف نباشــید، برای برگشتن استرا تمامی دولت 
اعــم از وزرا  و ســفرا زمین و زمان را به  هم ریختن، کســی مدعی 
نشــد ولی االن بــا یک ادعــای ثابت نشــده از کار وزیــر ورزش و 
صمــت ایراد می گیرید، هر 2 تیم دولتی هســتن و وظیفه دولته 

که نهایت سعی و تالشش را بکند.
 آقــاي گل محمــدي تا دیــروز از شــما بــه نیكــي و جوانمردي 
در ورزش یــاد مي كردنــد اما امــروز نشــان دادي و ثابت كردي 

به ظاهر افراد نباید اعتماد كرد، متاسفیم برات.

81 قهرمان از خدمت سربازی معاف شدند 
81 نفر از قهرمانان بازی های آســیایی جاکارتا و مســابقات جهانی 
مشمول این دستور از انجام خدمت مقدس سربازی معاف شده اند. 
بــه گزارش پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان، بــا موافقت رهبر 
معظم انقالب و فرمانده کل قوا با درخواست مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان تاکنون 80 یک نفر از قهرمانان بازی های آســیایی 
جاکارتا و مســابقات جهانی مشــمول ایــن دســتور از انجام خدمت 
مقدس ســربازی معاف شده اند. دفتر امور مشترک فدراسیون های 
معاونت قهرمانی اعالم کرد تا این زمان 35 نفر از قهرمانان ورزشی 
نیــز در قالــب طرح ســرباز - قهرمــان در فدراســیون های ورزشــی 

بصورت امریه دوره ضرورت سربازی خود را طی می کنند.

دیدار وزیر ورزش با خانواده ارباب بهرامی
مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش به همراه مهدی علی نژاد سرپرست 
معاونت قهرمانی به دیدار خانواده ارشــیا ارباب بهرامی قهرمان 19 
ساله تای چی رفتند. این جوان در سانحه هوایی اوکراین جان خود 
را از دســت داد. وزیــر ورزش در این دیدار گفت: »وظیفه ماســت که 
ثمرات خوبی برای ارشــیا ارباب بهرامی به یادگار بگذاریم. مسابقه 
قهرمانی کشور تای چی چوان، انتخابی قهرمانی جهان 2020 در 

ایتالیا در سال آینده به نام ارشیا ارباب بهرامی برگزار خواهد شد.« 

کولبر کردستانی به استخدام فدراسیون بوکس درآمد
مهدی خسروی، بوکسور کردستانی که مدت ها پیش فیلمی از او در 
فضــای مجازی در حال کولبری در مریوان منتشــر شــد، با همکاری 
فدراســیون بوکس تحت قراردادی یک ســاله و با حقوق ماهیانه پایه 
وزارت کار به اســتخدام گروه اقتصادی ملل درآمد. به گزارش تسنیم 
خســروی در این خصــوص گفت: »همان طور کــه می دانید فیلمی از 
من در حال کولبری در فضای مجازی منتشر شد. بعد از این اتفاق با 
پیگیری فدراسیون بوکس و همکاری گروه اقتصادی ملل، قرار شد به 
عنوان کارمند رســمی با این مجموعه قرارداد امضا و تنها به تمرینات 
خود بپردازم. من تنها ورزشکاری نیستم که در این شرایط قرار داشتم 

و قطعا ورزشکاران رشته های دیگر نیز به حمایت نیاز دارند.«

زاویه نگاه شما

تعلیق جودوی ایران غیراخالقی، غیرحقوقی و فاقد وجاهت قانونی است

در  صالحی امیــری  رضــا 
نشســت خبری دیروز خود 
ایرانــی  مهم تریــن دســتاوردهای هیئــت 
از ســفر بــه لــوزان را تشــریح کــرد. رئیس 
کمیته ملــی المپیــک درحالی بــه دعوت 
از مســئوالن کمیتــه بین المللــی المپیک 
بــه همراه ســلطانی فر وزیــر ورزش، پیمان 
فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی 
بــرای شــرکت در افتتاحیه ســومین دوره 
بازی های المپیک زمستانی جوانان راهی 
ســوئیس شــده بودند کــه در حاشــیه این 
مراسم نشست های مهمی با برخی روسای 
و  ورزشــی  بین المللــی  فدراســیون های 
چهر ه های تاثیرگذار IOC از جمله توماس 
بــاخ رئیــس کمیتــه بین المللــی المپیک 
برگــزار کردند. صالحی امیــری با تاکید بر 
ایــن که هیئت ایرانی روز جمعه و شــنبه 3 
دوره مذاکــره با مقامات ارشــد بین المللی 
داشته، می گوید: »بحث اصلی ما پیرامون 
بازی های المپیــک 2020 بود. در کنار آن 
موانع و مشــکالتی که داریم از جمله مانع 
انتقال پول را مطرح کردیم. در مجموع اما 
موضع کمیته بین المللی المپیک حمایتی 
ورزش  از  حمایــت  در  بــاخ  تومــاس  بــود. 
قهرمانــی ما تعبیــر زیبایی داشــت و اعالم 
کرد ما در IOC انتظــار داریم کاروان ایران 
با قــدرت و شــجاعت در المپیــک 2020 

بدرخشد.«
ورود  و  ممنوع الخــروج  ورزشــکار   

نداریم
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک همچنیــن 
تاکیــد کــرد در خصوص مهاجــرت برخی 

ورزشکاران ایران توضیحاتی شفافی ارائه 
کرده: »در خصوص مهاجرت ورزشــکاران 
صحبت هایی شــد. ما نباید مانع مهاجرت 
شــویم بلکه بایــد شــرایطی را فراهم کنیم 
کــه ورزشــکار در داخــل و خارج از کشــور 
احســاس آرامــش کننــد. وزیــر هــم گفت 
هیــچ یــک از ورزشــکاران مهاجــرت کرده 
محدودیتی برای ورود بــه ایران ندارند. ما 
ورزشــکار ممنوع الخروج و ورود نداریم. به 
شخصه مهاجرت را پدیده منفی نمی دانم 
اما بایــد عوامل کششــی را افزایش دهیم. 
نباید با بزرگ نمایی رویکرد منفی، تخریبی 
و سیاســی نســبت بــه ایــن ماجرا داشــته 
باشــیم. معتقدیم هیچ کدام از ورزشکاران 
با رویکرد سیاســی نرفتند و باید شرایط را 
بــرای حضور مجدد آن ها در کشــور فراهم 
کنیم. این اتفاقات یک قهر مقطعی است و 
همه به خانه پدری خودشان برمی گردند.«
CAS ارسال مدارک تعليق جودو  به 

کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  صالحی امیــری 
درخصــوص موضوع تعلیق جــودوی ایران 
نیز سواالت و ابهاماتی برای برخی مقامات 
»در  می دهــد:  ادامــه  بــود،  مطــرح   IOC
تشریح ابهامات موجود در این خصوص هم 
صحبت کردیم و گفتیم رئیس فدراســیون 
جهانی جــودو با ســناریویی از پیش تعیین 
شــده هــدف تخریــب ایــران را داشــت. ما 
گفتیــم اســناد و دالیــل محکمــی داریــم. 
مدارک را برای CAS ارســال کرده ایم و در 
آینده نزدیک پرونده دوجانبه ای در دادگاه 
عالی ورزش رســیدگی می شــود. مواضع 
خود را کامــل در مورد جودو بــه باخ اعالم 
کردیم و گفتیــم این تعلیــق غیراخالقی و 
غیرحقوقی و فاقد وجاهت قانونی اســت. 
باخ هم گفت منتظر نتیجــه CAS می ماند 
و براســاس آن اعــالم موضع می کنــد.« به 
گفتــه رئیس کمیتــه ملی المپیــک ایران، 
دیــدار با روســای فدراســیون های جهانی 

تکواندو، هاکــی و کشــتی از جملــه دیگــر 
دیدارهــای انجــام شــده هیئــت ایرانی در 

لوزان بوده.
 سهم ناچيزی از کمک های ميليون 

دالری IOC داریم
جملــه  از  ورزش  دیپلماســی  توســعه 
نیازهــای امــروز ورزش کشــور اســت کــه 
صالحی امیــری بــا تاکیــد بر ایــن موضوع 
می گوید: »مــا نیازمند دیپلماســی ورزش 
هســتیم. اگر حاشــیه وارد فضــای ورزش 
قهرمانــی نشــود، در المپیــک درخشــش 
خوبی خواهیم داشــت. نکته مهم این بود 
کــه با حضور وزیــر صدای واحــد را از ایران 
منتقل کردیم. هدف ما اعالم تک صدایی 
از ایران بــود مبنی بر این که ســاختارهای 
مختلــف باعث اختالف نخواهد شــد. ما از 
کمیته بین المللی المپیک تقاضای کمک 
مالی و تجهیزات داشــتیم. چراکه سهم ما 
از کمک های 500 میلیون دالری ســاالنه 
IOC به ســایر کشــورها ناچیز است. همه 
بایــد بــه بهبــود دیپلماســی ورزش کمک 
کنند و هدف ما از این توســعه، آگاه سازی، 

شفاف سازی و اقناع سازی است.«
 معروف یک چهره است

رئیــس کمیته ملــی المپیک دربــاره نحوه 
انتخــاب نماینده کمیســیون ورزشــکاران 
بــرای انتخابــات جهانــی هــم می گویــد: 
»معروف چون چهره آشنایی است، معرفی 
شــد. تالش می کنیم با توجه به مکاتبه ای 
که با کمیته های ملی المپیک کشــورهای 
مختلف داریم، نماینده ایران در کمیسیون 

ورزشکاران حضور یابد.« 

صالحی امیری: مهاجرت ورزشکاران رویکرد سیاسی ندارد

مهرام به دنبال اعاده حیثیت در 
هفته نوزدهم

لیــگ برتر بســکتبال امــروز بــا برگزاری 
7 دیــدار وارد هفتــه نوزدهــم می شــود؛ 
هفتــه ای که در آن تیم هایی مانند مهرام، 
نفت و شــیمیدر به فکر جبران شکســت و 

امتیازهای از دست رفته هستند.
 برنامه

آویژه صنعت - نفت آبادان
مهرام - مس کرمان

رعد پدافند شهرکرد - نیروی زمینی 
شورا و شهرداری قزوین - توفارقان
ذوب آهن - شهرداری بندرعباس 

اکسون - پتروشیمی بندرامام
شیمیدر قم - شهرداری گرگان

خبر

حضور خادم در کمیسیون اخالق 
کمیته ملی المپیک

رســول خــادم رئیــس ســابق فدراســیون 
در  دیــروز  مدت هــا  از  پــس  کشــتی، 
کمیســیون اخــالق کمیته ملــی المپیک 
حضــور پیــدا کرد.  به گــزارش ایرنــا خادم 
پس از استعفا از ریاست فدراسیون کشتی 
در اواســط آبان ماه ســال گذشته در هیچ 
برنامه و جلســه ای حضور پیدا نکرده بود. 
کمیســیون  تخصصــی  نشســت  دومیــن 
اخــالق در محــل کمیتــه ملــی المپیک با 
موضوع اخالق و مسئولیت های اجتماعی 
برگزار می شــود. این نشســت بــا موضوع 
مشــارکت و گفت وگــو پیرامــون نقــش و 
مسئولیت ورزشکاران در حوزه دغدغه ها 
و چالش های اجتماعی از جمله فقرزدایی 
و توســعه اجتماعی و بــا حضور چهره های 
فعــال اجرایــی و ورزشــی و بــا محوریــت 
فعالیت های انجام شده از سوی قهرمانان 
ملی در مناطق محروم اســتان سیستان و 
بلوچســتان برگزار خواهد شد. خادم طی 
این مدت بــه همراه تعــدادی از قهرمانان 
کشتی کشورمان همچون کمیل قاسمی، 
حسن رحیمی و احسان لشگری با حضور 
در نقاط محروم کشور بخصوص سیستان 
و بلوچســتان، اقدامات خیرخواهانه ای را 

انجام می دهند.

سوژه

اخبار

بــا پایان تعطيالت زمســتانی، تيم ها با شــکل و شــمایل جدید 
رقابت را از ســر می گيرند. نيمکت های متحول شده و تيم های 
تغييــر چهره  داده شــده که بــه جذابيت نيم فصــل دوم اضافه 

خواهد کرد.
 بهترین انتقال: آیاندا پاتوسی به فوالد

در این روزهای گرانی دالر و وضعیت عجیب و غریب بازیکنان و مربیان 
خارجی در ایران بهترین راه برای خرید خارجی خرید یک گزینه امتحان 
پس  داده است. بازیکن یا مربی که پیش از این در ایران کار کرده و کارنامه 
خوبی از حضورش برجای مانده است. پاتوسی یکی از این بازیکنان بود 
که بازگشــتش به لیگ برتر می توانســت خبر خوبی برای تیم جدیدش 
باشــد. پیش بینی می شــد نام تیم جدید این بازیکن با نام تیم ســابقش 
یکی بوده و استقالل بتواند ستاره سابقش را به تهران بازگرداند اما فوالد 
معادالت را برهم زد. آن ها با استفاده از شرایط و اوضاع بد مالی استقالل 
توانستند پاتوسی را با یک پیشنهاد خوب به اهواز بکشانند و بهترین خرید 

نیم فصل را به نام خود سند بزنند. 

 عجيب ترین انتقال: محمدرضا خلعتبری به شهرخودرو
بازگشت خلعتبری به شهرخودرو یکی از عجیب ترین اتفاقات تعطیالت 
زمســتانی بود. بازیکنی که گفته می شــد به دلیل مســائل شــخصی از 
شــهرخودرو جــدا شــده و بــه ذوب آهن آمده بــا رفتن یحیی بــه این تیم 
بازگشت تا شایعات اختالف او با سرمربی سابقش تا حدودی تایید شود. 

 بازنده نقل و انتقاالت: شهرخودرو
 شــهرخودرو احتمــاال 2 نیم فصل کامال متفاوت را تجربــه خواهد کرد. 
نیم فصــل اول با خریدهــای خوب و با اقتدار در رویای رســیدن به باالی 
جدول و امیدوار به حضور در آسیا و کسب سهمیه مجدد. نیم فصل دوم 
روزهایی احتماال متفاوت با تیم قلع و قمع شده اش. پدیده سومین قربانی 
از میان تیم هایی بود که این فصل حضور در صدر را تجربه کرده و در نهایت 
ســرمربی خود را از دســت دادند. البته فاجعه برای شهرخودرویی ها به 
رفتن یحیی خالصه نشده  و در ادامه بسیاری از بازیکنان اصلی این تیم هم 
ساز جدایی سر دادند. سروش رفیعی و فرشاد محمدی مهر از اصلی ترین 
این چهره ها بودند. البته قبل از این چنــد روز هم روح ا... باقری، یونس 

شاکری و منادی هم جدا شده بودند تا شهرخودرو بازیکنان زیادی را از 
دست داده باشد. اگرچه شاید حضور بازیکنانی مانند روح ا... سیف اللهی 
و محمدرضا خلعتبری کمی از سنگینی این بحران کم کند اما نگاهی به 
جمع بندی اتفاقات رخ داده برای شهرخودرو جای زیادی برای امیدواری 

برای باقی ماندن این تیم در جمع مدعیان باقی نمی  گذارد. 
 برنده نقل و انتقاالت: سپاهان

این تیم مانند ابتدای فصل توانســت برنــده فصل نقل وانتقاالت 
باشد. 3 خرید خوب و هوشــمندانه و براساس نیاز تیم، سپاهان 
را بــه برنــده زمســتانی تبدیل کــرد. طیبــی، ترکمان و ســروش 
رفیعــی هر 3 خریدهای خوبی بــرای قلعه نویی بودند. مهم ترین 
ماموریت نقل و انتقاالتی ســپاهان در زمســتان، پوشــش ضعف 
خــط دفاعــی بود کــه بــا مصدومیــت پورقاز بــه وجــود می آمد و 
آن ها این ماموریت را به خوبی به ســرانجام رســاندند. ســپاهان 
همچنیــن هیــچ بازیکنــی را از دســت ندادنــد تا عــالوه بر حفظ 
شاکله تیم با تقویت آن حسابی برای حریفان خط و نشان بکشد.

اخراج آل کثیر از نفت تکذیب شدشهرخودرو، بازنده بزرگ!ترین های نقل و انتقاالت زمستانی
طی چند گذشــته خبری مبنی بر اخراج عیســی آل کثیر از برخی رســانه ها اعالم شــد که 
در نــوع خود عجیب بود چراکه باشــگاه صنعت نفت و کادرفنی چندیــن و چند بار در زمان 
نقل و انتقاالت زمســتانی اعالم کرده بودند این بازیکن را از دســت نخواهند داد و باید در 
آبــادان بماند. صنعت نفت کــه در نقل و انتقاالت هیچ بازیکنی را جــذب نکرد و البته هیچ 
بازیکنی را از دســت نــداد، اتکای زیادی به این مهاجم در خط حمله دارد. باشــگاه صنعت 
نفت آبادان نیز اعالم کرد که درگیری بین عیســی آل کثیر و کادرفنی صنعت نفت صحیح 
نبوده و موضوع مطرح شــده از ســوی برخی رســانه ها بابت اخراج این بازیکن را شــیطنت 
دانســت و آن را تکذیب کرد. با این احتســاب باید این مهاجم گلزن و زهردار را در نیم فصل 
دوم مســابقات بازهم با پیراهن طالیی صنعت نفت در مســابقات ببینیم، بازیکنی که قطعا 

برای آقای گلی لیگ برتر خواهد جنگید.

ســوژهــ

سردار پنجمین خرید گران قیمت زمستانی زنیت
 prostoprosport در گیــر و  دار گمانه زنی هــا در خصــوص خریدهای جدیــد زنیت ســایت
روســیه در گزارشــی جالب به گران ترین نقل و انتقاالت زمســتانی تاریخ باشگاه پرداخت و 
از ســردار آزمون به عنوان پنجمین در عین حال موفق ترین خرید زمستانی باشگاه محبوب 
سن پترزبورگ در سال های گذشته نام برد که حاال 3 برابر رقمی که هزینه شد برای زنیت 
ارزش دارد. در ایــن فهرســت ویلیان با انتقــال 35 میلیون یورویی از ماخــاچ قلعه به زنیت 
اول اســت و   ســالومون روندون با با 18 میلیون یــورو، ویلمیر باریوس بــا 15 میلیون یورو، 
آناتولی تیموشچوک با 14.5 میلیون یورو و سردار آزمون با 12 میلیون یورو به ترتیب اول 

تا پنجم هستند.

در فاصلــه کوتــاه باقی مانده تا المپیــک خبر مصدومیت 
حســن یزدانی و علیرضا کریمی شوک بزرگی به کشتی 
ایــران بــود. این 2 کشــتی گیر کــه تنها فینالیســت های 
کشــتی ایران در مســابقات جهانــی 2019 بودند، حاال 
شــرایط متفاوتــی دارنــد. حســن یزدانــی بعــد از عمــل 
جراحــی روی زانــوی خود که به خاطر پارگی مینیســک 
انجــام شــد، تمرینــات باالتنــه خــود را آغــاز کــرده و در 

آکادمــی ملی المپیک مســتقر اســت. به گفته پزشــکان 
این کشــتی گیر می تواند 40 روز بعد از عمل یعنی حدود 
2 هفتــه دیگــر تمرینات کشــتی خود را روی تشــک آغاز 
کند. از ســوی دیگر علیرضا کریمی که اگر می خواســت 
 PRP جراحی کند المپیک را از دســت مــی داد،  با درمان
کار خود را پیش می برد. به گزارش ورزش ســه و به گفته 
مرتضی بهرامی نژاد، مربی بدنســاز تیم ملی کشتی آزاد 

ایــن کشــتی گیر هــم از 2 هفته دیگــر احتماال به تشــک 
بازمی گردد: »با توجه به شــرایطی کــه اکنون رو به جلو و 
پیشــرفت اســت، من فکر می کنم با این رونــد، اگر اتفاق 
خاصــی رخ ندهد، از 2 هفته دیگر آرام آرام بتواند تمرین 
روی تشک را آغاز کند، اما باز هم چیزی به صورت قطعی 
مشــخص نیســت و این وضعیت زانوی کریمی اســت که 

همه چیز را مشخص خواهد کرد.« 

شمارش معکوس برای بازگشت یزدانی و کریمی
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الکویت بازی سختی مقابل استقالل دارد
رســانه کویتــی دیدار نماینده این کشــور با اســتقالل در 
مرحلــه پلی آف لیــگ قهرمانان آســیا را ســخت توصیف 
کرد. نشریه الوطن کویت در تحلیل خود از دیدار الکویت 
با استقالل در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا نوشت: 
»الکویــت گام نخســت را بــا قدرت برداشــت و بــه خوبی 
موفق شــد الفیصلــی را کنار بزنــد اما گام دوم ســخت تر 
است چون خارج از خانه مقابل تیم استقالل بازی دارد.«

حضور دیاباته در تمرین گروهی استقالل
تیــم فوتبــال اســتقالل در ادامــه رونــد آماده ســازی خود 
دیروز در زمین چمن مجموعه ورزشی انقالب برنامه های 
آماده ســازی خود را پیگیری کرد. شــیخ دیاباتــه که 2 روز 
پیش به تمرینات تیم اســتقالل اضافه شد، دیروز پا به پای 
سایر بازیکنان در برنامه های گروهی تیمش حضور داشت.

بازگشت بشار رسن به تهران 
بشــار رسن، هافبک ملی پوش پرســپولیس دیروز از دبی 
وارد تهران شــد. رســن مطالبات خود را دریافت نکرده و 
پیشنهاد الشرطه عراق را رد کرد. این بازیکن با مدیریت 
باشــگاه صحبت خواهد کرد. رادووشــویچ نیز دیشــب به 

تهران برگشت. 
ورود پاتوسی به ایران

هافبــک جدیــد تیم فوالد کــه از تیــم بن یاس امــارات به 
جمع قرمزپوشــان اهــوازی پیوســته، بامداد دیــروز وارد 
ایران شد. پاتوسی به همراه مرادی دکتر تیم فوالد برای 
انجام تست های پزشکی راهی ایفمارک شد تا در صورت 
تایید نهایی، قراردادش با سرخ پوشان اهوازی در هیئت 
فوتبال ثبت شــود و مشــکلی بــرای حضور در مســابقات 
نیم فصــل دوم همــراه بــا فوالدی ها نداشــته باشــد. این 
هافبــک خوش تکنیــک آفریقایی پس از بازگشــت تیم به 

اهواز در تمرینات سرخ پوشان حاضر خواهد شد.
استعفای مدیرعامل ذوب آهن رد شد

باشــگاه ذوب آهــن 24 ســاعت پرخبــری را پشــت ســر 
گذاشــت. پس از علیرضــا منصوریان، ســرانجام مدیران 
این باشــگاه ســرمربی مورد نظر را برای هدایت تیمشان 
پیدا کردند. میودراگ رادولوویچ از این پس سرمربیگری 
تیــم ذوب آهــن را بــه عهــده خواهد داشــت. امــا اتفاقی 
کــه بالفاصلــه پــس از ایــن انتصــاب رخ داد، اســتعفای 
جــواد محمدی بود. بــا این وجود اســتعفای محمدی در 

ذوب آهن پذیرفته نشد. 

سلطانی فر: نه استقاللی ام نه پرسپولیسی
وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر شــایعه عالقه و گرایش 
بــه یکی از 2 تیم پایتخــت را تکذیب کــرد و گفت: »برای 
من واقعا مهم اســت که مســائل و مشــکالت پرسپولیس 
و اســتقالل را بتوانیم بــه گونه ای حل کنیم که این 2 تیم 
همیشــه در وضعیت خوبی قرار داشــته باشــند و بتوانند 
بازی هــای خوبــی انجــام بدهنــد و پیروزی هــای خوبی 
داشــته باشند.« مسعود سلطانی فر افزود: »به اعتقاد من 
2 باشگاه استقالل و پرسپولیس بنیان فوتبال ما هستند 
البتــه االن همــه باشــگاه ها وضعیت شــان خوب اســت و 
همه باشگاه ها در لیگ مسابقات خوبی انجام می دهند. 
همیشــه یک قطب ســوم هم در کنار این 2 تیم داشتیم؛ 
یک زمانی پاس بود، یک زمانی ســپاهان و باشــگاه های 
دیگر بودند که به فوتبال ما کمک می کردند.« وی گفت: 
»مــا می دانیم وقتی که حال فوتبال در باشــگاه ها به ویژه 
این 2 باشــگاه پرســپولیس و اســتقالل خوب است حال 
فوتبال تیم ملی ما خوب است. من هیچ گرایشی به هیچ 

کدام از تیم های استقالل و پرسپولیس ندارم.«

کالدرون: مربیگری در پرسپولیس افتخار 
بزرگی بود

گابریــل کالــدرون در توئیتر خود از آمــاده بودنش برای 
چالــش جدیــد نوشــت. گابریــل کالــدرون، ســرمربی 
اســبق پرســپولیس در توئیتی از باشــگاه پرســپولیس و 
هوادارانش تشــکر کرد. او در توئیتر نوشــت: »مربیگری 
برایــم  بــزرگ  افتخــار  یــک  پرســپولیس  باشــگاه  در 
بــود. از تمــام بازیکنــان، اعضــای باشــگاه و هــواداران 
فوق العاده مان تشــکر می کنم. امیدوارم در آینده شــما 
را ببینــم. حــاال بــرای چالــش جدیــد آمــاده ام.« توئیت 
کالدرون در حالی اســت که چند روز پیــش به نقل از او 
مصاحبه ای منتشــر شد که در آن گفته بود حضورش در 

ایران بزرگترین اشتباه زندگی اش بوده است!

حرکت کی روشی فرهاد مجیدی
سرمربی تیم فوتبال استقالل در تمرینات روزهای اخیر 
ایــن تیــم روی نام برند حامی مالی البســه ایــن تیم را با 
چســب می پوشاند؛ کاری که پیش از این از کی روش در 
تمرینــات تیم ملی دیده بودیم. به گزارش فارس، فرهاد 
مجیــدی در روز اول تمرین در شــرایطی که مدیران این 
باشــگاه در محــل تمرین حضور داشــتند لباســی که به 
ســایر اعضای کادر فنی تحویل داده شد را پوشید اما در 
روزهای بعد مجیدی اقدامــی انجام داد که پیش از این 
کارلــوس کی روش در تیم ملی انجام داده بود! مجیدی 
در تمرین روز اول و دوم لباس شــرکت آل اشپورت را که 
اسپانسر البسه استقالل است را پوشید ولی در روزهای 
بعــد وی یــا لباس هــای قدیمــی اســتقالل کــه توســط 
شــرکت لی نینگ تهیه شده را پوشید یا روی مارک برند 
آل اشــپورت را با چســب پوشــاند! ظاهرا ســرمربی تیم 
فوتبال اســتقالل در ابتدای ورودش بــه این تیم فعال بر 

سر برند لباس دچار اختالفاتی است.

برنــی ایبینــی، مهاجمی که چند روز پیش وارد تهران شــد تا در صورت تایید 
در تست های پزشکی با استقالل قرارداد منعقد کند، در این تست ها پذیرش 
نشــد. بهرام امیری، معاون اجرایی باشگاه اســتقالل با تایید این خبر به مهر 
گفت: »این بازیکن از ناحیه مچ پا مشکل داشت و بعد از آن که پاسخ ایفمارک 
را گرفتیم او را به 2 متخصص دیگر هم نشــان دادیم که همه پاسخ ها یکسان 
بــود. بنابراین صالح باشــگاه را در این دیدیم که این بازیکــن را برگردانیم.« 
وی ادامــه داد: »بالفاصلــه روی گزینه بعدی اقدام کردیــم تا مقدمات حضور 
گزینه دوم مان در این پست را به تهران بیاوریم و در صورتی که در تست های 
پزشکی موفق شد با او قرارداد منعقد کنیم.« امیری بیان داشت: »به جز این 

یک مدافع خارجی نیز در راه تهران است.«

یحیی گل محمدی، ســرمربی پرســپولیس در مورد حضورش در این تیم گفت: 
»خیلی خوشحالم که دوباره برگشــتم، حس خیلی فوق العاده ای دارم و افتخار 
بزرگی بود که بعد از ۷ سال دوباره نصیب من شد. امیدوارم با حمایت هواداران و 
انرژی مثبت آن ها کار های بزرگتری انجام دهیم و بتوانیم جام های خوبی ببریم. 
خودم خیلی امیدوارم تا با همدلی و اتحاد بتوانیم به اهدافمان برســیم.« وی در 
مورد این که چقدر به نیم فصل دوم امیدوار اســت، گفت: »شــروع نیم فصل دوم 
شروع سختی است. در ۳6 روز باید 6، ۷ مسابقه سخت، حیاتی و تاثیرگذار در 
لیگ و همچنین لیگ قهرمانان انجام دهیم.« سرمربی پرسپولیس عنوان کرد: 
»برای آماده ســازی بیشــتر ۱۰ روز فرصت داریم اما فرصت زیادی نیست و باید 

انرژی و وقت بگذاریم تا بازیکنان را برای این مسابقات هماهنگ و آماده کنیم.«

گل محمدی: در ۳6 روز 6، 7 مسابقه سخت داریمبرنی ایبینی در تست پزشکی استقالل رد شد

سیدجالل: اعتصاب صحت ندارد 
کش وقوس هــای  از  پــس  گل محمــدی 
فراوان جــای گابریــل کالــدرون را روی 
نیمکت پرســپولیس به عنوان سرمربی 
سرخ پوشــان گرفت تا در نیم فصل دوم 
و لیــگ قهرمانان ۲۰۲۰ آســیا هدایت 
ایــن تیم را بر عهده بگیرد. ســیدجالل 
حســینی، کاپیتان پرســپولیس درباره 
حضــور گل محمــدی در پرســپولیس و 

مشکالت این تیم صحبت کرد.
 گل محمــدی جــای کالــدرون را گرفت 

نظرتان چیست؟
خدا را شــکر اتفاق خوب و پسندیده ای برای 
این کــه  از  خوشــحالم  داد.  رخ  پرســپولیس 
گل محمدی کــه از خانواده باشــگاه اســت و 
تجربه های فراوان دارد، ســرمربی تیم شــده 

است. 
 کالدرون در حالی از پرســپولیس رفت 
کــه گفته می شــود مشــکالت زیــادی با 

اعضای تیم داشت.
ابتدا جــا دارد از زحمات آقای کالدرون مثل 
تمام مربیان گذشته پرسپولیس تشکر کنم. 
درباره ســوالتان هم بایــد بگویم حاال که یک 
نفر رفته نباید صحبتی کنیم که برای او قابل 

دفاع نیست.
مدیرعامــل  عنــوان  بــه  انصاری فــرد   
باشگاه گفته که کالدرون برای بازیکنانی 

مثل شما احترام قائل نبود.
من واقعا دوســت ندارم درباره مربی گذشته 
تیم حرفی بزنم. طبیعی است که تفاوت هایی 
در نگرش وجود داشت. همیشه هم همینطور 
بوده. گاهی اوقــات نظرات من به عنوان یک 
بازیکــن می تواند با بازیکن دیگــری متفاوت 
باشــد. آنچــه واقعا باعث شــد تا پرســپولیس 
فارغ از هیاهوهای ابتدای فصل نتایج خوبی 
به دســت آورد، عملکرد منظم ارکان تیم بود. 

واقعا مدیریت زحمت کشیده است. 
 یعنی می گویید مشکلی بین کالدرون 

و رختکن تیم نبود؟
شــاید  نداشــت.  وجــود  مشــکلی  خیــر 
تفاوت هایی وجود داشــت اما نمی  توان اسم 

آن را مشکل گذاشت. 
 گفته شده قرار بود اعتصاب کنید.

اصــال چنیــن صحبتی مطــرح نبــود. اتفاقا 
بازیکنــان مــا در فصل جاری کمتر از ســایر 
تیم هــا دریافتی داشــتند ولی بــا همه توان 

بازی می کنند.

مرحلــه  مســابقات  مهمتریــن  از  یکــی  در 
یک چهــارم نهایی جام حذفی فوتبال پرتغال، 
تیم ریوآوه بــرای پنجمین بازی متوالی مهدی طارمی را به 
عنوان مهاجم نوک در ترکیب داشــت و در ورزشــگاه دا لوز 
لیســبون مقابل بنفیــکا قرار گرفــت. طارمی کــه در دیدار 
اخیرشــان در لیــگ برتــر پرتغال یــک پــاس گل داده و این 
بــار در مســابقه حســاس برابر بنفیــکا  انگیزه زیــادی برای 
درخشــش داشــت، در دقیقه 4 نفوذ خطرناکــی انجام داد 
که روبن دیاز، مدافع سرشناس حریف مجبور به خطا روی 
او شــد تا با کارت زرد جریمه شــود. لوکاس پیازون برزیلی 
که هفته قبل روی پاس طارمی توانســته بــود گلزنی کند، 
مقابل بنفیکا از ضربه آزادی که ستاره ایرانی ریوآوه گرفت، 
نهایت اســتفاده را برد و موفق شــد خیلــی زود تیمش را با 

یــک گل پیش بینــدازد. فرانکــو امانوئل چــروی در دقیقه 
۱۳ بــرای بنفیــکا گلزنی کــرد و کار را به تســاوی کشــاند 
امــا قبل از پایان نیمه اول باز هم درخشــش ســتاره ایرانی 
ریــوآوه موجب شــد تا این تیــم به گل دوم برســد. در دقیقه 
۳۰ ماتئوس د لیما، مدافع کناری ریوآوه ارســال بلندی از 
جناح چپ میانه زمین به پشــت مدافعــان بنفیکا انجام داد 
که مهــدی طارمی با فرار عالی از بین بازیکنان و اســتفاده 
از جلــو آمدن ایوان زلوبین، دروازه بــان حریف با هوش باال 
و ضربــه ســرچیپ دیدنــی گل دوم تیمش را به ثمر رســاند 
تــا به برتــری یک نیمه ای دســت پیدا کننــد. در نیمه دوم و 
از دقیقــه 6۱ که هریس ســفروویچ به ترکیب بنفیکا اضافه 
شــد، ورق بازی برگشــت و این تیم توانســت 2 گل توســط 
ســتاره سوئیســی اش در دقایق 64 و ۷2 بزنــد تا به برتری 

۳-2 خانگی مقابل ریوآوه برسند و طارمی و یارانش حذف 
تلخی را با وجود برتری یک نیمه ای تجربه کنند. طارمی در 
حالی توانست مقابل بنفیکا خودنمایی و گلزنی کند که 4 
شــب قبل هم مهرداد محمدی در جریــان دیدار آوس برابر 
صدرنشین لیگ برتر پرتغال موفق شده بود این کار را انجام 
دهد؛ اتفاقی که در مرحله گروهی فصل 2۰-2۰۱۹ لیگ 
قهرمانــان اروپا نیز برای ســردار آزمــون رخ داد و او یکی از 
گل های زنیت سن پترزبورگ مقابل بنفیکا را به ثمر رساند. 
البتــه اتفاق مهم برای طارمی در شــبکه های اجتماعی رخ 
داد و گل زیبایی که او برابر بنفیکا به ثمر رســاند را بسیاری 
از هواداران فوتبال مشابه گل شیرجه ای ون پرسی، ستاره 
تیم ملی هلنــد در جریان دیدار مقابل تیم ملی اســپانیا در 

جام جهانی 2۰۱4 دانستند.

با وجود حذف ریوآوه مقابل بنفیکا 

طارمی یاد ون پرسی ۲۰۱۴ را زنده کرد!

ریسک بزرگ خرید 
استوکس برای سرخ ها

از پرسپولیس اصرار، از تراکتور هشدار! 

آنتونی استوکس، مهاجم سابق 
تراکتور کــه در لیگ هجدهم 8 
گل برای این تیم به ثمر رســاند و با حواشــی 
زیــادی از تراکتور جدا شــد در نقل وانتقاالت 
زمســتانی مــورد توجــه چنــد تیــم ایرانــی از 
جمله پرســپولیس و اســتقالل قــرار گرفت. 
ایــن بازیکن ایرلنــدی ابتدا در لیســت خرید 
استقاللی ها بود اما بنا به دالیل نامشخصی از 
جذب او منصرف شــدند و این بار پرسپولیس 
جدی تــر از تیم هــای دیگر ایرانــی وارد عمل 
شــد و با مدیربرنامه این بازیکن مذاکره کرد. 
با جدی شــدن مذاکرات و پالس های مثبتی 
که از اســتوکس برای پرسپولیسی ها ارسال 
شد باشــگاه تراکتور ادعای عجیبی را مطرح 
کرد. تراکتوری ها مدعی شدند استوكس در 
قراردادش متعهد بوده کــه بدون هماهنگي 
تراكتــور بــه هیچ تیــم ایراني نپیونــدد ضمن 
این کــه او بابــت فســخ یك طرفــه با شــكایت 
تراكتــور در فیفــا مواجــه اســت. این مســئله 
مدیران پرســپولیس را برای جذب استوکس 
کمی مــردد کرد چراکه آن ها موردی مشــابه 
این بازیکن در ابتدای نقل وانتقاالت داشتند 
و با مشــورت با کارشناســان حقوقی از جذب 
رضــا شــکاری، بازیکــن آن زمــان روســتوف 
روســیه و بازیکــن فعلــی تراکتور و تیــم امید 
منصرف شــدند. با این حال پرسپولیســی ها 
مثل قضیه شکاری کامل عقب نشینی نکردند 

و به دنبال راهی برای حل مشــکل استوکس 
بــوده و هســتند. آن هــا اســتعالم هایی هم از 
نهادهای ذی ربط گرفته اند و دیروز هم فریبرز 
محمودزاده، مســئول کمیته مسابقات لیگ 
اعالم کرد مشکلی در این زمینه وجود ندارد: 
»پرســپولیس یا هر باشــگاه دیگری می تواند 
با اســتوکس قــرارداد ببندد زیــرا این بازیکن 
قــراردادش را با تراکتور فســخ کــرده و حتی 
آی تی ســی او هم صادر شده اســت. از سوی 
دیگر باشــگاه تراکتور از این بازیکن شــکایت 
کــرده کــه وی بی دلیل باشــگاه را رهــا کرده 
اســت. طبیعتا این موضــوع در شــورای حل 
اختالف مطرح می شــود و حتی ممکن است 
بعد از بررســی شــرایط، این بازیکــن محروم 
شــود اما هیچ محرومیتی متوجه باشــگاهی 
کــه این بازیکن را جذب کرده نخواهد شــد.« 
بــا وجــود ایــن اظهارنظــر، دیــروز ســهرابی، 
مدیرعامل باشگاه تراکتور همچنان بر ادعای 
قبلــی باشــگاهش پافشــاری کــرد و بــه مهر 
گفت: »هر چیزی که الزم بود را درباره جذب 
ایــن بازیکن به باشــگاه پرســپولیس گفتیم و 
هشــدار الزم را دادیم. اســتوکس قراردادش 
را بــا تراکتور به صورت غیرقانونی و یک طرفه 
فسخ کرد. ما هنوز شکایت از این بازیکن را در 
فیفا داریم. ما به پرسپولیسی ها این مطلب را 
گفتیم که بعدا نگویند چرا سکوت کردیم. ما 
مکاتباتمان را هم به فدراسیون فوتبال و هم به 

باشگاه پرسپولیس فرستادیم تا مراقب باشند 
و از نظر مالی و بازیکنی متضرر نشوند.«

  
از  کدام یــک  کــه  اینجاســت  ســوال  حــال 
اســتوکس  ماجــرای  در  درگیــر  طرف هــای 
درســت می گویند و حــق با کیســت؟ در این 
زمینه خراســان نظر عبدالصمــد ابراهیمی، 
کــه  می کنــد  درج  را  حقوقــی  کارشــناس 
می گویــد: »اگر چنین شــرطي وجود داشــته 
كــه او بــا توافــق و رضایــت تراكتــور در دیگر 
تیم های ایران حضور یابد و بعد قرارداد فسخ 

شده باشد قاعدتا شرط هم با فسخ قرارداد از 
بین رفته اســت. شــرط مذكور شرط مستقل 
نیســت. اگــر فســخ یك طرفــه غیرموجــه هم 
بوده باشــد كــه از مفاد آن بي خبــرم گویا این 
بازیكن بعد از جدایي از تراكتور در لیگ تركیه 
حضور داشــته و موضوع او و تراكتور ارتباطي 
به پرســپولیس ندارد چراکه باشــگاه دیگری 
مرتکب تخلف شده، بنابراین دیگر شامل حال 
پرسپولیس یا باشگاه دیگری نمی شود.« این 
کارشــناس حقوقی به ماجرای رضا شــکاری 
و تراکتور اشــاره می کند که شــرایطی مشابه 

اســتوکس داشــت و ادامه داد: »تراکتوری ها 
در زمان جذب رضا شــکاری گفتند مشــکلی 
برای مــا ایجاد نمی  کند چون او بعد از فســخ 
یک طرفــه با ذوب آهن به روســیه رفــت و بعد 
از روســیه به تراکتور پیوســت. اگر بحث اغوا 
کردن و  محرومیت هم باشد روس ها او را اغوا 
کرده اند. حال چطور است که جذب استوکس 
برای پرسپولیس مشکل ایجاد می کند؟« باید 
منتظر ماند و دید پرسپولیسی ها ریسک این 
انتقال را به جان می خرند یا دست روی گزینه 

دیگری می گذارند.

وکیل ایتالیایی باشگاه ذوب آهن که پیگیر پرونده رضا شکاری است، همچنان منتظر 
دریافت شماره حساب از این باشگاه است. به گزارش میزان، وکیل ایتالیایی باشگاه 
ذوب آهن که پیگیر پرونده رضا شــکاری و شکایت این باشــگاه از روبین کازان روسیه 
اســت، دیروز دوبــاره ایمیلی به این باشــگاه زد و در آن اعالم کرد کــه ذوبی ها هرچه 
زودتر شــماره حسابی به فیفا اعالم کنند تا ۱۰۵هزار یورو بابت حق رشد شکاری به 
حساب شــان واریز شود. این وکیل ایتالیایی پیش از این هم یکی، دو بار دیگر ایمیلی 
بــه باشــگاه ذوب آهن در همیــن خصوص زده بــود اما مدیران این باشــگاه واکنشــی 
نسبت به آن نداشتند و حتی برای ارسال شماره حساب هم اقدامی نکردند. او که از 
اقدام ذوبی ها بسیار متعجب شــده، همچنان منتظر شماره حساب این باشگاه است 
تا کار های الزم را برای انتقال پول انجام دهد اما به نظر می رســد باشــگاه قصد ندارد 
هیــچ حرکتی در ایــن خصوص انجام دهد. نکته جالب توجه اینجاســت که ذوب آهن 
می توانــد مبلــغ قابــل توجهی هــم بابت حق انتقال شــکاری بــه روبیــن کازان از این 
باشــگاه روســی دریافت کند اما با این حــال آن ها هنوز کاری از پیــش نبرده اند. این 
در شــرایطی اســت که باشــگاه ذوب آهن با مشکالت مالی بســیاری دست وپنجه نرم 
می کند و مشــخص نیســت چرا این پول را برای برطرف کردن مشــکالت باشــگاه از 

روبین کازان نمی  گیرد.

معاون باشــگاه اســتقالل توضیحاتی در خصوص شــایعه پیشنهاد پرســپولیس به مرتضی 
تبریزی و مخالفت باشگاه استقالل ارائه کرد. بهرام امیری در خصوص این که گفته می شود 
مرتضی تبریزی در آستانه پیوستن به پرسپولیس بوده و به همین دلیل باشگاه رضایت نامه 
او را صــادر نکــرده، گفــت: »تیم هــای شــهرخودرو، تراکتور، ذوب آهــن و فــوالد تبریزی را 
می خواســتند و از طرف پرسپولیس هم ظاهرا با خود تبریزی صحبت کرده بودند. تبریزی 
در لحظه آخر گفت می خواهد در استقالل بماند و حقش را بگیرد.« امیری در پاسخ به این 
ســوال که آیا تبریزی اعالم کرده که می خواهد بماند، گفت: »بله، او گفت اینجا)استقالل( 
برای او جای مناســبی اســت. مــا هم گفتیم از این موضوع اســتقبال می کنیــم.« در حالی 
که مســئوالن باشگاه پیشــنهاد پرســپولیس به تبریزی را تایید کرده اند اما شایعه پیشنهاد 
استقالل به فرشاد احمدزاده، هافبک سرخ ها که در لیست مازاد قرار گرفت از سوی آبی ها 
بدون واکنش ماند. این در حالی اســت که با وجود تکذیب پیشــنهاد به احمدزاده، شنیده 
می شــود برخی از مســئوالن باشــگاه اســتقالل به تالفی پیشنهاد پرســپولیس به تبریزی 
می خواســتند احمدزاده را جــذب کنند که با مخالفــت عده ای دیگر مواجه شــده و فرهاد 
مجیدی هم نظر مثبتی روی این بازیکن نداشــته است. در واقع استقاللی ها می خواستند 
دوباره با یک تصمیم احساســی اشــتباهی که در مورد گادوین منشــا، بازیکن مازاد برانکو 

کرده بودند را تکرار کنند که گویا خطر از سر آبی ها گذشته است!

ذوب آهن چرا حق رشد شکاری را نمی گیرد؟  جلوگیری از اشتباه منشا با وتوی جذب احمدزاده! اتفاق روز شایعه روز
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