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ای کاش شما بازیگران که به خاطر حرفه  •
تون ، بیشتر وقتتون به دیدن فیلم می گذره، 
کمی درباره چیزهای دیگر هم فکر و مطالعه 
می کردید. از حال و هوای فیلم و خیال بیرون 
بیایید و واقعیت ها رو ببینید تا مثل همیشه 
رفتارهای  و  نزنید  نسنجیده  هــای  حــرف 
هیجانی و بدون فکر انجام ندهید، تا بهتون 

نگن بی سواد.
 نتایج هفتمین آزمون استخدامی متمرکز  •

دستگاه های اجرایی اعالم شد. نتایج آن هم 
به این شکل بود: قبولی مطلق افراد دارای 
سهمیه و مــردود شدن مطلق مردم عادی! 
خب چرا آزمــون می گذارید؟ نیروهای مد 
نظرتان را بدون اعالم عمومی از همان افراد 

دارای سهمیه جذب کنید و تمام!
وقتی بودجه کم  می آورند، یک روز بنزین  •

را گران می کنند، یک روز دالر را گران می 
کنند، یک روز الیت راه می انــدازنــد و... 
حاال هم انگار  طرحی راه انداخته اند که 
خــودروهــای فاقد معاینه فنی روزانـــه 50 
هزارتومان جریمه شوند بلکه آلودگی هوا 
را کنترل کنند! آخــر آقــایــان محترم! اول 
خــودروی استاندارد تولید کنید تا این قدر 
آلودگی درســت نکند، بعد دنبال این جور 

طرح های درآمدزایی بیفتید!
وقتی اکثر خانم ها خوابند، من و همسرم  •

باید بریم ســر کــار وتــا شــب بچه هــامــون رو 
نمی بینیم حاال چون هــردو نفرمان شاغل 
هستیم ودوتا ماشین داغون هم داریم باید 
از بسته معیشتی که حق مان است حذف 
شویم! در صورتی که حقوق هردوتایمان 
روی هم از سه میلیون بیشتر نمی شود. ما 
گناه کردیم که این قدر تالش می کنیم؟ این 

انصافه که نباید کمک معیشتی بگیریم؟
 فدراسیون فوتبال هم بگه چــون پایگاه  •

وجود  شما  کشورهای  در  آمریکایی  هــای 
داره ، ما هم احساس امنیت نمی کنیم که 
به کشورهای شما پرواز کنیم پس میزبانی 
اون ها هم برای ما گرفته بشه و بازی ها در 
یک زمین بی طرف برگزار بشه ! به هرحال 

آمریکا هم سابقه زدن هواپیمای مسافربری 
ما رو داره.

چــرا بر عملکرد سازمان نظام مهندسی  •
ــورت  خـــراســـان رضـــوی هــیــچ نــظــارتــی ص
نمی گیرد و در این میان روند کسر سهمیه 
مهندسان به کندی انجام می گیرد و باعث 

نارضایتی مالکان ساختمانی می شود.
ــادری با دو بچه هستم. بیمارم و هیچ  • م

پناهی ندارم. به هرکسی مراجعه می کنم تا 
کمکم کند، فکر می کند چون خانمم و دست 
یــاری دراز کــرده ام، آدم بدی هستم. اهل 
اردبیل هستم. شوهرم کار می کند  اما نمی 
تواند هزینه ها را تامین کند و همیشه شرمنده 
بچه هایمان هستیم. این روزها همه از سیل 
زده های سیستان و بلوچستان می نویسند 
اما سیل مشکالت، سال هاست که خانواده 

ما را آواره کرده. دیگر از همه بریده ام. 
سپاه  • در  ــان  ــ ــرادرا ن م ــ ب ــی  ــت وق شگفتا 

بارها در  می گویند ما نوکر مــردم هستیم 
روزنامه تیتر می زنید و آن را نشانه تواضع و 
مردمی بودن و... می دانید ولی وقتی رئیس 
جمهور می گوید ما نوکر مــردم هستیم در 
صفحه دارکوب، ایشان را مسخره می کنید 
رئیس  خواهیم،  نمی  نوکر  ما  می گویید  و 

جمهور می خواهیم!
از  • پــس  کــه  محترمی  فرهنگی  پاسخ  در 

افزایش حقوق جدیدشان باز هم گله مندند و 
می گویند با رسانه ای شدن آن، باعث نادیده 
گرفتن سختی های کارشون شدند، بفرمایید 
کــاش حقوق ما رو هم همین قــدر افزایش 
بدهند. فحش هم بدهند، اشکالی ندارد! 

خدا شانس بده.
مردم عزیز! خسته نشدید از بس مشکالت   •

یأس  وآیـــه  انداختیم  همدیگه  تقصیر  رو 
ــم؟ چـــاره مــشــکــالت هـــمـــدردی و  ــدی ــون خ
همفکری واتحاده. از خودمون شروع وسعی 
کنیم الاقل مثل قدیم ها به فکر خوبی کردن 
و مهربونی باشیم. همدیگه رو تخریب نکنیم 
واین چرخه مهربونی رو توی کل کشورمون 
به  نشده.فقط  دیــر  هم  هنوز  بدیم.  ترویج 

فکرخودمون نباشیم.
پراید  • یــک  هستم.  فرهنگی  بازنشسته 

89 و یک پروانه امــالک دارم که حتی یک 
ساعت هم در امــالک کــار نکرده ام. امــا به 
خاطر این که یک بار به ترکیه رفته ام، متمول 
حساب می شوم! یعنی مسئوالن، مردم را 
زیر تلسکوپ گذاشته اند. آن ها چندسال 
ــاوری با  پیش کجا بــودنــد؟ آن وقتی  که خ
دالرهایش، جزایری، زنجانی، رفیق دوست 
و... با ده ها تن طال و دکل نفتی و پول از این 

کشور خارج شدند، کجا بودند؟!
 واقعا براتون متاسفم تمام خراسان ورزشی  •

رو کردین تبلیغات. مخاطب هم که هیچ!
 عزیزی که نوشته، نتونستید سقوط هواپیما  •

را گردن آمریکا بیندازید چون خدا جای حق 
نشسته، اواًل هنوز هم احتمال توطئه آمریکا 
و حمله سایبری به سامانه پدافندی منتفی 

نشده، ثانیًا شما چرا خوشحال شدی؟!
 من از آقای روحانی زیاد راضی نیستم ولی  •

درست نیست رئیس جمهور منتخب چندین 
میلیون نفر را هر کس که رسید بکوبد. آقای 
ــرادی کــه ایشان  کدخدایی باید بــدانــد افـ

راقبول دارند یک هزارم روحانی نیستند.
 دوستان سلبریتی میگن به خاطر ناراحتی  •

شون از سقوط هواپیما، در جشنواره فجر 
شرکت نمی کنند ، چرا تا وقتی علت حادثه 
رو نفهمیده بودند این کار رو نکردند؟ یعنی 
اون موقع از کشته شدن 167 نفر ناراحت 
نشده بودند؟ فقط علتش براشون مهم بوده 
تا به جشنواره نروند؟ چرا این قدر تابلو از آب 
گل آلود ماهی می گیرند اون هم فقط برای 

مطرح شدن خودشون؟
دراین بحران اقتصادی، دولت چراهزینه  •

کاندیداها را از بیت المال می پردازد؟ بهتر 
بود هزینه ها را از خود آن ها می گرفت تا به 

مردم تحمیل نشود.
 آخــر ایــن داستان پدیده چی شــد؟ دیگه  •

چقدر صبر؟ چقدر حوصله؟ شما جیب تون 
پره، مردم به این پول احتیاج دارند. خدایا 

خودت به فریادمابرس! 

اینک پروژه مهار تورم!

روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی از تغییر 
اولویت بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز به مهار 
تورم خبر داد. تردیدی نیست که در سال گذشته 
و تا همین ماه ها بازار ارز، مهم ترین مسئله فوری 
اقتصاد ایران بوده است. حمله تحریمی به بازار 
ارز در بستر سیاست ناکارآمد ارزی سال های 
گذشته و تصمیم اشتباه ارز 4200 تومانی اوایل 
سال گذشته، شرایط بغرنجی را در بازار ارز رقم 
زد ولی تغییر در ریاست بانک مرکزی و اصرار 
همتی بر استفاده از روش هــای کارشناسی و 
حضور فعاالنه بانک مرکزی در بازار ارز به جای 
تزریق منفعالنه ارز باعث شد تا با وجــود انواع 
تنش  حتی  و  هــا  آمریکایی  روانـــی  تهدیدهای 
های نظامی که اوج آن در به شهادت رساندن 
شهید سپهبد سلیمانی و پاسخ موشکی ایران 
به اقدام تروریستی آمریکا، ضمن تثبیت نسبی 
نرخ ارز، منابع ارزی نیز حفظ شود. این اتفاق 
بزرگ نشان داد که بازار ارز در برابر تنش های 
سیاسی واکسینه شده است. در این میان فعال 
سازی قریب الوقوع بازار متشکل ارزی به عنوان 
بازاری که معامالت ُخرد ارز نقدی را پوشش می 
دهد، می تواند کامال بازار را تحت مدیریت بانک 
مرکزی قرار دهد. بنابراین به این ترتیب پروژه مهم 
مهار بازار ارز با موفقیت به سرانجام رسیده است 

و فرصت برای دیگر اولویت های بانک مرکزی 
است.تردیدی نیست که مهار تــورم، مهم ترین 
اولویت این روزهای اقتصاد کشور است. اقتصاد 
ایران اکنون با آثار تورمی جهش نرخ ارز در سال 
گذشته، همچنان دست و پنجه نرم می کند. در 
همین شرایط، اجرای تصمیم جدید درباره بنزین 
نیز مــوج تورمی جدیدی را ایجاد کــرده است. 
اگرچه مشخص است که تبعات تورمی افزایش 
قیمت بنزین به انـــدازه جهش نــرخ ارز نیست 
ولی در شرایطی که تورم سنگین جهش نرخ ارز 
ــران را تحت تاثیر قــرار می  همچنان اقتصاد ای
دهد، بار تورمی چند درصدی بنزین بار سنگینی 
است که قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش 
تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو مهار نرخ تورم، 
اکنون اولویت اصلی اقتصاد ایران و سکاندار بانک 
مرکزی است.تردیدی نیست که برای مهار تورم، 
مدیریت نقدینگی کشور و انضباط نظام بانکی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظام بانکی 
نقش مهمی در افزایش نقدینگی دارد و راهکار 
اصلی مهار نقدینگی، تالش برای انضباط بخشی 
به بانک هایی که با اضافه برداشت از منابع بانک 
مرکزی، در آتش نقدینگی می دمند. آمارها نشان 
می دهد که هم اینک بانک های خصوصی بزرگ 
ترین بدهکاران به بانک مرکزی از منظر اضافه 
برداشت هستند. اضافه برداشت این بانک ها تا 
پایان آبان 98 به تنهایی حدود 90 هزار میلیارد 
تومان یعنی بیش از 43 درصد کل بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی است. عامل اصلی رشد نقدینگی 
در سال های اخیر همین مسئله بوده است و مهار 
ایــن بانک هــا، منضبط کــردن مدیریت آن ها و 
اصالحات در مدیریت منابع آن ها، اولویتی مهم 
برای مهار رشد نقدینگی است. اگرچه در این 
میان نقش عوامل دیگر از جمله بودجه دولت، 

وضعیت تولید و اصالح نظام توزیع نیز اهمیت 
ــاره بودجه  فراوانی دارد. دغدغه هایی که درب
دولت و احتمال کسری بودجه و استقراض از بانک 
مرکزی وجود دارد، می تواند فرایند مهار تورم را 
تحت تاثیر قرار دهد. وضعیت رونق و رکود تولید 
و نقشی که این رونق یا رکود در عرضه و تقاضا 
دارد نیز روی سطح عمومی قیمت ها موثر است 
و عالوه بر این دو مورد، روان سازی نظام توزیع و 
امکان نظارت بر بازار نیز حلقه مهمی در زنجیره 
مهار تورم دارد. بنابراین نقش دیگر دستگاه ها 
در تنظیم بودجه متوازن، تقویت تولید و نظارت بر 
بازار در مهار تورم مهم است.در هر صورت اکنون 
همه چشم ها به سازوکار جدید بانک مرکزی 
تحت عنوان »عملیات بــازار بــاز« بــرای مدیریت 
نقدینگی است. ابزار جدیدی که برای بسیاری از 
اقتصادی ها نیز ناشناخته است اما تجربه جهانی 
کشورهایی که از این ابزار استفاده کرده اند و امید 
به تدبیر بانک مرکزی در این باره بارقه های امید 
را ایجاد کرده است که به وسیله این ابزار بتوان 
نقدینگی را مدیریت و تورم را مهار کرد. به ویژه 
این که این ابزار می تواند مانع جدی بر سر راه 
بانک های غیر منضبط ایجاد کند و جلوی دمیدن 
این بانک ها بر آتش نقدینگی را بگیرد. رصد این 
عملیات توسط بانک مرکزی، شفاف سازی بیشتر 
درباره کارکرد »عملیات بازار باز« و اطالع رسانی 
درباره آثار اجرای این عملیات کمک می کند که 
پروژه مهار تورم، مانند پروژه مدیریت بازار ارز با 
همراهی مردم و اعتماد عمومی به بانک مرکزی 
ــرود. بنابراین بانک مرکزی باید در این  جلو ب
مسیر، ضمن مدیریت قاطع بر بانک ها به ویژه 
بانک های متخلف، بیش از پیش افکار عمومی 
و به ویژه کارشناسان را از روند اجرای این طرح 

و آمارها و شاخص های مرتبط با آن مطلع سازد.

جزئیات مهم جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره سقوط هواپیمای اوکراینی

ذوالنوری: فرضیه حمله سایبری  فعال منتفی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: طبق بررسی های این کمیسیون، 
علت سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی 
است و گمانه زنی هایی چون جنگ الکترونیک 
ــزارش مهر،  ــ ــه گ ــت.ب ــات نــشــده اس ــب  هــنــوز اث
حجت االســالم مجتبی ذالــنــوری با اشــاره به 
بررسی سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ 737 
خط هواپیمایی اوکراین در جلسه عصر دیروز 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار کرد: رئیس کمیته ویژه بررسی ستاد کل 
نیروهای مسلح، نماینده سازمان هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، جانشین فرمانده 
ــش، رئیس هواپیمای کشوری و مدیر  کل ارت
فرودگاه بین المللی امــام )ره( در این  جلسه 
از  یکی  ــرد:  ک بیان  یافتند.ذوالنوری  حضور 
مباحثی که در این جلسه مطرح شد ابهاماتی بود 
که در خصوص احتمال جنگ الکترونیک و هجوم 
سایبری در این حادثه مطرح بود که تقریبًا تا االن 
این موضوع منتفی است مگر آن که در آینده 
اطالعاتی در این زمینه به دست آید و اثبات شود 
که حمالت و خرابکاری سایبری وجود داشته 

است اما فعاًل این موضوع اثبات نشده است.

اعالم علت، تاخیر نداشت      
وی با اشــاره به این که یکی دیگر از مسائلی که 
ــاره سقوط این هواپیما مطرح بود این است  درب
که چرا نتیجه بررسی علت سقوط با تاخیر زیادی 
اعالم شد، تصریح کرد: در این جلسه درباره این 
موضوع هم بحث و بررسی صورت گرفت، اما همه 
نمونه های مشابهی که در دنیا اتفاق افتاده است، 
معمواًل در زمان طوالنی تری اطالع رسانی کرده 
انــد. بــرای مثال روسیه هواپیمای اوکراینی را 

چندی پیش هدف حمله قرار داد و یک ماه طول 
کشید که بگویند بر اثر اصابت موشک هواپیما 
سقوط کرده است و همچنین حدود دو سال طول 
کشید که مشخص شود چه نوع موشکی باعث 
سقوط این هواپیما شده است.ذوالنوری تاکید 
کرد: نیروهای مسلح ما با سرعت عمل خوبی در 
این زمینه اقدام کردند و ظرف 48 ساعت بررسی 
و اطالع رسانی شد و حادثه مشابهی نداریم که با 
این سرعت بررسی ها انجام شود.وی تصریح کرد: 
در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی گمانه 
زنی های متعددی مطرح بود. از جمله این که در 
وهله اول بحث نقص فنی یا اشتباه انسانی در کادر 
پروازی مطرح بود، همچنین خرابکاری سایبری و 
جنگ الکترونیک یکی دیگر از گمانه زنی ها بود، از 
سوی دیگر یکی دیگر از مسائلی که باید بررسی می 
شد آن بود که آیا منشأ این سقوط خرابکاری داخلی 
و خارجی بوده است و در نهایت یکی دیگر از گمانه 
ها این بود که آیا اشتباه انسانی در سامانه های 
پدافندی باعث این سانحه شده است یا خیر.در 
واقع نیروهای مسلح در یک بازه زمانی کوتاه 48 
ــواالت و  ساعته باید تمام این گمانه زنی ها و س
ابهامات را مورد بحث و بررسی قرار می دادند و آنان 

به سرعت بررسی و اعالم نظر کردند.

چرا پرواز ها لغو نشد      
وی با بیان این که یکی دیگر از موضوعاتی که در 
جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی بحث شد، 
این بود که آیا باید در آن روز پروازها لغو می شد 
یا خیر، افزود: با توجه به تهدیداتی که از طرف 
آمریکا وجود داشت و پیش بینی می شد که آن 
ها عکس العمل متقابل داشته باشند، سامانه 
ها توجیه شده بودند که در آمادگی 100 درصد 

ــزارش هایی مبنی بر  باشند.از ســوی دیگر گ
حرکت موشک کروز اتفاق افتاده بود اما این که 
این گزارش ها اعتبارسنجی شود و واقعًا به عنوان 
یک اطالعات موثق به سامانه ها اعالم شود که 
دقیقًا مسیر کروز کجاست و به سمت کدام هدف 
می رود و کدام سامانه ماموریت برخورد با آن را 
دارد، چنین اتفاقی نیفتاده بود.ذوالنوری تاکید 
کرد: بر این اساس هیچ دلیل و اعتبارسنجی، 
این گزارش ها را اثبات نکرده بود و مسئله حائز 
اهمیت دیگر آن بود که نمی شد در کشور حالت 
فوق العاده و جنگی را با توجه به تبعاتی که در 
زندگی مردم دارد، اعالم کرد و این نکته در این 
جلسه روشن شد.وی گفت: یکی دیگر از مسائلی 
که بررسی شد آن بود که آیا سامانه خطا داشته 
یعنی سیستم پدافند و شبکه کنترل آتش مشکل 
داشته است یا خیر که این موضوع تاکنون اثبات 
نشده است.همچنین قطع بودن ارتباط اپراتور 
و سامانه با شبکه کنترل آتش نیز تاکنون اثبات 
نشده است.ذوالنوری تصریح کرد: از سوی دیگر 
ما در حالت آتش محدود قرار داشتیم. به این 
معنا که به سامانه پدافندی هنوز دستور شلیک و 
هدف اعالم نشده بود و حتی اگر فرض کنیم که 
ارتباط سامانه پدافندی و اپراتور با مرکز کنترل 
قطع شده باشد، باز هم نباید به صورت خودسر و 

آتش به اختیار عمل شود.

خطای انسانی علت سانحه     
وی تاکید کرد: بر این اساس با توجه به این که به 
سامانه ها اعالم شده بود که وضعیت در حالت 
آتش محدود است نه آتش به اختیار، پس این 
سانحه کاماًل بر اثرخطای انسانی سامانه پدافند 
هوایی بوده است  که با مقصران  برخورد می شود.

آمارهای فتاح از درآمد، سود، مالیات و اشتغال بنیاد مستضعفان 
صاحبان قدرت، امالک بنیاد را تخلیه نکنند با حکم قضایی سراغ آن ها می رویم 

رئیس بنیاد مستضعفان ضمن اعالم آمارهایی 
از درآمد، سود، مالیات، تعداد شرکت ها و میزان 
به  خطاب  مستضعفان،  بنیاد  ــی  زای اشتغال 
صاحبان قدرت هشدار داد که در صورت تخلیه 
نکردن امالک بنیاد، با حکم قضایی سراغ این 
اشخاص خواهد رفت.به گزارش تسنیم، پرویز 
فتاح در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، درآمد 
بنیاد مستضعفان تا پایان سال را حدود 35 هزار 
میلیارد تومان و سود این مجموعه را حدود هفت 
ــرآورد کرد و گفت: بنیاد  هــزار میلیارد تومان ب
متشکل از 169 شرکت فعال، مالیات پرداخت 
می کند، زیرا تمام شرکت ها و مجموعه های ذی 
ربط به ثبت رسمی رسیده اند.وی تصریح کرد: 
97 تاکنون حدود  بنیاد مستضعفان از ســال 
697 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است 
و برای سال آینده هم بنیاد باید حدود هزار و 600 
میلیارد تومان مالیات پرداخت کند. رئیس بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی با اشاره به حدود 
45 هزار نیروی کار مستقیم و 200 هزار نیروی 
غیرمستقیم این بنیاد گفت: حدود 50 درصد 
مالیات های بنیاد صرف بازسازی و نوسازی و 
سرمایه گذاری های جدید می شود.وی توافق 
ــرای احــداث 14 هزار  با ســازمــان بهزیستی ب

واحد مسکونی برای همه خانواده های دارای 
دو معلول و بیشتر و اختصاص رایگان سیمان به 
سیل زدگان و حادثه دیدگان استان کرمانشاه را 
از دیگر اقدامات امسال این بنیاد ذکر کرد. رئیس 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ارائه 85 هزار 
سند زمین از اسناد علوی به روستاییان را از دیگر 
اقدامات عام المنفعه بنیاد بیان کرد و افزود: 
در مناسبت دهه فجر امسال حدود هفت هزار 
فقره سند دیگر هم به روستاییان واگذار خواهد 
شد.فتاح با اشاره به کاهش تعداد شرکت های 
بنیاد در طول دوره های مختلف فعالیت این 
مجموعه گفت: با هدف چابک سازی؛ حدود 31 
شرکت از زیرمجموعه های بنیاد را وارد بورس 
کردیم. 10 شرکت دیگر هم در حال ورود به 
بورس است و این به معنای شفاف سازی عملکرد 
شرکت های بنیاد اســت. فتاح در پاسخ به این 
سوال که چگونه می خواهید اموالی را که از بنیاد 
در اختیار افراد خاص و صاحب قدرت قرار گرفته، 
پس بگیرید؟ گفت: در برخی مواقع این اموال و 
عرصه ها فروخته شده و ثمن معامله هم پرداخت 
شده اما اگر کسی آن ها را تصرف کرده باشد در 
ابتدا می خواهیم که با زبان خوش بیایند و آن ها را 
پس بدهند کما این که در همین ماه های گذشته 

از شخصیت های سیاسی و مسئوالن آمده اند و 
اجاره بابت آن ها به بنیاد پرداخت می کنند که 
آن ها را اعالم نمی کنیم. درغیر این صورت و اگر 
کسانی از صاحبان قدرت این عرصه ها را تخلیه 
نکنند با حکم قضایی به سراغ آن ها می رویم و 
در شرایط خاص به  رغم میل باطنی چاره ای جز 

اعالم اسامی آن ها نداریم.

استقرار آقای هاشمی در کاخ مرمر درست      
نبود

اسالمی  ــالب  ــق ان مستضعفان  بنیاد  رئــیــس 
دربــاره بــاز پس گیری کــاخ مرمر گفت: حدود 
25 سال قبل پس از ریاست جمهوری هاشمی 
رفسنجانی، ایشان در کاخ مرمر مستقر می شوند 
که البته همان موقع هم این کار درست نبود، زیرا 
مسئوالن نظام نباید کاخ نشین باشند، به این 
علت پس از فوت ایشان با جر و بحث، این کاخ 
تخلیه می شود و متأسفانه ما نمی دانستیم در 
این باره نزد چه کسی شکایت کنیم و به ملت چه 
بگوییم. فتاح ادامه داد: هم اکنون در تالشیم که 
این مکان را به کاخ موزه ای وزین تبدیل کنیم. 
احتمااًل دهه فجر امسال بازگشایی این موزه به 

مردم اعالم خواهد شد.

گاف  چاوشی، شوخی صحت با مرگ  ومذاکرات قبله عالم با پاستور!
مصطفوی - ماجرا به چند شعر دردســر ساز 
مربوط می شــود. اشتباه البته اشتباه خیلی 
بزرگی نیست اما همین خطای کوچک، همه 
معنا و مفهوم شعر را تغییر می دهــد. گاهی 
بعضی خواننده ها ترجیح می دهند به جای 
اشعار شاعران امــروزی ســراغ بزرگانی چون 
سعدی،  حافظ و مولوی بروند که خیلی هم 
خوب است. از استاد شجریان و فرزند خوش 
صــدایــش بگیرید تــا مــهــران مــدیــری، محمد 
معتمدی و... اما این انتخاب ارزشمند گاهی 
بــرای خواننده ها گــران تمام می شــود. مثل 
خطای فاحش ادبی در قطعه »قمار باز« یکی 
از ترانه های تازه ترین آلبوم محسن چاوشی 
که ماجرای جالبی هم دارد. در یکی از ابیات 
به  نقدها شمردی  مولوی می فرماید:»همه 
وکیِل در سپردی/ بشنو از این محاسب عدد 
و شمار دیگر«. اما آن جایی شوکه می شوید 
که صــدای محسن چاوشی را می شنوید که 
می خواند: » همه نقدها شمردی/ به وکیل، 

در سپردی«! در همین باره به جست و جویی 
پرداختیم و به این رسیدیم که »وکیِل در« در 
گذشته یک عنوان شغلی بوده و به کسی اطالق 
می شده که نایب، منشی یا سفیِر فردی صاحب 
منصب در دربــار پادشاه بوده است. بنابراین 
»وکیِل در« یک واژه کاماًل مستقل است و در 
متون قدیم فارسی به ویژه تاریخ بیهقی بارها به 
این عنوان شغلی برمی خوریم. به همین  بهانه ، 
گزارشی از برخی اشتباهات خواننده ها در غلط 
خواندن اشعار شاعران بزرگ نوشته ایم که می 
توانید مطلب آن را در صفحه ادب و هنر بخوانید.

مذاکرات علمی قبله عالم!     
تا قبل از این، چندین بار از زندگی ناصرالدین 
و خلقیاتش، گزارش هایی نوشته ایم. زمانی 
که  پای استعمار بیش از گذشته به سرزمین 
مان باز شد، جناب شاه  در حالی که مردم در 
فقر و فالکت به سر می بردند سه بار آن هم با 
هزینه های گــزاف  به فرنگ سفر کــرد. البته 

خاطرات ناصرالدین شاه نشان می دهد که او 
در این سفرها، بیشتر به دنبال خوشگذرانی و 
اقناع حس کنجکاوی خود بوده است.در یکی 
از سفر ها او گفت وگویی با لویی پاستور داشته  
که شرح آن را در خاطراتش نوشته  مشروح این 

گزارش  را در صفحه 12)تاریخ( بخوانید.

شوخی صحت با مرگ!     
فیلم »جهان با من برقص« که این روزها روی 
پرده سینماست، اولین فیلم سینمایی سروش 
صحت در مقام کــارگــردان اســت. فیلم هایی 
که سروش صحت نوشته است همیشه سبکی 
متفاوت دا رد و حتی طنز او، به ذائقه هرکسی 
نمی نشیند. حاال تقریبا دو هفته ای است که 
اولین فیلم به کارگردانِی نویسنده و بازیگر 
کشورمان روی پرده سینماست که با استقبال 
خوبی همراه بوده است. به همین بهانه از اولین 
فیلم اش و  ویژگی های آثار او نوشته ایم. گزارش 

ما را در صفحه سینما و تلویزیون بخوانید.

هاشمی: متروی تهران باید هر ماه یک ایستگاه افتتاح کند
رئیس شورای شهر تهران با بیان این که چهار 
پروژه گیشا، استادمعین، شهید بروجردی و 
بزرگراه شهید رستگار تا پایان سال به اتمام 
ــزود: متروی تهران باید هر ماه  می رسد،  اف
یک ایستگاه افتتاح کند و اگــر ایــن موضوع 
محقق نشد قصور کرده اند.به گزارش فارس، 
محسن هاشمی دیــروز در حاشیه یک صد 
ــود و یکمین جلسه شـــورای شهر اظهار  و ن
کرد: از خبرنگاران می خواهم که این موضوع 
به  ــاره  اش پیگیری کنند.وی همچنین با  را 

تصویب کلیات مختلف در صحن گفت: سه 
هزار میلیارد از تبصره به بودجه اضافه نشده 
بلکه شهرداری موظف به پیگیری جدی برای 
ــزار میلیارد تــومــان اختصاص  تامین ســه ه
داده شده توسط دولت برای تامین 1500 
اتوبوس شده است.وی افزود: در شورای شهر 
و کمیسیون عمران و حمل و نقل بارها پیگیر 
تأمین اتوبوس برای تهران بوده ایم؛ ولی به 
دلیل ناهماهنگی ها پیگیری انجام نمی شود. 
قرار است شش هزار میلیارد تومان بر اساس 

ــورای اقتصاد به شــهــرداری کالن  مصوبه ش
شهرها کمک شود.رئیس شورای شهر تهران 
گفت: از این شش هــزار میلیارد تومان، سه 
هزار میلیارد آن برای تهران بوده تا 1500 
اتوبوس خریداری شود که با تضمین وزارت 
نفت امیدواریم این پرداخت انجام گیرد، ولی 
نگرانی هایی وجود دارد که مصوبه به درستی 
پیگیری نشود؛ پس این موضوع را به بند تبصره 
بودجه اضافه کردیم تا شهرداری موظف شود تا 

آخر سال اقدامات الزم را انجام دهد.

صفحه آرایی

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

چالش های خارجی سلطان هیثم 

شاید مهم ترین سوالی که بعد از مرگ سلطان قابوس 
پادشاه عمان مطرح می شود این است که چالش های 
پیش روی سلطان جدید چیست؟واقعیت این است 
که وجود برخی چالش های خارجی ممکن است در 
تلفیق با روحیات شخصی هیثم بن طارق، خصیصه 
عمان باثبات، میانجی و بی طرف را تضعیف کند. 
رابطه دوستانه مسقط-تهران و نقش آفرینی مثبت 
عمان در مذاکرات برجام از یک سو و همراهی نکردن 
با ائتالف سعودی در پرونده یمن از سوی دیگر، خشم 
مقامات سعودی از پادشاهی عمان را در پی داشته و 
اکتفای سعودی ها به پیام تسلیت به جای اعالم عزای 
عمومی)مانند دیگر کشورهای شورای همکاری 
خلیج فــارس( از تــداوم این نارضایتی و شکاف در 
روابط دو کشور حکایت دارد.از سوی دیگر،اختالفات 
ابوظبی- مسقط با اقدامات ناامن کننده امارات در 
استان المهره)مرز مشترک عمان-یمن( به ویژه پس 
از کشف هسته جاسوسی امارات در عمان، بحران 
در روابــط ابوظبی-مسقط را تشدید کرده است.
دولت عمان در ژانویه ۲۰۱۱ یک شبکه جاسوسی 
گسترده اماراتی را کشف کرد. در اسفند سال گذشته 
نیز »یوسف بن علوی« وزیر خارجه عمان از کشف 
و دستگیری یک تیم جاسوسی وابسته به یکی از 
کشورهای همسایه عمان خبر داد. یک ماه پس از آن 
یک خبرنگار عمانی به نام »مختار الهنائی« در صفحه 
توئیتر خود نوشت که دادگاه کیفری در مسقط پنج 
اماراتی و یک عمانی را به جرم جاسوسی محکوم کرده 
است. این اختالفات در کنار فشار محرز و مضاعف 
ابوظبی- ریاض بر پادشاهی عمان برای تغییر در 
مواضع منطقه ای می تواند پادشاه جدید را به ورطه 
چالش با همسایگان و تضعیف رویکرد بی طرفی 
سوق دهد.جهت گیری هیثم بن طارق در قبال پروژه 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با اعراب آن هم 
در سایه تنش های اخیر منطقه ای، قضیه فلسطین و 
معامله قرن، چالش دیگری است که می تواند جایگاه 
عمان در افکار عمومی منطقه ای و به ویژه جهان عرب 
را متأثر سازد.با این حال، پادشاه جدید کاریزمای 
خاص سلطان قابوس را ندارد. سلطان قابوس تاثیر 
نهایی در تعیین تمام خطوط و تصمیم گیری های 
عمان را داشت اما در شرایط فعلی به نظر می رسد 
نقش شورای سلطنتی بیشتر خواهد شد، هر چند 
با توجه به سوابق هیثم بن طارق و ریاست قبلی او  بر 
کمیته  چشم انداز آینده »عمان ۲۰4۰« ، انتخاب 
او از طرف شورای سلطنتی و احتماال نامه مهر و موم 
شده سلطان قابوس، تاکیدی بر مشی بی طرفی و 
رویکرد اقتصادی عمان با همان شعار »دوستی با همه 

و دشمنی با هیچ کس« خواهد بود.

آب رفتن سلطنت ملکه

نشریه هفتگی گاردین پرونده و طرح روی جلد خود 
را با عنوان آب رفتن سلطنت )پادشاهی( به جدایی 
شاهزاده »هری«، نوه ملکه انگلیس و همسرش از دربار 
و انشقاق در خانواده سلطنتی اختصاص داده است. 

ــای،  ــ جـــــــوزف نـ
پژوهشگر سیاسی 
با اشاره به توئیتی 
گفته  آن  در  ــه  ک
شــده بــود دونالد 
تــرامــپ از زمانی 
کـــه بـــه ریــاســت 
جمهوری رسیده 
بیش از ۱5 هزار 

دروغ گفته است، نوشت : همان طور که من در کتاب 
جدید خود با عنوان »آیا اخالقیات اهمیت دارد؟« 
نوشته ام بسیاری از روسای جمهور دروغ گفته اند 
اما نه به این اندازه. ترامپ منحصر به فرد نیست بلکه 
نامتعارف است. او روند اعتماد را بی اعتبار می کند.

مادورو: از مذاکره ابایی ندارم، پمپئو 
متوهم است 

رئیس جمهور ونزوئال با مقصر دانستن وزیر خارجه 
آمریکا در شکست خوردن سیاست های واشنگتن 
در قبال این کشور گفت:»مهم نیست چند هزار 
تحریم ]علیه ما اعمال می شود[، آمریکا نمی تواند 
ونزوئال را متوقف  کند«.مادورو در مصاحبه ای یک 
ساعته با روزنامه »واشنگتن پست« تاکیدکردکه از 
مخالفان خوددر واشنگتن و کاراکاس باهو ش تر 
ــش همه چیز را کاماًل در  اســت و اکنون با آرام
کنترل خود دارد.وی  به واشنگتن پست گفت که 
مخالفانش، او را دست کم گرفتند اما وی به آن ها 
اجازه داد طرح و نقشه خود را برای کودتا اجرا 
کنند تا بدین ترتیب خائنان ازوفاداران تمییز داده 
شوند.مادورو با تاکید بر بی فایده بودن تحریم های 
آمریکا، ادامه داد: »من ذره ای اهمیت نمی دهم 
که اروپا یا آمریکا چه کار می کنند، هیچ اهمیتی 
نمی دهیم. ما فقط بــرای این که خودمان چه 
می کنیم، اهمیت قائل هستیم «.رئیس جمهور 
ونزوئال سپس »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
را مقصر شکست سیاست های ترامپ در قبال 
این کشور معرفی کرد و گفت: »به نظرم پمپئو در 
توهم و خیال زندگی می کند. او انگار روی زمین 
ترامپ مشاوران بسیار بدی  به نظرم  نیست. 
درخصوص ونزوئال داشته است. جان بولتون، 
مایک پمپئو و الیوت آبرامز  ]همگی[ به او دیدگاه 
غلطی دادند«.مادورو ادامه داد:از مذاکره ابایی 
نــدارم، اگر احترام بین دو کشور وجود داشته 
باشد، بدون توجه به این مسئله که ایاالت متحده 
ــزرگ اســت   اگــر گفت وگو باشد، یک  چقدر ب
تبادل معنادار و با ثمر اطالعات رخ می دهد، 
بعد می توان اطمینان داشت که می توانیم یک 
گونه جدید از رابطه ایجاد کنیم. رابطه ای از 
سر احترام و گفت وگو که وضعیت برد-برد را 
به وجــود مــی آورد. یک رابطه تقابلی، شرایط 
باخت-باخت را فراهم می کند. فرمول این گونه 
اســت.وی وعده دادکــه اگر ترامپ تحریم های 
سخت اقتصادی را بردارد، به کمپانی های بزرگ 
نفتی آمریکایی مزایای زیادی می دهد.مقامات 
ونزوئال پیش از این نیز بارها بر مذاکره برای حل 
اختالفات تاکید کرده اند و در این راستا چند دور 
مذاکره با حضور کشور میانجی و گوایدو سرکرده 
مخالفان تحت حمایت آمریکا برگزار شده اما 
ــرط های  ــای واشنگتن و تعیین ش دخــالــت ه
نادرستی چون کناره گیری مادورو و برگزاری 
انتخابات زودهنگام و همچنین اعمال تحریم 
های سنگین و جدید حین مذاکره سبب شده 

است تا این گفت و گوها به شکست بینجامد.

پیشخوان بین الملل 

اظهار نظر روز 

چهره روز 

220 زخمی در خشونت آمیزترین درگیری ها در لبنان از زمان آغاز تظاهرات 

چرا لبنان دوباره ناآرام شد؟ 
خیابان های لبنان باردیگر شب ناآرامی را سپری 
ــه در  ــردک ــالم ک کــردنــد.صــلــیــب ســرخ لبنان اعـ
نیروهای  میان  شب  شنبه  شدید  درگیری های 
امنیتی این کشور و معترضان در میدان »النجمه« 
واقــع در مرکز بیروت ۲۲۰ نفر زخمی شدند که 
۱4۰ نفر  ۸۰ نفر آن ها به بیمارستان منتقل و 
نیز در محل درگیری ها درمان شدند. دور جدید 
تظاهرات در لبنان از دوشنبه گذشته آغــاز شد، 
اما معترضان روز سه شنبه با فراخوانی خواستار 
برگزاری تظاهرات ضد دولتی شدند و آن را »هفته 
خشم« نامیدند.این تظاهرات در روزهای گذشته 
نیز با درگیری نیروهای امنیتی و معترضان لبنانی 
همراه بوده، به نحوی که ده ها نفر زخمی و ده ها نفر 
نیز بازداشت شدند. سوال مهم این است که علل دور 
جدید خشم مردم از دولت چیست؟به نظر می رسد 
دو عامل در این زمینه وجود دارد که شامل سیاست 
ــت سعد الحریری و ناتوانی  هــای اقتصادی دول
»حسان دیاب« نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه 
در تشکیل کابینه جدید است.دولت سعد الحریری 
به تازگی به منظور مدیریت بحران پولی، محدودیت 
سقف ۱۰۰۰ دالر در ماه را برای برداشت از حساب 
های دالری وضع کرد که این سیاست یکی از علل 
شکل گیری دور جدید تظاهرات است، به همین 
دلیل در ایــن دور از تظاهرات، معترضان بانک 
مرکزی لبنان را هدف اعتراض های خود قرار داده 
اند.تظاهراتی که از ۱7 اکتبر ۲۰۱9 در لبنان 
آغاز و به استعفای سعد الحریری از نخست وزیری 
منجر شده بود نیز ریشه اقتصادی داشته است  و 
مردم در اعتراض به وضع مالیات بر تماس با واتس 
آپ به خیابان ها آمده بودند.  این موضوع نشان می 
دهد که اقتصاد و معیشت عامل اصلی اعتراض ها 
در لبنان است.اکنون مردم بر این باور هستند که 

سه ماه پس از آغاز اعتراض ها در لبنان نه تنها هیچ 
تغییری در سیاست های اقتصادی دولت به وجود 
نیامده است بلکه محدودیت های جدیدی نیز به 
لحاظ اقتصادی اعمال می شود.با این حال »میشل 
عون«، رئیس جمهوری لبنان سه شنبه گذشته در 
واکنش به آغاز دور جدید تظاهرات، بار دیگر گفت، 
لبنان بهای 3۰ سال سیاست های مالی اشتباه را 
می پردازد. تشکیل نشدن کابینه جدید نیز عامل 
دیگر شکل گیری اعتراض ها در لبنان است.حسان 
دیــاب، ۱9 دسامبر ۲۰۱9 رسمًا مامور تشکیل 
کابینه جدید شد، اما با گذشت یک ماه هنوز موفق 
به تشکیل کابینه نشده است.پنج شنبه گذشته 
خبرهایی مبنی بر تشکیل کابینه جدید در ماه جاری 
منتشر شد، اما هیچ مقام رسمی این خبرها را تایید 
نکرد.معترضان لبنان اکنون خواستار پایان دادن 
گروه های سیاسی به اختالف های فرقه ای و لزوم 
تسریع در تشکیل کابینه جدید هستند.موضوع مهم 
این است که اعتراض ها و به َتبع آن خشونت های 
جدید در لبنان که البته ناآرامی های اخیردر بیروت 
شدیدترین ناآرامی ها در سه ماه گذشته نیز بود، 
پیامدهایی را برای این کشور خواهد داشت. مهم 
ترین پیامد این است که این خشونت ها می تواند 
سبب تاخیر بیشتر در تشکیل کابینه جدید شود.در 
عین حال، این خشونت ها می تواند زمینه شکاف 
بیشتر مردم با حاکمیت در لبنان را فراهم کند.نکته 
پایانی این که قدرت های خارجی تاکنون در مقابل 
این دور از خشونت ها در لبنان سکوت کرده اند 
که نشان می دهد از آن رضایت دارند زیرا امیدوار 
هستند این خشونت ها زمینه ناکامی حسان دیاب 
در تشکیل کابینه جدید را فراهم کند؛ موضوعی 
که محور سعودی- صهیونیستی و آمریکا آن را 

پیگیری می کند.  

یمن  موشکی  حمله  تلفات  شــمــار 
بــه پایگاه نــیــروهــای منصور هــادی 
در شــمــال شهر »مــــأرب«، افــزایــش 
یافت، در ایــن حمله حداقل ۱۰3 
شبه نظامی کشته و ۱6۰ تن دیگر 

زخمی شدند. این موشک با دقت هر 
چه تمام تر به مرکز تجمع مــزدوران 
اصابت کرد و این تلفات سنگین را از 
آن ها گرفت. با این حال،تلویزیون 
عربستان سعودی  تنها به 79 کشته 

اعتراف کرد. »عبد ربه منصور هادی« 
رئیس جمهور مستعفی یمن که مقیم 
عربستان سعودی است، در واکنش 
به این عملیات، بدون هیچ اشاره ای به 
حمالت شدید چند روز اخیر ائتالف 
به »َنِهم« و دیگر مناطق استان صنعا، 
در اتهاماتی مدعی شــد، انــصــارا... 
تمایلی به صلح ندارد و »ابزاری برای 
دستورکارهای ایران در منطقه« است.
پیامدهای سنگین حمله انصارا... به 
آرامکو و رغبت نمادین سعودی ها به 
مذاکرات سیاسی سبب شد تا بسیاری 
از تحلیل گران از پایان قریب الوقوع 
جنگ در یمن سخن بگویند، اما در 
همان زمان با اتکا به برخی نشانه های 
قابل اعتنا، از عزم و اراده سعودی ها 
ــرای نیل به دســتــاوردی ملموس و  ب
تعیین سرنوشت بحران یمن از طریق 
گزینه نظامی پرده برداشتیم؛ تعمد 
در طوالنی کردن مذاکرات مسقط، 
اصرار بر خارج کردن یمن از گزینه های 
مذاکره با ایران، تجهیز مجدد نیروهای 
میدانی، توافق ریاض میان نیروهای 
جنوبی و دولت مستعفی، جایگزینی 

ــارات در جبهه  نیروهای تحت امر ام
مرکزی، جزایر و سواحل غربی یمن 
با نیروهای سعودی از اراده و اصرار 
ــرای  ــر خــریــد زمـــان ب ــا ب ــودی ه ــع س
بازیابی قوا و بر هم زدن موازنه جدید 
شکل گرفته توسط انصارا... حکایت 
ــدف اصلی عربستان از  ــت. ه داشـ
توافق ریاض، تجمیع نیروهای وابسته 
به ائتالف تحت فرماندهی واحــد، 
رفع اختالفات بین آن ها و تقسیم کار 
در جبهه های مختلف زمینی بود تا 
ضمن بر هم زدن تمرکز انصارا... بر 
جبهه های مــرزِی عربستان و مواجه 
کــردن آن بــا چالش های سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی و اجتماعی سنگین 
در داخــل یمن، انــصــارا... را وادار به 
پذیرش شــروط خود کند.مذاکرات 
ــاری بـــرای رها  ــک مسقط صــرفــا راه
شــدن از حمالت کشنده انــصــارا... 
و  عربستان  حیاتی  تأسیسات  ــه  ب
بازیابی قوا بــرای مواجهه میدانی و 
پدافندی با حمالت انــصــارا... بود. 
به نظر می رسد سعودی ها این هدف 
خود را تحقق یافته می دانند. به رغم 

ادعاهای مکرر نماینده سازمان ملل 
در امــور یمن مبنی بر نزدیک بودن 
عربستان  گسترده  تحرکات  صلح، 
از مــرزهــای شرقی تــا ساحل غربی 
یمن از تـــداوم جنگ حکایت دارد. 
تشدید حمالت ائتالف سعودی در  
جبهه هــای زمینی یمن می تواند با 
موشکی- حمالت  از  جدیدی  دور 
پهپادی انصارا... به مجموعه  اهداف 
و تأسیسات راهبردی در عمق خاک 
سعودی و حتی امــارات همراه باشد 
چرا که در سه ماه اخیر بعد از حمله 
تالفی جویانه ارتش یمن به تأسیسات 
نفتی عربستان سعودی )آرامکو( در 
شهریور گذشته، صنعا در اقدامی به 
منظور ابراز حسن نیت خود برای دست 
یابی به توقف جنگ، اقدامات جنگی 
را به شکل یک طرفه متوقف کرده بود 
اما حمالت مکرر عربستان سرانجام 
پاسخ های  ازسرگرفتن  به  را  صنعا 
نظامی وادار کــرد و حمله اخیر در 
مأرب از سخت ترین پاسخ های صنعا 
به حمالت ائتالف سعودی و دولت 

مستعفی منصور هادی است.

اردن

هری و همسرش از خاندان سلطنتی انگلیس رسما کناره گیری کردند 

 دومین خروج سلطنتی با عاشقانه آمریکایی 
خادم-۲4 سال پس از طالق جنجالی 
شاهزاده دایانا از شاهزاده چارلز که 
بــزرگ ترین فرزند و ولیعهد الیزابت 
ــرگ وی بــر اثر  ــت و سپس م دوم اس
تصادف مشکوک، این بار پسر دایانا 
)هری( به چالش خاندان سلطنت بدل 
شــده اســت. کــاخ باکینگهام بریتانیا 
دیــروز اعالم کرده که شاهزاده هری 
عناوین  از  دیــگــر  مــگــان  همسرش  و 
سلطنتی استفاده نمی کنند و پولی را 
هم که به خاطر وظایف سلطنتی شان 
از بودجه عمومی دریافت می کردند، 
از این پس دریافت نخواهند کرد. این 
خبر پس از آن اعالم شده بود که هری و 
مگان در صفحه اینستاگرام شان اعالم 
کرده بودند می خواهند از عضویت در 
خاندان سلطنتی کناره گیری کنند. 
براساس بیانیه کاخ سلطنتی، دوک و 
دوشس ساسکس )عناوین سلطنتی 
هری و مگان( حاال دو میلیون و 4۰۰ 
هزار پوندی را که از محل پول پرداخت 
بــازســازی  ــرف  ص مالیات  کنندگان 
خــانــه شــان در بریتانیا کــردنــد، پس 
می دهند. ملکه الیزابت مادربزرگ 
وی گفته، »در پی ماه ها گفت وگو و 
بحث هایی که به تازگی انجام شده، از 
این که با هم توانسته ایم راهی سازنده و 
حمایت کننده برای نوه ام وخانواده اش 
این لحن  اما  پیدا کنیم، خشنودم.« 
ــن تصمیم جنجالی  مــالیــم ظــاهــر ای
است.    این دومین بار است که یک زن 
آمریکایی با ازدواج با یک عضو ارشد 

خاندان سلطنتی بریتانیا، او را از قصر 
و عناوین رسمی جدا می کند.ادوارد 
هشتم در سال ۱937 میان سلطنت 
آمــریــکــایــی اش،  معشوقه  و  بریتانیا 
دومی را انتخاب کرد و تاج و تخت را 
به بــرادرش ُجرج ششم، پدر الیزابت 
واگذار کرد اما همه چیز به ازدواج نوه 
ملکه الیزابت دوم با یک زن آمریکایی 
خالصه نمی شود. ماجراهای هری در 
اوان جوانی و پیش از ازدواج با مگان، 
و  از جمله کشیدن سیگار ماریجوانا 
پــوشــیــدن یــونــیــفــرم نــظــامــی آلــمــان 
نــازی در یــک مهمانی، بــارهــا خشم 
رسانه های بریتانیا را که معتقد بودند 
او مادربزرگش را خجالت زده می کند، 
برانگیخته بود. رسانه هایی که بارها او 
را تحت فشار قرار داده بودند. هری و 
مگان مارکل از ماه ها پیش ناخرسندی 
خود را از زندگی کردن به عنوان بخشی 
از خاندان سلطنتی اعالم کرده بودند و 
شاهزاده هری گفته بود نگران آن است 
که همسرش قربانِی »همان نیروهای 
قدرتمندی« بشود که به مرگ مادرش 
)دایــانــا( انجامید. قــرار اســت ایــن دو 
»دوران انتقال« خود را در دو کشور 
بریتانیا و کانادا سپری کنند. به این 
ترتیب، شاهزاده هری از میان وارثان 
رسمی تاج و تخت بریتانیا کنار می رود 
درحالی که برادر بزرگ تر وی شاهزاده 
ویلیام در کنار پدرشان یعنی شاهزاده 
چارلز، در میان وارثان بالقوه سلطنت 

بریتانیا باقی می مانند.

تلویزیون سعودی هالکت 79تن از نیروهای دولت مستعفی یمن در 
عملیات موشکی انصارا... را تایید کرد 

ضربه سخت به منصور هادی 

9 سال بعد از مرگ قذافی و سقوط دولت او، 
لیبی هنوز در گیر و دار جنگ داخلی سختی 
است که ثبات و امنیت را از آن سلب کرده و 
هر روز بر دامنه اختالفات آن افزوده می شود 
تا آن جا که هیچ کسی نمی تواند چشم انداز 
امید بخشی به آینده این سرزمین داشته باشد.
این در حالی است که آلمان قــرار بود دیروز 
میزبان طرف های لیبیایی به منظور یافتن راه 
حلی برای بحران لیبی و پایان دادن به جنگ 
داخلی 9 ساله در این کشور باشد. هایکو ماس 
وزیرخارجه آلمان هفته گذشته به بنغازی رفت 
تا آن جا از خلیفه حفتر بخواهد با آتش بس در 
لیبی موافقت کند. پیش از این روسیه پا در 
میانی کرده بود و با کشاندن حفتر و السراج، 
رئیس دولت وفاق ملی به مسکو قصد داشت 
که آن دو را وادار کند تا قراردادی با هم امضا 
کنند و آتش بس را بپذیرند اما در حالی که آتش 
بس موقت در لیبی نقض می شد، خلیفه حفتر 
هم مسکو را بدون هیچ توافقی ترک کرد و با 

آتش بس موافقت نکرد.در این میان آلمان پا 
پیش گذاشته تا در آینده لیبی نقش بازی کند. 
حفتر فعال گفته است که با آتش بس موافقت 
خواهد کرد اما به نظر می رسد که خود هایکو 
ماس چندان امیدی ندارد که این پا در میانی 
ها راه حلی برای بحران در لیبی باشد. او بعد 
از دیداری سه ساعته با حفتر در بنغازی گفت 
که به مــذاکــرات پیش رو خــوش بین است. 
لحن ماس نشان می دهد او چندان اعتمادی 
به حل و فصل اختالفات در خصوص لیبی 
ندارد یا حداقل امیدی ندارد که بحران ها با 
کنفرانسی که در برلین برگزار می شود، حل 
و فصل شــود.در این نشست آمریکا، روسیه و 
ترکیه هم شرکت خواهند داشــت. در لیبی، 
ترکیه و قطر از دولت سراج حمایت می کنند 
که مورد پذیرش جامعه جهانی است. مصر و 
امارات و عربستان به طور واضح حامی حفتر 
هستند که مدت هاست تالش دارد تا کنترل 
طرابلس را به دست بگیرد. آن ها از حمایت 

های مالی و نظامی به این نظامی کهنه کار 
دریغی ندارند. کشورهای اروپایی تالش دارند 
تا در میان سراج و حفتر بی طرف بمانند اما به 
نظر می رسد آن ها هم ترجیح می دهند که 
در تیم روسیه و ترکیه باقی نمانند. فرانسه و 
آمریکا هم حفتر را ترجیح می دهند. از سوی 
دیگر روسیه هم به عنوان طرفدار حفتر ظاهر 
شده اما سیاست های دوگانه ای را پیگیری 
می کند.به نظر می رســد موفقیت روسیه و 
ترکیه در ماجرای سوریه باعث شــده تا این 
دو کشور دست به ایجاد اتحادهای بیشتری 
بزنند. برای اردوغان که تاکید کرده ارتش اش 
در لیبی باقی خواهد ماند،این کشور تنها یک 
ماجراجویی نیست؛ رئیس جمهور ترکیه نیاز به 
نفوذ در مدیترانه دارد و برای این که بتواند در 
این منطقه نقشی ایفا کند، باید فائز السراج را 

بر سر کار نگه دارد.

چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟	 
امیدواری های چندانی برای به نتیجه رسیدن 
ــدارد. بــرقــراری آتش  نشست برلین وجــود ن
بس در کشوری با شرایط لیبی که گروه های 
مختلف دارای ســالح در آن آزادی زیــادی 
دارند، کار دشواری است و اگر آتش بسی هم 
شکل بگیرد، شکننده خواهد بود. هم اکنون 
ــادرات نفت لیبی متوقف شده و  نیمی از ص
کشورهای اروپایی به دنبال بهانه ای برای 
دخالت بیشتر در امور لیبی هستند. برخی 
نگرانی ها هم وجــود دارد که بر اســاس آن 
ممکن است اروپایی ها دست به آوردن نیروی 
نظامی و مداخله نظامی در لیبی به بهانه رفع 
اختالفات بزنند. با توجه به این که لیبی بزرگ 
ترین تولید کننده نفت در آفریقاست، نمی 
شود نگاه خوش بینانه ای به حضور نظامی 

احتمالی غربی ها داشت.

آینده مبهم طرابلس 
درحالی که ترکیه تاکید کرده از لیبی نمی رود،برلین میزبان »کنفرانس 

لیبی«است؛اروپایی ها مداخله نظامی می کنند؟ 

  دکتر حامد رحیم پور
international@khorasannews.com

پارلمان اردن به ممنوعیت واردات گاز از رژیم 
صهیونیستی رأی داد 

علیه سازش 
پارلمان اردن، دو ماه و نیم پس از آغاز اعتراضات 
خیابانی علیه واردات گاز از سرزمین های اشغالی، 
به اتفاق آرا طــرح ممنوعیت خرید گــاز از رژیم 
صهیونیستی را به دولت این کشور احاله کرد. به 
نوشته وبگاه خبری عمون، طبق قانون، پارلمان 
اردن می تواند طرحی را پس از تصویب، به دولت 
ارائه کند و دولت نیز موظف است آن را به صورت 
طرح قانونی درآورد و به پارلمان ارائه کند. »عاطف 
ــوری« را  الطراونه« رئیس پارلمان اردن قید »ف
بر این طرح الصاق کرد تا دولــت در اســرع وقت 
پیشنهاد پارلمان را به صورت الیحه درآورد. او در 
سخنانی گفت: »دولت در راستای انجام مسئولیت 
خود، در مقابل خداوند و مردم قرار دارد.« برخی 
از نمایندگان اردنی نیز تصویب این طرح را یک 
لحظه تاریخی توصیف کردند. روز جمعه هزاران 
نفر از مردم اردن در پاسخ به جمعیت »کمپین 
ملی اردن« پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند و 
علیه قرارداد خرید گاز از رژیم صهیونیستی شعار 
ــد. آن هــا ضمن درخواست برکناری »عمر  دادن
الرزاز« نخست وزیر اردن، از نمایندگان پارلمان نیز 
خواستند تا طرح ممنوعیت واردات گاز از سرزمین 
های  اشغالی را تصویب کند. اقدام اخیر پارلمان 
اردن در حالی است که رژیم صهیونیستی، طی 
ماه های گذشته به صورت طرح، انتقال گاز به 
برخی کشور های عربی و اروپایی را آغاز کرده 
است. چهارشنبه گذشته، یوال اشتاینز وزیر انرژی 
این رژیم و طارق الموال وزیر نفت مصر در بیانیه 
مشترکی اعالم کردند که اسرائیل صادرات گاز 
خود از میدان »لویاتان« به مقصد مصر را آغاز کرده 
است. اسرائیل که سال ها واردکننده گاز از مصر 
بود، به تازگی قــرارداد کالن فروش گاز خود به 
مصر را با دولت قاهره امضا کرد. همزمان روزنامه 
جروزالم پست نیز از برگزاری مجمع گاز شرق 
مدیترانه با مشارکت اسرائیل، مصر، ایتالیا، یونان، 
قبرس، اردن و تشکیالت خودگردان فلسطین در 

آینده نزدیک در قاهره خبر داده است.
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چهره ها و گفته ها 

...خارج از دستور
  محمد اکبری  

ناامیدی نماینده دقیقه نودی از 
تایید صالحیتش

نادر قاضی پور نماینده ادوار هفتم، هشتم، 
نهم و دهم مجلس   همواره به نماینده دقیقه 
نودی مشهور شده است چرا که از دوره هشتم 

تا نهم  صالحیت اش ابتدا احــراز نمی شد 
ودرآخرین لحظه تایید صالحیت اش اعالم 
شده و با رای مردم حوزه انتخابیه اش راهی 
بهارستان می شد  به خبرنگار خراسان گفت: 
من که امید ندارم دقیقه 90 تایید شوم ؛ این 
دوره دیگر مانند دوره های قبلی نیست که ما 

را تایید کنند .

تذکر یک نماینده به روحانی 
درباره سیاست های جمعیتی

مــردم  نماینده  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
شاهین شهر در تذکری مکتوب به رئیس جمهور 

ابراز کرد که در سیاست های ابالغی از سوی 
رهبر معظم انقالب  در سال 93  به جناب عالی 
بر موضوع افزایش باروری و رشد جمعیت تأکید 
شده، شما تاکنون چه اقدامی در این زمینه 
انجام داده ایــد؟ در متن این تذکر آمده است: 
جناب عالی در روز سه شنبه ۲۴ دی ماه 9۸ در 
سالن اجالس سران گفتید: »هر ساله تقریبًا 
یک میلیون نفر به جمعیت اضافه می شود که 
اگر زاد و ولد هم اضافه شود واویال خواهد شد.« 
سخنانتان در تاریخ مذکور برخالف بند اول 
این ابالغیه است که در آن به صراحت »افزایش 
نرخ باروری به بیش از حد جانشینی« را متذکر 

گردیده است. 

سرلیست اصالح طلبان

جبهه  هماهنگی  شــورای  عضو  شریف  احمد 
اصالحات، دربــاره احتمال سرلیستی ائتالف 
اصالح طلبان در انتخابات گفت: هم اینک نام 
برخی از افراد از جمله مجید انصاری و کواکبیان 

برای سرلیستی جبهه 
اصالح طلبان مطرح 
ــاه  ــ ــگ ــ ــاش ــ ــت./ب ــ اس

خبرنگاران

نشست چهره ها و جریان های 
سیاسی با شمخانی

محمود میرلوحی، عضو اصالح طلب شورای 
ــازگــی چــهــره هــا و  ــه ت ــهــران خــبــرداد: ب شهر ت
علی  با  نشستی  مختلف  سیاسی  جریان های 
شمخانی، داشتند که می توانست در صورت 
ــداوم مسیر خوبی بــرای عبور از بحران های  ت
موجود باشد، نشستی که می توانست در مسائل 
مربوط به منافع ملی و امنیت ملی تاثیر به سزایی 
داشته باشد. با این حال دست فرمان برخی 
نهاد ها هنوز کنار گذاشتن یک جریان سیاسی 
ــردن جریانی دیگر اســت.اگــر این  و پررنگ ک

مسیر اصالح نشود و دیوار 
بلند انشقاق و اختالف 

فرونریزد، شاهد هیچ 
نخواهیم  تــغــیــیــری 

بود./پارسینه

انتقادالریجانی از   بررسی صالحیت ها و پاسخ کدخدایی 
الریجانی: عدم  التزام عملی به نظام را در اکثریت قریب به اتفاق همکاران تایید نمی کنم 

رئیس مجلس انتقادهای صریحی را درباره 
نامزدهای  ــای  ه صالحیت  بــررســی  نتیجه 
انتخابات به خصوص رد صالحیت برخی از 
نمایندگان فعلی و ادوار مجلس مطرح کرد. 
این واکنش الریجانی پس از آن بیان می شود 
شــورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی  که 
نگهبان هفته گذشته گفته بود: » حدود ۲۴۷ 
نفر نماینده فعلی مجلس، صالحیت 90 نفر 
عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشده است.« 
کدخدایی روز گذشته به اظهارات الریجانی 
نیز پاسخ داد و گفت، این که رئیس مجلس در 
جریان جزئیات رد صالحیت ها قرار نگرفته » 
اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، 

اما جزئیات را اعالم نکرده اند.«
به گــزارش ایرنا و خانه ملت، علی الریجانی 
روز گذشته در نطق پیش از دســتــور خــود، 
نمایندگان  از  برخی  ردصالحیت  در  گفت: 
فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی 
محترم شــورای نگهبان مطلبی در رسانه ها 
منعکس شد که ردصالحیت ها عمدتًا مربوط 
ــت. این  ــوده اس به سوءاستفاده اقتصادی ب
مطلب درســت نیست، چرا که در نامه هایی 
که هیئت نظارت به نمایندگان ارائه داده ، به 
بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر نبوده 
است. وی در عین حال اظهارکرد: البته برخی 
این گونه بــوده، حال چرا باید مطلب درست 
منعکس نشود که بیگانگان از آن سوءاستفاده 
کنند و نظام را متهم به فساد کنند؟ از طرف 
دیگر بنده از فقها و حقوقدانان محترم شورای 
نگهبان درخواست می کنم که در این بخش 
که کار داوری برعهده آن هاست، با دقت الزم 
به این مسئله توجه کنند تا حقوق افراد نادیده 

گرفته نشود.

براساس قانون، نظرات مراجع چهارگانه 	 
می تواند مالک باشد

وی تاکید کرد: براساس قانون، نظرات مراجع 
ــاشــد، چــرا که  ــوانــد مــالک ب چــهــارگــانــه مــی ت
گزارش های غیر از این مسیر می تواند از جانب 
افراد با اغراض خاص ارائه شود و تشخیص صحت 
آن نیازمند زمان بوده و در این مقطع کوتاه عملی 
نیست، امــا می تواند فضای قضاوت را مشوه 
کند. وی افزود: تردیدی نیست که اگر فسادی 
در پرونده هر کس باشد، چه مالی و چه غیر از آن 
که محکمه ای نظر داده باشد، همگان تابع آن 
خواهند بود، اما اگر صرف گــزارش از مرجعی 
باشد، باید اتقان آن را بررسی کرد که گزارش 
اولیه و خام نباشد و با آبروی افراد بازی نشود. 
الریجانی گفت: اگر سیستم های اطالعاتی 
درباره نمایندگان مجلس مطالبی داشتند، اولی 
آن بود که در طول این مدت چهار سال اطالعات 
را با ما در میان می گذاشتند تا این مسائل اصالح 
شود، نه این که نزدیک انتخابات آن را یک جا 

مطرح کنند.

بزرگ نمایی اشکاالت اقتصادی خسارت 	 
حیثیتی به افراد می زند و به کشور لطمه وارد 

می کند
وی ادامــه داد: البته وزارت اطالعات در چند 
مورد که شاید در حد انگشتان دست هم نباشد، 
مطالبی را درباره برخی به این جانب اطالع دادند 
و بنده هم به افراد متذکر شده ام و آن ها نیز پیگیر 
موضوع از طریق وزارت اطالعات شدند تا صحت 
این مسائل روشن شود. اما به هیچ وجه در این حد 

و اندازه نبوده و حداقل به بنده منتقل نکردند، 
از این رو بزرگ نمایی اشکاالت اقتصادی، هم 
خسارت حیثیتی به افراد می زند و هم به کشور 
لطمه وارد می کند. الریجانی گفت: در اظهارات 
هیئت محترم مرکزی انتخابات آمده است که مبنا 
بر عقاید سیاسی نبوده که مبنای درستی برای 
انتخابات صحیح خواهد بود، اما برای استناد 
کردن به بندی از ماده ۲9 قانون انتخابات که 
به نوعی التزام عملی به نظام است، باید دقت 

داشت.

عدم التزام عملی به نظام را در اکثریت قریب 	 
به اتفاق همکاران تایید نمی کنم

رئیس مجلس تاکید کرد: بنده که با برخی از آقایان 
چهار سال و با برخی هشت سال و با بعضی 1۲ 
سال همکاری روزانه داشته ام، عدم التزام عملی 
به نظام را در اکثریت قریب به اتفاق همکاران تایید 
نمی کنم، زیرا بارها و بارها دیده ام که نمایندگان با 
دقت تام از حریم نظام دفاع کرده اند. وی همچنین 
گفت: »در نظریه هیئت محترم مرکزی نظارت بر 
انتخابات در موارد بسیاری موضوع عدم احراز ذکر 
شده که در شرایط فعلی کشور این مسئله به صالح 
نیست ... امیدواریم در بررسی شورای محترم 
نگهبان که هنوز زمان برای اظهارنظر دارند، حتی 

المقدور مسائل رفع شود.«

ممنوعیت 	  نگهبان  شـــورای  کدخدایی: 
قانونی دارد که جزئیات پرونده ها را به افکار 

عمومی اعالم کند
در همین حــال بــه گـــزارش ایسنا، عباسعلی 
کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان با اشاره 
به صحبت های رئیس مجلس گفت: اگر رئیس 
محترم مجلس در جریان قــرار نگرفته اشکال 
از نمایندگانی اســت که مراجعه کــردنــد، اما 
جزئیات را اعالم نکرده اند. ما به عنوان شورای 
ــم که  نگهبان از جهت قانونی ممنوعیت داری
جزئیات پرونده ها را به افکار عمومی اعالم کنیم. 
کدخدایی خاطرنشان کرد: مراجع چهارگانه 
ــاره  بعد از اعــالم نظر هیئت هــای اجرایی درب
1۵ هزار ثبت نام انتخابات مجلس اظهار نظر 
کردند. نظراتی که شورای نگهبان داده بسیار 
دقیق و مبتنی بر مستندات متقنی است که در 
پرونده وجود دارد. ممکن است اسناد جدیدی 
به دستمان برسد که می تواند درباره تغییر نظر 
اعضای شورای نگهبان هم موثر باشد. وی افزود: 
اگر قانون انتخابات را اصالح می کردند به چنین 
وضعیتی نمی رسیدیم. نمایندگان مجلس در 

اصالح قانون انتخابات کم لطفی کردند. 

فتاح با اشاره به خاطره ای از دوران وزارتش بیان کرد : 

ماجرای مکالمه تلفنی اوباما با جالل طالبانی 
در حضور سردار سلیمانی

مدیرکل امور بین الملل مجلس و رئیس بنیاد 
حاج  از  خاطراتی  توضیح  در  مستضعفان 
قاسم سلیمانی، ناگفته هایی درباره گفت و 
گوهای پیوسته او با ظریف، پیام ویژه ای که 
سردار سلیمانی برای جان کری فرستاده بود 
و روایتی از حضور او در دفتر جالل طالبانی 

رئیس جمهور فقید عراق بیان کردند.
به گزارش مهر، حسین امیرعبداللهیان روز 
گذشته در نشست بــررســی ابــعــاد سیاسی 
ــرور سپهبد شهید  و راهــبــردی پیامدهای ت
سلیمانی در دانشکده روابط بین الملل وزارت 
امور خارجه بیان کرد: سردار سلیمانی یک 

نظامی بود، ولی در مذاکره یک دیپلمات به 
عنوان واقعی کلمه بود.وی اضافه کرد: آقای 
ظریف بارها به این موضوع اشاره می کردند 
ــا ســـردار سلیمانی  ــرری ب ــک ــه جلسات م ک
داشتند. این که یک فرد نظامی صدها جلسه 
با دیپلماتی چــون ظریف که تجارب بسیار 
ــادی دارد، داشته باشد، نشان می دهد  زی
سردار سلیمانی چیزی در چنته داشته است. 
ــردار سلیمانی بــرای هر  وی اضافه کــرد: س
می  جلسه  ساعت  صدها  مذاکره  از  مرحله 
گذاشتند و تمام جزئیات را مطرح می کردند و 
حتی آداب تشریفات را یادآور می شدند. مثاًل 
می گفتند اگر آمریکا به ناهار دعوت کرد، به 

شرط حضور عراق بپذیرید. 
ــردار سلیمانی  وی افـــزود: ضمن ایــن که س

یک نظامی و دیپلمات بــود، ایشان بصیرت 
سیاسی را در تمامی موضوعاتی که درگیر 
بودند به حد اعلی رسانده بود. ایشان ظرفیت 
سیاسی باالیی داشــت.  وی اضافه کــرد: در 
اوج فعالیت ها، سردار سلیمانی به جزئیات، 
مسائل اخالقی و انسانی هم توجه ویژه ای 

داشت.
ــاج قــاســم،  وی دربـــیـــان خــاطــره ای از حـ
اظهارکرد: در زمــان مذاکرات هسته ای از 
طریق سردار سلیمانی نکته ای به ما رسید تا 
به آقای ظریف برسانیم و ایشان هم به جان 
کری بگوید؛ این موضوع که در آن مقطع چند 
هواپیمای سی 130 در فرودگاه موصل فرود 
آمده، فرماندهان آمریکایی با سران داعش 
دیدار داشتند و سالح به آن ها داده اند. مشاور 
رئیس مجلس اضافه کرد: جان کری هم در 
نهایت تایید کرد که این یک گروه کوچک با 
رئیس جمهور مرتبط بوده و دیگر نهادها مطلع 

نبوده اند.

ماجرای تلفن اوباما به طالبانی زمانی که 	 
حاج قاسم در عراق بود

همچنین به گزارش تسنیم، پرویز فتاح رئیس 
یک،  نگاه  برنامه  در  مستضعفان نیز  بنیاد 
در بیان خاطره ای از سفر به عراق در دوران 
وزارتــش )دولــت دهم( گفت: در دوره ای که 
وزیر بودم سفری به عراق داشتم و آن زمان 
جالل طالبانی رئیس جمهور عراق بود؛ ما 
دیداری خصوصی داشتیم؛ هنگام گفت وگو، 
آقای طالبانی به من گفت، »مدتی پیش در 
همین جا میزبان آقای سلیمانی بودم؛ طی 
با ســردار سلیمانی، منشی من  گفت و گو 
پیام داد که رئیس جمهور )سابق( آمریکا، 
پشت خط است؛« آقای طالبانی به من گفتند 
»وقتی با رئیس جمهور )سابق-اوباما( آمریکا 
صحبت کردم به او گفتم که می دانید چه کسی 
روبه روی من است؛ ژنرال قاسم سلیمانی؛« 
آقای طالبانی گفت، »وقتی من این را گفتم، 
رئیس جمهور آمریکا گفت: جدی می گویی؟! 
و طــوری این جمله را گفت که من احساس 
کردم که از ابهت سلیمانی، او )رئیس جمهور 
آمریکا( ایستاد.« وی با اشاره به دستور ترامپ 
ــردار سلیمانی، تصریح کرد:  ــرور س ــرای ت ب
شهید سلیمانی گفته بود که من یقین دارم 
به دســت شقی ترین مــردم شهید می شوم و 

همین هم شد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

سختگیری دولت درباره بخاری 
خریدن ادارات و پادگان ها

ــالح  ــون اص ــان ــه مــطــابــق ق ــن ک ــه ایـ ــه ب ــوج ــا ت ی
انـــرژی، معیارها و مشخصات  الگوی مصرف 
فنی و استاندارد اجباری انــرژی ،تجهیزات و 
ماشین آالت انرژی  بر باید توسط یک کارگروه 
دولتی تهیه و ابالغ شود، بر اساس پیشنهاد این 
ــای اخیر به هیئت دولت  کارگروه که در روزه
واصل شده، کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها 
و شرکت های دولتی و نیز نیروهای نظامی و 
انتظامی موظف اند تجهیزات مورد نیاز خود را 
با رعایت برچسب انــرژی مشخص شده توسط 
دولت خریداری کنند که شامل مــواردی چون 
بخاری، آبگرمکن، وسایل پخت و پز، پکیج و 

رادیاتور می شود.

دستور ویژه برای سامان دهی 
تجار خارجی در مناطق آزاد

با توجه به گزارش های واصل شده به دولت و به 
پیشنهاد یک مسئول اجرایی، مقرر شده از این 
پس مجوزهای اعطایی به کلیه اشخاص اعم از 
ایرانی یا خارجی  که در مهلت مقرر، هیچ گونه 
فعالیتی در ارتباط با آن ها صورت نگرفته باشد، 

از این پس ابطال شود.
 همچنین ســازمــان هــای مناطق آزاد سراسر 
ــالوه بر جلوگیری از  کشور مکلف شــده انــد ع
شروع فعالیت های بدون مجوز، از فعالیت های 
اشخاص ایرانی و خارجی که مجوزشان را تمدید 

نکنند هم ممانعت به عمل آورند.
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موج بازگشت ایرالین های خارجی به آسمان ایران از میان خبرها
یک منبع آگاه در گفت و گو با خراسان:70 درصد پروازهای عبوری ازکشور، دوباره برقرار شده است

سقوط  سانحه  از  پــس  رنجبر-  جــواد  محمد 
هواپیمای اوکراینی بود که تعدادی از ایرالین 
های خارجی در تصمیمی سیاسی اعالم کردند 
که پروازهای خود به ایران را لغو می کنند و دیگر 
از آسمان کشورمان برای پروازهای عبوری خود 
استفاده نمی کنند، امــا در کمتر از 10 روز به 
دلیل امن بودن و نزدیک بودن مسیر، 70 درصد 
پروازهای عبوری از کشور، دوبــاره برقرار شد.به 
ــزارش خــراســان، بررسی سایت»فالیت رادار  گ
۲۴«کــه به صورت آنالین، مسیر و موقعیت پرواز 
هواپیماها در سراسر جهان را نمایش می دهد، 
نشان دهنده این است که با وجود تالش و جوسازی 
برخی ایرالین های اروپایی در ناایمن نشان دادن 
آسمان ایران برای انجام پرواز به مقصد یا از مبدأ 
ایران و نیز پروازهای عبوری از آسمان کشورمان و 
بهانه قرار دادن این موضوع برای تغییر مسیر و لغو 
پروازهای خود به کشورمان، حدود 10 روز پس از 
سانحه هواپیمای اوکراینی، آسمان ایران همچنان 
گزینه اول برای عبور هواپیماهای بسیاری از ایرالین 
های معروف جهان همچون هواپیمایی قطری و 
هواپیمایی ترکیش است.بررسی های خبرنگار 
خراسان در سایت فالیت رادار ۲۴ نشان می دهد 

که هم اکنون پروازهای شرکت های هواپیمایی 
قطر ایرالین، ترکیش، فالی دبی، ایرعربیا، امارات، 
عمان، سعودی، پاکستان، آذربایجان، االتحاد، 
الجزیره، اسمارت وینگز، شام وینگز و نیز ایرفلوت 
از آسمان ایــران انجام می شود.خبرگزاری مهر 
نیز در این بــاره نوشت: طبق اعــالم فالیت رادار 
ــای عبوری ایــرالیــن هــای ترکیش،  ــروازه ۲۴، پ
آذربایجان، عمان، پاکستان، روسیه، بالروس، 
فالی دبی و االتحاد )امــارات( و بنگالدش همراه 
قطرایرویز به آسمان ایران بازگشته اند.هم اینک 
پروازهای عبوری شرکت های هواپیمایی بنگالدش 
و پاکستان )پیا( پروازهای خود به غرب آسیا را از 
مسیر آسمان ایران اعم از مرزهای آبی و خاکی انجام 
می دهند.همچنین پروازهای شمال شرق اروپا به 
مقاصد جنوب خلیج فارس با ایرالین های روسی 
و بالروس نیز از فضای کشورمان انجام می شود. 
ضمن این که دو ایرالین اماراتی فالی دبی و االتحاد 
پروازهای ابوظبی و دبی به مسکو و مینسک را که در 
روزهای قبل با عبور از آسمان عراق انجام می دادند، 
با تغییر مسیر به فضای کشورمان بازگردانده اند.
هواپیمایی سالم ایر )عمان( نیز در کنار قطرایرویز 
ــران نشد،  که هیچ گــاه حاضر به تــرک آسمان ای

ــا انتخاب  فضای کشورمان را بــرای تــردد به اروپ
کرده است.هواپیماهای دو شرکت ترکیش ایر و 
آذربایجان نیز همچنان برای تردد به جنوب خلیج 
فارس از ایــران عبور می کنند.ایرالین های چند 
کشور آسیای میانه شامل ازبکستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان و قزاقستان نیز تصمیم گرفته اند برای 
انجام پروازهای غرب آسیا به مقاصد دبی، ابوظبی، 
دوحه، منامه، جده و مدینه از آسمان ایران عبور 
کنند؛ این در حالی است که پیش از این افغانستان 
برای  در چند روز اخیر جایگزین فضای کشور 
دسترسی به آسیای میانه شده بود.مرزهای آبی 
کشور در خلیج فارس و دریای عمان نیز این روزها 

میزبان تعداد زیادی از پروازهای عبوری است.

ــای کــشــورهــای حاشیه         ــروازه ــرز: پ ــت  روی
خلیج فارس به ایران ادامه دارد

همچنین به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز نیز از 
پروازهای کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران 
خبر داد و نوشت: شرکت های هواپیمایی کشورهای 
ــرواز در فضای  ــارس همچنان به پ ــوزه خلیج ف ح
هوایی عراق و ایران ادامه می دهند و پروازهای این 

شرکت ها به شهرهای هر دو کشور ادامه دارد.

برقراری 70 درصد پروازهای عبوری از        
کشور

در همین زمینه یک منبع آگــاه در گفت و گو با 
خراسان از برقراری دوباره 70 درصد پروازهای 
عبوری از کشور خبر داد و گفت: تا پیش از سانحه 
هواپیمای اوکراینی، به طور میانگین، روزانه هزار 
پرواز عبوری از آسمان ایران انجام می شد که هم 
اکنون 70 درصد این رقم معادل 700 پرواز در 
حال انجام است و تنها 30 درصد پروازها هنوز 
بازنگشته اســـت.وی افـــزود: تنها چند شرکت 
هواپیمایی اروپایی همچون لوفت هانزای آلمان، 
هواپیمایی اتریشی، هواپیمایی سوئد و KLM هلند 
از آسمان ایران خارج شده بودند که به مرور زمینه 
بازگشت این ایرالین ها نیز در حال فراهم شدن 
است.او با اشاره به کاهش پروازهای هواپیمایی 
قطری و بازگشت دوبــاره پروازهای این ایرالین 
معتبر جهانی به آسمان ایران، ادامه داد: به گفته 
مدیران اجرایی هواپیمایی قطری، آسمان ایران 
بهترین و راحت ترین مسیر برای پروازهای آنان 

است.این منبع آگاه اضافه کرد: شرکت هواپیمایی 
ترکیش تنها ۴8 ساعت پروازهای خود را به ایران 
تعلیق کرد و مجدد پروازهای خود را از سرگرفت. 
شرکت های دیگری همچون امارات، فالی دبی، 
ایرعربیا، عمان ایر و آذربایجان نیز در حال انجام 
پروازهای خود از طریق آسمان ایــران هستند.
ــادآور شد: آسمان ایــران همچنان بهترین  وی ی
ــرا موجب  مسیر بــرای عبور هواپیماهاست، زی
نزدیک شــدن مسیر و کاهش مصرف سوخت 
هواپیماها می شود؛ همچنین ایران دارای بهترین 
سرویس های ناوبری در سطح منطقه اســت.او 
افــزود: به نظر می رسد تا 10 روز آینده، ایرالین 
ــران بازنگشته اند،  هایی که هنوز به آسمان ای
پروازهای خود را به آسمان کشورمان بازگردانند.
خبرنگار خراسان برای کسب اطالعات بیشتر 
در این زمینه با رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری نیز تماس گرفت که وی اعالم 
کرد باید جزئیات این موضوع را سوال کنم و با شما 

تماس می گیرم که خبری از تماس وی نشد.

ماهواره ظفرتحویل سازمان 
فضایی شد 

دو ماهواره ظفر 1 و ۲ دانشگاه علم و صنعت روز 
گذشته با حضور ذاکری رئیس دانشگاه، براری 
رئیس سازمان فضایی و معاون وزیر ارتباطات 
از اتاق تمیز این دانشگاه به منظور آماده سازی 
برای پرتاب تحویل سازمان فضایی ایران شد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ذاکری رئیس 
دانشگاه علم و صنعت در این مراسم گفت: این 
ماهواره ها همه برایند های تست را برای اولین 
بــار در کشور عملیاتی کــردنــد. امــیــدواریــم که 
از نظر فــنــاوری، دانــش و رعایت اصولی که در 
استاندارد های جهانی مورد توجه قرار می گیرد، 
این ماهواره زمانی که در مدار قرار می گیرد بتواند 
کارگروه هایی را که برایش تعریف شده با موفقیت 
ارتباطات،  ــر  به گفته وزی انجام برساند.بنا  به 
ماهواره های ظفر تست های موفق خود را پشت سر 
گذاشته اند و دیروز راهی پایگاه فضایی شدند تا به 
زودی فرایند قرارگیری آن ها در مدار طی شود.
این ماهواره و ماهواره بر هر دو یک گام تحقیقاتی 
مهم برای کشور محسوب می شوند. تصویربرداری 
به صورت زمان واقعی و ذخیره و ارسال پیام ارتباط 
صوتی به صورت یک طرفه بین دو کاربر از جمله 
وظایف این ماهواره است.ارتفاع این ماهواره سه 
محوره ۵30 کیلومتر است و در مدار LEO دایروی 

با باند فرکانسی s&f قرار می گیرد.

 آغاز پرداخت وام بالعوض به
 سیل زدگان سیستان و بلوچستان 

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن از آغاز پرداخت 
وام هــای بالعوض به سیل زدگــان سیستان و 
بلوچستان از دیروز خبر داد و گفت:به ۲8هزار 
مسکن شهری و روستایی این استان خسارت 
وارد شــده است.مجید جــودی در گفت و گو با 
تسنیم، افــزود: در مرحله اول برآوردهای انجام 
گرفته، سیل سیستان و بلوچستان به حدود 16 
هــزار واحــد احداثی )شهری و روستایی( و 1۲ 
هــزار واحــد تعمیری خسارت وارد کــرده است.
وی با بیان این که واحدهای احداثی 1۴ هزار 
روستایی و دو هزار واحد شهری است، گفت: در 
مرحله بعدی حدود ۲0 هزار واحد به صورت واحد 
به واحد بازدید می شود و احتماال تا آخر هفته کار 
بررسی میزان خسارت های سیل به واحدهای 
شهری و روستایی سیستان و بلوچستان به پایان 
می رسد.به گفته مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن، 
بر اساس برنامه بنیاد مسکن 1۵ میلیون تومان 
وام برای تامین اثاثیه و پنج میلیون تومان نیز به 
عنوان بالعوض پرداخت می شود.وی افزود: در 
واحدهای احداثی روستایی ۴0 میلیون تومان 
وام و 10 میلیون تومان بالعوض و در واحدهای 
شهری نیز برای ساخت ۵0 میلیون تومان وام و 

1۲ میلیون تومان بالعوض پرداخت می شود.

 جزئیات دریافت عوارض
 1.5 درصدی از هزینه هر سفر 

تاکسی های اینترنتی

شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  مدیرعامل 
و نظارت  جزئیات دستورالعمل سامان دهی 
همچنین  و  هوشمند  تاکسی های  فعالیت  بر 
دریــافــت عـــوارض 1.۵ درصـــدی از هزینه هر 
سفر بــه نفع شــهــرداری از ســوی تاکسی های 
اینترنتی را اعالم کرد.به گزارش ایسنا،  ضامنی 
در گفت و گو با شبکه خبر درباره دستورالعمل 
سامان دهی و نظارت بر فعالیت تاکسی های 
هوشمند اظهار کــرد: طبق این دستورالعمل 
از  استفاده  منظور  به  شرکت ها  که  شد  مقرر 
زیرساخت های شهری در قالب بهای خدمات 
1.۵ درصد از هزینه هر سفر را به شهرداری شهر 
مربوط پرداخت کنند که در واقع قانونی است.
وی افزود: اگر در شهری شورای شهر و شهرداری 
شهر مربوط بنا دارنــد که این مبلغ را نگیرند، 
قاعدتا باید آن را در شورای شهر مصوب و فرایند 

الزم را طی کنند. 
 طبق دستورالعمل به منظور بهای خدمات و 
شرکت ها  شهری،  زیرساخت های  از  استفاده 
موظف شدند که عوارض 1.۵ درصدی را پرداخت 
کنند.وی در پاسخ به این که آیا مسافران باید این 
مبلغ را بپردازند؟ گفت: این موضوع در اختیار 
خــود شرکت هاست. آن ها می توانند از محل 
شارژی که دریافت می کنند، اضافه دریافت از 
مسافر یا هر دو روش را استفاده کنند. چگونگی 
پــرداخــت ایــن عـــوارض توسط خــود شرکت ها 
برنامه ریزی و به شهرداری شهر مربوط پرداخت 
مــی شــود.وی دربـــاره چگونگی طــرح شکایات 
مردمی بابت افزایش هزینه سفرها گفت: مردم 
می توانند از طریق اصناف، شهرداری و تعزیرات 

شکایات احتمالی خود را مطرح کنند. 

ــود سم  ــ محمد جـــواد رنــجــبــر- ادعــــای وج
»آفالتوکسین« در شیر طی دو روز گذشته در 
کشور جنجالی شده است و حتی کار را به دستور 
رئیس مجلس برای بررسی این موضوع کشانده 
است؛ اما وزارت بهداشت و سازمان دام پزشکی 

نظرات دیگری دارند.

آفالتوکسین چیست؟       
 )Aflatoxin(  به گزارش خراسان، آفالتوکسین
یا سم قارچی طبیعی قادر است انسان را از طریق 
مواد غذایی آلوده مانند تخم مرغ، شیر و محصوالت 
لبنی آلوده کند و سرطان زا باشد.ماجرا از آن جا 
آغاز شد که شنبه گذشته بهادر حاجی محمدی 
بــازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد 
غذایی ایران در  برنامه زنده »سالم صبح بخیر« 
ــاره آلودگی های میکروبی  شبکه سه سیما درب
شیر و  فراورده های لبنی در کشور  گفت: وجود 
روغن پالم در لبنیات رسوایی بود که توسط وزیر 
بهداشت وقت تایید شد اما درباره وجود وایتکس 
در شیر جای نگرانی نیست  و در صورتی که این 
امر مشاهده شده باشد، به صورت موردی است.

وی افــزود: به جای نگرانی و توجه به روغن پالم 
و وایتکس در فراورده های لبنی، مسئوالن باید 
به سموم دیگری مانند آفالتوکسین توجه کنند.

بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی 
ایران با اشاره به  جنجال ورود چند صد هزار تن 
ذرت آلوده به کشور گفت: در صورتی که دام از ذرت 
یا هر گونه علوفه  آلوده به آفالتوکسین استفاده 
کند، این ماده وارد شیر حیوان می شود.وی با بیان 
این که در میان 10 کشور خاورمیانه ایران رتبه آخر 
را از لحاظ  میزان وجود سم آفالتوکسین در شیر 
دارد، اضافه کرد: بر اساس تحقیق انجام شده 33 
در صد نمونه های  شیر پاستوریزه  درتهران به سم 
آفالتوکسین آلوده بوده اند.حاجی محمدی ادامه 
داد: بر اساس  گزارش ها میزان سم آفالتوکسین 
موجود در شیر های تولیدی در شهرهای تبریز 6۲ 
درصد، مشهد ۵ درصد، شیراز 17 درصد، ساری 
60 درصد و اردبیل 33 درصد است.وی با بیان 
این که وجود این سم در شیر منجر به سرطان به 
ویژه سرطان کبد می شود، افزود: میزان وجود سم 
آفالتوکسین  در شیر در کشور باالست که مصرف 
آن نگرانی هایی را برای سالمت مصرف کنندگان 
ــازرس انجمن علمی بهداشت و  به همراه دارد.ب
ایمنی مواد غذایی ایران ادامه داد: متاسفانه یا 
خوشبختانه سرانه مصرف شیر در ایران بسیار کم 

است به همین دلیل پیش از این که بزرگ ساالن در 
معرض خطر باشند، خطر اصلی متوجه کودکان 
و خردساالن اســت.وی گفت: با توجه به این که 
خردساالن و کودکان وزن کمتری دارند میزان 
تحمل آن ها در برابر سم آفالتوکسین موجود در 
شیر نیزکمتر است.حاجی محمدی افزود: با توجه 
به این که حرارت و جوشیده شدن شیر هیچ تاثیری 
بر آفالتوکسین نــدارد بنابراین حتی شیرهای 

پاستوریزه نیز از این آلودگی مبرا نیستند.

معاون وزیر بهداشت: وجود آفالتوکسین در        
لبنیات اجتناب ناپذیر است

در پی این اظهارات، ایرنا به نقل از معاون کل وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: این که 
لبنیات حاوی آفالتوکسین باشد اجتناب ناپذیر 
است و همیشه و همه جا موجود بــوده و هست و 
قاعدتا آفالتوکسین در شیر غیر پاستوریزه به دلیل 
نبود کنترل بیشتر است.حریرچی افزود: حتی در 
کشورهای اروپایی که سختگیرانه ترین کدکس ها 
را دارنــد هم آفالتوکسین در لبنیات  شان وجود 
دارد؛ باید توجه داشت میانگین این ماده حدود ۵0 
تا 60 نانو گرم در لیتر در شیرهای تولیدی صنایع 
لبنی کشور است.وی گفت: اگر مقیاس، کدکس 
اروپا باشد عدد کدکس اروپا ۵0 نانوگرم در لیتر 
است. کدکس ایران حدود 100 است و اگر کدکس 
آمریکا مد نظر باشد که میزان آن  ۵00 نانوگرم 
است، با این معیار، تقریبا همه نمونه ها قابل قبول 
هستند.به گفته وی، بررسی ۵1 مطالعه در ایران در 
چند سال اخیر  نشان می دهد طی 10 سال گذشته 
میزان این ماده در شیر رو به کاهش است.معاون کل 
وزیر بهداشت با بیان این که با توجه به ارزیابی خطر 
باید به قضاوت این موضوع نشست، گفت: همین 
امــروز هم میزان مصرف شیر در جامعه ما پایین 
است و مصرف شیر در مقایسه با کشورهای اروپایی 
شاید یک چهارم باشد و به مردم توصیه می کنیم 

که مصرف شیر را از سبد غذایی خود حذف نکنند 
و نکته دیگر این که خطر جدی این ماده با دوز سه و 
نیم میلی گرم به ازای وزن مصرف کننده دیده شده 
که بسیار بعید است به این میزان از دوز در بدن فرد 
برسد.حریرچی تصریح کرد: سرطان اولیه کبد در 
ایران عمدتا ناشی از سیروز هپاتیت مزمن است 
و سرطان ناشی از آفالتوکسین بسیار نادر است. 
حتی ابتال به سرطان اولیه کبد هم در ایــران در 

سال های اخیر رو به کاهش است.

دستور رئیس مجلس       
این موضوع روز گذشته به مجلس هم کشیده شد، 
به گونه ای که حاجی دلیگانی یکی از نمایندگان در 
نشست علنی دیروز مجلس در تذکری مطرح کرد: 
صدا و سیما به صورت بداهه در یک برنامه اعالم 
کرد شیر به سم آفالتوکسین آغشته است، انتظار 

دارم راجع به روشن شدن ابعاد این ماجرا اقدامی 
انجام گیرد.مردم نگران این موضوع هستند و باید 
هر چه سریع تر مسئله روشن شود.رئیس مجلس 
نیز در پاسخ به این تذکر گفت: کمیسیون کشاورزی 

موضوع را هر چه سریع تر بررسی کند و گزارش 
خود را به صحن علنی ارائه دهد.

اطالعیه دام پزشکی       
همچنین به گزارش تسنیم،  سازمان دام پزشکی 
ــرد:” اظهارات  کشور طی اطالعیه ای اعــالم ک
شبکه  برنامه  در  کارشناس  عنوان  به  شخصی 
سه  سیما کذب محض، غیر علمی ، غیر مستند 

و مصداق واقعی تشویش اذهان عمومی است.« 

جنجال»آفالتوکسین« درشیر 
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با خراسان: طبق توضیحات مسئوالن در جلسه ویژه، شیر تولیدی در کشور جزو باکیفیت ترین هاست 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از برگزاری جلسه ویژه این کمیسیون برای بررسی ادعای وجود 
سم آفالتوکسین در شیر خبر داد.علی ابراهیمی عصر دیروز در گفت و گو با خراسان با اشاره به تذکر یکی 
از نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس درباره آغشته بودن شیر به سم آفالتوکسین و متعاقب آن، 
دستور رئیس مجلس برای بررسی هر چه سریع تر این موضوع در کمیسیون کشاورزی، افزود: در این 
باره جلسه ای با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دام پزشکی، سازمان استاندارد، صدا 
و سیما و انجمن تولیدکنندگان ساعت 1۵ روز یک شنبه )دیروز( برگزار شد.وی ادامه داد: در این جلسه 
گزارش هایی توسط سازمان های استاندارد و دام پزشکی ارائه شد که بر اساس این گزارش ها، شیر خام 
تولیدی در ایران جزو با کیفیت ترین شیرهاست.سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس 
اظهارات مسئوالن در این جلسه، اساسا این که گفته شده بود خوراک دام در واحدهای دامداری حاوی 
سم آفالتوکسین بوده، وجود نداشته است. همچنین ذرت های آلوده در داخل کشور توزیع نشده است.
وی افزود: بنا به گفته مسئوالن، استانداردهای خوراک دام و همچنین مقررات موجود در کشور درباره 
میزان وجود مواد قارچی در داخل شیر در کشور نسبت به برخی کشورها سختگیرانه تر است. به گونه 
ای که نمایندگی دو برند معروف در کشور نیز از شیر تولیدی ایران برای تولید محصوالت خود استفاده 
می کنند.ابراهیمی ادامه داد: اطالعاتی که کارشناس برنامه زنده تلویزیونی در شبکه سه سیما ارائه 
کرده بود، ناصحیح بوده و رفتار غیرحرفه ای مجری نیز باعث شد این ماده ارزشمند که برای سالمت 
انسان مهم است طی یکی، دو روز گذشته تحت الشعاع قرار گیرد و ضربه قابل توجهی به صنعت تولید 
شیر کشور وارد شود.وی درباره نتیجه گیری این جلسه گفت: به همه اعضای جلسه اثبات شد که شیر 
تولیدی در کشور همچنان با کیفیت باالست و اطالعات ارائه شده توسط کارشناس صحیح نبوده و 

برخورد با مجری و کارشناس برنامه نیز توسط مراجع مربوط انجام می شود.

جلسه ویژه کمیسیون کشاورزی برای بررسی ادعای وجود سم در شیر
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سینمای جهان

تلویزیون

مهران احمدی امسال با فیلم 
»من می ترسم« به کارگردانی 
بهنام بهزادی در بخش سودای 
ــا فیلم »بــی صــدا  ســیــمــرغ و ب
حلزون« به کارگردانی بهرنگ 

دزفولی زاده در سی و هشتمین جشنواره فجر 
حضور خواهد داشت.

روزهــای  صدرعرفایی  فرشته 
پایانی بازی در فیلم »شهربانو« 
به کارگردانی مریم بحرالعلومی 
را سپری می کند. او فیلم »یلدا« 
ساخته مسعود بخشی را هم آماده 

نمایش دارد که هنوز فرصت اکران پیدا نکرده است.

چهره ها و خبر ها

ــی  ــردان ــارگ ــدل ک ــاک مــهــدی پ
مجموعه مستند »هزار افسان« 
به تهیه کنندگی محمدمهدی 
گرفته  عهده  بر  را  دلخواسته 
ــرار است  ــت. ایــن مستند ق اس
در 30 قسمت ساخته شود و پروانه ساخت آن به 

تازگی صادر شده است.

مسعود فراستی درباره کیفیت 
داستان«  »آخــریــن  پویانمایی 
به کارگردانی اشکان رهگذر 
گفته است که از پویانمایی های 
ــال گذشته  ــی در 10 س ــران ای
به خواندن  ترغیب  را  و مخاطب  جلوتر اســت 

شاهنامه می کند.

کمدی  فیلم  در  قریشی  سحر 
»نارگیل« به کارگردانی داوود 
اطیابی ایفای نقش کرده است. 
او تابستان امسال با یک کمدی 
تجاری با عنوان »ایکس الرج« 
ساخته محسن توکلی، روی پرده سینماها دیده شد.

افسانه چــهــره آزاد پس از ایام 
فاطمیه، سریال طنز »کتونی 
زرنــگــی« بــه کــارگــردانــی علی 
مالقلی پور را از شبکه 3 روی 
آنتن خواهد داشــت. هدایت 

هاشمی، ملیکا شریفی نیا و برزو ارجمند هم در 
این سریال حضور دارند.

ــه جمع  بــهــنــوش بــخــتــیــاری ب
بازیگران سریال نمایش خانگی 
»مــوچــیــن« ســاخــتــه حسین 
تبریزی اضافه شد. او در فیلم 
»مرد نقره ای« اثر محمدحسین 

لطیفی هم بازی کرده است که به جشنواره فجر 
راه نیافت.

امــیــر آقــایــی در فیلم »شنای 
پــروانــه« به کارگردانی محمد 
کارت، با گریم متفاوتی ظاهر 
شــده و نقش یک گــنــده الت را 
بازی کرده است. جواد عزتی، 
طناز طباطبایی و پانته آ بهرام دیگر بازیگران 

فیلم هستند.

در انتظار برنامه های خوش ریتم	 
ــن گفت وگو  هــمــان طــور کــه رنــجــبــران در ای
توضیح داده، ساخت برنامه های تولیدی برای 
تلویزیون سخت تر از برنامه های زنده است؛ 
این را دست اندرکاران تلویزیون می دانند. 
بنابراین می توان انتظار داشت برنامه های 
گفت وگومحور غیرزنده، با کیفیتی باالتر و 
جذاب تر تولید شوند و همچنین سهم آیتم های 
ریتم  و  تنوع  برنامه ها،  بــه  کــه  میان برنامه 
می بخشند، بیشتر شوند. همچنین با کمتر 
گفت وگومحور،  برنامه های  جذابیت  شدن 
می توان انتظار داشت سهم کلی این برنامه ها 
از آنتن، کمتر از قبل شود. احتمااًل از این منظر، 
تغییر رویکرد صداوسیما از برنامه های زنده به 

تولیدی، اتفاقی مبارک خواهد بود.

سهم سرگرمی بیشتر می شود	 
می دانید احتمال ایراد اظهارنظرهای جنجالی 
و خبرساز، بخشی از جذابیت آنتن زنده است. 
برنامه های  مهمانان  و  مجریان  مقابل،  در 
تولیدی، برای فرار از ممیزی احتمالی برنامه، 
اغلب از اظهارنظرهای خبرساز خــودداری 
می کنند و می دانند احتمال زیادی وجود دارد 
که بازبین پخش، این گونه صحبت ها را از برنامه 
درآورد. بنابراین می توان انتظار داشت تداوم 
رویکرد کاهش برنامه های زنده در مجموعه 
برنامه های سازمان صداوسیما، به افزایش 
سهم عناوین سرگرم کننده روی آنتن تلویزیون 
منجر شود؛ برنامه هایی که به رغم جذابیت،   
و  خبرساز  اظهارنظرهای  به  چندانی  تکیه 

جنجالی نداشته باشند.

چالش افکار عمومی	 
مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما، 
در همین گفت وگوی دیروز به خبرگزاری صبا 
تأکید کرد که تصمیم گیری برای مسیر جدید 
تلویزیون، »از مدت ها قبل« انجام شده و مربوط 
او همچنین هدف  به حواشی اخیر نیست. 
از این رویکرد را »غنای محتوایی برنامه ها« 
دانسته است؛ نکته ای که باالتر گفتیم احتمااًل 
درست است. با این حال، بعید به نظر می رسد 
افکار عمومی این اظهارات را باور کند. دیروز 
در شبکه های اجتماعی نظراتی وجود داشت 
که این تغییرات را حتی به فشار دولت نسبت 
ــی داد. این نظرات با فضای ممیزی که در  م
دارد،  ــود  وج تلویزیون  مختلف  برنامه های 

چندان هم بیراه نیست.

برای حفظ امنیت ملی	 
با نگاهی اجمالی به فهرست برنامه هایی که 
وجه  می توان  درمی آیند،  تولیدی  شکل  به 
مشترک همگی را اظهارنظرهای خبرساز و 
جنجالی مهمانان دانست که در عناوینی چون 
»فرمول یک« و»جهان آرا« همیشگی است و 
در بقیه گاهی اتفاق می افتد. با این حال باید 
توجه داشت،چند اظهارنظر اخیر که از قضا 
همه در شبکه افق اتفاق افتاده، به نوعی با 
مسئله امنیت ملی گره خورده است. عقل سلیم 
نمی پذیرد که به یک مهمان تلویزیون که ممکن 
است با اظهارنظری نسنجیده، مملکت را به هم 
بریزد، آنتن زنده داد. سازمان صداوسیما در 
موارد این چنینی برای صحبت های عجیب 

مهمانان، کم هزینه نداده است.

پربیننده ترین ها زنده نیستند!	 
اما اوضاع چندان ناامیدکننده هم نیست. در 
سال های اخیر چندین عنوان از برنامه های 
ــد.  ــوده ان پرمخاطب تــلــویــزیــون، تــولــیــدی ب
برنامه هایی نظیر »خندوانه«، »کــودک شو« 
و »دورهمی« در شبکه نسیم و »عصر جدید« 
و »اعــجــوبــه هــا« در شبکه 3. در واقــع عماًل 
برنامه های  محبوب ترین  و  پربیننده ترین 
تلویزیون که بیشتر از 50 درصد مخاطب دارند، 
همگی تولیدی هستند! این نتیجه ظاهرًا دور 
از انتظار، به این دلیل است که برنامه های 
زنده، غالبًا جنجالی می شوند و »پرسروصدا« 
هستند، نه »پربیننده«، بنابراین جای نگرانی 
نیست. این تصمیم اگر به نفع تلویزیون نباشد، 

قطعًا به ضرر آن نیست.

شوخی با مرگ به سبک صحت
سروش صحت در »جهان با من برقص« چگونه با کمدی و 

فانتزی قصه خود را روایت کرده است؟

مائده کاشیان - فیلم »جهان با من برقص« 
که این روزها روی پرده سینماست، اولین 
مقام  در  صحت  ســروش  سینمایی  فیلم 
کارگردان است. او در این فیلم به عنوان 
کلی  سبک  سینمایی اش،  ساخته  اولین 
آثار خود را حفظ کرده و در واقع می توان 
نشانه هایی از سبک سروش صحت را در این 
فیلم دید. او هم اکنون با این فیلم، در مقام 
کارگردان حضور موفقی روی پرده سینما 
ــاره بعضی  دارد. به بهانه اکــران فیلم، درب
ویژگی های آثار این کارگردان و نویسنده، 

نوشته ایم.

مواجهه کمدی با موضوعات جدی	 
معموال طنز در آثار سروش صحت دو کارکرد 
دارد. اگرچه تقریبا همه آثار صحت کمدی 
با  شوخ طبعانه   مواجهه ای  او  امــا  هستند 
مسائل کامال جــدی دارد و در عین حال 
که انگار همه چیز را به شوخی می گیرد، 
از حرف های جدی هم غافل نمی شود. او 
به موضوعات جدی یا حتی غم انگیز مانند 
مرگ که موضوع اصلی فیلم »جهان با من 
برقص« است، نگاه تاریکی نــدارد و همان 
طور که در بعضی از لحظات فیلم مخاطب 
را به خنده می اندازد، در بعضی موقعیت ها 
هم او را به فکر فرو می برد. معموال در آثار 
سروش صحت، به ویژه آخرین ساخته های 
ــرای خنده  او در تلویزیون، خنده صرفا ب
نیست، یعنی او با زبــان طنز و شوخی، به 
بعضی مسائل جامعه امروز انتقاد می کند 
و همین باعث می شود که فیلم یا سریال او 
از یک اثر صرفا کمدی فراتر بــرود. سبک 
زندگی »هانیه«، تفکرات »حمید« در زندگی 
مشترک، رابطه »شاهین« با دختر »جهان« 
موضوعات  صرفا  »شاهین«،  رفتارهای  و 
خنده داری نیستند و در دل خود حرف و 

نقدی دارند.

حرف های ساده و غیرفلسفی	 
اگر برنامه »کتاب باز« را دیده باشید یا کمی 
با شخصیت ســروش صحت آشنا باشید، 
می دانید که او اهل کتاب و مطالعه است 
و پیشینه مطالعاتی خوبی دارد، بنابراین 
شاید انتظار برود که او سراغ فلسفه مرگ 
و زنــدگــی بــرود، 
امـــا او در 
ــن  ــی اول
خته  سا

سینمایی خــود، ترجیح داده جهان بینی 
شخصیت »جهان« را به تصویر بکشد و از 
ــاده ای مانند ترس از مرگ،  موضوعات س
ستایش زندگی و مشابه این ها بگوید. او از 
طرح مسائل فلسفی و پیچیده دوری کرده 
و حرف ساده فیلم را خیلی ساده، البه الی 
قصه زده اســت، به همین دلیل مخاطب 
عــام کامال فیلم را درک می کند و درگیر 

پیچیدگی های خاصی در قصه نمی شود.

استفاده از فانتزی	 
سروش صحت در آثار متأخر خود از جمله 
»لیسانسه ها« و »جهان با من برقص«، ثابت 
کــرده که عالقه خاصی به تخیل و فانتزی 
دارد. او در سریال »فوق لیسانسه ها« چندین 
بار از موقعیت های فانتزی استفاده کرد 
که هم بــرای مخاطب جــذاب بــود و هم به 
ــرد. او در »جهان با  کمدی قصه کمک ک
من برقص« هم استفاده از فضای جذاب 
فانتزی را فراموش نکرده است. سکانسی 
کــه ســه شخصیت فیلم درگــیــر یــک توپ 
خیالی می شوند یا صحنه ای که یک گروه 
موسیقی، در کنار »جهان« موسیقی شادی 
را اجرا می کنند و  نمای »شام آخر« جهان با 
دوستانش و اپرا خواندن شخصیت »هانیه«، 

سه لحظه فانتزی و جالب فیلم است.

نویسنده خوش سابقه	 
ــول فعالیت هنری  ســـروش صحت در ط
ــود، بیشتر از کــارگــردانــی و بازیگری،  خ
ــت. سابقه  ــرده اس نویسندگی را تجربه ک
صحت در نویسندگی می گوید که او راه خلق 
شوخی های بامزه نه لودگی را بلد است و 
معموال از پس کار سخت خنده گرفتن از 
مخاطب، به خوبی برمی آید. بیشتر آثاری 
که صحت، به عنوان یکی از نویسندگان، 
نگارش فیلم نامه آن ها را برعهده داشته، 
از ســاخــتــه هــای رضـــا عــطــاران و مــهــران 
»جایزه  شیرین«،  و  ــرش  »ت مانند  مدیری 
بزرگ«، »شب های برره« و »بزنگاه« گرفته 
»ساختمان  مانند  جدیدتر  سریال های  تا 
پزشکان«، »چک برگشتی« و »لیسانسه ها«، 
ــار موفق و پرمخاطب  همه و همه جــزو آث

تلویزیون بوده اند.

یک مجری و کارگردان موفق	 
سروش صحت از سال 96 که اجرای برنامه 
»کتاب باز« را برعهده گرفت تا امروز که فیلم 
»جهان با من برقص« را روی پــرده سینما 
دارد، در مقام مجری، کــارگــردان سریال 
سینمایی  فیلم  ــردان  ــارگ ک و  تلویزیونی 
عملکرد موفقی داشته اســت. او به دلیل 
اطــالعــات زیـــادی کــه در حــوزه ادبــیــات و 
کتاب دارد، گزینه خوبی برای اجرای 
برنامه ای تخصصی مانند »کتاب باز« 
و میزبانی از مهمانان این برنامه 
بوده است. هر سه فصل سریال 
»لیسانسه ها« هم در طول زمان 
پــخــش خـــود، مـــورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفته است و فیلم 
»جهان با من برقص« عــالوه بر 
کسب جایزه بهترین کارگردانی 
از سی و هفتمین جشنواره جهانی 
ــا نظر بسیاری از  فجر، ایــن روزه
تماشاگران را هم در اکران عمومی 
جلب کــرده اســت. این فیلم تقریبا در 
طول دو هفته ای که از اکرانش می گذرد، 
دو میلیارد و 400 میلیون تومان فروخته 

است.

»1917« به اسکار نزدیک شد

درام جنگی »191۷« با بــردن جایزه انجمن 
تهیه کنندگان گام بلندی به سوی بردن جایزه 

بهترین فیلم اسکار برداشت.
به گــزارش خبرآنالین، در مراسم اهــدای جوایز 
به  فیلم  بهترین  جایزه  تهیه کنندگان،  انجمن 
ــدا شــد. در همین  »191۷« اثــر سم مندس اه
مراسم »داستان اسباب بازی 4« بهترین پویانمایی 
سال شد و جایزه بهترین فیلم مستند به »آپولو 11« 
رسید. سی ویکمین دوره مراسم جایزه انجمن 
تهیه کنندگان شنبه شب )۲۸ دی( در لس آنجلس 
برگزار شد. جایزه انجمن تهیه کنندگان آمریکا یکی 
از معیارهای اصلی پیش بینی جایزه اصلی مراسم 
اسکار یا همان جایزه بهترین فیلم است. از آن جا که 
»191۷« جایزه بهترین فیلم درام گلدن گلوب را 
هم دریافت کرده است، با دریافت این جایزه شانس 

اصلی دریافت اسکار هم به شمار می رود.

 واکنش روابط عمومی رسانه ملی 
به شایعه  فشار دولت به صداوسیما

ــط عمومی رسانه ملی به برخی  مدیرکل رواب
خبر ها درباره تعامل سازمان صداوسیما و دولت 

واکنش نشان داد.
ــاه خــبــرنــگــاران جـــوان،  ــگ ــاش بـــه گـــــزارش ب
محمدحسین رنجبران با اشاره به برخی خبر ها 
که درباره درخواست جدید رئیس جمهور از رسانه 
ملی منتشر شد، در صفحه شخصی خود نوشت: 
خبرگزاری ها  برخی  در  منتشرشده  »مطالب 
ــاره تعامل میان رسانه ملی و دولــت دقیق  درب
نیست. رسانه ملی وظیفه خود می داند همچون 
سال های گذشته تمام قد و با استفاده از همه 
رئیس جمهور  کمک  بــه  قانونی  ظرفیت های 
محترم و دولتمردان پرتالش بیاید. امروز وحدت 
و همدلی در مسیر خدمت گزاری به این مردم که 
مستحق بهترین ها هستند، مهم ترین دستور کار 

رسانه ملی است.«
دیروز یکی از خبرگزاری ها مدعی شده بود که 
تیم اطالع رسانی دولت با فشار بر صداوسیما، به 
دنبال آن است تا بسته های خبری رئیس جمهور 
در مراسم مختلف را خود تهیه و تدوین کند و فقط 

صداوسیما پخش کننده باشد.

»نوار زرد 2« ساخته می شود

فصل دوم سریال پلیسی جنایی »نوار زرد« که 
پیش از این به کارگردانی پوریا آذربایجانی روی 
آنتن شبکه ۲ رفت این روزها در حال نگارش است 

تا به تولید برسد.
ــوار زرد ۲« به  ــزارش مــهــر، فیلم نــامــه »نـ بــه گـ
ــا در حال  ــک زاده این روزه نویسندگی کریم ل
نگارش است. پیش از این، فصل اول این سریال 
به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی 
محمدرضا شفیعی در ســال 96 از شبکه اول 
سیما روی آنتن رفته بود. در فصل دوم این سریال 
اما محمدرضا شفیعی تغییر کرده و حسن هندی 
تهیه کنندگی  »نــوار زرد ۲« را برعهده خواهد 
داشـــت. هــم  اکــنــون 10 قسمت از فیلم نامه 
این سریال که در ژانر جنایی-معمایی ساخته 
می شود به نگارش درآمده و پس از نگارش کامل 
فیلم نامه و انتخاب کارگردان فصل جدید، پیش 
تولید و تولید این سریال برای پخش از گروه فیلم و 

سریال شبکه دوم سیما آغاز خواهد شد.

  مصطفی قاسمیان    - پس از حواشی که در 
ماه های اخیر برای چند برنامه تلویزیون 
رخ داد و صحبت های حاشیه ساز بعضی 
مهمانان   با واکنش افکار عمومی مواجه 
شــد، دیــروز فــارس از پخــش تولیــدی 
)غیرزنده( سه برنامه »ثریا«، »عصرانه« و 
»جهان آرا« خبــر داد. رنجبران مدیرکل 
روابط عمومی صداوسیما نیز در گفت وگو 
با صبا اعــام کرد، چند وقتی اســت که 
برنامه های دیگری چون »آفتاب شرقی« 
و »پرونــده ویژه« نیــز تولیدی شــده اند 
و همچنیــن در آینــده نزدیــک   بعضــی 
برنامه هــای »فرمــول یــک« بــه صــورت 

تولیدی روی آنتن خواهند رفت.

تبعیدجنجالیهابهپخشغیرزنده
 روابط عمومی صداوسیما: برخی برنامه ها مثل 

»جهان آرا« و »پرونده ویژه« زنده پخش نخواهند شد

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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کارتون روزتوئیت روز

   اونایی که استوری از برف می ذاشتن ول کردن، ولی اونایی که می گن استوری از برف نذارید 
ول نمی کنن!

 امنیت رمز دوم اون قدر باال رفته که خودمون هم نمی تونیم از حساب مون پول برداریم!
   ما خانوادگی این طوری هستیم که وقتی از خواب بیدار می شیم، اول می شینیم رو مبل 

استراحت می کنیم خستگی مون دربره!
 یه کنترل داریم تا منو می بینه بدون باتری هم کار می کنه، از بس که زدمش!

   صبح ها قبل از امتحان می رید دوش می گیرید؟! ما یه ماه مونده به شروع امتحانات دیگه حموم 
نمی ریم که مراقب از کنارمون رد نشه!

 روزی که فست فودها بفهمن یه پیتزا رو با دو تا سس نمی شه خورد، اون روز رو جشن 
می گیرم!

   خمیازه چیست؟ حرکت نمایشی ایرانیان برای بیرون کردن مهمان!
 پارسال با بابام دعوام شد بهش گفتم باالخره یه روز از این خونه می رم، االن یک 

ساله هر روز موقع شام و ناهار میگه به به شما که هنوز نرفتی!
    اعتماد به نفس نصاب های تلویزیون از مهندس های ناسا حین پرتاب 

ماهواره بیشتره!
 اگه دیدین یه نفر پشت شیشه قنادی می ره تک تک کیک ها رو با 
حسرت نگاه می کنه آخرش هم هیچی نمی خره و می ره بیرون، نه فقیره 

نه دیوونه، بلکه یه بدبخته که رژیم گرفته!

استوری برفی با رمز دوم!

رئیس سازمان محیط زیست: هوای پاک به آرزو تبدیل شده

مردم: داشتن مسئول توانمند و دلسوز برای 
محیط زیست هم همین طور!

جریان دوباره آب در رودخانه زاینده رود

پرنده های مهاجر: اگه تکلیف خودتون مشخص 
نیست، کاش حداقل تکلیف ما رو روشن کنین!

معاون وزیر بهداشت: شیر را از سبد غذایی حذف نکنید، 
آفالتوکسین در لبنیات همیشه و همه جا بوده و هست

دارکوب: پس قول بدین مقدارش رو کم نکنین تا 
بدعادت نشیم!

 کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال: 
رفاقت ها در AFC ظاهری است

ما هم که ساده، هی گول ظاهرشون رو می خوریم!

سازمان انتقال خون: با سرد شدن هوا شاهد کاهش سطح 
ذخایر خونی در کشور هستیم

 دارکوب: هوا که سرد میشه ما هم
 خونسردتر میشیم!

تیتر روز

 

من از بستن پیش بند و غذا دادن به بچه با آن متنفر بودم. به محض این 
که پیش بند غذا می بستی بچه می دانست که کوتاه آمده ای و می تواند 
با سر برود توی بشقاب پوره و از دیدن قیافه بهت زده ات لذت می برد. 
وقتی بچه غذا می خورد واحد کار مادر در خانه از »ژول« و »کیلو ژول« 
به »شل دس« تغییر پیدا می کند که مخفف »شستن لباس در ساعت« 
است. وقتی بچه ای غذا می خورد یک جوری گند می زند به لباس هایش 

که انگار برای این کار به استخدام بخش خصوصی درآمده است.
موقعیت های غــذادادن به بچه  ها این روزها عجیب است. دختر 
عمویم به بچه هایش زیر میز غذا می داد، انگار آن زیر گزینه های 
به  جایی  را  شما  االن  بچه های  میز.  روی  تا  داشتند  بیشتری 
می رسانند که برای این که غذا بخورند هزار آرزو می کنی ولی 
جرئت نمی کنی تحت فشارش بگذاری، چون ممکن است از تو به 
جرم کودک آزاری شکایت کنند. ما وقتی غذا نمی خوردیم مادر ما 
را روی زمین می خواباند، یک بالش می گذاشت زیر سرمان و یک 
آمپول گاوی را پر از سوپ می کرد و پایش را هم می گذاشت روی 
قفسه سینه مان و استخوان 8 و 9 جناغ سینه را می شکست تا  از درد 
دهن مان را باز کنیم. بعد سرنگ را خالی می کرد توی حلق مان. 
بالفاصله دماغ مان را می گرفت تا نفس مان بند بیاید و مجبور بشویم 
غذا را  قورت بدهیم. مامان من که  موقع غذادادن به بچه هایش 
قهرمان کشتی کچ می شد. حتی حرکت آخری را هم که باید بپرد 

روی حلق ما که مطمئن بشود غذای مان را قورت دادیم، می زد. اما 
به بچه های االن نباید برای غذاخوردن اصرار کرد چون بافت چربی 
ذخیره شده باعث چاقی آن ها در آینده می شود و بعد باید همه 
پس اندازمان برای دانشگاه شان را بدهیم پای عمل لیپوساکشن 
و جراحی بینی. از بستن پیش بند متنفرم چون بچه حس می کند 
زمان این که شما را اسگل شخصی خودش کند فرارسیده و شما 

راهی جز فرورفتن در نقش تان ندارید!

چالش غذا دادن به بچه

 سن ازدواج

 ای جوانان مجرد، اندکی همت کنید
 یک کمی جرئت کنید و بعد از آن وصلت کنید

 ابتدا با یک نفر که ریش او باشد سفید
 خوب شور و مشورت کرده، سپس نیت کنید
 در فضاهای مجازی دوست یابی ها خطاست
 در گروه دوست یابی وای اگر شرکت کنید!

 بگذریم از این سخن ها، گر که پیدا شد طرف
 با هم از اخالق و از عادات خود صحبت کنید

 گرکه وصلت سرگرفت و مجلسی هم شد به پا
 بنده را هم یادتان باشد به آن دعوت کنید

 هرکه دندان می دهد یارانه را هم می دهد
 پس چرا خود را برای بچه ناراحت کنید؟

 زندگانی اولش سخت است، وقتی بگذرد
 چند صد سالی همه دیگر به آن عادت کنید!

مجید رحمانی صانع  

شعر روز

ای صاحب فال، برای موفقیت ناامیدی 
را کنار بگذار و شروع کن به تالش. برای 
اولین قدم هم امیدوارانه روزنامه بخر و 

در نیازمندی ها دنبال کار بگرد!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  چرا وقتی رئیس جمهور می گوید ما 
ــوب  ــردم هستیم، در صفحه دارک نوکر م
می گویید  و  می کنید  مسخره  را  ایــشــان 
ــا نــوکــر نــمــی خــواهــیــم، رئــیــس جمهور  م

می خواهیم؟!
ــوب: ممنون از توجه شما، دارکــوب  دارک
صفحه طنز است و تمام محتویاتش با زبان 
و قلم طنز بیان می شود و با مسخره کردن 
فــرق دارد. از ایــن گذشته، اگــر مسئوالن 
دقیق تر به وظایف شان بپردازند بهتر از این 
نیست که خود را )دور از جان( نوکر مردم 

اعالم کنند؟!
  دارکوب اگه گفتی نمایشی و الکی ترین 
قیمت دنیا چیه؟ آفرین، قیمت روی بسته 
داروها! محاله یه داروخونه دارو رو به قیمت 

روی بسته اش بده!
دارکوب: فقط فرض محال، محاله! ایشاال 
هیچ وقت گذرتون به داروخونه نیفته تا این 

آزمون های هوش رو برای ما طرح نکنین!
  آق کمال؛ جنابعالی  برای  سیل  زدگان 

 چه کار کردی؟
آق کمال: گفتن ندره، یگ کارایی کردم که 
ایشاال اگه قسمت بود پنج شنبه تعریف مکنم!
ــوب  چــرا در لیگ  برتر  فوتبال از    دارک

سیستم ویدئوچک  استفاده  نمی شود؟
دارکوب: شاید به این خاطر که داوری های 
ــدون نقص و بــی حــرف و حدیث داریـــم و  ب

استفاده از این سیستم اسرافه!
ــای بدون  ــودروه ــرار شــده خ   حــاال که ق
معاینه فنی رو جریمه کنن، کاش یه فکری هم 
برای مراکز معاینه فنی و صف وحشتناکش 

می کردن.
ــوب: حق با شماست ولی بهتر نبود  دارک
قبل از این که کار به تهدید و جریمه بکشه، 
ــوی خلوتی  ــوش و ت ــون بــا زبـــون خ ــودم خ

می رفتیم معاینه فنی؟!
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سوژه روز

دومی: گیری افتادیم با این مدل بنزین زدن جدید. برام کابوس شده وقتی می خوام برم 
پمپ بنزین، از ترس این که مبادا همین چند مثقال بنزینم بسوزه.

سومی: اصال نباید بترسی، کافیه فقط به همون اندازه ای که همه جا گفتن و نوشتن 
یعنی مضرب عدد 3.99 بنزین بزنی.

دومی: خب فکر کردی همین کار راحتیه؟ محاسبه کردنش و تقسیم مقدار بنزین مورد 
نیازت به حجم باک و بعد تقسیم به 3.99 و محاسبه پولش با موجودی کارتت، خودش به 
اندازه دو واحد ریاضی دانشگاهیه! بعد کافیه یه دهم لیتر ازش رد بشه که 4 لیتر بنزینت 
بسوزه. دیروز که بنزین زدم از استرس نصف بدنم فلج شد. هی نگاهم به کنتور بود و هی 

با انگشت هام دستگیره نازل رو کم و زیاد می کردم تا سر لیتر مشخص قطع کنم. دقتی 
که من تو بنزین زدن داشتم رو جراح مغز و اعصاب نداره! از اون طرف هم نگران صف 
پشت سرم بودم که بوق می زدن. طوری شد که یاد فیلم های پلیسی و قطع کردن سیم 

قرمز یا آبی بمب افتادم!
اولی: این کارها الزم نیست. شما هرچقدر بنزین بزنین مشکلی نیست، فقط باید دکمه 

خروج رو بزنین.
سومی: اتفاقا اشتباه می کنی، گفتن باید بعد از بنزین زدن کمی صبر کنی، بعد نازل رو 
بذاری، بعد باز صبر کنی، بعد دکمه خروج رو بزنی، باز صبر کنی، بعد اگه جمله کارت 

رو بردار رو دیدی، با احتیاط کامل کارتت رو برداری!
اپراتور یکی از پمپ های بنزین : تازه شانس بیارین همون لحظه قانون تغییر نکنه و 
سیستم قطع نشه و مامور پمپ نیاد زرتی کارت رو بکشه بیرون و همه زحمت تون به فنا نره!

بنزین زدن با اعمال شاقه

بدون شرح

 رئیس جمهور: نداشتن تلفات جانی در سیل 
سیستان و بلوچستان برای دولت افتخار است

سیل زدگان: خوشحالیم که با زنده موندن مون 
افتخارآفرینی کردیم!

مهدیسا صفری خواه| طنزپرداز

با خانمان 

 ابزدید اعضای هیئت دولت 
 از مناطق سیل زده 

سیستان و بلوچستان 

ی
رم

جه
ی 

ذر
آ

  نگران نباش... 
 توئیت زدم تا اینترنت

 وصل بشه!

  دکترجان... 
 وصل اینترنت دیگه 

واسه مون قدیمی شده... 

 ابزدید اعضای هیئت دولت 
 از مناطق سیل زده 

سیستان و بلوچستان 
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

سهم جهادگران

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

نوشته جالب یک رستوران

مردمی که 
از سطل 

آشغال غذا 

می خورید... 

لطفا بیاین 
و بهم بگین 

گرسنه هستین 

تا من غذا و 

پیتزای تازه 
بهتون بدم

راننده با مرام

این تصویر 
خودش 

گویاست  که 
پول و شهرت 
به سلبریتی 

ها و بعضی از 
مسئوالن می 
رسه و درکنار 
مردم بودن 

به بسیجی و 
جهادگر !

آزمون هنر در چین

 زمستان
 در جبهه ها

هدیه 100 میلیونی پوتین به نوزادان و فیلمی که همه باید ببینند
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شماره 137 را به خاطر بسپارید

ویدئویی بسیار تلخ که توسط یکی از کارکنان 137 تهیه 
شده بود در فضای اجتماعی منتشر شد که واکنش 
های زیادی داشت. در این ویدئو کارمند مرکز سامانه 
مدیریت شهری از یک بی خانمان فیلم می گیرد که در 
زیر برف ها قرار گرفته است. کاربران زیادی از مردم 
خواسته اند  در این هوای برفی در صورت مشاهده افراد 
بی سرپناه، با 137 تماس بگیرند تا امکان انتقال این افراد 
به گرمخانه های شهرداری فراهم شود. کاربری نوشت: 
»یادمون باشه که همه ما در مقابل همدیگه مسئولیت 
داریــم!« کاربر دیگری نوشت: »این شماره برای همه 
کشور یکیه پس توی هر شهری کارتن خواب دیدین با 
137 تماس بگیرین.« کاربری هم نوشت: »گرمخانه یکی 
از ابتدایی ترین راه ها برای کمک به این قشر آسیب دیده 
جامعه است پس 137 رو در این روزهای سرد به خاطر 

داشته باشید.«
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سختی هایی که ما نمی بینیم

بعضی شغل ها هستند که ما وقتی از بیرون بهشان نگاه 
می کنیم فقط خوشی ها و موفقیت هایشان را می بینیم. 
وقتی یک ورزشکار عنوان قهرمانی کسب می کند ما فقط 
همان لحظه قهرمانی را می بینیم و ماه ها تالشی را که 
پشتش بوده، نمی بینیم. گفت وگویی با چند مهماندار در 
فضای مجازی منتشر شده که آن ها از سختی های کارشان 
می گویند. از واریس، پادرد و کمردرد که در بلندمدت 
سراغ شان می آید تا مشکالتی که هنگام بارداری دارند. 
مثال از دوماهگی بارداری نمی توانند پرواز کنند و به 
محض به دنیا آوردن بچه مرخصی شان تمام می شود. در 
عکس جداگانه دیگری که در فضای مجازی منتشر شده 
هم عکس دستان یکی از بانوان ملی پوش قایقرانی دیده 
می شود که به خاطر تمرینات و پارو زدن های زیاد، پر از 
تاول شده است. کاربری نوشت: »خداقوت به بانویی 
که برای به دست آوردن افتخار ملی از لطافت دستانش 

گذشته است«.
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همه باید این فیلم را ببینند

»توی هوای مه آلود وقتی چیزی نمی بینید دلیل بر نبودش 
نیست!« ویدئویی از یک تصادف فوق العاده وحشتناک در 
هوای مه آلود در شبکه های اجتماعی دست به دست شد 
که بازتاب و واکنش های زیادی به همراه داشت. در این 
ویدئو خودرویی که در مه در حال رانندگی است با سرعت 
به راه خود ادامه می دهد که ناگهان یک خودروی غول پیکر 
را روبه روی خود می بیند و دیگر آن قدر نزدیک است که 
هیچ عکس العملی نمی تواند نشان دهد و به یک تصادف 
سخت منجر می شود. کاربری نوشت: »این فیلم رو باید 
همه بارها و بارها ببینن و ازش عبرت بگیرن.« کاربر 
دیگری نوشت: »رانندگی توی هوای مه آلود مثل حرکت 
با چشمای بسته است. چون بر اثر مه غلیظ تصویرها مبهم 
وفاصله ها نامعلوم می شه  و احتمال تصادف هم خیلی زیاد 

میشه پس باید توی مه خیلی مراقب باشیم.«
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مسافرکشی پیرزن 90 ساله !

»واقعا خیلی سخته باور کردنش!« ویدئویی از یک خانم 
مسن به تازگی در فضای مجازی منتشر شده که باور 
کردنش خیلی دشوار است. این خانم که می گوید  90 سال 
دارد هر روز پشت فرمان یک پیکان قدیمی می نشیند و 
برای امرار معاش مسافرکشی می کند. او درباره شرایط 
زندگی اش می گوید: »برای تامین هزینه های زندگی مجبور 
به مسافرکشی است. شوهرش فوت کرده و بچه هایش 
هم وضع بهتری از خودش ندارند که بخواهند کمکش 
کنند«. او می گوید ماهی یک میلیون و 500 هزار تومان 
فقط پول اجاره خانه می دهد. کاربری نوشت: »واقعا خیلی 
تلخه که یک خانم توی این سن باید این جوری هر روز کار 
کنه، زبونم بند اومده!« کاربر دیگری نوشت: »کاش این 
ویدئو رو به اون مسئول نشون بدن شاید به خودش بیاد 

و برای این قشر از جامعه یک کاری بکنه«.

هدیه پوتین به نوزادان سال جدید

هدیه 7600 دالری پوتین به نوزادانی که در سال 2020 به دنیا بیایند حسابی در شبکه های اجتماعی سر و صدا به پا 
کرده است. رسانه های روسی اعالم کردند پوتین به هر خانواده ای که طی امسال صاحب فرزند شود 7600 دالر هدیه 
می دهد و در صورت تولد فرزند دوم در همین سال هم 2400 دالر دیگر پرداخت می کند. این اتفاق به دلیل هدف 
گذاری پوتین و مسئوالن روسیه در سال گذشته بوده است. در این هدف گذاری قرار است طی سه سال  جمعیت 
روسیه یک میلیون نفر افزایش یابد. البته این هدیه تنها طرح تشویقی دولت روسیه نیست و طرح های تشویقی دیگری 
هم وجود دارد. به طور مثال: خانواده های با بیش از سه فرزند یک شنبه های هر هفته می توانند به کاخ کرملین بروند و 
در هنگام حضور، مادران مدال »شکوه مادری« با ارزش مادی 200میلیون تومانی هدیه می گیرند. همچنین خانواده های 
با جمعیت باال می توانند از معافیت های مالیاتی برخوردار  شوند. زوج های جوان برای اولین فرزندشان وام دریافت می 
کنند. دولت برای تولد فرزند سوم، یک خانه به پدر و مادر هدیه می دهد. استفاده از کودکستان رایگان، حمایت مالی 
به صورت سبد کاال و پرداخت نقدی هم به خانواده ها از دیگر موارد حمایتی است. کاربری نوشت: »ما هم در حالی به 
دنبال تشویق مردم به فرزندآوری هستیم که یارانه بنزین رو فقط تا سه فرزند از خانوار تحت پوشش قرار می دیم 

برای بیمه و دیگر نیازها هم که نگم بهتره!«

رزمنده ها این جوری توی برف از 

کیان کشور دفاع کردن تا امروز ما 

بتونیم با خیال راحت برف بازی کنیم

اگه تو چین 
 بودید و

 می خواستید 

کنکور هنر 

بدید باید 

با همچین 

جمعیتی 
 رقابت

 می کردید!

درود به 
شرفت خدا 
قوت که با 
کار طاقت 

فرسات 
به فکر 

هموطنت 
هستی خدا 
بهت برکت 

بده بامرام

آمار دانلود اپ ها در سال 2019	 
سال 2019 برای شرکت های سازنده برنامه بسیار 
 Sensor Tower پربار بوده است چرا که وب سایت
اعالم کرد در طول 12 ماه گذشته، دانلود برنامه  و 
بــازی، 9.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته اســت.ســال 2018 تعداد 113 میلیارد 
دانلود از دو فروشگاه اینترنتی و آنالین اپ استور 
اپل و گوگل پلی استور صورت گرفته بود که امسال 
نزدیک به 115 میلیارد رسیده که از میزان دانلود 
گوگل پلی سهم بیشتری نسبت به اپ استور داشته 
است. گوگل پلی 84.3 میلیارد دانلود و اپ استور 

هم 30.6 میلیارد دانلود داشته اند.

شبکه های اجتماعی در صدر دانلودها	 
ــزارش آمــده محبوب ترین  همان طور که در ایــن گ
اپلیکیشن در بین کاربران واتس آپ است؛ چراکه این 
پیام رسان توانسته در صدر پردانلودترین برنامه های 
موبایلی جهان جا خوش کند. اگرچه آمارهای این 
گزارش نشان می دهد اکثر طرفداران واتس آپ در 
بین کاربران گوگل پلی هستند، اما این پیام رسان 
موبایلی  میدان رقابت برنامه های  در  فیس بوک 

اپل، بازی را به تیک تاک، اپلیکیشن تازه وارد چینی 
باخته است. این اپلیکیشن برای ساخت ویدئوهای 
کوتاه 15ثانیه ای به همراه موزیک که اغلب آن ها 
به صورت لب خوانی ضبط می شود به حدی برای 
کاربران جذاب بوده که توانسته مقام محبوب ترین 
اپلیکیشن  اپ استور را هم کسب کند. برنامه تیک تاک 
که در سال 2018 در رده چهارم قرار داشت، اکنون 
به رده دوم آمده و از تعداد دانلود آن می توان دریافت 
که بسیار پرطرفدار نیز هست. جالب است بدانید 
که تیک تاک محبوبیت باالیی در چین، هندوستان، 
آمریکا و برزیل دارد و به لطف تعداد دانلود باال در این 
کشورها توانسته است تا دسامبر سال 2019، 40 
میلیون دالر درآمد کسب کند که معادل با 540 درصد 
رشد ساالنه در میزان درآمد این برنامه است.نکته 
جالب دیگر در این فهرست این است که شرکت فیس 
بوک با وجود این که رسوایی های اطالعاتی را در 
سال 2018 تجربه کرده است، اما همچنان چهار 
اپلیکیشن شبکه اجتماعی این شرکت یعنی واتس آپ، 
مسنجر، فیس بوک و اینستاگرام بیشترین سهم دانلود 
در سال 2019 را به خود اختصاص داد ه اند.الیک 
هم که در این فهرست جایگاه ششم را دارد یک پلتفرم 

اشتراک گذاری ویدئو است که عملکردی شبیه به 
تیک تاک و اینستاگرام دارد که توانسته با حدود 36 
میلیون کاربر فعال به یکی از برنامه های محبوب در 

بین کاربران شناخته شود . 

نگرانی زاکر برگ از رشد رقیب	 
ــر مــــــی رســــــد، اگـــــــر دولــــــــت چــیــن  ــ ــظ ــ بـــــه ن
از فیلترینگ گوگل پلی کوتاه می آمد شاید تیک تاک 
در پایان سال گذشته مقام پردانلودترین اپلیکیشن 
را به خــود اختصاص مـــی داد. ایــن در حالی است 
که سال گذشته استفاده از این اپلیکیشن چینی 
به دلیل نگرانی های امنیتی در ارتش آمریکا ممنوع 
و ادعاهایی نیز درخصوص جاسوسی این برنامه 
برای دولت چین مطرح شد، اما این مسائل هرگز 
نتوانست تاثیری بر عملکرد خیره کننده تیک تاک 
در سال 2019 داشته باشد و این برنامه توانسته 
حدود 1.65 میلیارد دانلود داشته باشد و هم اکنون 
به عنوان ارزشمندترین استارت آپ دنیا شناخته 
می شود.شواهد نشان می دهد که زاکربرگ به شدت 
از اوج گرفتن تیک تاک نگران است و هر راهــی را 
برای کنار زدن این اپلیکیشن یا کم کردن محبوبیت 
آن میان کاربران امتحان می کند و در همین زمینه 
گفته است: »اگرچه برنامه های ما مانند واتس آپ 
به دلیل قابلیت های قوی رمزنگاری و حفاظت از حریم 
شخصی کاربران، توسط بسیاری از کاربران در جریان 
اعتراض ها و توسط فعاالن مورد استفاده قرار می گیرد 

اما تیک تاکی که به سرعت در جهان در حال رشد 
است، این اعتراضات را سانسور می کند.« این در حالی 
است که به تازگی اینستاگرام یکی از اپ های متعلق به 

فیس بوک که مالکش زاکر برگ است، اعتراض مردم 
کشورمان به ترور سلیمانی را فیلتر و تصاویر شهید 

سلیمانی را از این اپلیکیشن حذف کرد.
»تیک تاک« در یک قدمی واتس آپ

جایگاه شبکه های اجتماعی در فهرست پردانلودترین نرم افزارهای سال 2019 کجاست؟

محمد علی محمدپور- »سه میلیارد و دویست میلیون، یک! سه میلیارد و دویست میلیون، دو! سه میلیارد و دویست میلیون 
سه! نقاشی »قوس آبی نیلگون« اثر آقای حسین زنده رودی به مبلغ سه میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش رسید«. این صدایی 
است که احتماال لحظه فروش گران ترین اثر دوازدهمین دوره حراج تهران داخل سالن این رویداد به گوش رسیده است. رویدادی 
اقتصادی-فرهنگی که جمعه 27 دی ماه دوازدهمین دوره آن برگزار شد و در آن 31 میلیارد و 717 میلیون تومان فروش به ثبت 
رسید. حتما برای شما هم این سوال پیش می آید که چه کسانی این آثار را می خرند و ساز و کار این حراجی ها به چه شکل است. برای 

رسیدن به این پرسش ها با ما همراه باشید.

قدمت 8 ساله حراج تهران

حراج هنری پدیده ای است که سال هاست در جهان مرسوم است. 
حراج های »کریستیز«، »ساتبیز« و »بونامز« بیش از چند قرن است 
که تاسیس شده اند و همه ساله در نقاط مختلف جهان برگزار 
می شوند، اما این نوع از حراج در ایران به شکل رسمی و قاعده مند 
عمر بلندی نــدارد. شاید مهم ترین حراج هنری ایــران، »حراج 
تهران« باشد که از سال 1390 آغاز به کار کرده و تا کنون 12 دوره 
از آن برگزار شده است. »علیرضا سمیع آذر« مدیر »حراج تهران« 
که از مشاوران »حراج کریستیز« است یکی از دالیل موفقیت 
»حراج تهران« را الگوبرداری از »حراج کریستیز« می داند. آخرین 
دوره این حراج، 27 دی ماه امسال برگزار شد که 118 اثر در آن 
شرکت داده شد و به فروشی حدود 31 میلیارد تومان رسید. 
در این دوره، پس از اثر حسین زنده رودی که سه میلیارد و 200 
میلیون تومان فروش رفت، نقاشی مرمت شده منوچهر یکتایی به 
نام »طبیعت بی جان« با قیمت یک میلیارد و 900 میلیون تومان 

جزو گران قیمت ترین آثاری بود که چکش خورد.

خریداران حراج چه کسانی هستند؟

پس از انتشار خبر فروش میلیاردی آثار هنری در حراج ها اولین 
سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که خریداران این 
آثار چه کسانی هستند. گروهی معتقد هستند خریداران این 
آثار عالقه مندان متمول هنر هستند که با این کار خودشان 
به چرخه اقتصادی هنر کمک می کنند و عده ای بدبینانه رد 
ــادآورده را در این پدیده جست وجو  پای پول های کثیف و ب
می کنند و آن را پوششی برای پول شویی می دانند. باربد 
گلشیری ) هنرمند نقاش( پس از یکی از  حراج های تهران با 
تاختن به خریداران این آثار مدعی شد  آن ها پورشه سواران 
نوکیسه دنبال پز روشنفکری هستند. او با طرح موضوع سر 
در آوردن برخی آثار متعلق به موزه ها از حراج تهران، به این 
موضوع انتقاد کرد. خبرگزاری مشرق نیوز در تیرماه 97 با 
انتشار گزارشی پای آقازاده ها و ژن های خوب را در پدیده 
حراج تهران دخیل دانست. برخی هم مدعی هستند بسیاری 
اوقات خریداران این حراج ها در واقع خود فروشندگان هستند 
و صرفا این حراج یک نمایش برای نشان دادن رونق فروش آثار 

هنری در نزد افکار عمومی و سرمایه گذاران است.

ساز و کار مالی غیرشفاف

یکی از شروطی که برای ورود آثار هنری به این حراج وجود دارد 
این است که اثر هنری حتما باید توسط گالری های معروف و 
معتبر عرضه شود. موضوعی که می تواند فرضیه تبانی بین گالری 
و کلکسیونرها را در این داد و ستد قوت  بخشد. در این شرایط 
مشخص نیست این وسط چه مقدار از این معامله میلیاردی 
به خالق اثر یا صاحب امتیاز آن می رسد. طبق یک گزارش که 
به تازگی در خبرگزاری »خبرآنالین« منتشر شده است اعالم 
شده ســودی که حــراج از این چرخه مالی می برد حــدود 15 
درصد فروش است. سوالی که پیش می آید این است که آیا سود 
کنندگان این رویداد، مالیات این گردش مالی را می پردازند؟ یک 
روزنامه نگار فعال در فضای مجازی در توئیتی پس از حراج  قبلی 
تهران  مدعی شد : »وقتی کشور غرق در رکود و بحران اقتصادی، 
یک جوان، 53 میلیارد سکه طال می خرد. باید هم جوان های 
دیگر در حراج هنری تهران ظرف یک روز 31 میلیارد پول شویی 
کنند«. یکی دیگر از فعاالن نقد هنری هم برخی از آثار را تقلبی 
برشمرده و سکوت رسانه ها و انجمن نقاشان درقبال فروش اثر 
جعلی سهراب سپهری در حراج تیرماه 1396 را نشانی از عمق 
فساد حاکم بر جامعه هنری قلمداد کرد. در عین حال برخی دیگر 
از این رونق در حراج آثار هنری استقبال کردند و معتقدند این 

رونق به شکوفایی کار های هنری کمک می کند.

جنجال تقلبی یا بی کیفیت بودن آثار

از دیگر اشکاالتی که از سوی بعضی هنرمندان و منتقدان هنری 
به حراج تهران وارد می شود نداشتن استاندارد و کیفیت مشخص 
برای ورود آثار هنری است. به طوری که مثال در این حراج گاهی 
آثاری ارائه می شود که چندان ارزش هنری برایشان نمی شود 
متصور بود  یا حتی شائبه کپی بودن دارند. حضور همیشگی آثاری 
از بعضی افراد خاص هم یکی از موضوعات جدی است که منتقدان 
به آن اشاره می کنند. مثال »آیدین آغداشلو« یکی از هنرمندان 
نقاش است که تقریبا در همه ادوار حراج آثاری از او حضور دارد، 
به طوری که بعضی تابلوهای او کامال شبیه به هم اما با نام های 
متفاوت عرضه شده است. تقلبی بودن آثار منتسب به افراد مشهور 
هم همیشه از حواشی ثابت این حراج هاست. به عنوان مثال یکی 
از آثاری که به نام سهراب سپهری به حراج کریستیز فرستاده شد 
تقلبی از کار درآمد. موضوعی که بعدها توسط خواهر سهراب 
هم تایید شد. همچنین در یکی دیگر از ادوار حراج تهران اثری 
از کمال المک نقاش معروف ایرانی بین 150-200 میلیون 
تومان قیمت گذاری شد و در نهایت 500 میلیون تومان به فروش 
رسید. برخی گمانه زنی کردند که شاید علت قیمت پایین این 
تابلوی کمال المک شبهه تقلبی بودن آن باشد. البته تشخیص 

تقلبی  ــا  یـ ــل  ــ اص
بـــودن آثـــار شاید 
برای کارشناسان 
امــر چــنــدان کار 
پیچیده ای نباشد 
اما به نظر می رسد 
ــود  وج اراده ای 
برایش  کــه  دارد 
تبادل مالی چند 
و  میلیونی  ــد  ص
میلیاردی مهم تر 
ــر  ــت اث ــالـ از اصـ

است!

 رمز و راز 
حراجی ها

پردانلود ترین اپلیکیشن های سال 2019

خریداران آثار هنری در حراجی ها چه کسانی هستند وچه  انتقاد هایی راجع به  »حراج تهران« مطرح است ؟

  »هیچ روی صندلی« اثر پرویز تناولی قیمت 
یک میلیارد 

 »قوس آبی نیلگون« اثر حسین زنده رودی
 قیمت 3 میلیارد  و 200 میلیون تومان

منصوری- به تازگی فهرستی از پردانلودترین 
اپلیکیشن هــای ســال 2019 منتشر شد که 
نشان می داد شبکه های اجتماعی در راس 
ــت برخی  ــد. مــدتــی اس ــ دانــلــودهــا قـــرار دارن
از شرکت های تحقیقاتی به صــورت ماهانه، 
فصلی و ساالنه میزان دانلود اپلیکیشن های 
مختلف را در قالب یک گــزارش جامع منتشر 
می کنند که برای شرکت های توسعه دهنده و 
سازنده این اپلیکیشن ها بسیار حائز اهمیت 
ــت تــا بــه کمک آن مــیــزان موفقیت خود  اس
را بررسی کنند. به تازگی پژوهشگران فعال 
موسسه  Sensor Tower اپلیکیشن های دو 
فروشگاه اینترنتی و آنالین اپ استور اپل و گوگل 
پلی استور را بررسی و فهرستی از پردانلودترین 
اپلیکیشن های سال 2019 را منتشر کرده  اند. 
با نگاهی به این لیست متوجه می شوید که فیس 
بوک به عنوان صاحب چهار اپلیکیشن واتس آپ، 
مسنجر، فیس بوک و اینستاگرام بیشترین سهم 
دانلود را به خود اختصاص داده است و اگر شبکه 
اجتماعی تیک تاک در رده دوم قرار نمی گرفت 

هر چهار رتبه اول را به خود اختصاص می داد.
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خاطره

مردی جوان که عاشق یک دختر جوان شده 
بود با یک نقشه فریبکارانه و دادن  قرص برنج به 

زندگی زنش   پایان داد.
خودکشی زن؟	 

ساعت 3 بعد از ظهر 29 آذر امسال، مسئوالن 
بیمارستان بهارلو در تماس با ماموران کالنتری 
115 رازی از مرگ مرموز زن جوانی روی تخت 
بیمارستان خبر دادنــد و ماموران با حضور در 
بیمارستان اطالع یافتند که این زن با خوردن 

قرص به زندگی خود پایان داده است.
با توجه به مرموز بودن مرگ زن 30 ساله، تیمی 
از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران به 
دستور بازپرس شعبانی برای تحقیقات پلیسی 
ــوان نیز برای  وارد عمل شدند و جسد زن ج
بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل 

شد.
کارشناسان پزشکی قانونی در این مرحله مرگ 
زن جوان را خوردن قرص برنج اعالم کردند و 
شوهر این زن در تجسس های پلیسی ادعا کرد 
که همسرش داروهای گیاهی می خورد و نمی 

داند چرا همسرش قرص برنج خورده است.
خودکشی شوهر	 

تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که ماموران 
اطالع یافتند مرد 33 ساله نیز پس از 15 روز 
از مرگ همسرش دست به خودکشی زده که با 

تالش پزشکان از مرگ نجات پیدا کرده است.
کارآگاهان با توجه به مرموز بودن این اتفاقات، 
تجسس های میدانی را آغاز کردند و پی بردند 
که فرید از چندی قبل با یک  دختر جــوان که 

در همسایگی مغازه برادر فرید صندوقدار یک 
کبابی اســت، آشنا شده و قصد ازدواج با او را 

داشته است.
همین سرنخ کافی بود تا ماجرای قتل زن جوان 
از سوی شوهرش در دستور کار ماموران قرار 
گیرد و تیم پلیسی به دستور بازپرس پرونده، فرید 

را دستگیر کرد.
فرید ابتدا مرگ زنش را یک خودکشی اعالم کرد 
اما وقتی در تناقض گویی ها گرفتار شد و دید راز 
دوستی و تصمیم به ازدواج با دختر جوان فاش 

شده است به ناچار دست به افشاگری زد.
اعتراف به قتل	 

پسر جوان در اعترافاتش گفت: زنم، دخترعمویم 
بود و قبل از ازدواج با من یک نامزد داشت که 
به دلیل اختالفاتی که با هم داشتند از هم جدا 

شدند و بعد از آن ماجرا با هم ازدواج کردیم.
ــزود: مدتی بود که با دختری جــوان که  وی اف
لیسانس تجهیزات پزشکی دارد و صندوقدار 
یک کبابی است آشنا شدم، دوستی ما هر روز 
عاشقانه تر شد و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم 
اما همسرم به خاطر این که یک بار ازدواج ناموفق 
داشت حاضر نبود از من طالق بگیرد و این در 
حالی بود که هیچ احساسی در زندگی ما وجود 
نداشت و نمی خواستم به این زندگی ادامه دهم.
عامل این جنایت ادامه داد: مدتی گذشت و چند 
بار تصمیم به قتل او گرفتم اما موفق نشدم تا این 
که قرص برنج را پودر کردم و داخل یک کپسول 
ریختم و به عنوان قرص آرامبخش و مسکن به 
همسرم دادم که بعد از خوردن قرص حال زنم 

بد شد و او را به بیمارستان رساندم که تالش 
پزشکان نیز بی نتیجه ماند و همسرم به کام مرگ 
فرو رفت اما دختر جوان نیزمتوجه شد که من 
متاهل هستم و رابطه اش را با من قطع کرد که 

دست به خودکشی زدم.
دختر دل باخته	 

بدین ترتیب کارآگاهان برای تحقیقات بیشتر 
به سراغ دختر جوان که سارا نام دارد رفتند و 
وی در بازجویی های پلیسی به ماموران گفت: 
من صندوقدار یک کباب فروشی هستم و برادر 
فرید در کنار محل کار من مغازه سوپرمارکتی 
دارد که فرید زیاد به آن جا رفت و آمد می کرد و 
نگاهش بارها توجه مرا جلب کرده بود تا این که 

به پیشنهاد دوستی او جواب مثبت دادم.
وی افــزود: پس از مدتی، دوستی ما عمیق تر 
شد و از فرید خواستم اگر قصد ازدواج دارد 
ــه بدهم که او نیز ادعــا کرد  به این رابطه ادام
برای  و تصمیم دارد  اســت  به من عالقه مند 

خواستگاری به خانه مان بیاید.

سارا ادامه داد: مدتی گذشت و هر چه منتظر 
ماندم بی فایده بود. چند روز از فرید خبری نبود 
تا این که یک زن در نقش مادر فرید با من تماس 
گرفت و ادعا کرد که پسر و دختر دایی فرید فوت 
کرده اند و پس از پایان مراسم به خواستگاری ام 
می آیند که گویا واقعا بستگان فرید فوت کرده 
بودند و منتظر ماندم. سارا در خصوص این که 
از متاهل بودن فرید بی اطالع بود گفت: فرید 
از صبح با من در تماس تلفنی و اینترنتی بود 
تا ساعت 5 عصر و بعد هم که به خانه می رفت 
ادعا می کرد چون باید ساعت 4 صبح از خواب 
بیدار شود پیام می داد که زود می خوابد و من به 
این رفتارها هیچ وقت شک نکردم و حتی با هم 
تماس تصویری هم داشتیم و هیچ وقت متوجه 
نشدم او ازدواج کرده و متاهل است. وی افزود: 
روزهای پایانی آذر بود، هر چه منتظر ماندم بی 
فایده بود. از فرید خواستم تکلیف ام را روشن 
کند و سر موضوع خواستگاری با هم بحث کردیم 
که در این صحنه فرید ادعا کرد متاهل است و 

قصد دارد از همسرش جدا شود و منتظر است 
تا این جدایی رقم بخورد و بعد به خواستگاری ام 
بیاید اما شنیدم که همسرش حاضر به جدایی 
نیست. دختر جوان ادامه داد: از فرید شنیدم 
که قصد دارد همسرش را به قتل برساند، باور 
نمی کردم، یک بار ادعا کرد که دریچه های کولر 
داخل خانه را بسته و لوله بخاری را جابه جا کرده 
است تا همسرش دچــار گازگرفتگی شود اما 
در نقشه اش ناکام مانده بود و یک بار هم داخل 
غذای همسرش سم ریخته اما به خاطر طعم تلخ 
غذا همسرش از خــوردن غذا صرف نظر کرده 
بود. وی ادامه داد: حتی شنیدم فرید به دنبال 
یک نفر است که با پرداخت پول، همسرش را با 
خودرو زیر بگیرد اما کسی را برای اجرای این 
نقشه پیدا نکرده بود. مدتی بود دیگر از او خبر 
ــاورش برایم سخت بود که در این  نداشتم و ب
مدت بازی خوردم و مرد مورد عالقه ام قصد دارد 
همسرش را به قتل برساند. سارا گفت: مدتی بود 
که از فرید خبر نداشتم و دیگر او را فراموش کرده 
بودم تا این که متوجه شدم همسرش خودکشی 
کرده است. شنیده بودم همسر فرید طالق نمی 
گیرد چون یک بار ازدواج ناموفق داشته و نمی 
خواهد بار دیگر طعم جدایی را حس کند و فکر 
می کــردم به همین دلیل دست به خودکشی 
زده تا این که از سوی پلیس با خبر شدم که فرید 
دست به قتل همسرش زده اســت. بنا به این 
گزارش، فرید برای تحقیقات بیشتر به دستور 
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پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

سناریوهای وحشتناک  شوهربرای قتل همسر

تحلیل کارشناس	 

 دکتر قربانعلی ابراهیمی - جامعه شناس
 و استاد دانشگاه

برخی افـــراد کــه از زنــدگــی اول خــود راضــی 
نیستند و کارشان به طالق و جدایی کشیده می 
شود در انتخاب همسر در زندگی مشترک دوم 
ممکن است دچار وسواس هایی شوند که این 
حساسیت ها نیز برای شان دردسر ساز باشد. 
بر اساس تحقیقات جامعه شناختی برخی افراد 
در ازدواج دوم نیز دچار اشتباهات غیر قابل 
جبرانی می شوند که ممکن است تا آخر عمر 

زندگی مشترک شان را تباه کند و به یک زندگی 
با تمام  و  اجباری و تحمیلی رضایت بدهند 
مشکالتی که در این زندگی تحمل می کنند، 

نمی خواهند طالق بگیرند.
ازدواج های احساسی و منطقی در زندگی 
مشترک دوم که بر اساس روابط دوستی شکل 
می گیرد گاهی ممکن است به طالق عاطفی 
و رسمی کشیده شــود امــا ایــن زنــان و مــردان 
زندگی مشترک دوم را با تمام مصائب تحمل 
می کنند تا از برچسب و انگ نجات پیدا کنند. 
افراط و تفریط و سردرگمی در ازدواج دوم و به 
خرج دادن حساسیت های فکری و ذهنی اغلب 
افراد را در انتخاب کور می کند و بر اساس منطق 
و استدالل خود تصمیم به ازدواج می گیرند و 

وقتی پشیمان می شوند که دیگر بی فایده است 
و به خاطر تهمت ها و حرف و حدیث ها زندگی 
مشترک دوم را تحمل می کنند و رنج می کشند 
ولی به طالق رسمی رضایت نمی دهند و اغلب 
این افــراد با وجود این که با یک نفر به عنوان 
شریک زندگی زیر یک سقف قرار دارند هیچ 
دلخوشی به این زندگی ندارند و فقط از روی 
اجبار تحمل می کنند و به همین دلیل است که 
به خودکشی، همسرکشی، قتل یا خیانت روی 
می آورند و ناخواسته مجرم می شوند. اهمیت 
به اولویت ها، معیارها و مالک های ازدواج اگر 
درست باشد به طور قطع زندگی مشترک با 
خطاها و اشتباهات کمتری رو به روست و کمتر 
شاهد طالق رسمی و عاطفی خواهیم بود ولی 

متاسفانه برخی ازدواج های اجباری ، تحمیلی 
و ...که بدون شناخت کافی صورت می گیرد 
راهــی جز انحرافات خانوادگی و اجتماعی 
ندارد. معموال وقتی افراد از زندگی اول جدا 
می شوند و طالق می گیرند کمبودهای مختلف 
عاطفی، اجتماعی و اقتصادی دارند که هر کدام 
بر اساس خالءهای خود به سمت افرادی جذب 
می شوند که خالءهای شان را برطرف کنند. 
این قبیل ازدواج ها هیچ سر و سامانی ندارد و 
آینده ای برای آن ها ضمانت نخواهد شد برخی 
زنان نیز به دلیل توقعات باالیی که دارند می 
خواهند با ازدواج دوم به آرزوها، اهداف و آمال 
دست نیافته خود برسند که با زیــاده خواهی 
نه تنها به اهداف خود نمی رسند بلکه زندگی 

مشترک دوم را برای خود و همسر تلخ و سیاه 
می کنند و برای دور ماندن از انگ و برچسب 
به طالق مجدد رضایت نمی دهند ولی درگیر 
آسیب های اجتماعی و خانوادگی بی شماری 
می شوند.  ترس ازتنهایی و کمبود عاطفی و رو 
به رو شدن با فشارهای اقتصادی برای زنانی 
که ازدواج دوم داشته اند از مسائل مهمی است 
که به طالق رضایت نمی دهند و البته برخی 
مــردان نیز به خاطر فــرار از پرداخت مهریه و 
حق و حقوق همسر خود زندگی مشترک دوم 
را تحمل می کنند.  یک ازدواج منطقی و سالم 
نیازمند درک متقابل، احترام به باورها و ارزش 
های یکدیگر است که در کاهش و افزایش روند 

طالق موثر است.

 ترس از برچسب زدن عامل 
تحمل زندگی نابه سامان

قتل مزاحم یک زن
محمد حسین شاملو -  بازپرس سابق جنایی

 مجرمان همیشه در صحنه های جنایت سرنخ هایی 
از خود به جا می گذارند که با کشف این سرنخ ها 
می توان آن ها را شناسایی کرد. شاید این سرنخ ها 
به ظاهر اهمیت زیادی نداشته باشد ولی بسیاری 
از پرونده های جنایی با همین سرنخ های کوچک 

کشف شده است. 
اواخر سال 78 که قاضی تحقیق در دادگستری 
 43 مهندس  جسد  کشف  خبر  بــودم  اصفهان 
ساله ای در آپارتمانش به من اعــالم شد. وقتی 
برای بررسی صحنه جنایت به محل رفتیم با توجه 
به بوی تعفن شدید جسد که دو هفته از مرگ آن 
می گذشت نتوانستیم وارد شویم و با پلمب خانه، 
روز بعد با تجهیزات تنفسی به سرصحنه جنایت 
رفتیم. مقتول مرد 43 ساله ای بود که به تنهایی 
در این آپارتمان زندگی می کرد و به وسیله طناب 
داخل حمام خفه شده بود و قاتالن با کشیدن کیسه 
نایلونی بر سرمقتول شیرگاز خانه را باز کرده بودند 
و اقدامات زیادی انجام داده بودند تا جسد زودتر 

متعفن و متالشی شود. 
ــرده  بــود در  بـــرادر مقتول کــه جسد او را پیدا ک
تحقیقات گفت: برادرم مجرد بود و به تنهایی در 
این آپارتمان زندگی می کرد. از دوهفته قبل از او 
بی خبر بودم و هیچ تماسی با یکدیگر نداشتیم تا این 
که  وقتی امروز برای دیدن او به آپارتمانش آمدم با 
بوی تعفن شدیدی که از آپارتمانش به مشامم رسید 
احتمال دادم اتفاقی افتاده است و پس از باز کردن 

در آپارتمان با جسد او مواجه شدم. 
با انجام این تحقیقات، تمام آپارتمان را برای پیدا 
کردن سرنخ جست وجو کردیم و در یکی از اتاق ها 
ته سیگاری با مارک کنت پیدا کــردم. بالفاصله 
آلبوم عکس های مقتول را جست وجو کردم و در 
میان آن ها عکس دختر جوانی را که احتمال می 
دادم ارتباطی بااین قتل داشته باشد برداشتم. از 
برادر مقتول درباره ارتباط های برادرش تحقیق 
کردم و او گفت: چندی قبل وقتی می خواستم 
برای مأموریتی به تهران بروم در فرودگاه برادرم 
را همراه دخترجوانی دیدم و او گفت این دختر 
کارمند بیمارستان است و یکی از دوستانم از من 
خواسته تا او را به دبی ببرم و به یکی از بیمارستان ها 

معرفی کنم. 
بالفاصله دستور دادم تا این دختر شناسایی  و 
بازداشت شود و پس از چند روز وقتی این دختر 
بازداشت شد با نشان دادن عکس از او خواستم هر 
گونه اطالعاتی دارد دراختیارمان قرار دهد. او با 
اعالم این که این دختر را نمی شناسد سرنخ دیگری 
به ما  داد و گفت:یک روز وقتی با مهندس سوار 
خودرویش شده بودم به طور اتفاقی داخل داشبورد 
یک پاکت سیگار کنت پیدا کردم و از آن جایی که 
می دانستم او سیگار نمی کشد از او پرسیدم سیگار 
برای کیست و او گفت:سیگار برای زن جوانی است 

که قرار است امشب به خانه او بیاید. 
از این دختر خواستم تا اگر نشانه  ای از آن زن دارد 
بگوید و او گفت: من هرگز او را ندیده ام و فقط می 
دانم نام او مریم است و پدرش در شرکت مخابرات 

کار می کند. 
به  بــه لحظه  از آن جایی کــه می دانستم لحظه 
قاتل نزدیک تر شده ایم، دستور دادم تا پرونده 
تمام کارکنان مخابرات را بررسی کنند و پرونده 
کارمندانی را که دختری به نام مریم دارنــد، در 
اختیارم قرار دهند. بعد از چند ساعت تالش ما 
نتیجه داد و با شناسایی یکی از کارمندان که نام 
ــاره دخترش تحقیق  دخترش مریم بود از او درب
کردیم و او گفت دامادم اهل کشور امارات است و 
چند روز قبل از عید به خانه ما آمدند ولی چند روز 
بعد بدون خداحافظی و به طور ناگهانی ما را ترک 

کردند و نزد اقوامشان در قشم رفتند. 
از آن جایی که خــودروی پیکان مقتول نیز از روز 
جنایت ناپدید شده بود و با توجه به این تحقیقات 

مطمئن شدیم که قاتل این زن و شوهر هستند. 
بالفاصله با دادن نیابت قضایی، تیمی از ماموران 
را به قشم اعــزام کردیم و ماموران پس از کشف 
خودروی مقتول در نزدیکی محل سکونت این زوج 

آن ها را بازداشت کردند. 
این زن و شوهر پس از بازداشت در همان مرحله 

اول تحقیقات به جنایت اعتراف کردند.
 زن جــوان در بازجویی ها گفت:مدت ها قبل 
به خاطر مسائل کاری با مقتول آشنا شدم و با 
او رابطه برقرار کــردم و او نیز از من فیلم تهیه 
کرد و هر بار نیز با تهدید به توزیع فیلم از من می 
خواست تا با او رابطه ام را ادامه دهم. من به ناچار 
تسلیم خواسته های او شدم و در یکی از روزها در 
حالی که افسرده بودم همسرم که تبعه امارات 
است با اصرار از من خواست علت افسردگی ام 
را به او بگویم ومن نیز تمام ماجرا را به او گفتم. 
همسرم از من خواست تا با طرح نقشه ای، مرد 
مزاحم را به قتل برسانیم. پس از تهیه طناب به 
آپارتمان او رفتیم و پس از خفه کردن او جسدش را 
داخل حمام انداختیم وتمام جاهایی را که امکان 
می دادیم اثر انگشت مان باشد با نوشابه شستیم. 
پس از آن با خیالی راحت سیگار کشیدم و با باز 
کردن گاز آن جا را ترک کردیم. با اعتراف این زوج 
پرونده آن ها را تکمیل کردم و از این که توانستیم 
بــا کوچک ترین سرنخ ایــن جنایت را کشف و 

عامالن آن را دستگیر کنیم خوشحال هستم. 

دو برادر و پسرعمویشان  که در درگیری خونین  
در خانی آبــاد نو بازداشت شده اند، دیــروز در 

دادگاه خودشان را بی گناه خواندند.
درگیری خیابانی	 

رسیدگی به این پرونده از اسفند سال 95 به 
دنبال وقوع درگیری دسته جمعی در یکی از 
خیابان های خانی آباد نو آغاز شد . شواهد نشان 
می داد، درگیری دسته جمعی با کشته شدن 
یک پسر 28 ساله به نام امیر و زخمی شدن 
پسری به نام احسان پایان یافته است .  ماموران  
پلیس به تحقیق پرداختند و دو برادر جوان و پسر 
عموی شان را به عنوان عامالن جنایت بازداشت 
کردند . دو  برادر به نام های جواد و جعفر و پسر 
عمویشان مهدی به مشارکت در قتل اعتراف 

کردند .
اعتراف به قتل	 

یکی از عامالن جنایت در بازجویی ها گفت: ما 
از قبل با قربانی درگیر بودیم. آخرین بار وقتی 
درگیری میان ما و امیر و دوستانش باال گرفت ، 
با چاقو و قمه به سمت آن ها حمله کردیم. ما هر 
کدام یک ضربه چاقو به امیر زدیم و احسان را نیز 
با شلیک گلوله زخمی کردیم .در حالی که آن ها 
به بازسازی صحنه جرم پرداخته بودند، دیروز در 
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه ایستادند و جرمشان را انکار کردند.
در دادگاه	 

 در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی روبه روی 
قضات ایستادند و برای عامالن جنایت حکم 
قصاص خواستند.  احسان نیز گفت : من در آن 
درگیری با شلیک گلوله زخمی شدم.  دو برادر و 
پسر عمویشان  از قبل با من و امیر درگیر بودند . 
به همین دلیل با قمه و اسلحه به ما حمله کردند و 
ما را زدند. من برای آن ها تقاضای مجازات دارم.  
سپس  متهمان که با قرار وثیقه آزاد بودند به 
دفاع پرداختند. جواد گفت : من اصاًل مقتول  و 

شاکی را نمی شناسم و قبال آن ها را ندیده بودم. 
وقتی پسرعمویم مهدی به من زنگ زد و گفت، 
درگیری خیابانی رخ داده همراه او به خیابان 
رفتم و متوجه درگیری چند پسر جوان شدم. 
من در آن دعوا قمه و چاقو یا اسلحه  ای در دست 
نداشتم و فقط چند سنگ به سمت طرفین دعوا 
پرتاب کردم . وی اظهارات تازه ای را مطرح کرد 
و گفت : صبح روز بعد  از این ماجرا ما در خانه مان 
مهمان داشتیم که ماموران پلیس مقابل خانه 
ما آمدند و همه اعضای خانواده ما را به همراه 
مهمانان بازداشت کردند. من و بــرادر و پسر 
عمویم هم به خاطر مهمان ها تصمیم گرفتیم 
قتل را گردن بگیریم تا مهمان ها آزاد شوند. به 
همین دلیل به مشارکت در قتل  اعتراف کردیم. 
ــرادرش را تایید کرد و  جعفر نیز حرف های ب
خودش را بی گناه خواند. وی گفت: ما بی دلیل 
بازداشت شده ایم. وقتی نوبت دفاع به  مهدی 
رسید  گفت : من از بچگی با امیر دوست بودم 
و هیچ خصومتی با اونداشتم. من نمی دانم در 
آن درگیری چه کسی امیر را کشت و احسان  را 
زخمی کرد. من هم به خاطر مهمان های خانه 
عمویم تصمیم گرفتم  به دروغ به قتل اعتراف 
کنم. با پایان اظهارات متهمان، قضات وارد شور 

شدند تا رای صادر کنند.

دزدانــی که به بهانه مسافرکشی در محدوده 
غرب تهران زورگیری می کردند، بازداشت 
شدند.  پلیس با انتشار عکس های گردانندگان 
این باند از کسانی که در دام آنان افتاده اند 
خواست تا به دادسرا مراجعه کنند.  ساعت 3 
بعد از ظهر هفتم مهر مرد جوانی در تماس با 
پلیس 110 از زورگیری چهار جوان سوار بر 
خودروی ال 90 سفید رنگ در محدوده بزرگراه 
شهید فهمیده پرده برداشت . پس از بررسی 
هــای میدانی و با دستور بازپرس شعبه دوم 
دادسرای ناحیه 34 تهران ماموران پایگاه دوم 
پلیس آگاهی وارد عمل شدند   . در این مرحله 
مرد مال باخته  به کارآگاهان گفت : من به عنوان 
مسافر در میدان آزادی ســوار یک خــودروی 
ال90 سفید که سه سرنشین داشت، شدم. پس 
از پشت سر گذاشتن مسافتی یکی از سرنشینان 
خودرو با تهدید چاقو همه مدارک، گوشی تلفن 
همراه گران قیمت و پول هایم را سرقت کردو 
پس از آن من را در مکان خلوتی به بیرون از 
ماشین پرتاب کردند و همگی متواری شدند. 
کارآگاهان پس از پایش های اطالعاتی، پالک 
خودروی سارقان را به دست آوردند و جوانی با 
نام »فرشاد 20 ساله« در این زمینه شناسایی  و 
مشخص شد پرونده های مشابه دیگری مبنی 
بر سرقت با خودروهای پژو 206 ، پژو405 و 
پراید به پایگاه دوم ارسال شده که در بررسی 
هــای بیشتر مشخص شد خــودروهــا سرقتی 
بوده است و فرضیه این که سرقت توسط همان 

دزدان انجام می شود، قوت گرفت. با انعکاس 
اطالعات به دســت آمــده به بازپرس پرونده، 
دستور دستگیری فرشاد و دیگر همدستانش 
صادر شد و در ادامه تحقیقات، مخفیگاه فرشاد 
در شهر قم شناسایی شد.  تیمی از کارآگاهان 
فرشاد و دیگر همدستانش را دهم دی در قم 
دستگیر و به پایگاه دوم منتقل کردند. فرشاد 
در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: حدود سه 
ماه پیش با دیگر همدستانم که همشهری و بچه 
یک محل هستیم باندی را تشکیل دادیم. اولین 
سرقت را با خودروی خودم  ولی دیگر سرقت 
ها را با خودروهای سرقتی انجام دادیم. اموال 
سرقتی را در محدوده مولوی به افراد ناشناس 
به قیمت نازلی فروخته و پول به دست آمده را 
بین خودمان تقسیم و صرف خوشگذرانی می 
کردیم. وی با بیان این که کلیه اعضای این باند 
دستگیر شده اند و به 30 زورگیری اعتراف 
کرده اند، تصریح کرد: دزدان بیشترین سوژه ها 
را در مناطق مختلف تهران به ویژه در محدوده 
های غرب و جنوب غرب تهران از جمله جاده 
مخصوص، ورودآورد و آزاد راه تهران – کرج 
انتخاب می کردند. بنابه این گزارش؛ با توجه به 
گستردگی اقدامات گردانندگان باند مخوف 
بازپرس پرونده خواستار انتشار عکس های 
چهار زورگیر شد تا کسانی که سوار خودروهای 
آنان شده اند به پایگاه دوم پلیس آگاهی واقع 
انتظامی  مجتمع  طامه  کبیری  خیابان  در 

سرکالنتری دوم پلیس پایتخت مراجعه کنند.

اعترافات 4 دزد مخوف در زورگیری های سریالی

دختر یک مرد مواد فروش که در تعقیب 
و گریز پلیسی کشته شده است دیروز در 
دادگاه حاضر شد و گفت از قاتل پدرش 

هیچ شکایتی ندارد.
 این دختر گفت : مامور پلیس پس از کشته 
شدن پدر معتادش به خانه آن ها سرکشی 

و به آن ها محبت می کند .
شلیک مرگ به  مرد موادفروش 	 

شامگاه  بهمن ســال 96 در تعقیب و 
گریز پلیسی، راننده یک دستگاه پراید 
با شلیک گلوله ای کشته شد .در بررسی 
ها روشــن شد رحیم مــواد فــروش بود 
که پس از مواجهه با پلیس قصد فرار 
داشت و مامور پلیس  به نام کیوان پس 
از به کارگیری قانون اسلحه به سمت 
وی شلیک کرد. مامور پلیس  دیروز در 
حالی که با قرار وثیقه آزاد بود در شعبه 
12 دادگــاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه ایستاد .
در دادگاه 	 

نماینده دادستان  ابــتــدای جلسه،  در 
کیفرخواست را خواند و گفت : ولی دم  

مقتول  ساله   14 دختر  تنها  قربانی، 
است که معاون اول قوه قضاییه از طرف 
ــرده اســت .حاال  ــه  ک وی درخــواســت دی
با توجه به مــدارک موجود در پرونده از 
جنبه عمومی جرم برای متهم تقاضای 

مجازات دارم.
بخشش دختر قربانی	 

 سپس دختر نوجوان قربانی که در دادگاه 
ــه روی قضات ایستاد و  حاضر بــود روب
گفت  : اگر قانون به من اجازه می داد تا 
از طرف خودم برای قاتل پدرم مجازات 
درخواست کنم بــرای این مامور پلیس 
درخواست قصاص نمی کردم.  او بعد از 
این که پدرم کشته شد به خانه ما آمد و 
اوضاع بد مالی ما را دید .به همین دلیل 
در این مدت به ما کمک مالی کرد و همه 
وسایلی را که من و مادرم در زمان حیات 
پدرم به آن نیاز داشتیم برایمان تهیه کرد.
او چند بارمرا برای تفریح به بیرون برده 
و حتی  به مدرسه  ام نیزسرکشی  کرده 
است .پدرم  با مواد فروشی زندگی ما را 
می گذراند و حتی وسایل اولیه زندگی 

را نیز برای ما تهیه نمی کرد .من حاال از 
دادگاه تقاضا دارم تا برای مأمور پلیس 
مجازات زندان در نظر نگیرند .او انسان 
شریفی است و ناخواسته پدرم را کشته  
است. او حتی خبر نداشت که قرار است 
امروز در دادگاه حاضر شوم .اما من خودم 
به دادگاه آمدم تا از دادگاه تقاضا کنم وی 
را به زنــدان محکوم نکند.  سپس متهم  
روبه روی قضات ایستاد و گفت : شلیک 
مرگبار را قبول دارم اما من ناخواسته 
به مرد موادفروش شلیک کردم . ما در 
تعقیب و گریز وی بودیم که او فرار کرد و 
من چند تیر هوایی شلیک کردم .سپس 
ایست دادم و با به کارگیری قانون اسلحه 
به سمت ماشین او نشانه رفتم اما گلوله 
ناخواسته با وی برخورد کرد و موجب 
مرگش شــد .مــن از ایــن بابت متاسف 
هستم . وی ادامه داد:  من دیه قربانی را 
به خانواده اش پرداخت می کنم  و از آن ها 
طلب بخشش دارم. بنابه این گزارش؛ در 
پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

دختر نوجوان از قاتل پدرش گذشت کرد

اصرار بر بی گناهی پسرعموها در جنایت خونین
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تست هوش

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

نباشد.

با توجه به شکل های داخل دایره، گزینه مناسب 
را برای جای خالی پیدا کنید.
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آیا می توانید تعداد 10  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

خفن استریپ:اختالف تصاویر

سرباز خانه

ناصر میلیونر : ناصر 
قبال میلیاردر بوده و در 
اثر ضرر و زیانی که کرده 

میلیونر شده است.

تست هوش: گزینه )2( 
در دایــره از هر شکل دو 
تا داریم که یکی از آن ها 

چرخیده است.

معمای 8 بچه در خانه:

 در بین تمامی کارهای نفرات اول تا هفتم فقط فوتبال دستی را نمی شود 
تنهایی انجام داد پس نفر هشتم هم فوتبال دستی بازی می کند. چون تمرین 

شطرنج یا بازی پلی استیشن را هم می توان تنهایی انجام داد.

هوش منطقی

معمای حجم مکعب: 
به کمک اطالعاتی که 
در معما مطرح شده به 
راحتی مــی تــوان ابعاد 
مــکــعــب را مــحــاســبــه 
کــرد. پــس از محاسبه 
به این نتیجه می رسیم 
کــــه طــــــول، عـــــرض و 
ارتفاع مکعب به ترتیب   

عبارت اند از:

2۰، ۱2 و ۱۵ 

داخل هر یک از این حباب ها یکی از اعــداد ۱ تا 
۷ قرار دارد. هر عدد فقط یک بار تکرار می شود. 
مجموع اعداد حباب ها در قسمتی ظاهر می شود 
که آن ها همپوشانی دارند. عدد داخل هر حباب 

را تعیین کنید.

معمای حجم مکعب

سطح   ،2۴۰ مکعب  یک  فوقانی  سطح  مساحت 
جلویی آن ۳۰۰ و سطح انتهایی آن ۱۸۰ سانتی متر 
مربع است. با توجه به این اطالعات آیا می توانید 

طول، عرض و ارتفاع مکعب را تعیین کنید؟

ناصر میلیونر 
ناصر در بورس سرمایه گذاری کرد و هر سهمی را که 
۷ میلیون تومان خریده بود به قیمت ۴ میلیون تومان 
فروخت اما بازهم سرمایه اش به 9۰۰ میلیون تومان 
رسید و میلیونر شد. چطور چنین چیزی ممکن است؟
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شش رقمی: 

  ۷۳69۸2 – 29۸۳۱۵
۸۳۵۸26 - ۵۱62۷۱

سه رقمی: 

  ۷26 - ۴۱۵ - ۸۳۱
  6۳9 – ۳۵۷ – ۱92

۵۳۷  - 29۱

چهار رقمی:

  9۵۸2 – ۳6۵2
  ۱2۳۴ – 2۸6۴

۵۷۸۱ - ۵6۷۱

پنج رقمی: 

  ۱2۸۵۷ – 2۴۳۵۸
  92۷۳۱ – 26۷۳۵
۴2۸۷۵ - ۷2۸۳9
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721896534
689534712
543217896
237948651
914765328
856123947
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8 بچه در خانه

هشت  بچه در یک خانه هستند و هر کدام در حال 
انجام کاری؛ اولی لباس اتو می کند، دومی تلویزیون 
می بیند، سومی آشپزی می کند، چهارمی شطرنج 
بــازی  دستی  فوتبال  پنجمی  کند،  مــی   تمرین 
می کند، ششمی دوش می گیرد، هفتمی پلی 
استیشن بازی می کند. به نظر شما نفر هشتم در 

حال انجام چه کاری است؟

معما

حدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان می دهد!به 
نمونه توجه کنید و برای این که بدانید کلمه چند 
حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

بازی ریاضی

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

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

مقابل پیدا کنید.
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شعر و ترانه، دماسنج جامعه است
عبدالجبار کاکایی معتقد است دمای جامعه را شعر و به 

چهره ها

شاعر
خصوص ترانه نشان می دهد. او درباره وظیفه اجتماعی 
ادبیات و به خصوص شعر در حوادث اخیر به ایسنا گفت: 
ادبیات نمی تواند مردم را نصیحت کند یا توقع داشته باشیم با سخنان 

حکمت آمیز مشکالت را توجیه کند.

خواننده »ستایش« روی صحنه می رود
ــازه خــود را با اجـــرای قطعاتی  ــالب، کنسرت ت امیرعباس گ

چهره ها

خواننده
چون  »گونه«، »دعوا«، »سادس«، »قله« و... روی صحنه می برد. به 
گزارش خبرآنالین، این خواننده که برای اولین بار در مرداد ۹۶ 
کنسرت برگزار کرد و یکی از خواننده های فعال این روزهای بازار موسیقی کشور 

است، پس از چند ماه دوری از صحنه، در اولین روز بهمن، طی دو سئانس، کنسرت می دهد. 

ادبی

آموزش

موسیقی

انتشار عاشقانه های شکارسری 
برای »رنو قرمز«!

جدیدترین مجموعه شعر حمیدرضا شکارسری 
توسط  قرمز«  پیر  رنــو  »عاشقانه های  باعنوان 
ــازار  ــرخ منتشر و راهـــی ب انــتــشــارات سیب س
نشر شد. به گــزارش مهر، این شاعر گفت: » در 
سال های دور یک رنوی قدیمی داشتم و به درست 
یا غلط دلبسته آن شده بودم. همین  مسئله هم 
موجب بروز احساساتم به این رنو شد و با توجه به 
دلبستگی ام شروع به سرودن شعر کردم«. وی 
افزود: »شعرهای  این مجموعه را طی ۱۶ سال 
اخیر، حول محور شخصیت رنو سروده ام و تالش 
کرده ام این شعرها حالت فانتزی نگیرند. خالف 
وجه طنزی که در عنوان کتاب وجود دارد، اشعار 
این  مجموعه به هیچ وجه جنبه طنز ندارند. در این 
 کتاب، تالش کــرده ام به  جای این که شخصیت 
اصلی مثل شعرهای عاشقانه همیشه عاشق یا 
معشوق باشد، رنو را در این  جایگاه قرار بدهم که 
همواره همراه عاشق و معشوق است. مخاطب در 
این مجموعه شاهد نوعی رفتار عاشقانه مدرن 
است و عاشق و معشوق و رنو در این شعرها، یک 

مثلث عشقی می سازند«.

کتاب صوتی دیوان ترکی شهریار 
منتشر شد

کتاب صوتی »کلیات اشعار ترکی شهریار« با 
صــدای بهمن وخــشــور، توسط موسسه آوای 
چیروک منتشر و عرضه شد. به گزارش مهر، 
کتاب صوتی »کلیات اشعار ترکی شهریار« در 
۶۶ قسمت و مجموع ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه تولید 
و عرضه شده است. بهمن وخشور کتاب خوان 
این  اثر، پیشتر کتاب های صوتی دیگری را به زبان 
فارسی و ترکی خوانده است. سید محمدحسین 
سال  متولد  شهریار،  به  ملقب  تبریزی  بهجت 
۱۲۸۵ و درگذشته به ســال ۱۳۶۷، یکی از 
غزل سرایان بزرگ معاصر ادبیات فارسی است که 
به دو زبان فارسی و ترکی شعر می سروده است.  
شهریار پس از گذراندن سال های کودکی، در 
ســال ۱۳۰۰ به تهران آمــد و مشغول تحصیل 
علم پزشکی در مدرسه دارالفنون شد که با بروز 
عالقه اش به شعر و شاعری، تحصیل وی در طب، 

ناتمام ماند.

 تغییر موقت رهبر دایم 
ارکستر سمفونیک تهران

رهبر دایــم ارکستر سمفونیک تهران، به دلیل 
عارضه قلبی هدایت این ارکستر را در اجرای 
پیش رو، بر عهده ندارد و به همین دلیل، سوم و 
ششم بهمن ماه، چوب رهبری موقت به دستان 
ــزارش  ــد. بــه گ »منوچهر صهبایی« ســپــرده ش
ایرنا، روابــط عمومی بنیاد رودکــی اطالعیه ای 
در این باره منتشر کرد که در آن آمده است: به 
درخواست آقای روحانی و برای حفظ سالمت 
این هنرمند ارزنــده و ضــرورت ادامــه معالجات، 
بنیاد رودکــی ناگزیر شد با وجــود اعــالم قبلی، 
کند هدایت  صهبایی درخواست  از منوچهر 
اجرای بهمن ارکستر سمفونیک تهران را به عهده 
بگیرد؛ این تغییر بیش از هر چیز با هدف احترام 
به مخاطبان که چون همیشه همراه این ارکستر 
بوده اند، انجام شد تا خللی دراجرا به وجود نیاید. 

بزرگداشت مسافران هواپیمای 
اوکراینی در جشنواره موسیقی فجر

در پنجمین جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین 
جشنواره موسیقی فجر، مصوب شد با برگزاری 
ــژه ای یاد و خاطره  درگذشتگان  رویــدادهــای وی
ــان« از  هواپیمای اوکراینی از جمله »روجــا آزادی
هنرمندان موسیقی که در این پرواز بود، گرامی 
ــزارش موسیقی ما، پنجمین  داشته شــود. به گ
جلسه شورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره 
ــزی و  با حضور مشاور برنامه ری موسیقی فجر 
نظارت راهبردی معاونت هنری و نماینده معاونت  
هنری در شورای ارزیابی برگزار شد. سید مجتبی 
حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی 
نیز در پایان جلسه شورای ارزیابی جشنواره در این 

جلسه شرکت کردند.

»نه« به فالش!

دوربین تلفن همراه شما یک فــالش دارد که 
افتضاح است! هیچ راهی برای انکار این واقعیت 
وجود ندارد. فالش روی دوربین گوشی موبایل 
شما برای گرفتن عکس ها چندان جذاب نیست. 
برای پی بردن به این نکته، تنها کافی است که 
روی دکمه فالش ضربه بزنید تا آن را خاموش و 
از نور طبیعی )نور خورشید یا نور محیط( به طور 
خالقانه استفاده کنید. اگر مجبور هستید از 
فالش استفاده کنید، سعی کنید آن را مستقیما 
به سمت سوژه نگیرید. یک راه برای جلوگیری از 
این مشکل این است که یک فالش تلفن همراه 
دیگر، یک چراغ تلفن همراه یا حتی چراغ قوه 
ای که از کنار به سمت سوژه گرفته شده است، 
داشته باشید. به این ترتیب، از نور سخت فالشی 
که به سمت سوژه گرفته شده است، جلوگیری 

می کنید.

دلخوری مولوی و حافظ از چاوشی  و   زند وکیلی!
کم دقتی برخی خواننده ها در اجرای اشعار شاعران بزرگ چه بر سر معنای آن ها می آورد؟

گروه ادب و هنر- وقتی خواننده ها اشعار شاعران بزرگ ادبیات فارسی مانند حافظ، سعدی و موالنا را اجرا می کنند، لطِف شنیدِن آن شعرها چند برابر 
می شود. چه بسا غزلی از حافظ را بخوانیم ولی حسن و زیبایی آن غزل در کنار صدای یک خواننده و نوای موسیقی برایمان بیشتر شود و مضمون شعر را بهتر 
درک کنیم. برای همین است که می گویند همیشه موسیقی به کمک شعر می آید و آن را شکوفاتر می کند، اما گاهی پیش می آید که خواننده ای از سِر ناآگاهی 
و نداشتِن دانش کافی در شعر، بیت یا مصرعی را اشتباه می خواند و همین کار، موجب تغییر معنای آن می شود. در تازه ترین نمونه اشتباه خواندن شعر به قطعه 

»قمار باز« آلبوم »بی نام« محسن چاوشی برخوردیم که در آن یک مصرع به غلط خوانده می شود.

مصرِع اشتباهِی »قمار باز«	 
محسن چاوشی که در آثار مختلف خود همیشه 
ارادتش را به موالنا نشان داده است، در تازه ترین 
آلبوم خود، یعنی »بی نام« هم غز ل هایی از این 
شاعر بزرگ را انتخاب و اجرا کرده است. یکی از 
این غزل ها که به نام »قمارباز« در آلبوم گنجانده 
ــاز می شود: »همه  ــت، با ایــن ابیات آغ شــده اس
صیدها بکردی هله میر بار 
را  خویش  سگ  دیگر/ 
رها کن که کند شکار 
دیگر/ همه غوطه ها 
بخوردی همه کارها 
منشین  ــردی/  ــکـ بـ
ز پـــای یـــک دم که 
دیگر«.  ــار  ک بماند 
موالنا در بیت سوم 
مــی گــویــد: »همه 
نقدها شمردی به 
وکیِل در 

سپردی/ بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر«. 
چاوشی مصرع اول این بیت را این طور خوانده 
است: »به وکیل، در سپردی« که غلط است. »وکیِل 
در« در گذشته یک عنوان شغلی بوده و به کسی 
اطالق می شده که نایب، منشی یا سفیِر فردی 
صاحب منصب در دربار پادشاه بوده است. بنابراین 
»وکیِل در« یک واژه کاماًل مستقل است و در متون 
قدیم فارسی به ویژه تاریخ بیهقی بارها به این عنوان 
شغلی برمی خوریم. از این رو از خواننده ای مانند 
چاوشی که خدمت بزرگی به معرفی اشعار موالنا به 
جامعه کرده است، انتظار می رود پیش از خواندن 
شعری حتمًا درباره اجرای صحیح آن از یک مشاور 

ادبی کمک بگیرد.

غلط خواندِن همشهرِی حافظ!	 
حافظ غزل مشهوری دارد با این مطلع: »ما شبی 
دست برآریم و دعایی بکنیم/ غم هجران تو را چاره 
ز جایی بکنیم«. علی زندوکیلی سال گذشته این 
غزل را اجرا و در قالب تک آهنگ منتشر کرد، اما 
بیت دوم غزل را طوری خواند که معنا به کلی تغییر 
کرد و داد حافظ هم درآمد! بیت دوم از این قرار 
است: »دِل بیمار شد از دست، رفیقان مددی/ تا 
طبیب اش به سر آریم و دوایی بکنیم«، اما علی زند 
وکیلی آن را به این صورت درآورده و خوانده: »دل، 
بیمار شد از دسِت رفیقان، مددی«! این در حالی 

است که همین غزل حافظ را خواننده هایی مانند 
غالمحسین بنان و علیرضا قربانی اجرا کرده اند و 
زندوکیلی می توانست آن ها را بشنود. بعد از مدتی 
حمیدرضا ترکاشوند این غزل را در آلبوم »نوکوب« 

بازخوانی و این اشتباه زندوکیلی را اصالح کرد.

ما ز یاران چشم یاری داشتیم	 
گاهی هم ممکن دست بردِن سلیقه ای در یک شعر 
معنای آن را تحت تأثیر قرار بدهد یا منظوِر شاعر 
را به درستی نرساند. غزل »ما ز یاران چشم یاری 
داشتیم/ خود غلط بود آن چه می پنداشتیم« را 
بسیاری از خواننده ها اجرا کرده اند؛ از محمدرضا 
شجریان تا مهران مدیری. اما این شعر متأسفانه 
گاهی دستخوش تغییرات سلیقه ای خواننده ها 
شده است. برای نمونه محمدرضا شجریان این 
غزل را در آلبوم »رندان مست« اجرا کرده و مصرع 
دوم »شیوه چشمت فریب جنگ داشت/ ما غلط 
کردیم و صلح انگاشتیم« را این طور تغییر داده 
است: »ما ندانستیم و صلح انگاشتیم«. گویا تصور 
بر این بوده که شاعری مانند حافظ هیچ وقت از 
لفظ توهین آمیز »غلط کردن« استفاده نمی کند. 
در حالی که این ترکیب فعلی در گذشته به معنای 
همان خطا کردن بوده و اصاًل هم توهین به حساب 
نمی آمده است. جالب این که خطا کردن به جای 
غلط کردن فقط در یک نسخه غیر معتبر از دیوان 

حافظ آمده است. نمونه دیگر این تغییر در اشعار 
کالسیک مربوط به صدیق تعریف، خواننده و 
موسیقی دان ایرانی است که بیت دیگری از این 
غزل را تغییر داده است. بیت مد نظر این است: »تا 
درخت دوستی کی بر دهد/ حالیا رفتیم و تخمی 
کاشتیم«. صدیق تعریف مصرع دوم را این طور 
تغییر داده است: »حالیا رفتیم و بذری کاشتیم«. 
در متون قدیم فارسی ترکیب فعلی »بذر کاشتن« 

نداریم و فعل مناسب برای 
واژه بذر »افشاندن« 
است و در نسخه های 
معتبر دیوان حافظ 
ــذر  ــب ب ــی ــرک هـــم ت
نیامده  کــاشــتــن 
است و بهتر بود از 
نسخه های معتبر 

غزلیات این شاعر 
بــــــــزرگ 
ه  د ستفا ا

می شد.

آهنگ مشترک گوینده دیرین دیرین و خواننده شهرزاد 

تک آهنگ »جـــان دار« با صــدای امین بانی 
خواننده سریال نمایش خانگی »شهرزاد« 
و محمدرضا علیمردانی به تازگی منتشر 
شده است. به گزارش ایلنا، این اثر متعلق به 
فیلم »جان دار« به کارگردانی حسین امیری 
دومــاری و تهیه کنندگی کامران مجیدی 
است که هم اکنون روی پرده سینماهاست. 
آهنگ سازی این قطعه را امیر توسلی برعهده 
داشته و حسین غیاثی ترانه آن را سروده است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



جواد نوائیان رودسری – ایران عصر ناصری، 
مشحون از حوادث تلخ و ناگوار بود؛ دوره ای 
که آغاز آن با شهادت غریبانه میرزاتقی خان 
امیرکبیر رقم خورد و با این رویداد محنت بار، 
زنجیره ای از مشکالت داخلی و خارجی، ایران 
ما را در بر گرفت. افزون بر این ها، قهر طبیعت 
نیز، گاه و بی گاه بر چهره زجرکشیده ایرانیان 
پنجه می کشید و روح صبور آن ها را می خست. 
باب واگذاری امتیازات رنگارنگ به بیگانگان، 
در همین دوره باز شد و پای استعمار را بیش 
از گذشته به سرزمین ما باز کــرد. در چنین 
شرایطی، برخی از منور الفکرها، شاید با اشاره 
سفارتخانه های خارجی، به فکر افتادند که با 
ترتیب دادن سفر فرنگ برای ناصرالدین شاه، 
او را به پذیرش مظاهر غربی ترغیب کنند؛ 
رویــکــردی که در آن شــرایــط، بیش از آن که 
ایــران را در مــدار ترقی قــرار دهــد، جای پای 
بیگانگان  را در این سرزمین محکم می کرد. 
سه  سلطنتش،  دوران  طی  ناصرالدین شاه 
ــرد؛ 1252، 1257 و  بــار بــه فرنگ سفر ک
1268 هـ.ش. در همین سفرها بود که برای 
نخستین بار، برخی از دســتــاوردهــای فنی 
اروپایی ها به ایران راه یافت، دستاوردهایی 
که البته بیشتر آن ها، تغییرات عمده ای در 
ــه خاطرات  ــام کشور ایــجــاد نــمــی کــرد. روزن
ناصرالدین شاه نشان می دهد که او در این 
سفرها، بیشتر به دنبال خوشگذرانی و اقناع 
حس کنجکاوی خود بوده است؛ احساسی که 
در همان مرحله می ماند و موجب تغییر خاطر 

مبارک نمی شد!

کشیدن       دراز   :1268  اردیــبــهــشــت 
روی تخت ناپلئون!

آخرین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ از 24 
فروردین 1268 تا 28 مهر همان سال طول 
کشید؛ چیزی حــدود شش مــاه. هدف اصلی 
شاه از این سفر، بازدید از نمایشگاه پاریس بود 
که همه ساله، با حضور کشورهای مختلف، در 
این شهر برگزار می شد و دستاوردهای علمی 
و فرهنگی ملت ها را در معرض دید عموم قرار 
می داد. ناصرالدین شاه پس از ورود به فرانسه، 
یک راست به پاریس رفت. او قصد داشت در این 
سفر، اماکن تاریخی پایتخت فرانسه را ببیند؛ 
بیشتر از روی کنجکاوی. خودش می نویسد: 
»یک ساعت به غروب مانده به حوالی پاریس 
رسیدیم. از پل رودخانه سن که در خارج شهر 

واقع است گذشته، داخل شهر پاریس شدیم. 
از خط راه آهن که از کنار قلعه ای در داخل شهر 
به دور شهر می گردد رفته، به محلی رسیدیم 
موسوم به پاسی. خیابانی بود که فرش کرده 
و زینت زیــادی داده بودند. مسافتی را پیاده 
رفتیم، سوار شده به راه افتادیم. از پارک بولوین 
ــاره داخل  عبور شد که خــارج قلعه اســت. دوب
شهر شده، از خیابان وسیعی که موسوم است 
به الگراند ارمه عبور کرده، به آرک دوتریومف 
رسیدیم که از بناهای بزرگ ناپلئون اول است، 
از سنگ ساخته اند. صورت جنگ های ناپلئون 
را در داخل و خارج اطراف آن حجاری کرده اند. 
بسیار بنای عالی است، اما در این جنگ آخر 
با پروس ها از گلوله توپ زیــاد، خرابی در آن 
بهم رسیده است و میان آن را هم فرش کرده، 
صندلی ها چیده، خیلی زینت داده بودند. از 
کالسکه پیاده شــده، آن جــا قــدری نشستیم، 
بعد برخاسته سوار کالسکه شده داخل خیابان 
شانزه لیزه شدیم. بسیار با صفا و وسیع است. 
از پل رودخانه سن گذشته، داخل عمارتی که 
جهت ما معین کــرده بودند شدیم بعد رفتیم 
باال. اتاق ها و تاالرهای وسیع بسیار خوب دارد. 
تختخوابی که به جهت ما زده بودند، تختخواب 
ناپلئون اول است در زمانی که با ماری لوئیز، 

دختر پادشاه اتریش عروسی کرده بود.«

1268: عــمــارت مــا از همه       خــــرداد 
بهتراست

جالب است که ناصرالدین شاه در سفرش به 
فرنگ، ساکن سفارت ایران نشد و برای اقامت 
به گراند هتل های پاریس رفت. با این حال، 
سری هم به سفارت زد تا ببیند چه خبر است؟ 
خودش طی گزارشی در این باره، می نویسد: 
»به عمارت ایــران رفتم. بسیار بسیار خوب 
ساخته اند. عمارت مصری و تونسی و چینی 
و ژاپنی نزدیک عمارت ایران است. حقیقتًا 
بــود. استاد حسینعلی معمار،  از همه بهتر 
خویش حاج ابوالحسن ساخته است. خودش 
هم حاضر بود. شبیه به برج عشرت آباد است. 
یک حوضخانه کاشی کاری که حوض مرمر 
دارد و آب می جهد، در زیر دارد. بعد پله خورده 
باال می رود به اتاق آیینه کاری مقرنس. بسیار 
بسیار خوب ساخته اند. پنجره ها و درها همه 
ــد. مــردم خیلی به  ــران ساخته، آورده انـ از ای

تماشای این جا می آیند.«

مرداد 1268: دیدار با پاستور     
شاید تا به حال این روایــت را نشنیده باشید 
که ناصرالدین شاه، دیــداری با لویی پاستور 
پاستور، میکروب شناس  هم داشته اســت. 
برجسته فرانسوی و یکی از شناخته شده ترین 
چهره های تاریخ پزشکی است. وی در سال 
1201 هـ.ش به دنیا آمد و در سال 1274، 
حدود شش سال بعد از دیدار با ناصرالدین 
شاه، دار فانی را وداع گفت. پاستور هنگام 
مالقات با شاه قاجار، حــدودًا 67 ساله بود 
و در اوج شهرت قرار داشت؛ او باکتری ها را 
به عنوان ناقل بیماری ها شناسایی و معرفی 
کرد و با کشف واکسن هاری، جان میلیون ها 
انسان را از این بیماری خطرناک نجات داد؛ 
پاستور یکی از قابل احترام ترین شخصیت های 
تاریخ بشریت محسوب می شود. او بود که 
شیوه پاستوریزه کــردن را به جهان معرفی 
ــدار ناصرالدین شاه با پاستور، روز  کــرد. دی
هشتم مردادماه سال 1268 اتفاق افتاد. شاه 
قاجار در سفرنامه اش، همه رجال اروپایی را 
مسخره معرفی می کند و با همان غرور شاهانه، 

بیشتر آن ها را افرادی بی مصرف می داند؛ اما 
لحن او درباره پاستور، لحنی متفاوت است. 
ناصرالدین شاه می نویسد: »امشب پاستور 
معروف را که برای آدِم سِگ هار گاز گرفته، 
معالجه و عالج پیدا کرده است، دیدم، شرح 
احــوال او را در روزنامه جات خوانده بودم، 
حاال هم او را دیدم و با او خیلی صحبت کردم، 
می گفت معالجه این کار را خیلی خوب پیدا 
کــرده ام، اّما باید آدِم سِگ هار گرفته را زود 
بیاورند که معالجه شود، اگر طول بکشد و دیر 
بیاورند، خیلی معالجه اش مشکل است، مثال 
اگر تهران یکی را سگ هار بگیرد و بیاورند این 
جا، خیلی معالجه اش مشکل اســت]![، به 
خصوص اگر دندان سگ هار به عصب گرفته و 
به خون رسیده باشد که او را باید حتما بعد از دو 
روز سه روز بیاورند که معالجه شود و اال مشکل 
است. مقصود این است که باید زود شروع به 
معالجه شود و طول نکشد. حاال پاستور در 
این جا مدرسه دارد و درس می گوید و مردم 
مشغول تحصیل ایــن کــار هستند. حقیقت 
این پاستور خیلی خدمت به انسانیت کرده 
است.« جالب این جاست که ناصرالدین شاه 
با وجود مشاهده پیشرفت های علمی گسترده 
در انستیتو پاستور، تالشی برای الگوبرداری 
از آن و رواج روش های این دانشمند در ایران 
انجام نــداد و به همان تعریف و تمجیدهای 

ملوکانه بسنده کرد!
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هخامنشیان؛ بنیان گذار 
کاروانسرا درایران

کاروانسراها در تقویت تجارت و تسهیل بازرگانی 
و سفرهای زیارتی و سیاحتی مردم ایران، نقشی 
بنیادین و محوری داشته است. ساختار اداره 
این بناهای راهبردی، خود موضوع تحقیق و 
بررسی های بسیار است. عجالتًا، با هم بخشی 
از نوشته »احمد حامی« را در کتاب »راه هــای 
ایــران در گذشته و آینده« مرور می کنیم که در 
آن، شواهدی از ایجاد کاروانسرا در ایران عصر 
ــت. بــر ایــن اســاس،  هخامنشی ارائـــه شــده اس
می توان گفت که ایرانیان، بیش از دو هزار و 500 

سال است که از کاروانسرا استفاده می کنند:
»منابع تاریخی حکایت از آن دارند کـه بنیان گذار 
بحث)کاروانسراها(،  مــورد  بناهای   احـــداث  
هخامنشیان  بودند. هرودوت ، موّرخ  یونانی ،در 
کتاب پنجم  خود،  از منزلگاهی گفت وگو می کند  
ــوش و ســارد  کــه   تــوســط هخامنشیان، بین ش
سـاخته شـده است. این مورخ از 111 بنای شـبیه    
کاروانسرا )چاپارخانه ( نام  می برد که در طـول 
2500 کـیلومتر ، فاصله  بین  پایتخت   هخامنشیان  
و بابل ساخته شده  ]بــود[ و کاروانیان  سه ماهه 
آن را طی مـی کردند. گـرچه نمونه ای از بناهای 
یــاد شــده از عهد هـخامنشی به  جــای  نمانده ، 
ولی روشـن اسـت  که در آن زمان،  نیاز  وافری  بـه  
ایـستگاه های  بین  راه و امنّیت و رفاه کاروانیان و 
باالخره  پیک های مخصوص، احساس می شده 
است. در دوره اشکانی، هـمانند عـهد هخامنشی، 
ــا و ایجاد ایـستگاه های بـین راه و  توسعه راه ه
حـمایت از کاروانیان، اهمیت فـوق  العـاده ای یافت 
و در مسیر اغلب جـاده ها، بـه ویژه در مسیر جاده 
معروف ابریشم، ساختمان هایی شبیه کاروانسرا 
ایجاد شد. متأسفانه هنر معماری عـهد اشـکانیان 
ــرن در ایـــران حکومت کـردند ،  کــه حــدود 5 ق
ویژگی های  و  نـشده  شـناخته  کـامل  طــور  بـه   
هنرهای مختلف ایـن دوره، به ویــژه معماری و 
تزیینات آن، ناشناخته مانده ]است[ و بنابراین، 
نمی توان دربــاره نحوه معماری کاروانسراهای 
این  دوره، نظریه ای ارائــه داد، ولی بـا  مـقایسه  
آن ها با دژها و شهرهای اشکانی کـه اخـیرًا در 
دشـت  گـرگان شـناسایی شده است، می توان 
ــان، به  احـتمال داد کـه کاروانسراهای آن زم
چون  مصالحی  با  و  مستطیل   یا   مربع  ــورت  ص
خشت و آجر  بنا  گردیده و اتاق ها و اصـطبل هایی 
در اطـراف  داشـته اســت. در معماری و توسعه 
کاروانسراهای پیش از اســالم، عـصر سـاسانی 
را بـاید یـکی از ادوار مـهم دانـست. در  این  دوره 
به علت اقتصاد  وسیع  و گسترده، ایجاد راه ها و 
همچنین  امنیت کاروانیان، اهمیت داشته است و 
در نتیجه،کاروانسراهای بسیار در مسیر جاده ها 
و گذرهای اصلی بنا شد. یادگارهای باارزشی 
چون »دیر گـچین« در جاده تهران به قم و »رباط 
انوشیروان «، بین  جــاده سمنان به دامغان، در 
مسیر جاده ابریشم و باالخره »دروازه گچ و کنار 

سیاه« در استان فارس از آن جمله اند.«
 احمد حامی؛ راه های ایران در گذشته و آینده
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درباره نخستین سرمایه گذاری ملی 
درعرصه مخابرات چه می دانید؟

داستان آغازتلفن درایران

رودسری - تلفن، دومین فناوری مخابراتی مدرن 
بود که در ایران مورد استفاده قرار گرفت. پیش 
از آن، تلگراف، وارد ایران شده بود و مردم از آن 
استفاده می کردند. ورود تلفن به ایران، حدود 12 
سال پس از اختراع آن توسط الکساندر گراهام 
بل اتفاق افتاد. ناصرالدین شاه در یادداشت های 
ــرح وقــایــع جــمــادی االخــر سال  خــود، ضمن ش
1۳02)فـــروردیـــن 1264(، به تلفنی اشــاره 
می کند که رهاورد سفر فرنگ معین الملک)سفیر 
ایــران در عثمانی( است و از آن بــرای برقراری 
تماس از شمس العماره تا باغ سپهساالر استفاده 
تلفنی در  این نخستین تماس  می شد؛ ظاهرًا 
ایــران بوده است. با این حال، کمپانی بلژیکی 
»شرکت خط آهن ایران«، صاحب امتیاز راه آهن 
تهرانـ  ری و واگن اسبی، برای برقراری تماس 
میان دو ایستگاه ماشین دودی تهران و ری و نیز، 
بین گاری شهری با واگن خانه، از تلفن استفاده 
می کرد. به ایــن ترتیب ، تلفن نخستین بار در 
دستگاه دولتی ایــران و در عصر ناصری به راه 
افتاد، ولی اعطای نخستین امتیاز تلفن و رواج 
ــود. در ذی الحجه سال  آن در عصر مظفری ب
1۳1۹)فــروردیــن 1281(، نخستین امتیاز 
تلفن در تبریز به مدت 50 سال به شرکتی واگذار 
شد تا برای راه اندازی تلفن، به شعاع 24 کیلومتر 
اقدام کند. ولی با انحالل شرکت، سیدمرتضی 
مرتضوی)یکی از شرکای این شرکت(، با ضبط 
اموال آن بابت مطالبات خود، اداره آن را شخصًا به 
عهده گرفت و پس از فوت او، مؤسسه تلفن تبریز و 
حومه به شرکت سهامی بدل شد. امتیاز بعدی را 
در سال 1۳20هـ.ق)1282 هـ.ش( در مشهد، 
بدون تعیین مدت امتیاز، به منشورالملک)احمد 
منشور( واگذار کردند. سومین امتیاز در گیالن 
ــاد  ــت محمدخان معّیرالممالک )دام بــه دوس
ناصرالدین شاه( اعطا شد. حاج محمداسماعیل 
ــرد؛ ولــی پس  تهرانچی، امتیاز را خــریــداری ک
از مرگ او و تقسیم امتیاز به 20 سهم، تمامی 
ــام کوچصفهانی تــا سال  ســهــام را فـــردی بــه ن
1۳۳۳)12۹۳ هـ.ش( خریداری کرد و شرکت 
سهامی را به صورت اداره خصوصی درآورد. در 
محّرم 1۳۳5)12۹5هـ.ش(، امتیاز تلفن تمام 
ایــران به مدت 60 سال، به دوست محمدخان 
معیرالممالک واگذار و وی ملزم شد از تاریخ صدور 
فرمان، تا سه سال، تلفن تهران و تا 10 سال بعد، 
تلفن سایر شهرهای ایــران را با هزینه خود راه 
اندازی کند. به این ترتیب، نخستین خطوط تلفن 
ایران، به دست سرمایه گذاران ایرانی احداث شد.

چند خط تاریخ

ناصرالدین شاه:»امشب 
پاستور معروف را که برای آدِم 

سِگ هار گاز گرفته، معالجه 
و عالج پیدا کرده است، 

دیدم، شرح احوال او را در 
روزنامه جات خوانده بودم، 

حاال هم او را دیدم و با او خیلی 
صحبت کردم...حقیقت 

این پاستور خیلی خدمت به 
انسانیت کرده است« ور
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مذاکرات علمی قبله عالم با لویی پاستور!
ناصرالدین شاه در سفر به پاریس، عالوه بر خوابیدن در بستر ناپلئون، با میکروب شناس نامدار فرانسوی هم گفت وگوی مفصلی کرد

 گزارش تاریخی

1268 خورشیدی-تصویری از ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگ

ناصرالدین شاه طی دوران 
سلطنتش، سه بار به 

فرنگ سفر کرد؛ 1252، 
1257 و 1268 هـ.ش. 

در همین سفرها بود که 
برای نخستین بار، برخی 

از دستاوردهای فنی 
اروپایی ها به ایران راه یافت، 
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها
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ازدواج با مدارک گمشده !

توکلی - عامل جعل هویت و کالهبرداری در 
کرمان دستگیر شد.   رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان کرمان روزگذشته درحالی ازکشف 
یک فقره جعل هویت وكالهبرداري و دستگیري 
یک متهم درایــن بــاره خبرداد که درپــی شکایت 
شهروندی مبنی برمفقود شدن مدارک شناسایی 
اش ودرعین حال صدورتعدادی سیم کــارت با 
نام وی، موضوع دردستورکارکارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل وكالهبرداري این پلیس قرارگرفت 
ــای تخصصی درایـــن بــاره صــورت  تــا بــررســی ه
گیرد وعامل این کالهبرداری را موردتعقیب 
قضایی قراردهند.به گزارش خبرنگارما  سرهنگ 
با انجام تحقیقات  حسن پورافزود:کارآگاهان 
میداني،رصدهای اطالعاتي وتجزیه وتحلیل های 
کارشناسی متهم را شناسایي کردند ودرادامه طی 
یک عملیات غافلگیرانه وی را به دام انداختند.
رئیس کارآگاهان  پلیس کرمان  خاطرنشان  کرد: 
در بازجویی از این  متهم که از اتباع کشور های 
همسایه  است؛ مشخص شد وی با خریداری مدارک 
مفقود شده و جعل عنوان، اقدام به صدور تعدادی 
سیم کارت کرده است.  وی خاطرنشان کرد:متهم  
در ادامــه  با  همین  مــدارک شناسایی و مفقودی   
ازدواج کرده است. وی با  اشاره به معرفی وتحویل 
این  متهم به مرجع  قضایی،گفت : بدین گونه، از 
ارتکاب جرایم متعدد توسط  این فرد با هویت جعلی 

جلوگیری شد.

بزرگ ترین نزاع طایفه ای درکرمان به 
سازش رسید

۷متهم به قتل  از قصاص نفس نجات 
می یابند

کرمانی- با ورود قوه قضاییه و تالش ســران و 
اعضای پنج طایفه بزرگ در جنوب استان کرمان، 
بزرگ ترین نزاع طایفه ای در این استان به صلح 
و سازش ختم شد.رئیس کل دادگستری استان 
کــرمــان در تشریح ایــن خبر  گفت : از ابتدای 
سال 94 و در پی بروز برخی اختالفات ناشی از 
سوء تفاهم ها میان دو طایفه در جنوب استان، 
تعدادی از طرف ها به قتل رسیدند که با ورود 
دستگاه قضایی از ادامه این نزاع جلوگیری شد. 
دکتر موحد با اشاره به این که بی درنگ پس از 
وقوع این حوادث جلسات مستمر تشکیل شده 
است، افزود: در مرحله نخست تمامی متهمان به 
قتل بازداشت شدند و در ادامه بر مبنای میثاق نامه 
عدالت و امنیت پایدار ، دادستان رودبار جنوب 
برای پیشگیری از ادامه این نزاع طایفه ای و ایجاد 
صلح و سازش میان طوایف فوق با سران طوایف 
شهرستان رودبار و اولیای دم مقتوالن جلساتی 
را تشکیل داد و به برطرف کردن سوءتفاهم های 
ایجاد شده پرداخت.وی  تصریح کرد: سرانجام  بر 
اساس اقدامات انجام شده و پس از گذشت حدود 
پنج ماه و با حل و فصل اختالفات و سوءتفاهمات، 
طرف ها به صلح و سازش رسیدند.مقام عالی 
دستگاه  قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: 
متاسفانه در پی ایــن اختالف  بین طایفه ای، 
تعدادی افــراد بی گناه از طوایف مختلف جان 
خود را از دست داده بودند. وی با  اشاره به این که   
نخستین قتل در این پرونده در 14خرداد سال 
94رخ داده بود، بیان کرد: درپی اعالم رضایت 
طوایف مربوط به این پرونده،  بدین ترتیب هفت 

نفر از قصاص رهایی می یابند.

شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر 
در کرمان متالشی شد

توکلی- با اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج (شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر 
در استان کرمان  متالشی شد . دادستان عمومی 
وانقالب مرکز استان کرمان گفت:از این شبکه 
دو هزارو 485کیلو گرم مواد مخدر شامل هزارو 
530 کیلو گرم تریاک و 955 کیلو گرم هروئین 
که به طرز ماهرانه در یک دستگاه تانکر سوخت 
جاساز شده بــود، کشف وضبط شد . به گزارش 
خبرنگار ما  قاضی ساالری  افزود:اعضای این باند  
این محموله را از مرزهای شرقی کشور وارد کردند 
و قصد داشتند آن  را به مناطق عمقی وغربی کشور 
و سپس به سمت کشورهای اروپایی منتقل کنند.
وی از دستگیری  دو متهم در این زمینه خبر داد و 
بیان کرد: دستگیری دیگر مرتبطان این شبکه نیز 
در دستور کار است . این مقام ارشد قضایی،  ارزش 

این محموله  را    40  میلیارد  تومان ذکر کرد.

قاتل 55 ساله در زندان مرکزی مشهد قصاص شد

ــرد 55  ســجــادپــور- حکم قصاص نفس، م
ساله ای که پنج سال قبل با ردیابی یک سیم 
کارت مخفی، توسط کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی و به اتهام قتل 
دختر خاله اش دستگیر شده بود، سپیده دم 
بیست و چهارم دی در زنــدان مرکزی مشهد 
اجــرا شد. به گــزارش خراسان، ماجرای این 
پرونده جنایی از بیست و هشتم مــرداد سال 
93 هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت 

که مأموران کالنتری قاسم آباد با قاضی 
ویــژه قتل عمد تماس گرفتند و او را در 
جریان مرگ مشکوک زن 35 ساله ای به 
نام »الف-م« قرار دادند. دقایقی بعد در 
حالی تحقیقات قضایی با حضور قاضی 
سیدجواد حسینی )قاضی ویژه قتل عمد 
در زمان حادثه( در واحد آپارتمانی آغاز 
شد که طبق نظر پزشکان قانونی حدود 
1۲ ساعت از مرگ زن جوان می گذشت 

و یکی از شیرهای گاز شهری نیز باز بود!
پس از بررسی های مقدماتی در محل 
در  زمانی  متوفی  همسر  جسد،  کشف 
مظان اتهام قرار گرفت که مدعی شد در 
شهر دیگری مشغول به کار بوده و شب 
قبل از کشف جسد به مشهد بازگشته اما 

بنا به دالیلی به منزل خودش مراجعه نکرده 
اســت. بنابراین وی با صــدور دستور قضایی 
بــازداشــت شد امــا با انجام تحقیقات دقیق 
کارآگاهان، بی گناهی وی در این ماجرا به 
 اثبات رسید و نامه آزادی خود را دریافت کرد.

گزارش خراسان حاکی است: با توجه به اهمیت 
ماجرا، بررسی های پلیس در حالی ادامه یافت 
که بنا به نظر مقام قضایی و اظهارات پزشک 
قانونی، زن جــوان به دلیل انسداد مجاری 
تنفسی جان باخته بود.  در تحقیقات میدانی 

و ریزبینانه مقام قضایی شواهد کمرنگی از 
وجود یک مهمان در منزل زن جوان به دست 
آمد که روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله 
جدیدی کــرد. به همین دلیل و با راهنمایی 
مقام قضایی، کارآگاهان موفق شدند سیم 
کارتی را که در منزل متوفی پنهان بود، کشف 
کنند و بدین ترتیب با ردیابی شماره تلفن های 
سیم کارت مذکور و پیامک های آن سرنخ های 
پلیس به سوی »پسرخاله« متوفی کشیده شد 

که در گرگان زندگی می کرد. این مرد پس از 
دستگیری مورد بازجویی قرار گرفت اما هرگونه 
ارتباط خود با متوفی و حضور در مشهد را منکر 
شد تا این که کارآگاهان با شگردهای پلیسی و 
جمع آوری اسناد و مدارک محکمه پسند، وی 
را در تنگناهایی قرار دادند که دست از داستان 
سرایی های ساختگی برداشت و   راز این جنایت 

را فاش کرد.
 متهم بــه قتل 50 ســالــه گــفــت: آن شــب از 
گرگان به مشهد آمده بودم که به منزل دختر 

خاله ام رفتم. من در حالی مهمان او بودم که 
می دانستم همسرش در شهرستان است و آن 
شب به منزل بازنمی گردد. پس از مدتی که 
در خانه دختر خاله ام بودم ماجرای اختالف 
خانوادگی یکی از بستگان نزدیک را مطرح 
کردم چرا که تصورم این بود دختر خاله ام در 
زندگی آن ها دخالت کرده است. وقتی او همه 
چیز را انکار کرد مشاجره ای بین ما در گرفت 
که لحظاتی بعد به درگیری فیزیکی انجامید. 

در این لحظه او را هل دادم ولی او همچنان 
سر و صدا می کــرد. من هم که می ترسیدم 
همسایگان صــدای ما را بشنوند او را روی 
زمین انداختم و بالش کوچکی را روی دهان 
و بینی اش گرفتم که ناگهان بی حرکت ماند 
و بدنش شل شد. فهمیدم که او را کشته ام. 
این جا بود که تصمیم به صحنه سازی گرفتم 
و با روشن کردن تلویزیون، شیر گاز را هم باز 
گذاشتم تا مرگ او خودکشی جلوه کند! پس 
از آن هم گوشی تلفن همراه و بالش را برداشتم 

و در کنار خیابان داخل سطل زباله انداختم و 
سپس به گرگان گریختم.

این گزارش حاکی است: با تکمیل تحقیقات 
در دادسرا، این پرونده جنایی به شعبه پنجم 
دادگــاه کیفری یک استان خراسان رضوی 
ارسال شد و متهم پای میز محاکمه نشست. او 
که توسط قاضی مجتبی علیزاده )رئیس وقت 
ــاه( و قاضی محمداسماعیل عندلیب  دادگ
)مستشار وقت( محاکمه می شد به صراحت 
ارتــکــاب قتل را پذیرفت و در حضور 
وکیل مدافع خود به تشریح جزئیات 
این جنایت پرداخت. با پایان یافتن 
جلسه محاکمه، قضات باتجربه دادگاه 
پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهم، 
رأی به قصاص نفس وی و تحمل 99 
ضربه شالق دادند.  گزارش خراسان 
حاکی است، با اعتراض وکیل مدافع 
متهم به رای صادر شده، این پرونده 
ــوان عالی کشور ارجاع  جنایی به دی
شد اما قضات باتجربه دیوان عالی نیز 
پس از مطالعه دقیق پرونده و با توجه 
به استنادات و مدارک محکمه پسند 
موجود در پرونده، رای صادر شده از 
سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی را تایید کردند و بدین ترتیب، 
پسر خاله 50 ساله در آستانه مجازات قصاص 
ــزارش، مدتی  نفس قــرار گرفت. بنابراین گ
بعد و با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم در 
دادسرای مشهد، این قاتل بی رحم با حضور 
قاضی اجرای احکام و دیگر مسئوالن مربوط 
در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و در 
حالی به مجازات رسید که صحنه سازی های 
او برای فرار از مجازات نیز کارساز نشد و او هم 

طعم مرگ را چشید.

    قاتل در حال  تشریح صحنه جنایت  در حضور قاضی سیدجواد حسینی)قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه(

با دستگیری عامل جنایت لو رفت

زنگقتلدر»گوشیپیرزن«!
سجادپور- جوان ۲9 ساله ای که با انگیزه ای 
نامعلوم، صاحبخانه سابق خواهرش را کشته 
بود، در حالی با تالش شبانه روزی کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی و 
صدور دستورات ویژه قضایی دستگیر شد که 

گوشی تلفن همراه پیرزن را در دست داشت.
به گزارش اختصاصی خراسان، سیزدهم دی، 
ماموران کالنتری شهید باهنر مشهد در تماس 
با قاضی ویژه قتل عمد از مرگ مشکوک پیرزنی 
خبر دادنــد که در طبقه دوم منزل ویالیی 
خودش و به تنهایی زندگی می کرد. دقایقی 
بعد قاضی کاظم میرزایی به همراه گروهی از 
کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی به محل وقوع 
جنایت رسید و بدین ترتیب تحقیقات میدانی 
ــاره چگونگی مرگ پیرزن آغــاز شد. آثار  درب
ضربات با جسم سخت و لبه دار که در سمت 
راست سر پیرزن وجود داشت از یک ماجرای 
جنایی حکایت می کرد بنابراین بررسی های 
تخصصی مقام قضایی شکل جنایی به خود 
گرفت! دختر مقتول درباره چگونگی اطالع 

از وقوع جنایت به مقام قضایی گفت: چند روز 
بود که از مادرم خبر نداشتیم وقتی به خانه اش 

می آمدیم در خانه از بیرون قفل بود و احتمال 
می دادیم که او به مسجد یا خرید رفته باشد تا 
این که مدت زمان طوالنی شد که همسایگان 
مــادرم نیز او را ندیده بودند به همین دلیل 
پسری را به طبقه باال فرستادیم و او با شکستن 
ــادرم را  شیشه وارد پذیرایی شد که جسد م

مشاهده کرد و ما با پلیس تماس گرفتیم! 
گزارش خراسان حاکی است: ادامه تحقیقات 
نشان داد که مدتی قبل زن جوانی در طبقه 
پایین منزل پیرزن زندگی می کرد اما به خاطر 
ــرادر آن زن، پیرزن از  رفتارهای ترسناک ب
مستاجرش خواسته بود که خانه اش را تخلیه 
کند! چرا که از حضور برادر مستاجر در منزلش 

بسیار ناراحت و نگران بود.
ــت: بررسی ها  گــزارش خــراســان حاکی اس
ــن جنایت  ــاره ای ــای قضایی دربـ و فرضیه ه
وحشتناک درحالی از سوی قاضی میرزایی 
ادامه یافت که بیشتر سرنخ ها به برادر مستاجر 
سابق پیرزن می رسید. با این حال گاو صندوق 
و دیگر لوازم منزل پیرزن دست نخورده باقی 

مانده بود اما فرزندان مقتول مدعی بودند 
مادرشان یک انگشتر طال داشــت که بعد از 
جنایت در دستش نبود! با انجام یک سری 
بررسی های تخصصی و با دستورات محرمانه 
قاضی شعبه ۲11 دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد، کارآگاهان اداره جنایی به سرپرستی 
ســروان جمالی )افسر پرونده( موفق شدند 
جوان ۲9 ساله )برادر مستاجر( را در یکی از 
پاتوق های سیاه شناسایی و دستگیر کنند.این 
متهم روز گذشته و دقایقی بعد از دستگیری در 
حضور قاضی میرزایی به قتل پیرزن 71 ساله 
اعتراف کرد و گفت: او را با ضربات قفل آویز 
به قتل رساندم و گوشی همراهش را سرقت 
کردم! بعد هم سیم کارت خودم را روی گوشی 
او گذاشتم تا با همسرم که دادخواست طالق 
داده بود، برای آشتی صحبت کنم! که دستگیر 
شدم. وی درباره انگیزه جنایت به تناقض گویی 
پرداخت و داستان های متفاوتی را سرهم 
کرد! بررسی های بیشتر در این باره همچنان 

ادامه دارد.

تصویر متهم  دقایقی بعد از دستگیری 
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»پسرخاله « بر چوبه دار!

ماجرایجنایتمسلحانهپژوسواراننقابدار
سجادپور- سرنشینان دو دستگاه پژو 405 
که سر و صــورت خــود را پوشانده بودند با 
شلیک گلوله در مشهد، مالک یک فروشگاه 
صوتی و تصویری را به قتل رساندند و از محل 

گریختند. 
به گــزارش خراسان، این جنایت هولناک 
در دقایق اولیه بامداد بیست و پنجم دی 
در حالی رخ داد که متصدی یک فروشگاه 
عرضه محصوالت فرهنگی در حال نصب 
بود.  اش  مغازه  درون  مداربسته  دوربین 

ــودروی پژو  در همین هنگام ناگهان دو خ
405 نــقــره ای و سفید رنــگ که هر کدام 
سه سرنشین نقابدار داشتند در نزدیکی 
فروشگاه توقف کردند که ناگهان صدای 
شلیک سه گلوله پی در پی سکوت خیابان 
شهید نظامدوست در بولوار طبرسی شمالی 
ــزارش، یکی از این  را شکست. بنابراین گ
گلوله ها که از سالح وینچستر شلیک می شد 
به سر متصدی فروشگاه اصابت کرد و او قبل 
از رسیدن نیروهای اورژانس به دلیل عوارض 

ناشی از اصابت گلوله در دم جان سپرد و 
مهاجمان نقابدار نیز از محل گریختند.

با گزارش این حادثه به نیروهای انتظامی، 
بالفاصله ماموران گشت کالنتری طبرسی 
شمالی در خیابان شهید نظامدوست 30 
حضور یافتند و با حفظ صحنه جنایت، مراتب 
ــژه قتل عمد مشهد اطالع  را به قاضی وی

دادند.
این گــزارش حاکی است، با حضور قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد و کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضــوی در 
این  در  میدانی  تحقیقات  حــادثــه،  محل 
ــوان 30 ساله که  ــاز شد و جسد ج ــاره آغ ب
»سیدجواد- ع« نام داشت برای تعیین علت 

دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت.
بررسی های تخصصی کارآگاهان با صدور 
دستورات محرمانه ای از سوی قاضی شعبه 
۲08 دادسرای عمومی و انقالب مشهد در 
حالی ادامه دارد که سرنخ های مهمی از این 

جنایت وحشتناک به دست آمده است.

دختری که وکیل نشد!

ــرق در  ــان غـ ــن روزگــــــاری نـــه چـــنـــدان دور چ
خوش گذرانی و تحصیل بودم که هیچ گاه فکر 
نمی کردم این دور هم نشینی های شبانه در 
خوابگاه دانشجویی روزی مرا به ورطه نابودی 
می کشاند به گونه ای که زنی دزد و کارتن خواب 

خواهم شد و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 33 ساله ای است 
که پس از چندین روز تالش شبانه روزی ماموران 
تجسس کالنتری سناباد مشهد و به اتهام سرقت با 
شگرد بیهوش کردن طعمه خود دستگیر شد. این 
زن جوان در حالی که بیان می کرد روزی آن قدر 
پول داشتم که حتی هزینه های مصرف مواد مخدر 
دانشجویان هم اتاقی ام را نیز پرداخت می کردم 
با چشمانی گریان و چهره ای درمانده دربــاره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری سناباد مشهد گفت: پــدرم شغل آزاد 
داشت و از وضعیت مالی خوبی برخوردار بود به 
همین دلیل من هیچ وقت طعم نداری و نداشتن 
را نچشیدم پدرم آن قدر پول درحساب بانکی ام 
می ریخت که هر چیزی را اراده می کردم به دست 
می آوردم اما نمی دانم چگونه این خوش گذرانی 
های لذت بخش مرا به روز سیاه نشاند واین گونه 
به دره بدبختی سقوط کــردم. خالصه ماجرای 
تلخ کامی های من از روزی ریشه دواند که در 19 
سالگی وارد یکی از دانشگاه های کرمان شدم و به 
تحصیل در رشته حقوق پرداختم. پدرم از این که 
چند سال دیگر وکیل می شوم و پول درو می کنم 
خیلی خوشحال بود به گونه ای که حتی اجازه 
نمی داد با اتوبوس به کرمان بروم و همیشه بلیت 
هواپیما برایم رزرو می کرد. همواره چندین میلیون 
تومان در حساب بانکی ام وجــود داشــت تا نزد 
دوستانم احساس سرشکستگی نکنم. من هم در 
اوج شادمانی به تحصیل ادامه می دادم و به فامیل 
فخر می فروختم تا این که شبی یکی از دوستان 
هم اتاقی ام مقداری تریاک از کیفش بیرون آورد 
و در حالی که شروع به مصرف کرده بود به من 
هم تعارف کرد. آن شب از سر کنجکاوی و اراده 
ضعیفی که به »نه گفتن« داشتم کنارش نشستم و 
او را همراهی کردم اما این آخرین بار نبود و بعد از 
آن هر شب این ماجرا تکرار شد. من هم مدتی بعد 
به او پول می دادم تا مواد مخدر بخرد. استعمال 
پنهانی ما به دیگر هم اتاقی ها نیز سرایت کرد و 
بدین ترتیب دور هم نشینی های شبانه به بهانه 
درس خواندن به مصرف مواد مخدر می گذشت. 
باالخره زمانی در رشته کارشناسی حقوق دانش 
آموخته شدم که یک معتاد حرفه ای نیز بودم وقتی 
به مشهد بازگشتم پسر یکی از دوستان پدرم که 
مهندس عمران بود به خواستگاری ام آمد و من 
با »میالد« ازدواج کردم. این در حالی بود که در 
دوران نامزدی و بــرای آن که خانواده و نامزدم 
متوجه بوی تریاک و شیره نشوند به مصرف شیشه 
و کریستال روی آوردم و در مکان هایی مانند حمام 
و دست شویی به مصرف مواد ادامه می دادم تا 
این که یک سال بعد از ازدواج همسرم متوجه 
اعتیادم شد. او بالفاصله دادخواست طالق داد 
اما آزمایش های پزشکی از باردار بودنم حکایت 
داشت. با آن که اختالف شدیدی بین ما به وجود 
آمده بود ولی همسرم منتظر به دنیا آمدن فرزندم 
باقی ماند. در همین حال از چشم خانواده ام نیز 
افتادم چرا که به نصیحت هایشان توجهی نمی 
کردم و فقط به دنبال مصرف مواد بودم در واقع 
از خماری و درد روحی و جسمی آن می ترسیدم. 
میالد دیگر مرا رها کرده بود تا این که حضانت 
پسرم را پذیرفت و مرا طالق داد. به ناچار نزد 
خانواده ام بازگشتم ولی آن جا هم روزگار خوبی 
نداشتم. پدرم مردی سرشناس بود و از این که 
درباره اعتیاد من باید برای هر کسی توضیح می 
داد بسیار زجر می کشید و مرا سرزنش می کرد. 
کار به جایی رسید که خانواده ام به ناچار مرا طرد 
کردند چرا که من برای تامین هزینه های اعتیادم 
دست به هر کار زشتی می زدم. از آن روز به بعد 
آواره کوچه و خیابان شدم. چند بار ازدواج موقت 
داشتم اما وقتی همسرانم متوجه اعتیادم می 
شدند. از ترس جانشان مرا رها می کردند چرا که 
وحشت داشتند پس از مصرف شیشه و در حالت 
توهم آن ها را به قتل برسانم. دیگر روزگارم تیره و 
تار شده بود. برای تامین مخارج اعتیادم ضایعات 
و زباله جمع می کردم و به یک زن کارتن خواب 
تبدیل شده بودم تا جایی که اهالی منطقه شهید 
دستغیب و آبکوه مرا به خوبی می شناختند. چند 
روز قبل پیرمردی از اهالی همان منطقه و از سر 
دلسوزی از من خواست برگ های درختان داخل 
حیاط منزلش را جمع آوری کنم و دستمزد بگیرم 
اما من که با دیدن وضعیت زندگی پیرمرد وسوسه 
شده بودم به بهانه ریختن چای داخل آشپزخانه 
ــواب آور را درون  اش رفتم و مــقــداری قــرص خ
استکان چای او حل کــردم. پیرمرد با نوشیدن 
چای بیهوش شد و من هم اموال با ارزش او را درون 
کیسه ریختم و فرار کردم. اما ای کاش... شایان 
ذکر است به دستور سرگرد جواد بیگی )رئیس 
کالنتری سناباد( تحقیقات پلیسی برای کشف 
جرایم احتمالی دیگر این زن و همچنین خدمات 

روان شناسی برای وی ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی
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شاخص

دست اندازی 90 هزار میلیاردی 
بانک های خصوصی به منابع 

بانک مرکزی 

اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به این 
معناست که آن ها در پرداخت تعهدات خود از 
قبیل سود سپرده، با کسری منابع مواجه شده و از 
منابع بانک مرکزی استفاده کرده اند. یعنی پول 
به اقتصاد تزریق کرده اند. دود این دست اندازی 
به منابع بانک مرکزی از طریق تورم به چشم 
مردم می رود. هم اینک بانک های خصوصی 
بزرگ ترین بدهکاران به بانک مرکزی از منظر 
اضافه برداشت هستند. اضافه برداشت این 
بانک ها تا پایان آبان 98 به تنهایی حدود 90 
هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 43 درصد کل 

بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.  

بازار خبر

گفت و گو

 اختالف 20 میلیونی »کوییک آر« 
از کارخانه تا بازار

تسنیم- در حالی که تحویل کوییک آر به خریداران از 
هفته گذشته آغاز شده این خودرو که با قیمت قطعی 
حدود 69 میلیون تومان به دست خریداران رسیده 
است با حاشیه سود حدود 20 میلیون تومانی با 
قیمت هایی بین 87 تا 90 میلیون تومان در سایت 

های خرید و فروش خودرو عرضه می شود.

آرامش مسکن بعد از 2 تنش موقت

ایسنا- بــا فــروکــش کــردن التهابات ناشی از 
تغییر قیمت بنزین و تنش های منطقه ای، رشد 
قیمت مسکن متوقف شده و واسطه ها از کسادی 

معامالت در دو هفته اخیر خبر می دهند.

کارتخوان 57 درصد پزشکان هنوز 
ثبت نشده است

فارس- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
با بیان این که تاکنون 43 درصد پزشکان کشور 
در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت نام کرده اند، 
تصریح کرد 57 درصد باقی مانده پزشکان تا 
تاریخ 30 بهمن امسال مهلت دارند تا  در سامانه 

پایانه فروشگاهی ثبت نام کنند.

»خلع ید کردن دالر«؛ عبارتی است که هفته نامه اکونومیست 
در شماره جدید خود از طریق آن به سوءاستفاده های دونالد 
ترامپ از قدرت مالی آمریکا، کنایه زده و با اشاره به واکنش 
کشورها برای کاهش دالر در ذخایر ارزی و مبادالت تجاری 
خود، سوء استفاده آمریکا از اسلحه دالر را موجب تزلزل قدرت 

مالی این کشور دانسته است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از اکونومیست این مطلب را نقل کرده 
و آورده است: از سال 1950 که دالر به عنوان ارز مسلط 
در دنیا جای خود را پیدا کرد، واضح بود که آمریکا به عنوان 
تنها ابرقدرت مالی، نفوذ گسترده ای بر سرنوشت اقتصادی 
ــت. دالر هم اینک در سطح  کشورهای دیگر خواهد داش
جهانی به عنوان واحد محاسبه، منبع ارزش مبادالت استفاده 
می شود. حداقل نیمی از صورت حساب های فرامرزی به 
دالر صادر می شوند. این پنج برابر سهم آمریکا از واردات کاال 
در جهان و سه برابر سهم صادرات آن است. دالر ارز ترجیحی 
بانک های مرکزی و بازارهای سرمایه است. حدود دو سوم 
اوراق بهادار جهان و ذخایر ارزی را دالر تشکیل می دهد و می 
توان گفت در یک نگاه کلی، ریتم مالی جهان، آمریکایی است.
با این حال، تنها در دوران ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا مدام 
از این قدرت برای درگیری در جنگ های مالی استفاده کرده 
است به طوری که هم اینک این کشور 30 برنامه فعال در زمینه 
تحریم های مالی و تجاری دارد. از آن جمله می توان به تحریم 
های ایران، محدودیت عراق در زمینه دسترسی به درآمدهای 
نفتی اش و فشار شدید به کشورهایی نظیر کره شمالی، 
روسیه، ترکیه و ونزوئال اشاره کرد. این گزارش در ادامه به 
تبعات سوء استفاده های آمریکا و مشخصًا ترامپ از دالر اشاره 
کرده و با بیان این که آمریکایی ها با دست خودشان کشورهای 
دیگر را به دنبال رهایی از هژمونی مالی آمریکا کشانده اند، 
افزوده است: در عصر جدید آزمایش های مالی بین المللی 
کشورها به دالر زدایی از دارایی ها، انجام معامالت تجاری با 

ارزهای محلی و سازو کار های جدید پرداخت های تجاری و 
ارزهای دیجیتال روی آورده اند. از جمله این که در ماه ژوئن، 
روسای جمهور چین و روسیه اعالم کردند که پرداخت هایشان 

را با ارزهای کشورهای خودشان انجام خواهند داد.
اکونومیست در ادامه به اقدامات روسیه برای دالرزدایی از 
سال 2013 ، کاهش سهم دالر در ذخایر ارزی این کشور از 
40 درصد به 24 درصد و همچنین اقدامات چین برای ایجاد 
سیستم پرداخته و به تسویه حساب های شخصی به عنوان 
کلیپس به عنوان جایگزین سوئیفت اشاره کرده و نوشته 
است: عالوه بر چین و روسیه، به تازگی در حاشیه یک اجالس، 
مقامات ایــران، مالزی، ترکیه و قطر نیز پیشنهاد استفاده 
از ارزهــای دیجیتال، ارزهــای ملی و طال را برای معامالت 
تجاری شان مطرح کرده اند.اکونومیست در جمع بندی 
مقاله خود، به عبارتی به نقل از جک لو وزیر سابق خزانه داری 
آمریکا، هنگامی که در مسند قدرت بود، اشاره و تصریح کرده 
است: »اشتباه است که فکر کنیم تحریم ها کم هزینه  هستند. 
اگر آن  ها محیط کسب  و کار را بیش از حد پیچیده یا غیرقابل 
پیش بینی کنند، یا اگر آن  ها بیش از حد در جریان نقدینگی 
در جهان دخالت کنند، تراکنش های مالی ممکن است که به 
بیرون از ایاالت متحده آمریکا حرکت کند. این مسئله می تواند 

نقش مرکزی ما را در سیستم مالی جهانی تهدید کند.« 

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، ضمن اشاره 
به آغاز به کار عملیات بازار باز تصریح کرد: از این پس، تمرکز خود را بر کنترل 
تورم خواهد گذاشت. وی همچنین از نظارت شدید بر بانک ها و سالم سازی 
ترازنامه آن ها خبر داد. در یادداشت اینستاگرامی همتی به پنج نکته اشاره 
شده  که در نخستین نکته آمده است: »تالش های بی وقفه بانک مرکزی به 
همراه سایر بخش های کشور، نظام ارزی کشور را در شرایط بسیار سخت 
اقتصادی به سامان رسانده است.«همتی در نکته دوم خود آورده است: 
»بانک مرکزی، از این پس، تمرکز خود را بر کنترل تورم خواهد گذاشت، 
استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز و تغییر سیاست گذاری پولی بر کنترل 
تورم، سرلوحه برنامه های بانک مرکزی خواهد بود.«همتی در سومین نکته 
ضمن تاکید بر لزوم رشد غیرنفتی اقتصاد، تصریح کرد که سیاست های 
بانک مرکزی، در جهت ایجاد فضایی مناسب برای کسب و کارهای مولد 
اشتغال، به کمک بهبود ترازنامه بانک ها و ایجاد جریان اعتباری سالم برای 
بانک ها، خواهد بود.همتی در ادامه بانک ها را خطاب قرار داد و نوشت: 
»قباًل نیز به بانک ها متذکر شدم، آن ها باید خود را آماده تطابق با شرایط 
جدید سیاست گذاری پولی کنند. بانک مرکزی عزم جدی برای کمک به 
افزایش قدرت نقد شوندگی ترازنامه بانک های کشور دربازار ثانویه دارد و 
با شروع اجرای عملیات بازار باز، این مهم را عملیاتی کرده است. در عین 
حال نظارت شدید بر عملکرد بانک ها و تالش برای سالم سازی ترازنامه آن 
ها، با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.« همتی بهمن 97  در یادداشتی با عنوان 
تورم تقصیر کیست؟  ضمن پرداختن به این 
موضوع ،سامان دهی اعتبارات بانکی، 
مدیریت نــرخ پــول بــا استفاده از 
عملیات بازار باز و کنترل نوسانات 
نرخ ارز را به عنوان قدم های جدی 
برای کنترل نرخ تورم  مطرح کرده 
بود که بانک مرکزی 
بــراســاس قواعد 
عــلــم اقــتــصــاد 
آن ها را پیش 

می برد.«

دبیر انجمن قطعه سازان مطرح کرد: 

استقبال قطعه سازان از توقف  پراید 

حسین بردبار- محمدرضا نجفی منش ، رئیس 
انجمن صنایع همگن قطعه سازان معتقد است که 
خروج پراید از رده تولید کاری است که دیر انجام شد 
ولی انجام شدن آن بهتر از انجام نشدن آن است.
جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی می خوانید:

با عنایت به  موضوع از رده خارج شدن 
از چرخه تولید، دیدگاه جناب عالی  پراید 

دراین باره چیست؟
- این کار دیر انجام شد ولی به هر حال انجام شدن 
آن بهتر از انجام نشدن آن است، در دنیا یک خودرو 
بیش از 10 سال تولید نمی شود، همیشه یا تغییراتی 
در ظاهر آن صورت می گیرد یا به اصطالح فیس 
لیفت انجام می شود یا خودروی جدید می آید اما این 
خودرو مدت طوالنی داشت تولید می شد و تنوعی 
را که بازار نیاز داشت برآورده نمی کرد، به هر حال 
ما این خروج را به فال نیک می گیریم چون موقعی 
که یک خودرو بخواهد خارج شود، به تبع آن باید 
خودروی جدیدی وارد شود، مثال به تازگی خودروی 
رهام رونمایی شد که ساخت قطعات آن را هم داخلی 
ها شروع کرده اند. این ها خیلی کمک می کند که 
خودروی جدید با استانداردهای جدید بیاید و نیاز 

مردم را به خودروی نو پاسخ بدهد.
با عنایت به این که سایپا اعالم کرده 
است که طی 3 سال آینده می خواهد 8 محصول 
جدید را وارد بازار کند آیا فکر می کنید شاهد 

رونق تولید در میان قطعه سازان خواهیم بود؟
ــازان  ظرفیت تولید حداقل دو میلیون  - قطعه س
خودرو را هم دارند ، برای این که قطعه سازی رونق 
داشته باشد، باید نقدینگی شان تامین شود و به دلیل 
فشار نامتعارفی که بر خودروسازان تحمیل شده 
بود آن ها ناچار بودند  خودروها را با قیمت پایین تر 
از  قیمت تمام شده بفروشند بنابراین این فشار مالی 
موجب شد که خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه 
سازان را پرداخت کنند لذا پیشنهادمان این است 
که دولت در قیمت گذاری  دخالت  نکند و قیمت ها 
در حاشیه بازار تعیین شود همچنان که از سال 73 
که این کار عملیاتی شد؛ طی 10 سالی که این کار 
انجام شد ما شاهد رشد بیش از 13 درصدی قیمت 
خودرو در بازار نبودیم در صورتی که بقیه اقالم تا 

300 درصد رشد داشتند.

با اشاره به استفاده افراطی آمریکا از تحریم های مالی 

اکونومیست:جهان به دنبال 
جایگزینی دالر است 

همتی با اشاره به ایجاد ثبات در بازار ارز:  

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس خبر داد 

اثر منفی اغتشاشات آبان بر رشد اقتصادی 
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس از نقش منفی  اغتشاشات آبان  در رشد اقتصادی 
امسال سخن گفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد قاسمی در جلسه هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تشدید تحریم ها در سال 97 و اثر آن بر رشد اقتصادی گفت: 
در سه ماه ابتدای امسال در زمانی که پیش بینی رشد سال 98 انجام می شد ما با وضعیت 
بسیار نامعلومی مواجه بودیم و پیش بینی می شد که رشد سال 98 حدود منفی 9.6 درصد 
است که پس از مدتی نهادهای بین المللی همین رشد را اعالم کردند و صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی پیش  بینی این رشد اقتصادی را برای ایران داشت. وی افزود: اما 
هنگامی که وضعیت شش ماهه سال 98 بررسی شد مشاهده کردیم که برخی بخش های 
اقتصادی رشد غیر قابل پیش بینی بر اساس مدل ها داشته است. این نکته بسیار جالب بود 
که آمار شش ماهه سال 98 نشان می داد که رشد بخش مسکن، صنعت و کشاورزی عماًل 
بر اساس داده هایی که به صورت رسمی قابل دسترس بود بیشتر از پیش بینی ها شده بود. 
بنابراین عماًل شاهد بودیم که در شش ماه ابتدای امسال نه تنها شوک ناشی از تحریم ها 
توسط بخش ها تا حدود زیادی هضم شده بود بلکه کم کم بخش های اقتصادی در حال 
تامین زنجیره های الزم برای رشد در اقتصاد ایران بودند.  سرپرست مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی  اظهار کرد: البته این اوضاع تا قبل از حوادث آبان بود، واقعیت 
این است که باید االن منتظر انتشار آمارهای سه ماهه سوم شد تا براساس آن تحلیل شود 
که حوادث آبان و آذر امسال چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشت. قاسمی گفت: اگر این 
اتفاقات نمی افتاد عمالً پیش بینی می شد ما در سال 98 رشد خارق العاده ای در بخش های 

غیر نفتی داشته باشیم و می توانستیم به رشد 2.5 درصدی در این بخش ها برسیم.

روز گذشته مجلس به ادامه معافیت مناطق آزاد از 
مالیات رای مثبت داد تا این بخش از اقتصاد با وجود 
مخالفت بسیاری از کارشناسان باز هم از مالیات بر 
ارزش افــزوده معاف باشد. همچنین به رغم تاکید 
کارشناسان، مسئوالن سازمان امور مالیاتی و مرکز 
پژوهش های مجلس مبنی بر ضرورت حذف معافیت 
مالیاتی مناطق آزاد، 105 نفر از نمایندگان مجلس 
پیشنهاد داده بودند عالوه بر مناطق آزاد، مناطق 
ویژه اقتصادی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
معاف شوند که این پیشنهاد به تصویب نرسید.به 
گزارش فارس، دیروز در جریان بررسی الیحه مالیات 
بر ارزش افــزوده در صحن علنی مجلس، پیشنهاد 
دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تداوم 
معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده به تصویب نمایندگان مجلس رسید.به گزارش 
فارس، در جریان بررسی ماده )10( الیحه مالیات 
بر ارزش افــزوده در صحن علنی مجلس، پیشنهاد 

105 نماینده مجلس مبنی بر معافیت مناطق ویژه 
اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط 
غالمرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس 
مطرح شد که به تصویب نرسید. گفتنی است دولت 
و کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تصویب این 
پیشنهاد موافق بودند ولی چون این پیشنهاد برخالف 
قانون برنامه ششم توسعه بود و نیاز به رای دوسوم 

نمایندگان مجلس داشت، به تصویب نرسید.
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
اعــالم کــرده بــود: با عنایت به آثــار و تبعات منفی 
معاف بودن مناطق آزاد تجاری - صنعتی از مالیات 
ــزوده که منجر به کاهش شفافیت  بر ارزش افـ
اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده 
در کشور و وابستگی بودجه به نفت می شود و 
همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست های 
کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات  

برارزش افزوده توصیه نمی شود.

با تصویب مجلس رقم خورد

 ادامه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده
 با وجود مخالفت های کارشناسی 

 مهار تورم در اولویت 
بانک مرکزی قرار گرفت
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

آرمان ملی-درحالی که برخی مخالفان پاستور  •
مدت هاست از برکناری روحانی یا سقوط دولت 
سخن می گویند، محسن هاشمی  تاکید دارد: »در 
کشور ما به رغم ضعفی که در انتهای دولت ها بر 
آن حادث می شود، نظام حاکمیت دنبال سقوط 
دولت ها نیست؛ بنابراین با حمایت های موجود، 
دولت ها وظیفه خود را انجام می دهند. برخی در 
برخورد با دولت کنونی به فکر سقوط آن یا استعفای 
رئیس دولت هستند و برخی دیگر نیز با آن برخوردی 
انفعالی دارنــد. بااین حــال همین دو ســال باقی 
مانده زمانی است که دولت می تواند از پس برخی 
مشکالت برآید و باید به سمت بعضی  اهدافی که به 

آن نرسیدیم، حرکت کنیم.«
همشهری - روز گذشته در همشهری گزارشی  •

چاپ شد که طی آن خبرنگار اعزامی از مردم یک 
روستای سیل زده  پرسیده بود »اگر رئیس جمهور 
را ببینید به او چه می گویید؟« یکی از آن ها گفته بود 
فقط یک جمله می خواهم بگویم که »آقای روحانی! 
ما مردم این کشوریم. مردم تو هستیم. تو هم رئیس 
جمهور ما هستی؟« حسن روحانی در نامه ای پاسخ به 
درد دل این هموطن بلوچ را برای روزنامه همشهری 
ارسال کرد و در بخشی از آن نوشت : »هموطن عزیز 
بلوچم، برای توسعه استان سیستان و بلوچستان 
اقدامات و برنامه های زیادی در جریان است اما از 
این که هنوز نتوانسته ایم َگرد محرومیِت نشسته 
طی سالیان دراز را از چهره زیبای این استان بزداییم 
متاسف و شرمنده شما مردم دوست داشتنی هستم.«

شهروند - »یکی از سه ببر باغ وحش صفادشت  •
تلف شــده اســت. « ایــن  بــار هم در بی خبری اداره 
محیط زیست. صفادشت همان مجموعه ای است 
که اردیبهشت  ماه امسال یکی از سه زرافه ای که با 
تبلیغات بسیار از آفریقا وارد کرده بودند، در آن تلف 
شد و صاحبان مجموعه تصمیم گرفتند درباره این 
ماجرا سکوت کنند. ببری که به تازگی مرده، چند ماه 

پیش از باغ وحش مشهد خریداری شد.

عصرایران خبرداد :  علی جنتی  وزیر اسبق  •
ارشاد در توئیتر خود نوشت: صدها نفر از نامزدهای 
انتخابات مجلس، به دلیل عدم التزام عملی به اسالم 
یا عدم اعتقاد به نظام، رد صالحیت شده اند. در بین 
آنان، بسیاری از شخصیت های متدین، کارآمد و 
معتقد به نظام دیده می شوند که از حضور در این 
رقابت بازمانده اند. وقتی داوران مسابقه همگی از 
طرفداران تیم رقیب باشند پیشاپیش، نتیجۀ مسابقه 

روشن است.
 جماران نوشت : وب سایت "بیزنس اینسایدر"  •

آمریکا به نقل از یک حقوق دان  نوشت: اگر دولت 
ایران همان گونه که سخنگوی قوه قضاییه این کشور 
 خبر داده، پرونده ترور سردار سلیمانی را به دیوان 
بین المللی کیفری ICC)مستقر درالهه( ببرد، به 
احتمال قریب به یقین حکم محکومیت دولت ایاالت 

متحده آمریکا را خواهد گرفت.
جام نیوز نوشت : دشمنی های آمریکا با ملت  •

ایران در سال های اخیر به اوج خود رسیده تا جایی 
که حتی از عروسک های متعلق به فرهنگ ایرانی 
هم می ترسد!در آخرین نمونه از این قبیل دشمنی 
ها، یک وب سایت فروش صنایع دستی آمریکایی به 
فردی ایرانی -که عروسک هایی با شکل و شمایل 
ایرانی می سازد- اعالم کرده است که به دلیل تحریم 
ها از فروش این عروسک ها معذور است! نکته جالب 
توجه آن جاست که تمام مواد به کار رفته در ساخت 
این عروسک ها، آمریکایی بوده و در داخل این کشور 

تولید شده اند!
سایت اعتدال نوشت : طبق مقررات قانونی تا  •

پایان سال 2020 میالدی باید قوانین ممنوعیت 
خرید تسلیحات سازمان ملل علیه ایران لغو شود.
سایت تحلیلی "بیاند راشا" یا "فراتر از روسیه" با اشاره 
به تحریم های تسلیحاتی وضع شده از سوی آمریکا و 
سازمان ملل علیه ایران به تسلیحاتی اشاره می کند 
که در صورت لغو ممنوعیت خرید تسلیحات، ایران 
مایل به تهیه آن از روسیه اســت. جنگنده  سوخو 
-30، سیستم موشکی دفاعی متحرک کی – 300 
باستیون و سامانه دفاع هوایی اس -400 از جمله 

این تسلیحات استراتژیک است .
رویــداد2۴ نوشت : از 30 نماینده تهران 1۷  •

نفر رد صالحیت شدند یا ثبت نام نکردند. بیرون 
از مجلس نیز چهره های دیگر رد صالحیت شدند. 
با شرایط پیش رو، دست اصالح طلبان برای ارائه 
لیست انتخابات مجلس یازدهم خالی تر از هر زمان 
دیگر است.مجید انصاری، مصطفی کواکبیان، 
سهیال جلودارزاده، احمد مازنی، پروانه مافی، سید 
فرید موسوی، فریده اوالد قباد، ابوالفضل سروش، 
محسن علیجانی، علیرضا محجوب، داود محمدی، 
علیرضا رحیمی و محمدرضا نجفی 13 نماینده تایید 
شده تهران هستند که  ممکن است با توجه به دست 
خالی اصالح طلبان در انتخابات پیش رو، در لیست 
نهایی قرار بگیرند اما برای 1۷ نفر دیگر لیست تقریبا 

هیچ چهره شاخصی وجود ندارد.

رئیس مجلس شـــورای اســالمــی بــا اشـــاره به 
اقــدامــات سه کشور اروپــایــی )فرانسه،آلمان 
ــاره توافق هسته ای، گفت:  و انگلیس( دربـ
ــا در مسئله   در صــورت رفتار غیرعادالنه اروپ
ــران تصمیم جــدی در همکاری  هسته ای، ای
با آژانــس خواهد گرفت. همزمان نمایندگان 
مجلس با امضای بیانیه ای به سه کشور اروپایی 
اخطار داده اند که در صورت اجرانکردن تعهدات 
شان در برجام، سطح روابــط با این سه کشور 

کاهش می یابد.

دلیل عجیب یــک کشور اروپــایــی بــرای 	 
حمایت از اجرای سازوکار ماشه

بــه گـــزارش خانه ملت، علی الریجانی روز 
از دستور در جلسه  گذشته طی نطق پیش 
علنی مجلس با اشــاره به اقدامات سه کشور 
اروپایی درباره مسئله هسته ای و تالش آن ها 
برای راه انداختن سازوکار ماده 36 توافق، 
تصریح کــرد: تاسف آور این است که یکی از 
وزیــران کشورهای اروپایی به صراحت اعالم 
کرده است آمریکا ما را تهدید کرده که اگر از 
سازوکار ماشه استفاده نکنیم، تعرفه واردات 
ــودرو به آمریکا را 25 درصــد افزایش می  خ
دهد، بنابراین در این مسیر قرار گرفتیم، پس 

این اظهارات نشان می دهد مشکل از رفتار 
ایران نیست که بارها خودتان خروج آمریکا از 
برجام را سرزنش کرده اید، مشکل در تهدید 
آمریکاست که یک کشور قدرتمند اقتصادی 
اروپا را به رفتار حقارت آمیز و غیرعادالنه وادار 
کــرده اســت. رئیس مجلس شــورای اسالمی 
ادامــه داد: ایــران اهل تهدید نیست، بیش از 
یک سال و انــدی از رفتار خصمانه آمریکا در 
مسئله هسته ای می گذرد و اروپا در این باره 
 صرفًا بیانیه سیاسی داده اســت و مــدت ها
 جمهوری اسالمی مدارا کرد. اما با صراحت 
اعالم می کنیم اگر اروپا به هر دلیلی رفتاری 
3۷ توافق  ــاده  غیرعادالنه در استفاده از م
نامه هسته ای داشته باشد، آن گاه جمهوری 

اسالمی تصمیم جدی در همکاری با آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای خواهد گرفت و 
طرح آن در مجلس آماده است. ما شروع کننده 
این مسئله نخواهیم بود، ولی متاسفانه با اقدام 
شما اقدام خواهیم کرد، از این رو بهتر است 

عادالنه رفتار کنید.

نمایندگان مجلس به دنبال کاهش سطح 	 
روابط با 3 کشور اروپایی

روز گذشته خبرگزاری فارس گزارش داد که 
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس 
شورای اسالمی در صحن علنی در حال جمع 
آوری امضا برای صدور بیانیه ای، علیه بیانیه 
روزهای اخیر سه کشور اروپایی است. براساس 

این گــزارش در این بیانیه که به امضای اکثر 
نمایندگان مجلس رسیده است، به دولت های 
اروپایی هشدار داده شده که اگر ضدیت خود را 
با جمهوری اسالمی افزایش دهند، جمهوری 
اسالمی از حیثیت خود دفاع می کند و سطح 
روابط خود را با این سه کشور اروپایی کاهش 
خواهد داد. در متن این بیانیه تاکید شده است: 
»می طلبد وزارت امور خارجه به استناد قانون 
و اختیاراتی که مجلس در زمینه کاهش سطح 
روابط به این وزارتخانه داده است، اقدام قاطع 
و عاجل انجام دهد.اگرچه از دست نوشته ها و 
لحن وزیر امور خارجه مستفاد می شود که این 
وزارتخانه با رویکرد جدیدی به این مهم ورود 
کرده اما نوشتن و تغییر لحن کفایت نمی کند و 
اقدامات قاطع و شجاعانه مبتنی بر خواست ملت 
را می طلبد.« در پایان این بیانیه نیز نمایندگان 
مجلس تاکید کرده اند: »ما نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی نه درباره برجام بی جان 
نافرجام بلکه درباره ماندن و همکاری با آژانس 
تصمیم خواهیم گرفت تا به غربی ها و مشخصا 
کشورهای طرف مذاکره در بحث هسته ای 
اسالمی  جمهوری  مقتدر  نظام  کنیم  تفهیم 
در گرفتن تصمیمات قاطع و انقالبی درنگ 

نخواهد کرد.«

رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی بهارستان هشدار دادند 

گزارش ها از کنار رفتن جبهه تهدید به تجدید نظر  در روابط با آژانس اتمی 
پایداری از ائتالف اصولگرایان 

سخنگوی جبهه پایداری: از ابتدا هم در شورای 
وحدت نبودیم که اکنون انصراف دهیم 

درپی انتشار برخی خبرها درباره کنار رفتن جبهه 
پایداری از شورای وحدت اصولگرایان، سخنگوی 
این جبهه گفت: »از ابتدا هم در شورای وحدت نبودیم 
که اکنون بخواهیم از این ائتالف انصراف دهیم. در 
رویکرد ما هیچ تغییری ایجاد نشده است.« حجت 
االسالم سقای بی ریا این مطلب را در گفت و گو با 
نامه نیوز بیان کرد و افزود: »جبهه پایداری بر اساس 
الگوی خاصی حرکت می کند که در آن الگو وحدت 
با تعامل میسر می شود، یعنی ما با همه طیف ها تعامل 
داریم و این مسیر هم ادامه دارد.« پیش از این برخی 
فعاالن سیاسی اصولگرا گفته بودند که جبهه پایداری 
از ائتالف نیروهای انقالب که به شــورای وحدت 
معروف است خارج شده و به صورت مستقل، فهرست 
انتخاباتی ارائه خواهد کرد. از جمله روز گذشته ایلنا 
گزارش داد که »حسن بیادی« فعال سیاسی اصولگرا 
درباره این که آیا جریان اصولگرایی به وحدتی برای 
ارائه لیست می رسند، به نقل قولی از بعضی مسئوالن 
شورای ائتالف جبهه اصولگرایان مبنی بر این که 
»جبهه پایداری از ائتالف اصولگرایان انصراف داده 
است« اشاره کرد. با این حال حسین کنعانی مقدم، 
فعال سیاسی اصولگرا درباره صحبت های بیادی 
مبنی بر انصراف دادن جبهه پایداری از شورای 
ائتالف به »نامه نیوز« گفت: »آقای بیادی عضو جبهه 
پایداری نیست و نمی توان ادعای او را مالک قرار 
داد. هنوز از سوی جبهه پایداری در این خصوص 
خبری منتشر نشده است«. دو روز پیش نیز مجتبی 
شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقالب اسالمی 
گفته بود: »ممکن است جبهه پایداری جدا از لیست 
شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی لیست 
انتخاباتی دهد.«با این حال حسن غفوری فرد    گفت: 
با پایداری ها هم جلساتی برگزار شده، امیدواریم که 
بتوانیم با آن ها هم بر سر یک لیست واحد به تفاهم 

برسیم تا کار به خوبی به سرانجام برسد. 

در ادامه درز جزئیات تلفات در پایگاه آمریکایی عین االسد در حمله موشکی ایران، 
یک روزنامه کویتی از انتقال 16 نظامی آمریکایی به یکی از بیمارستان های نظامی در 
جنوب کویت خبر داد که در حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین االسد مجروح 
شده اند. این درحالی است که رئیس جمهور و وزارت دفاع آمریکا، پیشتر گفته بودند 
هیچ نظامی آمریکایی در این حمله کشته یا زخمی نشده است! به گزارش فارس،  
روزنامه القبس در شماره دیروز 29 دی ماه )19 ژانویه( فاش کرد، 16 نظامی آمریکا 
که در حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد در غرب عراق، مجروح شده اند، چند 
روز پیش برای درمان به یکی از بیمارستان های نظامی منطقه »عریفجان« در جنوب 
کویت منتقل شده اند. القبس به نقل از »منابع مطلع« نوشت: »مجروحان با حفاظت 
شدید، با یک هواپیمای نظامی مجهز، از عراق به پایگاه هوایی احمد الجابر منتقل 
شدند. آن ها ابتدا به بیمارستان نظامی مخصوص نیروهای آمریکایی در اردوگاه 

عریفجان منتقل شدند و تحت عمل جراحی فوری قرار گرفتند. این افراد هنوز تحت 
مراقبت های ویژه هستند«. منابع مطلع به القبس گفتند که »جراحت این نظامی ها 
شدید و نیمه شدید است. برخی چند نقطه از بدن شان سوخته و برخی دیگر ترکش 
به بدن شان اصابت کرده است«.   بنا بر این گزارش، »کادر پزشکی آمریکایی در 
بیمارستان نظامی که مخصوص نیروهای آمریکایی در کویت است، این نظامیان 
مجروح را تحت درمان دارد«. »بخش وسیعی از پایگاه هوایی احمد الجابر مختص 
نیروهای آمریکایی و متحدانش در چارچوب توافق نامه های دفاع مشترک است که 
بین کویت و آمریکا و دیگر کشورهای دوست، امضا شده است«.  القبس به نقل از منابع 
مطلع افزود: در پی حمله ]موشکی[ ایران افراد دیگری ]از نیروهای آمریکایی[ هم 
مجروح شده اند اما آن ها االن در خاک عراق تحت درمان هستند »چون جراحت شان 

سطحی است و نیازمند انتقال به کویت نبوده اند«. 

روزنامه کویتی: 
1۶ نظامی مجروح 

 آمریکا از االسد 
به کویت منتقل 

شده اند 
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ــن بناهای  ــری ــرآوازه ت »تــاج مــحــل« از پ
جهان در نزدیکی شهر آگرا و در ۲۰۰ 
پایتخت  دهلی نو  جنوب  کیلومتری 
هند واقع شده  است. این بنا به دستور 
شاه جهان، پنجمین امپراتور گورکانی هند برای یادبود 
همسر ایرانی تبارش»ارجمند بانو بیگم« مشهور به »ممتاز 
محل« که در سال ۱۶۳۱میالدی در سفری به  هنگام وضع 
ــدارک نشان می دهد  حمل فــوت کــرد، بنا شــده   اســت. م
که سوگ شاه جهان پس از مرگ همسرش، نوعی روایت 
عاشقانه و انگیزه ساخت تاج محل است. این ساختمان بر 
پایه ترکیبی از معماری مغولی، ایرانی، هندی و اسالمی بنا 
شده  است. در وصف شکوه این مجموعه مرمرین می توان 
کتاب ها نوشت، فیلم ها ساخت و باز هم حرف تازه ای برای 
گفتن داشت. ناگفته نماند که معماری تاج محل به سبب 
دقت باال، تقارن بی نظیر و به خصوص وجود مرمر سپید، 
به قدری چشمگیر است که باعث شده است این مقبره 
باشکوه در سال ۱۹۸۳ در فهرست میراث جهانی یونسکو 
با عنوان »جواهر هنر اسالمی در هند و یکی از شاهکارهای 
تحسین شده میراث جهانی« به ثبت برسد و در نظرسنجی 
بــزرگ جهانی در سال ۲۰۰۷ میالدی در شمار یکی از 
عجایب هفتگانه جهان در دوران حاضر شناخته شود. 
ساالنه میلیون ها گردشگر به امید نگاهی هرچند سطحی 
به این زیباترین بنای جهان، عازم آگرا می شوند، محلی که در 
سال ۲۰۱۶ در فهرست برترین جاذبه های گردشگری آسیا 
قرار گرفت. امروز یعنی ۳۰ دی، سالروز پایان ساخت عمارت 
تاج محل توسط معماران و خوش نویس های ایرانی است و به 
بهانه گرامی داشت ساخت این بنا توسط هنرمندان ایرانی، 
به نکاتی جالب درباره دالیل برتری معماری این بنا و قرار 
گرفتن اش جزو عجایب هفتگانه جهان، داستان های تایید 

نشده و برخی دانستنی های عددی جالب درباره تاج محل 

پرونده

در سالروز پایان ساخت عمارت تاج محل توسط هنرمندان ایرانی از اسرار مگوی آن و معماری متمایز و خیره کننده اش نوشته ایم

جواهری از هنر اسالمی -ایرانی در هند
 ۱5۱۹

دو شنبه  30 دی 1398
20 ژانویه 2020  24 جمادی االول 1441 
شماره 20298

بیماری هایی که در آشپزخانه 
در کمین است

عوامل بیکاری که در مغزتان 
النه کرده!

درحالی که نرخ بیکاری در پاییز امسال ۱/۲ 
درصد کاهش یافته اما هنوز حدود ۳ میلیون 

بیکار در کشور داریم و یک سری عوامل 
روان شناسی در این زمینه دخیل است

 برنامه پاک سازی بدن بعد 
از ترک سیگار

فرفره| آموزش بازی »برج مداد 
رنگی « برای کودکان
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تاریخ نگاران این بنا را با نام »روضه ممتاز محل« می شناسند. »پیتر ماندی«، 
جهانگرد اروپایی سده ۱۷ میالدی نیز در نوشته هایش از این مکان با اسم »تاِج 
محل، ملکه دربار گورکانی« نام می برد. ساخت بخش های اصلی تاج محل از 
سال ۱632 تا ۱648 میالدی بوده و در نهایت دروازه اصلی جنوبی، محوطه 
بیرونی و شبستان های آن در سال ۱653 میالدی به پایان رسیده است. این 
آرامگاه با سبک معماری مغول در هند شناخته می شود که در واقع تاریخ و 
هویت هند را در خود دارد اما در معماری آن تلفیقی از معماری ایرانی، عثمانی، 
هندی و ترکی وجود دارد و از بعضی بناهای دوره تیموری مانند آرامگاه تیمور 
در سمرقند نیز الگوبرداری شده است. احمد الهوری و برادرش حمید الهوری 
سرمعماران تاج محل در هندوستان بوده اند. در برخی متون هم از عیسی خان 
شیرازی به عنوان نقشه نویس یا طراح و امانت خان شیرازی طغرانویس یا کتیبه 
نویس که هر دو ایرانی بوده اند نام برده شده   است. به احتمال زیاد، خوشنویسی 
کتیبه های در و دیوارهای تاج محل به امانت خان واگذار شده  و او نوشته های 
این بنا را با خط ثلث در رنگ مشکی بر بدنه سفید رنگ مرمرین بنا نقش داده 
است. از تاثیرات معماری ایرانی در این مقبره می توان به طراحی گنبدی شکل 
و ورودی های قوسدار و دارای طراحی ایوان اشاره کرد. فرق این اثر با دیگر آثار 
سبک مغولی در این است که در این بنا از سنگ مرمر سفید استفاده شده ولی 

در معماری مغولی سنگ قرمز به کار رفته است.
  آن چه در تاج محل می بینید

در تاج محل، چهار باغ به وسعت 300 متر مربع با الگوبرداری از معماری باغ 
ایرانی احداث شده است. هر یک از این چهار باغ با استفاده از مسیرهای باریکی 
به ۱6 باغچه گل تقسیم و حوضی وسط آن به رسم باغ های ایرانی، مشاهده 
می شود. قرارگیری حوض بـه گونه ای بوده است کـه شما بتوانید همچون 
چهل ستون اصفهان، انعکاس مقبره را در آن مشاهده کنید. سبک ساخت 
چهارباغ ایرانی ابتدا توسط باُبر، نخستین امپراتور مغولی هندوستان بـه این 
کشور پیشنهاد شده است. اغلب چهارباغ های مغولی مستطیلی و عمارتی 
در مرکز آن بوده است اما در این بنا، چهارباغ کامال متفاوت است و مقبره در 
انتهای باغ ساخته شده است. به گفته »گیوین هامبلی«، نویسنده »شهرهای 
هندوستان گورکانی«، ریشه های ایرانی تاج محل، نخستین و پایدارترین 
برداشتی خواهد بود که یک دانش پژوه رشته معماری اسالمی با دیدن این 
بنای یادبود به آن می رسد که در واقع، نمایانگر حد اعالی نبوغ ایرانی در هنر 

معماری در خاک هند است.

معماری متمایز و خیره کننده تاج محل
کنده کاری ها و اشکال هندسی که دیوارهای داخلی تاج محل را پوشانده اند، دلیلی بر اثبات تالقی و هماهنگی علم و هنر در ساخت این بناست

تاج محل قسمتی از یک مجتمع تاریخی و پیچیده است که 
بخش هایی چون دروازه ای تزیین شده، باغ زیبا، سیستم 
آبی حیرت آور و مسجد را در بر می گیرد. شاید متمایزترین 
ویژگی تاج محل، ظاهر این بنا باشد که آن را نه تنها به دلیل 
معماری اسالمی-ایرانی بلکه معماری ارتدوکس روسی 
هم مشهورکرده است. در معماری کلیساهای ارتدوکس 
روسی، گنبدی به شکل پیاز را که نوک تیزی دارد و به عنوان 
ســازه بام روی برج کلیسا ساخته می شود گنبد پیازی 
می گویند که در کلیسای جامع سنت باسیل مسکو دیده 
گنبدها  این گونه  می شود. 
اغــلــب از نــظــر قطر، 
اندازه ای بزرگ تر 
گنبد  ــاق  سـ از 
دارند و ارتفاع 
ــا نــیــز از  ــ آن ه

عرض شان بیشتر است. در سراسر دیواره های این بنای 
عظیم، آیات قرانی با خطوط زیبا خوشنویسی شده اند. از 
سوره هایی که در تزیینات این بنا به کار رفته است می توان به 
ناس، فتح، شمس، الملک، المرسالت، التکویر، االنفطار، 

الشرح و االخالص اشاره کرد.
  تالقی و هماهنگی علم و هنر در تاج محل

کنده کاری ها، الگوهای بسیار جــذاب موزاییک کاری 
ــای داخلی تــاج محل را  ــواره و اشکال هندسی که دی
پوشانده اند، دلیلی بر اثبات تالقی و هماهنگی علم و 
هنر است. در طراحی این سازه از فن پیچیده ای به نام 
پرچین کاری استفاده شده است. سنگ مرمر »مکرانا« که 
نوعی سنگ سفید با کیفیت باالست از معادن شهر مکرانا 
در راجستان هند استخراج و در ساخت چندین اثر تاریخی 
مشهور دنیا مانند تاج محل و بنای یادبود ویکتوریا در کلکته 
استفاده و روی آن سنگ های نیمه قیمتی منبت شده است.

  بنایی که هر 4 وجه اش قرینه یکدیگر است
در طراحی تاج محل از طراحی گور امیر)قبر تیمور در 
سمرقند( ، قبر همایون )در دهلی( ، قبر اعتمادالدوله 
و مسجدجامع خود شاه جهان در دهلی الهام گرفته 
شده است. آالچیق های گنبدی که روی تاج محل قرار 
دارد ترکیبی از معماری اسالمی و دیگر مذاهب است. 
هر چهار وجه تاج محل به صورت قرینه ساخته شده  و 
در طراحی آن از اصول تقارن کمک گرفته شده و این 
تقارن خارق العاده به گونه ای است که از هر چهار طرف 

آن می توان تصویری آینه ای به دست آورد.
مراقبت جالب هندی ها از این بنا

برای کنترل تأثیر وخامت ناشی از آالینده های جوی، 
یک ایستگاه مانیتورینگ هوا نصب شده است که به طور 
مداوم بر کیفیت هوا نظارت دارد و عوامل پوسیدگی را  
کنترل می کند. با مراقبت های جدی هند از این بنا، 

تاج محل توانسته است بدون آسیب دیدگی در طول 
تاریخ جان سالم به در ببرد و همین امر باعث تحسین 

آن شده است.

اسرار مگوی تاج محل!
قطع دست معماران این بنا بعد از پایان کار، داشتن راهروهای مخفی، مقبره های خالی از مزار و ... افسانه هایی که درباره این بنا گفته شده است

از معماری باشکوه این بنا که بگذریم، افسانه های عجیبی در طول 
تاریخ همواره متوجه این بنا بوده است که در برخی موارد تاریخ دانان و 
محققان، آن ها را رد می کنند. در این بخش به برخی از آن ها می پردازیم.

  راهرو و اتاق های مخوف و مخفی
اتاق های زیادی در این بنا وجود دارد که به نظر می رسد تا زمان شاه جهان 
همچنان مخفی و بسته بوده اند و به گفته برخی محققان، اسنادی در این 
اتاق ها وجود داشته که ثابت می کرده تاج محل توسط شاه جهان ساخته 
نشده است. در هرصورت امروزه از این اسناد چیزی در دسترس نیست. در 
جایی دیگر هم در کتاب »تاج محل: داستان واقعی« نوشته »پوروشوتام ناگش 
اوک« اشاره شده است که این بنا در اصل معبد لرد شیوا به زبان سانسکریت 
به نام »تجو ماهاالیا« بوده که در سال ۱۱55 میالدی و پیش از شاه جهان وجود 
داشته است و بعدها شاه جهان آن را به یک مقبره تبدیل کرده البته این تئوری 

تاکنون توسط مقامات دولتی هند به طور رسمی تایید نشده است.
  قطع دست و کور کردن معماران بنا!

طبق افسانه های تاریخی شاه جهان برای اطمینان از این که زیبایی 
تاج محل منحصر به خود این بنا باشد و نمونه مشابه آن ساخته و 
الگوبرداری نشود، دستور می دهد تا دست های صنعت گران 

را کور کنند! به و معماران را از تن جدا و چشمان برخی 
 رغم رواج این داستان وحشتناک،

 مورخان هیچ مدرکی بــرای اثبات این داستان محلی یا نفی آن پیدا 
نکرده اند.

  محافظت از تاج محل در برابر بمب ها با گیاه بامبو!
تاج محل در طول جنگ ها مدام در معرض حمله بوده است. به همین دلیل در 
سال ۱942 دور تا دور بنای تاج محل بامبو گذاشته شد تا در برابر بمب گذاری 
محافظت شود. همین ترفند در سال های ۱965 تا ۱9۷۱ نیز در جنگ علیه 
پاکستان انجام شد. به گفته محلی ها دلیل این کار هم این بوده است که بنای 
تاج محل از فاصله دور از داخل هواپیماهای بمب افکن شبیه به توده بامبو به 

نظر برسد!
  خمیدگی مناره های تاج محل به سمت بیرون

چهار مناره، آرامگاه را در بنای تاج محل احاطه کرده اند که در ظاهر کامال 
عمودی و مستقیم به نظر می رسند اما در واقع کمی به سمت بیرون انحراف 
دارند. دلیلش را هیچ فردی نمی داند اما گفته می شود که این تصمیم آگاهانه 
بوده است تا در صورت وقوع زلزله، مناره ها به سمت خارج بیفتند و آسیبی به 

بنای اصلی وارد نشود.
  ذات تغییرپذیر بنا و صاحبش!

بنای تاج محل در ساعات مختلف روز رنگ های متفاوتی به خود می گیرد. 
در هنگام صبح به رنگ صورتی، در عصر به رنگ سفید شیری و در شب وقتی 
نور ماه روی آن می افتد به رنگ طالیی است. گفته می شود استفاده از چنین 

ایده ای در این بنا نشان دهنده ذات تغییرپذیر انسان است که این مسئله در 
اخالق و رفتار همسر شاه جهان کامال نمود داشته است.

 مقبره های خالی از مزار
داخل بنای تاج محل دو آرامگاه وجود دارد که یکی از آن ها به شاه جهان و 
دیگری به همسرش تعلق دارد. جالب است بدانید این مقبره ها نمایشی است 
و هیچ مزاری داخل آن وجود ندارد. مزارهای واقعی در اتاقی مهر و موم شده در 
طبقه همکف ساختمان قرار گرفته اند. در اسالم، قرار دادن جسد در تابوت و 
قبرهای تزیین شده ممنوع است. با توجه به همین موضوع، جسد ممتاز و شاه 

جهان در زیرزمین تاالر واقع است.

عددهای جالب 
و باورنکردنی 
درباره تاج 
محل
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2217 99
6 32
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هزار کارگر، استادکار، معمار، سنگ تراش، نقاش، فلزکار و جواهرتراش از نقاط 
مختلف آسیا به خصوص ایران، شبه قاره هند، آسیای میانه و آناتولی در ساخت 

این بنا شرکت داشته اند.

نوع سنگ قیمتی  از جمله یشم از شهر پنجاب، سنگ های یشم سبز 
و کریستال از کشور چین، سنگ فیروزه از تبت، الجورد از افغانستان 

و یاقوت کبود از سریالنکا در میان سنگ های مرمر کار شده است. 

سال طول کشید 
تا طراحی و اجرای 

این بنا تکمیل 
شود.

 بار نام خدا 
در کتیبه های 

خوشنویسی داخلی 
این بنا حک شده است.

میلیون بازدیدکننده 
ساالنه از این بنا بازدید 

می کنند و عنوان 
پربازدید کننده ترین 

بنای تاریخی هند و یکی 
از پربازدیدکننده ترین 

بناهای جهان را دارد.

میلیون روپیه، هزینه ساخت این بنا در 
زمان خودش بوده است که معادل حدود 
یک میلیارد دالر) تقریبا ۱۲ هزار میلیارد 

تومان( امروز است.

هکتار، مساحت بنای تاج محل 
و باغ های اطرافش است.

 شاهکار تحسین شده جهانی 
با معماری ایرانی

می پردازیم.
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 مسمومیت با سالمونال
ســالمونلوز - کــه شــناخته شــده ترین نوع 
مســمومیت با سالمونالســت - یک عفونت 
باکتریایی بسیار آزاردهنده با عالیمی مانند 
تهوع، اسهال و ســرگیجه است. طبق اعالم 
کلینیــک مایــو، باکتری ســالمونال بیشــتر 
از طریق غــذا یا آب آلــوده به مدفــوع منتقل 
می شود. اگر فکر می کنید این نوع آلودگی از 
آشپزخانه شما فاصله زیادی دارد، در اشتباه 
هســتید. زیرا ســالمونال می تواند از طریق  
تخم مرغ خام، گوشت، مرغ و غذاهای دریایی 
هم منتقل شود. بعضی از میوه ها و سبزیجات 
هم می تواند حامل این باکتری باشد. بنابراین 
هربار که با این نوع مواد غذایی خام سرو کار 
دارید، بعد از اتمام کار حتما ســینک و دیگر 
ســطوحی را کــه در تماس بــا این مــواد قرار 
می گیرد و نیز دست هایتان را با مواد شوینده 

بشویید.
مسمومیت با باکتری باسیلوس سرئوس

مسمومیت غذایی یک مشکل جدی است و به 
اشکال مختلفی ایجاد می شود. مسمومیت 
ناشی از باسیلوس سرئوس یکی از جدی ترین 
و شــایع ترین مسمومیت هاست. باسیلوس 
سرئوس می تواند در شیر، سبزیجات، گوشت 
و ماهی وجود داشــته باشــد. اما بــاور براین 
است که این باکتری مسئول شرایطی به نام 
»سندروم برنج پخته« است. برنج پخته شده 

بعد از این که برای مدتی در دمای اتاق باقی 
می ماند به محیط مناســبی برای رشــد این 

باکتری تبدیل می شود.
 مسمومیت با باکتری ای. کولی

بدنام ترین مســمومیت غذایی، مسمومیت 
با باکتری ای. کولی اســت. عالیــم این نوع 
مســمومیت عالیم خوشــایندی نیســت و از 
گرفتگی های شکمی و اسهال گرفته تا تب و 
استفراغ را شامل می شود. سازمان بهداشت 
جهانی اعالم کرده است باکتری ای-کولی 
در درجــه اول از طریــق خــوردن غذاهــای 
 خام یا کامال پخته نشــده ای که از شیر خام و 
فراورده های گوشــتی به ویژه گوشــت چرخ 

کرده به دست می آید، منتقل می شود.
  سندروم همولیتیک اورمیک

ســندروم همولیتیک اورمیک که در نتیجه 
تخریب غیرطبیعی گلبول هــای قرمز خون 
به وجود می آید، معمواًل بعد از پنج تا ۱۰ روز 
اســهال در کودکان بــروز می کند. اســهال 
معمواًل به شکل اسهال خونی اســت و بر اثر 
آلوده شــدن به باکتری ای- کولــی به وجود 
می آید. افــراد بالــغ نیز ممکن اســت به این 
بیماری مبتال شــوند. طبق اعــالم کلینیک 
کلولند عالیم سندروم همولیتیک اورمیک 
مشابه دیگر مســمومیت های غذایی است و 
استفراغ، تب، حالت تهوع و اسهال را شامل 
می شود. بیماری بیشتر از طریق فراورده های 

گوشــتی کامال پخته نشــده )به ویژه گوشت 
چرخ کرده(، شــیر غیرپاســتوریزه یــا میوه و 
سبزیجات نشســته منتقل می شــود. برای 
جلوگیری از آلودگی به این باکتری، وسایل 
آشــپزخانه و ســطوحی را که  مواد غذایی با 
آن ها تماس دارنــد به طور مرتب تمیز کنید. 
گوشــت را قبل از پخت ابتدا از حالت یخ زده 

خارج کنید و آن را با دمای مناسب بپزید.
 لیستریوز

لیستریوز مسمومیت غذایی ناشی از باکتری 
لیستریا مونوسیتوژنز اســت که طبق اعالم 
اداره غذا و داروی آمریــکا )FDA( در بعضی 
موارد می تواند کشنده باشد. عالیم لیستریوز 
شــامل تب، درد عضالنی، اســهال و حالت 
تهوع است. شایع ترین علت ابتال به لیستریوز، 
مصــرف غذاهای درســت فــراوری نشــده و 
فراورده های شیری غیرپاستوریزه است. به 
منظور جلوگیری از آلودگی به این باکتری، 

FDA  توصیه می کند:
۱( درجه ســرمای یخچال و فریــزر را کنترل 

کنید تا به اندازه کافی سرد باشد.
 2(  تا حد امــکان یخچال را تمیــز نگه دارید  
3( غذاهای آماده مصرف را هرچه ســریع تر 

مصرف کنید.
 ژیاردیازیس

براســاس اعالم FDA ، ژیاردیا دوئودنالیس 
یــک انــگل مزاحــم اســت کــه می توانــد در 

آشــپزخانه شــما پنهــان شــود و بیمــاری 
ژیاردیازیس ایجاد کند. انگل از طریق خوردن 
گوشــتی که به طور کامل پخته نشــده یا هر 
ماده غذایی دیگری که بــا آب آلوده آبیاری یا 
شسته شده باشد منتقل می شود. بر خالف 
انواع دیگر مسمومیت های غذایی که عالیم 
آن ها  طی چند ســاعت بروز می کند، عالیم 
ژیاردیازیس، شامل اسهال، گرفتگی عضالت 
و نفخ شــکم و حالت تهوع، معمــواًل یک یا دو 
هفته بعد از قرار گرفتن در معرض انگل بروز 
می کند. بــرای محافظت از خــود در مقابل 
این انگل کاری که بیشتر از هرچیز باید انجام 

دهید این است که دستان تان را بشویید!
 بیماری های تنفسی ناشی از کپک

هرجایــی کــه رطوبت وجود داشــته باشــد، 
می توان شاهد وجود کپک نیز بود و آشپزخانه 
شــما هم از این قاعده مســتثنا نیست. همه 
ما یک نان کپک زده را دیده ایــم، اما کپک را 
می توان در دیگر قســمت های آشــپزخانه از 
جمله مخلوط کن و دستگاه های یخ  ساز نیز 
یافت. کسانی که به کپک حساس هستند، 
قرار گرفتن در معرض آن می تواند مشکالتی 
مثل گرفتگی بینی تحریک چشم یا تحریک 
پوست برایشان  ایجاد کند. برای دور ماندن 
از این مشکالت، از تهویه مطلوب آشپزخانه و 
نیز از تمیز کردن گوشه و کنارهای آن مطمئن 

شوید. 
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برنامه پاک سازی بدن بعد از ترک سیگار

یادداشت

 تاثیر ژنتیک
 بر سالمت بانوان

در طــول زندگــی فشــاری که به 
روان شما وارد می شود و بسیاری 
از عوامل دیگر، در سالمت و طول 

عمرتــان نقشــی موثــر دارد، امــا واقعیت این 
اســت که ژن های شــما هم در ســالم یا بیمار 

شدن تان تاثیر می گذارد.
جالب اســت بدانید، ژن هــا بیــش از آن که بر 
ســالمت مردهــا  تاثیــر بگذارنــد، خانم هــا را 
تحت تاثیر قرار می دهند. از پوکی اســتخوان 
گرفته تا ابتال بــه برخی از ســرطان ها یا حتی 
اختــالالت روانی که همــه می تواند بــه دلیل 
سابقه ژنتیکی ســراغ یک زن برود و به همین 
دلیل اســت کــه بــا نــگاه کــردن بــه وضعیت 
ســالمت مادرتان، می توانیداحتمال ابتالی 
خودتــان را بــه بیماری های مختلــف تخمین 

بزنید.
 پوکی استخوان

در حالی  کــه تنهــا ۶ درصــد از مــردان دچار 
پوکی اســتخوان می شــوند، 2۵ درصد زنان 
باالی ۶۵ ســال ایــن مشــکل ناتوان کننده را 
تجربه می کنند. خوردن لبنیات و قرار گرفتن 
در معرض تابش مستقیم آفتاب، می تواند نیاز 

شما را به کلسیم و ویتامین D تامین کند.
زنانی که مادران شــان شکســتگی های حاد 
اســتخوانی را تجربــه کرده انــد، بایــد بیشــتر 
 D به فکر ســنجش میــزان کلســیم و ویتامین
بدنشــان باشــند و در صورت توصیه پزشــک، 
با انجــام آزمایش ســنجش تراکم اســتخوان، 

وضعیت خود را بررسی کنند.
 چروک های پوستی

اگر مــادر شــما پوســتی شکســته و چروکیده 
دارد، احتماال شــما هم دیــر یــا زود چهره ای 
شــبیه به او می یابید. پس پیش از دچار شدن 
به این مشکل، با استفاده هرروزه از کرم های 
ضدآفتــاب، کرم های ضدچروک و آب رســان 
 E و C و مصرف به انــدازه ویتامین هایــی مثل
مانع ایجاد چروک های زودرس و عمیق روی 

پوست تان شوید.
 مشکالت چشمی

سندروم خشکی چشم بســیاری از خانم های 
یائســه را بــه خــود دچــار می کنــد و از نظــر 
متخصصــان، اگــر ســابقه ژنتیکــی ابتــال بــه 
ایــن مشــکل در خانــواده شــما وجود داشــته 
باشد، بعید نیست که خودتان هم به آن دچار 
شوید. پزشکان معتقدند با مصرف قطره های 
چشــمی، افزایش مصرف آب، ترک ســیگار و 
برخی مراقبت های دیگر، می توان این مشکل 

را کمتر کرد.

پزشکی

بانوان  جنجال بودن یا نبودن 
مواد سمی در شیر

 در برنامــه تلویزیونی ســالم صبح  روز شــنبه 
28 دی دکتر حاجی محمدی کارشناس سم 
شناسی مواد غذایی خبر از آلودگی شیرهای 
پاستوریزه و اســتریلیزه بعضی از استان ها  با 

سم افالتوکسین داد.
 ســمی که میزان مشــخصی از آن بــرای بدن 
قابل تحمل اســت و مقــدار بیــش از آن باعث 
بروز  سرطان و به ویژه سرطان کبد می شود .

 این ســم می توانــد تــا دمــای ۶۰۰ درجه را 
تحمل کند بنابراین پاســتوریزه و اســتریلیزه 

کردن شیر باعث نابودی اش نمی شود .
 انتشار این خبر در رسانه ملی، واکنش هایی

 را درپی داشــته اســت، از جمله این که دکتر 
بــا  بهداشــت  وزرات  ســخنگوی  جهانپــور 
اشــاره به این کــه در ســال های اخیــر میزان 
افالتوکســین در مواد غذایی مانند لبنیات و 
خشــکبار روند کاهشی داشــته است، افزود: 
»کشورهای مختلف حد مجاز متفاوتی  برای 
سم افالتوکسین دارند و استانداردهای ایران 
در حد ایاالت متحده تعریف شده است، چنان 
که بسیاری از محصوالت لبنی و غذایی  ما به 
خارج صادر می شوداما استانداردهای اروپا 

سخت گیرانه تراست«.
ایــن در حالــی اســت کــه دکتــر عبدالوهاب 
البــرزی ، رئیــس مرکــز تحقیقــات  میکروب 
شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
معتقد است خوردن یک لیوان شیر روزانه در 
صــورت وجود» این ســم مشــکلی ایجاد نمی 
کند اما برای کودکان که روزانه از چند لیوان 
شــیر اســتفاده می کنند، خطراتی بــه همراه 
دارد. بــرای رفع این مشــکل اقداماتی انجام 
شــده اســت اما هنوز این ســم در فراورده ها  

وجود دارد . «
وجود سم در فراورده های لبنی از سوی دکتر 
جهانپور به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت 
انکار نشده اســت اما به گفته وی باید با دیگر 
کشــورها مقایســه کرد ومیــزان آن موضوعی 
نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد . با همه 
موارد صحیح یا نادرســت که این مســئوالن و 
کارشناســان ابراز کرده اند جا دارد به نکاتی 
در خصوص برنامه ســازی در حوزه ســالمت 

اشاره کرد.
*  آیا می دانیدهر خبری که روی آنتن رســانه 
ملی مــی رود یا در شــبکه مجــازی در معرض 
چشم و گوش مردم قرار می گیرد به چه میزان 
ســالمت روح و روان مردم به بازی گرفته می 
شود ؟ آیا می دانید الزمه برنامه سازی در این 
حوزه دعوت از مسئوالن حوزه سالمت است 
تا با حضور منتقدان به ســواالت، پاســخ قانع 

کننده داده شود. 
ایــن کــه در یــک برنامــه صبحگاهــی فردی 
هرچند کارشــناس و حتی با ارائــه آمار باعث 

نگرانی مردم شود، کار پسندیده ای است؟
* آمار و ارقام توســط چه مرجــع قانونی تایید 

شده است ؟
*  وقتــی موضوعی بــدون پاســخ بماند)مثل 
بحث  ورود ذرت آلــوده( و همچنان توضیحی 
برای آن ارائه نشود ، شبهه و نگرانی ها در پی 
آن می آیــد و این جز کــم رنگ شــدن اعتماد 

عمومی و استفاده سوء پیامدی ندارد.
* اگر این ســم در خــوراک دام وجود داشــته 
باشد موضوع بسی فراتر از فراورده های لبنی 
خواهــد بــود و  افــزون برمحصــوالت گیاهی 
شــامل محصــوالت پروتئینی هم می شــود ، 

برای آن چه باید کرد؟
* نقــش رســانه در چالش هــای ایــن چنین 
که با سالمت مردم ســرو کار دارد چیست؟  
بیان مطالبات مردمی و روشن کردن زوایای 
پنهان،  آن هم به شــیوه ای که مردم ببینندو 
قضاوت کنند یا تنها اطالع رسانی ناقص که 
دیوار اعتماد مخاطب را هر روز کوتاه تر کند 

و رسانه را هر روز کم مخاطب تر ؟

افراد پس از ترک ســیگار با مصرف بعضــی از مواد غذایی 
می توانند روند پاک ســازی بــدن خود را بهبود بخشــند. 
نرگس جوزدانی متخصص تغذیه و رژیــم درمانی  در این 
باره می گویــد: »به طور تقریبی ۱2 ســاعت پــس از ترک 
ســیگار، بدن خود را از گاز منواکســید کربن پاک ســازی 
می کند؛ بیشترین و بدترین سمی که در سیگار وجود دارد، 
منواکسید کربن اســت که می تواند در دوز های باال برای 
زنان بارداری که سیگار می کشند یا در معرض دود سیگار 
هستند، مضر باشد، زیرا این گاز موجب می شود اکسیژن 

رسانی به جنین کاهش یابد. «
 سیگار پایانه  عصبی را تخریب می کند

اســتعمال ســیگار پایانه هــای عصبی را تخریــب می کند 
بنابراین افــراد مزه هــا و بو ها را نســبت به دیگــران کمتر 
احســاس می کننــد؛ حــدود دو روز پــس از ترک ســیگار 
پایانه هــای عصبی بــه حالت طبیعــی خــود برمی گردد، 
بنابرایــن فــرد مزه هــا را بهتــر احســاس و بو هــا را قوی تر 

استشمام می کند.
حدود یک ماه پس از ترک سیگار عملکرد ریه ها شروع به 

بهبود می کند و تا ۹ ماه این روند ادامه دارد.
 مناسب ترین پاک کننده ها 

میوه ها و ســبزی ها به علت داشــتن ویتامین C فراوان در 
پاک سازی بدن از سموم سیگار موثر است.

ویتامین E و اسید های چرب امگا 3 که در 
مکمل های امگا 3 و ماهی های چرب 

)ماهی های دریای جنوب(وجود دارد نیز مفید است .
نکتــه : مصــرف چربی هــا بــه ویــژه چربی هــای اشــباع 
)روغن های جامد حیوانی و گیاهی( در پایداری سموم در 
بدن نقش دارد؛ وقتی فردی چربی ها به ویژه چربی های 
جامد را بیش از حد استفاده می کند، این چربی ها به محل 

نگهداری انواع سموم تبدیل می شود.
 پیشنهاد

روزانه دو واحد سبزی )یک لیوان سبزی پخته یا دو لیوان 
سبزی خام( و ســه واحد میوه )ســه عدد میوه متوسط( را 

در برنامــه غذایی زمــان ترک ســیگار در نظر 
داشته باشید.

 

آشپزی من آشپزی من

 شیر سرد را 2 دقیقه در مایکروویو بگذارید. هر 3۰ ثانیه 
یک بار آن را هم بزنید و دوباره حــرارت دهید تا دمای آن به 
۱۶۰ درجه برسد. روی اجاق گاز از دماسنج مخصوص 
استفاده کنید تا شــیر به درجه حرارت الزم برسد. برای 
موکای سنتی، از پودر کاکائوی شیرین استفاده می شود. 
ولی در کافی شــاپ ها اغلب به دلیل راحتی کار، با شربت 

شکالت با کیفیت تهیه می شود.
  شما می توانید از شکالت ساده گرفته تا تلخ، نیمه شیرین 
و حتی شــکالت ســفید یا شــکالت رنده شــده یــا چیپس 
شکالتی استفاده کنید، ولی باید آن ها را خوب هم بزنید تا 
کاماًل حل شود. برای درست کردن موکا ابتدا باید قهوه 
داغ، میکس کاکائو و شکر را در قابلمه ای بریزید و هم بزنید 

تا خوب مخلوط شود.

 نصف شــیرو نصف خامه را اضافه کنید و حدود ۵ دقیقه 
روی حرارت متوسط بگذارید و گاهی هم بزنید تا داغ شود.
  سپس آن را در لیوان سرو کنید و روی آن خامه زده شده 
و چیپــس شــکالت بریزید و ســرو کنید. مــوکا برخالف 

نوشیدنی های دیگر نیاز به استفاده از شیر کف دار ندارد.
  ایــن یعنی شــما می توانیــد فقط با جوشــاندن شــیر در 
مایکروویو یا روی اجاق گاز، موکا درست کنید. با استفاده 
از شکالت ساده نوشیدنی غنی تر و غلیظ تری تهیه می شود 
که همه آن را دوست دارند. شکالت تلخ با اسپرسو خوشمزه 
تر می شود، ولی اگر شما از طعم شکالت تلخ خیلی خوشتان 
می آید می توانید آن را در موکا هم بریزید. حتی می توانید 
مقدار کمی نمک دریایی یا فلفل هم به آن اضافه کنید و به 

نوشیدنی تان طعم جدید و خوشمزه بدهید.

 مواد الزم برای 6 نفر

 شکالت رنده شده)به دلخواه( -  به مقدار الزم
 خامه  زده شده شیرین )به دلخواه(  - به مقدار الزم

 خامه   - نصف  پیمانه
 شیر  - نصف پیمانه

 شکر – یک چهارم فنجان
 کاکائوی میکس آماده خامه ای  -۹۰ گرم ) به میزان 

دلخواه (
 قهوه دم کشیده قوی و داغ -  ۶ فنجان

نوشیدنی گرم موکا

مهین رمضانی 
خبرنگار

نوشیدنی

  

آشــپزخانه معموال تمیزترین قســمت هر خانه ای است. 

در یک شــرایط ایده آل، این محیــط باید کامــاًل عاری از 

باکتری  و میکروب  باشــد. اما متأســفانه معموال این طور 

نیست. آشپزخانه ها به طور خاص، محل پرورش مناسبی 

برای باکتری هــای کلی فرمی اســت که طبــق تحقیقات 

انجام شــده، در  75 درصد از اســفنج ها و دستمال های 

آشــپزخانه یافــت می شــود. در ادامه مطلب بــا خطرات 

سالمت ناشی از کوتاهی در رعایت بهداشت آشپزخانه 

آشنا می شوید.

دانستنی ها
یاسمین مشرف |مترجم

بیماری هایی که در آشپزخانه در کمین است

be
st

lif
eo

nl
in

e.
co

m
ع: 

نب
م

ن 
 با

ی
ی ن

: ن
بع

من

طبق مطالعه ای که توسط ان  اس ا ف اینترنشنال )بنیاد ملی علوم آمریکا (انجام شد، میزان میکروب های موجود در 

آشپزخانه ها  از میکروب های بسیاری از دست شویی ها بیشتر است



داشتن یک محیط پرنشاط در منزل برای هر مادری کاری مشکل به نظر می رسد. بسیاری از خانم ها برای شاد نگه داشتن 
محیط خانه دست به هر کاری می زنند اما نتیجه آن چنانی نمی گیرند. آن ها  دکوراسیون منزل را عوض می کنند، وسایل 
جدید و با رنگ شاد می خرند یا بسیاری هزینه های گزاف دیگر می کنند اما آن طور که باید، شادی را در خانه شان نمی بینند! 

در این مطلب برای شما چند راهکار برای عوض کردن حال و هوای منزل بدون هیچ خرج اضافی را ارائه می کنیم.

مهسا کسنوی  

  بوی خوش عود:یک عود با یــک بوی خاص انتخاب و هر 
روز آن را در خانه روشــن کنید. با این کار به اعضای خانواده 
این حس را منتقل می کنید که این بو مختص به محل زندگی 
آن هاست و بچه ها با استشمام این بو، به یاد خانواده و محیط 
امن منزل می افتند و تعلق خاطرشان به خانه و خانواده بیشتر 
می شود. تعلق خاطری که حتما شادی را هم با خود به همراه 

خواهد آورد.

  زمانی برای دیدن فیلم:هیچ چیــز مثل دیدن یک فیلم 
یا برنامه تلویزیونــی خوب، اعضای خانــواده را به هم نزدیک 
نمی کند. یک زمان مشخص تعیین کنید و دور هم فیلم های 
روز دنیا را ببینید یا می توانید یک برنامه تلویزیونی را در نظر 
بگیرید و تمام اعضای خانواده را موظف کنید سر آن ساعت در 

کنار یکدیگر به تماشای تلویزیون بنشینند.

  کتاب خوانی دست جمعی: داشتن کتابخانه در فضای 
منزل روحیه افراد خانواده را عوض خواهد کرد. همچنین اگر 
بتوانید دور هم جمع شوید و کتاب بخوانید یا درباره یک کتاب 
خاص که در ماه پیش خوانده اید، صحبت کنید و نظرات خود را 

بگویید عالوه بر ایجاد فضای همبستگی در خانواده، فرهنگ 
کتاب خوانی را هم به فرزندان خود خواهید آموخت.

  اهمیت دادن به دلخوشی های کوچک:کارهای کوچک 
اما دلنشین، اگر به برنامه روزانه تان تبدیل شود می تواند حال 
و هوای خودتان به عنوان مادر و همسر و بقیه اعضای خانواده 
را پر نشاط سازد. به طور مثال،  اگر هر روز صبح برای پرنده ها 
گندم و غذا بریزید این کار برای تان انگیزه صبحگاهی خواهد 
شد و هر روز به جای شنیدن صدای هشدار ساعت با صدای 
پرندگان که قدردان غذا دادن شــما هستند، بیدار خواهید 
شد. شما به عنوان یک مادر باید عالوه بر خودتان برای دیگر 
اعضای خانواده هم دلخوشی هایی از این دست پیدا کنید تا 

حال شان را بهتر و بهتر کنید.

   نوشیدنی های گرم با مزه خاص:خیلی ها دوست دارند 
چای را با همان عطر همیشگی بنوشند اما اگر از من  بپرسید 
ترکیب چای با عطرهای طبیعی می تواند معجزه کند. خوردن 
نوشیدنی های گرم در فصل سرد با عطر و مزه خاص در منزل 
برای اعضای خانواده یادآور گرما و همبستگی در خانه است.
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زندگی ســام: مخاطبان گرامی، در صورت تمایل 
نــام، نام خانوادگــی و ســن تان را در پیامک هــای 
ارســالی بــرای زندگی ســام قیــد بفرماییــد تــا 

نظرات تان به نام خودتان چاپ شود.
* آفرین به کمیل قاســمی و چهره های معروف دیگری 
که بدون ســر و صــدا به مناطــق ســیل زده رفتنــد تا به 
هموطنان مان کمک کنند.  سعید شاهین فر، 28 ساله
* دربــاره مطلبی بــا موضــوع آی پــد رونالــدو باید بگم 
پرداختن به موضوعاتی از این دســت که سلبریتی ها از 
وسایل ساده استفاده می کنند یا جشن ساده می گیرند، 
وقت تلف کردن و ساده انگاری است! دقیقا نیت رونالدو 

همین بوده که سرتاسردنیا درباره اش گفته بشه.
* زندگی سالم؛ از تو بعید است   که  در مطلب  خواندنی 
»برترین نان های  جهان«،  لواش  ایرانی  را  به  نام  ارمنستان 
   معرفی  می کنی  و به  آن  کشور نسبت  می دهی؟! تو دیگه 

 چرا این   خبط  و خطا را تکرار می کنی؟! 
ماوشما: همان طور که در ابتدای مطلب گفته شد محتوا 

برگردانی از مطلب سی ان ان بود.  
* نمی دانم باید به کی بگم، آخه این قدر وقت ما بی ارزش 
است که به دنبال جمع آوری یک چنین مطالبی برویم. 
مثــال مطلــب روز شــنبه ۲۸ دی زندگی ســالم درباره 
عجیب ترین مسابقات دنیا. به من و تو چه؟ چقدر این ها به 
درد زندگی می خورد؟ چه دردی دوا می کند. وای خدا، 

می خواهم سرم را به دیوار بکوبم.
* دربــاره حضور چهــار کشــتی گیر قهرمان جهــان در 
سیســتان بایــد بگم کــه کشــتی یکــی از با ریشــه ترین 
رشــته های ورزشــی کشــور مــا و دنیاســت که بایــد به 
ورزشــکارانش، لقــب پهلــوان داد. ورزشــکارهایی که 
منش شــان، فقط به فکــر پول بــودن و بردن یــک بازی 
کریم، 45 ساله نیست.  
* پدربزرگ عزیزم، تولدت مبارک و ممنون که حواست 
به همه نوه هایت هست و هر چند روز یک بار، به ما زنگ 
رها سهروردی، بشرویه می زنی.  

کودکان کتاب خوان، پولدارتر 
خواهند شد!

به تازگی محققــان ایتالیایی در تحقیقــات خود به این 
نتیجه رسیده اند کودکانی که بیشتر کتاب می خوانند 
در سال های آینده زندگی خود درآمد بیشتری کسب 
می کننــد. بــر اســاس یافته هــای محققــان دانشــگاه 
پاوودای ایتالیا به نظر می رســد این کــودکان در آینده 
قدرت اقتصادی بیشتری دارند و از ذهن خالقانه تری 
برخــوردار هســتند. بــه گــزارش خبرگــزاری کتــاب 
ایران)ایبنا( به نقل از تلگراف، محققان تخمین زدند که 
آموزش و تحصیالت تأثیر بسیاری بر رفتار و طرز برخورد 
کودکان در بزرگ سالی دارد. افراد برای انجام کار خود 
به درستی و یافتن فرصت   های بهتر شغلی نیاز به شانس 
ندارند. داشتن فرصت های مناسب شغلی مستلزم دارا 
بودن سواد انجام کار در یک رشته خاص و دانش کلی 
سخن گفتن، طرز برخورد و اخالق کاری فرد است. در 
این تحقیق تمایزی بین افرادی که در مناطق شــهری 
زیســته اند بــا ســاکنان مناطق روســتایی ایجاد شــده 
است و این سؤال مشــترک از آن ها انجام شد که تا10 
سالگی چه کتاب هایی را خوانده اند. در مقایسه، افراد 
کتاب خوان فرصت های شــغلی بهتری نسبت به بقیه 
خواهند داشت. شــاید دلیل اهمیت کتاب خوانی این 
است که سبب می شود کودکان ترغیب به خواندن بهتر 
درس های شان در مدرسه شــوند. از طرف دیگر وجود 
کتاب در یک خانه نشانه خوب بودن شرایط اجتماعی 
و اقتصادی خانه است. پیشتر مطالعاتی انجام شده بود 
که در مجله روان شناســی پدیاتریکس منتشــر شد که 
نشان داد، خواندن کتاب با صدای بلند مزیت  های 
بسیار زیادی هم برای کودکان و هم برای والدین 
آن ها دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که خواندن 
کتاب با صدای بلند منجر به تقویت حس مهربانی 
والدین، بهبود کیفیت روابط آن ها با کودکان شان 
و حتــی کاهــش اســترس و افســردگی در والدین 
می  شــود. همچنین منجــر به تقویــت مهارت  های 
شناختی ذهن کودکان از جمله توانایی تفکر، توانایی 
حل مسئله و توانایی تصمیم گیری می  شود و مشکالت 

رفتاری آن ها را کاهش می  دهد.

ما و شما

از دنیای روان شناسی 

راه ارتباطی با زندگی سام :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
دوشنبه 
    30 دی  1398   
شماره 1519 

پایــه اساســی در زندگــی  ســه 
مشــترک وجود دارد که هر یک از 
آن هــا، کارکردهــای خــاص خود 
را دارد و نبود هر کــدام از آن ها در 
زندگی مشــترک باعث آســیب بــه کلیــت و پایداری 
رابطه زن و شــوهری خواهد شــد. پایــه اول تمایل یا 
همان عشق است که باعث می شــود ما با استفاده از 
آن به همسرمان تمایل داشته باشیم و بخواهیم با وی 

ارتباط برقرار کنیم و احساس خوبی از 
بودن در کنارش داشته باشیم. پایه 

دوم صمیمیت اســت که باعث 
نزدیکی و احســاس دوســت 
داشــتن و دوســت داشــته 
شــدن می شــود و در نتیجه 
از بودن در کنار همســرمان 

خوشــحال خواهیم بود. پایه 
ســوم، تعهد اســت که وجود آن 

عامل ایجــاد اعتماد در زوج هاســت 
و باعث می شــود که رابطه چارچوب داشته 

باشد. البته نکته این است که مسئله شما پیدا کردن 
همسر متعهد نیست بلکه شــما دچار طرحواره شک 
و بدبینی هســتید و بــه عبارتی ترس داریــد که نکند 
همســر آینده ام به من خیانت کند و این ترس و افکار 
منفی باعث می شود که شما احساس راحتی نداشته 
باشید و از ازدواج بترسید. با این مقدمه، چند توصیه 

به شما دارم.

 مشکل تان راه حل ساده ای ندارد

نکته مهم این است که شک و بدبینی با آن شکلی که 
بیان کردید، با راهنمایی و راه حل های ساده قابل حل 
نیســت و نیاز به مشــاوره و درمــان دارد. این بدبینی 
و شــک ریشــه در افکار و باورهای منفی شــما دارد و 
هرچند خودتان می دانید و درباره این شک آگاهی و 

بینش دارید ولی خارج از کنترل تان است و نمی توانید 
جلوی شک و سوءظن خودتان را بگیرید. پس در اولین 
فرصت مراجعه به روان شناس را در برنامه خود داشته 
باشید. روان شــناس در یک فرایند و با بهره گیری از 

تکنیک ها و... به شما کمک خواهد کرد.

 با دوستان متاهل تان هم صحبت شوید
با این حال و در قدم اول، شما باید دست از منفی بافی 
بردارید. هم صحبتی با دوستان و آشنایان 
متاهل تــان کــه زندگــی مشــترک 
موفقــی دارنــد، کمــک زیــادی 
در ایــن حوزه به شــما می کند. 
نگاه کــردن با عینــک بدبینی 
به دیگــران، فقط شــک تان را 
بیشتر خواهد کرد. در ضمن، 
شما در ســنی هســتید که باید 
هرچه زودتر برای رفع این مشکل 
اقدام کنید تا فرصت یک ازدواج موفق 

را از دست ندهید.

 درمان مشکل تان را جدی بگیرید

دلیل اصــرارم برای رفع مشــکل تان قبــل از تاهل 
این اســت که شــک و بدبینی در زندگی مشــترک 
به آســیب هایی می انجامــد از جملــه این که باعث 
می شــود بخواهیــد بیش از حــد همســر آینده تان 
را کنتــرل کنید که به خــودی خــود می تواند حال 
طرف مقابل را بد کند. نکتــه دیگر این که، بدبینی 
منجــر بــه جزئی نگــری و در نتیجه کالفگــی خود 
و همســرتان می شــود. شــک داشــتن می توانــد 
زمینه ساز تهمت و توهین شما به طرف مقابل شود 
و رابطــه در ایــن حالت آســیب جــدی می بیند. در 
نتیجه این که  ازدواج با داشــتن این حجم از شک و 

سوءظن، محکوم به شکست است.

روز عوض کردن عکس پروفایل

امروز یک عکس جدیــد از خودتــون بگیرین یا 
ســرچ بزنین و یک تصویر جدید از موضوع مورد 

عالقه تون)طبیعــت، ورزش، 
عشــق و ... ( بــرای عکــس 
پروفایل تــون پیــدا کنین. 

گاهی یــک تغییر 
کوچــک، حس 
خوبــی بهتــون 

میده...

 

جدیدترین اطالعات سایت مرکز آمار کشور نشان می دهد که نرخ بیکاری در 
پاییز امسال به 10/6 رسیده که نسبت به پاییز سال گذشته، 1/2 درصد کاهش 
داشته است. همچنین از جمعیت حدود 2/9 میلیون نفری بیکار در ایران، حدود 
1/2 میلیون نفر دانش آموخته آموزش عالی هستند. )منبع: ایسنا( در این بین   
پیدا کردن یک »کار خوب«، قدم اول برای سر کار رفتن برای بسیاری از جوان هاست. در واقع 
اگر از بسیاری از جوانان بیکار به ویژه در شهرهای بزرگ سوال کنید که چرا سر کار نمی روند، با 
جوابی مانند: »کار خوب پیدا نمیشه«، »کاری که به درد من بخوره، نیست« و ... روبه رو خواهید 
شد. واقعیت این است که در بسیاری از موارد، وقتی با چنین گزاره هایی به عنوان دالیل بیکاری 
روبه رو می شویم، در واقع موضوع نه نبود کار که کمال طلبی منفی فرد جویای کار است. این افراد 
کمال گرا غالبا استانداردهای متعدد مرتبط با کار دارند و گزینه های زیادی را به عنوان کارهای 
سطح پایین در نظر می گیرند و در نتیجه به هیچ عنوان حاضر نیســتند که سراغ آن ها بروند. 
این اســتانداردها می تواند مرتبط با میزان دریافتی، نوع محیط کار، ساعت کاری، نوع ارتباط 
با مدیران، وضعیت رابطه با همکاران و ... باشد. اگر شما نیز به واسطه استانداردهای متعددی 
که در ذهن دارید تا به امروز نتوانسته اید سر کار بروید یا بعد از شروع به کار، خیلی زود دلزده و 

ناراحت از کار بیرون آمده اید، بهتر است با ما همراه باشید.

نرگس عزیزی|کارشناس ارشد مشاوره

دختر مورد عالقه ام با 3 پسر دیگر ارتباط داشت!

عوامل بیکاری که در 
مغزاتن النه کرده!

درحالی که نرخ بیکاری در پاییز امسال 1/2 درصد کاهش یافته اما هنوز حدود 3 میلیون 

بیکار در کشور داریم و یک سری عوامل روان شناسی

 در این زمینه دخیل است

محوری

دکتر هادی غالم محمدی |  مشاور خانواده

مشاوره 
ازدواج 

می خواستم ببینم چه کار کنم که از بدبینی و بدگمانی رها شوم؟ پسری هستم 2۳ ساله و 
مجرد که تمام شرایط ازدواج را دارم ولی به خاطر بدبینی نمی توانم فعال پا پیش بگذارم. 
می ترسم همسرم به من خیانت کند؟ فرزند طالق هستم و سال 96 هم با دختری آشنا شدم 
که تصمیم به ازدواج گرفتیم. در مراحل خواستگاری بودم که فهمیدم با سه پسر به غیر از من نیز ارتباط 

داشته است.

 پیشنهادهایی ساده  و کاربردی برای شاد نگه داشتن

  محیط خانه که خانم ها معموال از آن ها 

کمک نمی گیرند

بانوان حال و هوای خانه را عوض کن

  برای جویندگان کار کمال گرا     استانداردهای شخصی تان را هرس کنید  

گفتن این که در شرایطی قرار داریم که اقتصادمان رکودی چند ساله 
دارد و البته تعداد متقاضیان کار در برخی حوزه ها بیش از موقعیت های 
شغلی است، توصیف امیدوارکننده ای نیست اما متاسفانه واقعیتی 
است که وجود دارد و ما ناچاریم تا حداقل در کوتاه مدت آن را بپذیریم و 
برنامه ریزی های شخصی مان را متناسب با آن پیش ببریم. بر این مبنا 

اگر به دنبال کار هستید بهتر است به دو نکته توجه کنید.
اســتانداردهای ذهنی خــود درباره شــغل مطلوب تان را 

فهرست کنید؛ میزان درآمد، وضعیت قرارداد، ساعت کار، 1
نوع همکاران، وضعیت مدیریت، موقعیت مکانی و ... . بعد 
از تهیه این فهرســت، مواردی را که ضروری هستند از مواردی که 

مطلوب هســتند جدا کنید. به عنوان مثال ممکن است برای شما 
نزدیک بودن محل کار، مطلوب باشد اما ضروری نیست اما در مقابل 
ساعت کاری مشخص برای شــما یک ضرورت باشــد و در صورت 
سیال بودن آن، امکان همکاری برایتان به هیچ عنوان میسر نباشد.
 اگر تازه کار هستید و در مرحله قبل تعداد استانداردهای 

ذهنی تان بیش از پنج، شش مورد است، ادامه مطلب را با 2
دقت بیشتری بخوانید چرا که به نظر می رسد شما از جمله 
افراد کمال گرایی هستید که با داشتن استانداردهای متعدد مانع 
حرکت خود می شــوند و حتی به فرض این که ســر کار هــم بروید، 

احتمال استعفای شما باالست.

   برای ناراضی ها از موقعیت شغلی شان    عادت مقایسه را به بند بکشید  

یکی از مهم ترین مصائــب افراد کمال گــرا، توانایی عجیــب آن ها در 
مقایســه خود با دیگران اســت! آن هــا دایم در دوســتان، آشــنایان و 
همکالسی ها می گردند و افرادی را پیدا می کنند که در موقعیت بهتری 
قرار دارند و در مرحله بعد، خود را به واسطه این افراد سرزنش می کنند. 

اگر جزو این گروه از افراد هستید به چند نکته توجه کنید.
 اگر می خواهید خودتان را با دیگران مقایسه کنید، این کار را 

در بازه هــای طوالنی تر انجام دهید  مثال  پنج ســاله، چراکه 1
تجربه نشان داده در بسیاری از موارد در بازه های طوالنی تر 

افراد رشد متناسب تری با تالش های خود می توانند کسب کنند.

ابتدا درباره مســیری که این افراد موفق رفته اند، اطالعات 

بیشتری کسب کنید و بعد خودتان را شکست خورده فرض 2
کنید. در بسیاری از موارد، این افراد خود با گذر از مسیری پر 

پیچ و خم به این نقطه رسیده اند.
تک بعدی دست به مقایسه نزنید. توجه کنید که هر موفقیتی 

بهایی دارد. گاهی ما فراموش می کنیم فردی که در کنار ما به 3
موفقیــت شــغلی قابــل توجهــی رســیده، در زندگــی 
خانوادگی اش چه بهایی داده یا حتی سالمتی اش با چه مخاطراتی 

روبه رو شده است.

     اگر مدام به استعفا فکر می کنید         راهبردهایی برای بقا در شرایط دشوار  

کارتان را دوست ندارید، پیش از این که به فکر استعفا بیفتید، بهتر 
است چند روش دیگر را امتحان کنید. شاید این روش ها بتواند به 
شما کمک کند هم با این شرایط بهتر کنار بیایید و هم از این موقعیت 
نتایج خوبی استخراج کنید. این تالش برای ماندن در یک موقعیت 
شغلی نه چندان مطلوب، از آن نظر است که به شرط مدیریت فشار، 

ما می توانیم در شرایط دشوار، رشد قابل توجهی کنیم.
خودگویی منفی را متوقف کنیــد و به دیگــران نیز اجازه 

ندهید درباره کارهایتان زیاد صحبت کنند و نظر بدهند. 1
اگر هم ناچار از شنیدن دیدگاه های انتقادی هستید، از بگو 
مگو خودداری کنید، چرا که خود این بگومگوها و تالش ها برای قانع 

کردن اطرافیان، خود منبع مهمی برای استرس و فشار است.

 اگر از قضاوت دیگران وحشت دارید، حداقل در کوتاه مدت 

می توانید وضعیت کاری خودتان را بــرای دیگران بازگو 2
نکنیــد. البته بــرای طوالنی مــدت این وضعیــت توصیه 
نمی شــود چرا که مخفی کاری در طوالنی مدت اضطراب و فشار 

روانی را افزایش می دهد.
 یکی از توصیه های همیشگی در قبال مشکالت غیرقابل 

حل، مدیریت عوارض مشــکالت اســت. به عنــوان مثال 3
مدیرتان شخصیتی عیب جو است، از شوخ طبعی برای کم 
کردن عوارض بددهنی او استفاده کنید یا دست به قلم ببرید و در 
این مورد بنویسید. این نوشتن، مشــکل بددهنی مدیرتان را حل 

نمی کند اما به آرامش بیشتر شما کمک خواهد کرد.

      اگر از سر ناچاری سرکار می روید        به فکر نجات خود باشید  

اگر کســی گفت: »گرســنگی نکشــیده ای وگرنه مانــدن در کاری 
که مطلوب نیســت، هیچ عارضه ای ندارد!«، حرفــش را باور نکنید 
چراکه بر خالف این ادعا، ماندن در کاری که  به رغم تمام اقدامات، با 
ناراحتی سر آن حاضر می شویم، در طوالنی مدت عوارضی جدی بر 

سالمت روان ما خواهد داشت اما در این وضعیت چه می توان کرد؟
 وقتی ناچارید سر کاری بروید که مطلوب نیست و  به نوعی  از 

انجــام آن احســاس بی ارزشــی می کنیــد، ســعی کنیــد 1
بخش های دیگر زندگی تان را غنی تر کنید. با دوستان تان 

برنامه بگذارید، مهارت جدید یاد بگیرید و اطالعات خودتان را در یک 
حوزه جدید افزایش دهید. این فعالیت ها به خود شــما پیام بســیار 

مهمی می دهد؛ این که ارزشمند و دوست داشتنی هستید!
 خواندن کتاب از جمله فعالیت هایی است که به شدت در 

ایــن شــرایط توصیه می شــود، چــرا که بــه دانش شــما 2
می افزاید، خیال پردازی شــما را تحریک می کند و البته 
طبق یافته های محققان دانشگاه تورنتو به افزایش هوش هیجانی 

شما منجر شود. 

قرار و مدار
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 لطفا لبخند بزنید

اخم های بابا توی هم بــود و نمی خندیــد. نمی دانم چــرا ناراحت بود و 
خنده اش کجــا رفته بــود؟ اول من هم از ایــن که بابا غصه دار اســت 
ناراحت شدم، اما بعد فکر خوبی به ذهنم رســید. رفتم کنار بابا و شروع 
کردم بــه قلقلــک دادن بابا. بابا گفــت: »چه کار می کنی؟« چشــمک 
زدم و گفتم: »خنده  شما توی دلتان قایم 
شده. می خوام بیارمش بیرون«. 
نمی دانم بابا از حرفم خنده اش 
گرفت یــا از قلقلــک؟ من هم 
خندیــدم و گفتــم: »حاال خوب 

شد«.

شهرقصه 

شب تاب تنها

میای بازی 

برج مدادرنگی 

قصه های شما
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شب تاب ها پشت پنجره جمع شده بودند. شب تاب کوچولو داخل خانه را نشان 
داد. تاریک بود و یک نور کوچک گوشه  هال دیده می شد. 

شــب تاب کوچولو گفت: »اون شب تاب تو خونه تنهاســت، باید بیاریدش 
بیرون!« 

اما پنجره بسته بود. شب تاب ها با هم پنجره را هل دادندولی باز نشد. 
بابا شب تاب گفت: »بریم دورتادور خونه رو بگردیم، هرکی راهی برای داخل 

شدن به خونه پیدا کرد به بقیه خبر بده!«
همه قبول کردند. رفتند و دورتادور خانه را چرخیدند. 10 دقیقه گذشــت. 

همه برگشتند. 
هیچ کدام راهی به داخل خانه پیدا نکرده بودند. 

شــب تاب کوچولو گفت: »بیچاره، فقط یه گوشــه نشســته، داره غصه 
می خوره! یه کاری بکنید!«

 بابا شــب تاب گفت: »بیاین براش نمایش اجرا کنیم که خوشــحال بشه و 
حوصله اش سر نره!« بعد همه دست به دست هم دادند و باال و پایین پریدند. 

سرگرمی

بگرد و پیدا کن
دوســتان خوبم به این تصاویر دقت کنید. در هر مجموعه یکی از 
تصاویر با دو تای دیگر متفاوت است. آن را پیدا کنید و دورش خط 

بکشید. 

چند روز قبل  در کالس، جشن 
قرآن داشــتیم. این جشــن به 

خاطر این بود که 33 روز خواندن 
قرآن را تمرین  کردیم و روخوانی قرآن را 

یاد گرفتیم. ما در جشن، قاری قرآن داشتیم. یکی از آن ها من بودم 
و یکی دیگر هم دوستم، رضا بود. از ما پذیرایی شد و معلممان به ما 
هدیه هم داد. خیلی خوش گذشت. با خوردن زنگ تفریح، جشن 

تمام شد.

خبرنگار افتخاری

جشن قرآن

چرخیدند و چرخیدند. 
صاحبخانه که بیدار شده بود از توی هال شب تاب ها را پشت شیشه 

دید، جلو رفت. پنجره را باز کرد تا بازی شب تاب  ها را تماشا کند. 
شب تاب ها به سرعت وارد خانه شدند و به طرف شب تاب رفتند 

که روی میز نشسته بود. 
صاحبخانه هم که آن ها را دید، الی پنجره را باز گذاشت تا آن ها 
بتوانند، بیرون بروند. به اتاقش رفت و خوابید. کمی گذشت. 
همه  شب تاب ها از الی پنجره بیرون رفتندو با ناراحتی پشت 
پنجره نشستند. بابا شــب تاب گفت: »این همه تالش کردیم 
بی فایده بود!« مامان شــب  تاب گفت: »چراغ پیغام گیر تلفن 

بود، نه کرم شب  تاب!«
مادربزرگ گفت: »خداروشــکر کنید که شب تاب نبود وگرنه حتما از 

تنهایی مریض می شد.«
نویسنده :فاطمه رضایی برفوئیه

محبوبه صمصام شریعت

مورچه خانوم! تو باغچه مون
کاشکی همیشه بمونی

برای بچه هات و من
می شه یه قصه بخونی؟

فندق و گردو بشکنم
ریزریزشون کنم برات؟

بریزم این جا رو زمین
تا بخوری با بچه  هات؟

شعر 

 مورچه  قصه گو

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا 10 ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

به باغچه  خونه  ما
خوش اومدی مورچه خانوم!

بگو غذا چی دوست داری
گردو یا فندق یا بادوم؟

چطور بازی کنیم؟ 
با استفاده از مداد رنگی های خود و دوستان تان می توانید ابتدا 
یک طرح دلخواه مثل مربع یا مثلث یا چند ضلعی با مداد رنگی 
درســت کنید. بعد از چیدن اولین ردیف، ردیف های بعدی را 
با همان طرح ادامه دهید. هر چه تعداد مداد رنگی ها بیشــتر 
باشد ، برج بلندتری درســت خواهد شد .این بازی را می توان 
به صورت گروهی هم انجام داد و گروهی که موفق شــود برج 
بلند تری بسازد، برنده  بازی اســت. این بازی تمرکز و قدرت 
دستان شــما را باال می برد. امیدوارم از انجام این بازی لذت 
ببرید.               زهرا زحمتکش

محسن و پدرش به شهر رفتند تا محصوالت باغشان را بفروشند. وقتی 
محصوالتشان را فروختند و داشتند به روستا برمی گشتند، از االغ پیاده 
شدند تا کمی چرت بزنند. وقتی از خواب بیدار شدند، دیدند غروب شده 
است. محسن و پدرش خیلی ترسیدند چون صدای زوزه  گرگ ها شنیده 

می شد.
یک دفعه االغ دیگر حرکت  نکرد، انگار چیزی او را گرفته بود. محسن و 
پدرش آن قدر ترسیده بودند که تا روستا را با پای پیاده دویدند. فردای 
آن روز رفتند تا االغ را پیدا کنند. دیدند کــه االغ به درختی گیر کرده و 
همان جا خوابیده است. به همدیگر خندیدند. رفتند و االغ را آزاد کردند 

و به روستا برگشتند.

گزارش ارسالی از دوست خوب »فرفره«

امیرعباس احمدی-  کالس سوم مدرسه »مهد والیت«

چی الزم داریم؟ 

مدادرنگی به تعداد زیاد

داستان ارسالی از دوست خوب »فرفره«

امیرحسام مهاجر-  9 ساله

تصویر سازی ها : سعید مرادی
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�نفدراسيون فوتبال آسيا محروميت ا�ران از ميزبان� ليگ قهرمانان را تا�يد �رد

گزارش� از نشست خبر' مسابقات بين الملل� ورزش ها' زورخانه ا' و �شت� پهلوان�

پاسخ� بر اعا' پوچ و ب� اساس رسانه ها' بيگانه

مرگ فوتبال آسيا بدون هواداران ایرانی!

تواضع پهلوانان ٢٠ کشور در سرزمين پهلوانان

اگر ایران امن نيست چرا پرواز هاى خارجی برقرار است؟!

٢ چهره متفاوت مرتضی تبریزى در استقالل!

�نفدراســيون فوتبال آسيا رسما 
تصميم خود را برا� جلوگير� از 
برگزار� مســابقات بين المللــ! در ا�ران تا�يد 
�رد. بر ا�ن اســاس �نفدراسيون فوتبال آسيا، 
پس از بررســ! بيشــتر ا�ــن موضــوع در �ميته 
مســابقات و �ميته اجرا�! خود، عصر د�روز به 
طور رســم! اعالم �رد نما�ندگان ا�ران �عن! 
پرسپوليس، سپاهان، اســتقالل و شهرخودرو 
حق ميزبان! در �شــور خــود را ندارند و با�د از 
ب! طــرف  �شــور�  در  آســيا  تيم هــا�  د�گــر 
ميزبانــ! �نند. دليل ا�ن موضــوع امتناع همه 
داوران از داور� و قضــاوت در مســابقات ليگ 
قهرمانــان ٢٠٢٠ در خاG ا�ران اســت. با ا�ن 
شــرا�ط رســما نما�ندگان ا�ران از ميزبان! در 
ليــگ قهرمانان آســيا محــروم شــده اند. جمعه 
گذشــته �نفدراسيون فوتبال آســيا در نامه ا� 
خطاب به فدراســيون فوتبال ا�ران از برگزار� 
باز� ها� نما�ندگان �شورمان در �شور سوم 
اعتــراض  موضــوع  ا�ــن  �ــه  بــود  داده  خبــر 
فدراســيون فوتبال و ٤ نما�نده �شورمان را به 
همــراه داشــت و هميــن موضــوع باعث شــد تا 
د�روز جلســه ا� در وزارت ورزش برگزار شود و 

اعالم شد �ه تا امروز به ا� اف س! برا� تجد�د 
نظــر در تصميمــش وقــت داده م! شــود و در 
صورتــ! �ه ا�ن تصميــم تغيير نWنــد، تيم ها� 
ا�رانــ! �ناره گيــر� خواهند �رد. بعــد از ا�ن 
تصميــم و همچنيــن مذا�ــرات و را�زن! هــا� 
باالتر�ــن مقــام ورزشــ! �شــور باعــث شــد تا 
�نفدراســيون فوتبال آســيا جلســه و�ــژه ا� را 
تشــWيل دهد اما درنها�ت خروج! ا�ن جلســه 
همــان چيز� بود �ــه پيش بين! م! شــد؛ �[ 
تصميــم عجيــب د�گر از ســو�  ا� اف ســ! �ه 
�امال به نفع �شــورها� حاشيه خليج فارس و 
بــه ضرر فوتبــال ا�ــران تمــام م! شــود. بعد از 
تصميــم ناعادالنــه ا� اف ســ!، �Wــ! از اولين 
بــا  ورزش  وز�ــر  تلفنــ!  تمــاس  اقدامــات، 
شيخ ســلمان بــود. وز�ــر ورزش بــه نامه نگار� 
�نفدراســيون  بــا  ا�ــران  فوتبــال  فدراســيون 
فوتبال آســيا ا�تفا نWرد و خــودش برا� حل و 
فصــل ماجرا دســت بــه �ار شــد و در تماســ! 
تلفنــ! صــدا� اعتــراض ملــت ا�ــران بــه ا�ن 
تصميم را به گوش شيخ سلمان رساند اما گو�ا 
ا�ن اقدام هم فا�ده ا� نداشــت. گفته م! شــد 
در شــرا�ط! �ه مســعود ســلطان! فر به عنوان 

باالتر�ــن مســئول ورزشــ! در ا�ــران به شــيخ 
تيم هــا�  امنيــت  �ــه  داد  تضميــن  ســلمان 
شــر�ت �ننده در ليــگ قهرمانان آســيا بعد از 
ورود به خاG ا�ران شــخصا بــر عهده او خواهد 
بود، از رئيس ا� اف ســ! هم قول گرفت �ه در 
ا�ن زمينه مســاعدت به خرج دهد. اما داستان 
بــه همين جا ختم نشــد و با جهان! شــدن خبر 
سلب ميزبان! ا�ران پا� فيفا و ا�نفانتينو هم به 
ا�ن موضوع باز شــد. بر اســاس خبر �[ رسانه 
عربســتان!، جيانــ! ا�نفانتينــو طــ! تماســ! 
تلفن! با شــيخ سلمان درخواســت گزارش! از 
اتفاقــات اخير �رد و ســپس برا� حــل و فصل 
ا�ن مشWل با و� به گفت وگو پرداخت اما حت! 
و  بــود  ب! تاثيــر  هــم  فيفــا  رئيــس  پادرميانــ! 
�نفدراسيون فوتبال آســيا درنها�ت تصميم! 
را اتخاذ �ــرد �ه هواداران فوتبــال ا�ران از آن 
م! ترســيدند. در ا�ن شــرا�ط مســلما وا�نش 
رســم! فوتبــال ا�ران با�ــد در راســتا� منافع 
مل! باشــد حت! اگر به عدم حضور نما�ندگان 
ا�ران در ليگ قهرمانان آسيا منجر شود؛ ليگ! 
�ه مســلما بــدون هــواداران ميليونــ! فوتبال 

ا�ران اعتبار خودش را از دست خواهد داد.

�متر �ســ! فWر م! �رد در خراســان شــمال! 
ميزبــان رو�ــداد� جهان! باشــيم و حــاال بعد از 
تجربه موفق اولين ميزبان! در رقابت ها� �شت! 
آزاد و فرنگ!، جام باشــگاه ها� جهان در اواخر 
مــاه گذشــته، ا�ن بار خراســان شــمال! ميزبان 
ســومين دوره مســابقات جهانــ! ورزش هــا� 
اوليــن دوره  و  زورخانــه ا� و �شــت! پهلوانــ! 
مسابقات بين الملل! تيم! زورخانه ا� و �شت! 
پهلوان! جام صلح و دوســت! در استان و البته با 
حضور ٢٠ تيم خارج! از ٣ قاره جهان و �[ تيم 

از �شورمان است. به گفته رئيس ستاد برگزار� 
ا�ــن دوره از رقابت هــا �ــه در جمــع خبرنگاران 
حاضر شــده بود، تيم ها� شــر�ت �ننده از ٢٨ 
د� وارد اســتان شــده اند و مسابقات تا ٢ بهمن 
ادامه دارد و تيم ها�! از جمله لهســتان، تر�يه، 
مجارســتان، �ره جنوب!، او�را�ــن، آذربا�جان، 
قزاقســتان،  تر�منســتان،  اندونــز�،  هنــد، 
ازبWستان، عراق، افغانستان، اوگاندا، ز�مباوه و 
�امــرون در ا�ن رقابت ها حضــور دارند. به گفته 
د�تــر بيــگ زاده، افتتاحيــه ا�ــن رقابت ها عصر 
امــروز برگزار م! شــود. و� بها� بليــت در نظر 

گرفته شده برا� تماشا� ا�ن مسابقات را ٥ هزار 
تومان و محل فروش آن را سالن شهيد عليدخت 
اعــالم �ــرد و از اختصــاص ســهميه ها�! برا� 
دانش آموزان، نهادها� حما�ت! و روستاها خبر 
داد. آنطور �ه و� اشــاره �ــرد برنامه ر�ز� ها�! 
هــم بــرا� حضــور مســئوالن �شــور� و حتــ! 
سفيران برخ! �شورها در استان صورت گرفته 
و قرار اســت در حاشــيه ا�ــن مســابقات، برنامه 
ســرما�ه گذار�  ظرفيت هــا�  معرفــ!  جنبــ! 
اســتان و همچنين جلســه اقتصاد� و شــورا� 

ادار� در راستا� توسعه استان برگزار شود.

ميزبانــ!  ســلب  بحــث 
ليــگ  در  ا�ــران  نما�نــدگان 
قهرمانــان آســيا در حالــ! مطرح شــده �ه 
خيلــ! از رســانه ها� خارج! و به خصوص 
رســانه ها� �شورها� حاشيه خليج فارس 
دليل اصل! تصميم جنجال! �نفدراسيون 
بــه  ا�ــران  فوتبــال آســيا را فضــا� ناامــن 
خصــوص بــرا� ســفرها� هوا�ــ! عنــوان 
�رده انــد؛ ادعا�ــ! پــوچ و ب! اســاس �ه از 
ســو� رســانه ها� بيگانــه مطرح شــده و با 
واقعيــت فاصلــه ز�ــاد� دارد. ا�ــن ادعا در 
حال! مطرح شــده �ه در حــال حاضر همه 
امــام  بين المللــ!  فــرودگاه  در  چيــز 
خمينــ!(ره) بــه حالــت عــاد� برگشــته و 

ا�رال�ن هــا� خارج! پروازهــا� خود را به 
ا�ران از ســر گرفته اند. د�ــروز ده ها پرواز از 
ا�رال�ن ها� قطر، تر�يه، ارمنستان، عراق، 
ســور�ه، چين، عمان، روســيه و امــارات در 
فــرودگاه بين المللــ! امام خمينــ!(ره) به 
زمين نشســتند و طبــق برنامه تهــران را به 
مقصد بعد� خود ترG �ردند. حال سوال 
ا�نجاســت �ه چرا در حال! �ه �شورها�! 
نظير امارات و عمان از ناامن! حر�م هوا�! 
ا�ران سخن گفته اند و از تصميم  ا� اف س! 
حما�ــت �رده اند پرواز ها� خود را به ا�ران 
لغو �ا تعليق نWرده اند؟! ســوال! �ه مسلما 
نم! تــوان پاســخ! منطقــ! بــرا� آن پيدا 

�رد!

 مرتض! تبر�ــز� در باز� ها� 
دوستانه استقالل همواره جزو 
بهتر�ن هــا� تيمــش بــوده. او �ــا گل زده �ا 
پاس گل داده؛ اتفاق! �ه هم در دوران شفر 
رخ داد، هم دوران اســتراماچون! و حاال هم 
در دوران سرمربيگر� مجيد�! اما داستان 
تبر�ز� در باز� ها� رســم! �امال متفاوت 
باز� هــا�  در  اســتقالل  ســتاره  و  اســت 
رســم!  باز� هــا�  در  معمــوال  دوســتانه، 
ضعيx تر�ــن باز�Wن تيمش لقــب م! گيرد. 
مرتضــ! تبر�ز� آنقــدر ضعيx شــده �ه در 
١٠ باز� پا�ان! اســتقالل فقــط ٦٠ دقيقه 
فرصت حضور در زمين را پيدا �رده است. او 
�ه در ليگ هفدهم با لباس ذوب آهن با ١٣ 
گل دوميــن گلــزن برتر فصــل بود، حــاال به 
جا�! رســيده �ــه حتــ! حضــور در تر�يب 
اصل! اســتقالل را هم نم!  بيند. تبر�ز� �ه 
با ســر و صدا� ز�اد و به عنوان شاه ماه! به 
استقالل پيوست، رفته رفته سWوها را نااميد 
�رد. ا�ن افول محسوس؛ آرامش و تمر�ز او 
را به هم زده و د�گــر ذره ا� از حس و حال و 
مشــاهده  او  در  هفدهــم  ليــگ  هيجــان 
نم!  شود. حاال او حت! با چارچوب دروازه ها 
هم بيگانه است. در ٦٠ دقيقه حضورش در 

١٠ باز� پا�ان! اســتقالل، او ٦ شــوت زده 
�ه هيچ �دام در چارچــوب نبوده. او با توپ 
هم د�گر به �ل! بيگانه است و ا�ن را آمار هم 
تا�يد م! �ند. جالب است بدانيد �ه تبر�ز� 
تا�نون در ليگ نوزدهم فقط ٣٣ بار توپ را 
لمــس �ــرده؛ چيز� شــبيه به فاجعــه برا� 
مهاجم! �ه ســودا� پوشــيدن پيراهن تيم 
ملــ! را هم زمان! داشــت. حاال د�گر شــا�د 
فقط �[ شــوG بتواند او را به دنيا� تازه ا� 
وارد �نــد و ا�ــن �ابــوس را بــه فراموشــ! 
بســپارد. حاال تبر�ز� اميدوار اســت حضور 
فرهاد مجيــد� همه چيز را تغيير دهد و بعد 
از مدت ها بتواند در ليگ برتر بدرخشد و نام 

خود را مجددا بر سر زبان ها بيندازد.

ایستادگی تمام قد، بهترین تصميم است
هر زمان در سياســت خارج! از مواضع خود �وتاه 
نيامد�م و محWم ا�ستاد�م، نتيجه بهتر� گرفتيم. 
ا�ــن در حال! اســت �ــه هيچ وقت نتوانســته ا�م از 
ابزارهــا� خود در د�پلماســ! بين الملــل فوتبال 
استفاده �نيم و از همه بدتر ا�ن �ه اعضا� ما زمان! 
متوجه تصميمات سياس! و غيرورزش! م! شدند 
�ه �ار از �ار گذشته بود و با�د به ا�ن تصميمات تن 
م! داد�م؛ ميزبان! نWردن از تيم ها� عربســتان! 
از ا�ن دســت تصميمات! است �ه به آن تن داد�م و 
تبعات آن به ا�نجا رسيده است. باز� ندادن اعضا� 
ما در تصميمات مهم قاره آسيا نشان از د�پلماس! 
ضعيف! دارد �ه م! با�ست! به آن توجه بيشتر �رد. 
با تصميم اخير �ميته مســابقات  ا� اف ســ! �ه به 
طور قطع �[ تصميم سياس! و عليه فوتبال ا�ران 
است ناخواسته مسير� را روبه رو� ما قرار داده �ه 
م! تــوان با اتخاذ �[ تصميــم عزت مندانه، قدرت 
و ا�ســتادگ! مان را به بهتر�ن شــWل نشان دهيم. 
به هر شــWل با توجه بــه سياســت ها� انقباض! و 
مافياگونه �نفدراســيون فوتبال آســيا عليه منافع 
فوتبال ا�ران، شــرا�ط حســاس و پيچيــده ا� رقم 
خــورده و با�د منتظر ماند و د�ــد �ه تبعات چالش 
به وجود آمده در ســطح اول قــاره �هن چه خواهد 
بود. اما آنچه برا� ما مهم جلوه م! �ند ا�ن اســت 
�ه مقابل چنين تصميمات سياســ! و غيرورزش! 
ا�ســتادگ! و مقاومــت �نيــم. ا�ســتادگ! مقابل 
تصميــم ا� اف ســ! شــا�د ضررها�ــ! بــه صورت 
�وتاه مــدت بــرا� باشــگاه ها، هــواداران و فوتبال 
ا�ران داشته باشد و باز� ها� تيم مل! فوتبال و نيز 
مســابقات رشــته ها� د�گر را تحت تاثير قرار دهد 
امــا در بلندمدت به نفع مــا خواهد بود. محروميت 
احتمالــ! از شــر�ت نWــردن در ليگ آســيا اولين 
فرصت! �ه به مــا م! دهد جلوگير� از هز�نه ها� 
گزاف در ا�ن مســير اســت. ا�ن پــول هنگفت! �ه 
سال هاســت در فوتبال خرج م! شود تا ما بتوانيم 
در بحــث باشــگاه! و در عرصــه آســيا�! صاحب 
موفقيــت شــو�م، به فوتبــال پا�ه اختصــاص دهيم 
و در ا�ــن مــدت �ــه از حضــور در رقابت ها� ليگ 
قهرمانان آســيا محروم هســتيم، توجه بيشتر� به 
تربيت و شناخت استعدادها داشته باشيم. اگر قرار 
باشــد در ليگ قهرمانان حاضر نشو�م د�گر نياز� 
به جــذب باز�Wنان خارج! گران قيمــت و مربيان 
خارج! شناخته شــده ندار�م و م! توانيم با همين 
مربيان �ــه علم فوتبال! شــان �امال به روز اســت، 
�ارمان را ادامه دهيم و از باز�Wنان داخل! �ه بعضا 
شــرا�ط بهتر� هم از مشــابه خارج! شــان دارند، 
استفاده �نيم تا پس از پا�ان محروميت ها� درنظر 
گرفته شده با فوتبال! پو�اتر و قدرتمندتر به عرصه 

رقابت ها� آسيا�! پا بگذار�م.

یک جاى کار بشار رسن 
می لنگد! 

کار دشوار مجيدى براى 
جبران وقفه ۴٣روزه

استقالل-فوالد ا�ن هفته برگزار نم� شود پيشنهادها' رنگارنگ به باز�;ن عراق�؛ شا�عه �ا واقعيت؟

مـرگ فوتبـــال آسيـا 
بدون هواداران ایرانی!

یادداشت

�نفدراسيون فوتبــال آسيـــا محروميـــت ا�رانمحروميـــت ا�ران 
از ميزبان� ليگ قهرمانان را تا�ــيــد �ـــرد

نشر�ه معتبر فوربس در گزارش! با اشاره به تصميم باشگاه ها� ا�ران! 
مبن! بر انصراف از حضور در رقابت ها� ليگ قهرمانان آســيا نوشت: 
«غيبت باشــگاه ها� ا�ران! در ا�ن تورنمنت درست مثل ا�ن است �ه 
باشــگاه ها� ا�تاليا�! ليگ قهرمانان اروپا را تحر�م �نند.» به گزارش 
ا�رنا، تعداد �شــورها� آســيا�! �ه م! توانند از حيث تعداد هوادار با 

ا�ران رقابت �نند، انگشت شمار است. ليگ قهرمانان آسيا با توجه به 
ميزان پا�ين هوادار و رسوا�! ها� هميشگ! و سا�ر اتفاقات شرم آور، 
در تقال برا� پيشــرفت اســت و از ا�ن رو تحر�م شــدن ا�ن رقابت ها از 
سو� �W! از مهمتر�ن اعضا� ا�ن �نفدراسيون شا�د آخر�ن رسوا�! 

باشد �ه ا� اف س! به آن نيازمند است.

غیبت ایران در آسیا مثل تحریم لیگ قهرمانان اروپا توسط ایتالیاست

سعید محمدى

اگر ایران امن نیست چرا 
پرواز هاى خارجى برقرار است؟!

ایستـادگى تمـام قـد،
 بهتـریـن تصمیـم اسـت

غیبت ایران در آسیا مثل تحریم 
لیگ قهرمانان اروپا توسط ایتالیاست
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 ليگ برتر انگليس
واتفورد صفر - تاتنهام صفر

آرسنال �� - شفيلد�ونا�تد ��
برا�تون �� – استون و�ال ��

منچسترسيت$ ٢ - #ر�ستال پاالس ٢
نورو�چ �� - بورنموث صفر

ساوتهمپتون ٢ – ولو رهمپتون ٣
وستهام �� - اورتون ��

نيو#اسل �� - چلس$ صفر
 بوندس ليگا

آگزبورگ ٣ - دورتموند ٥
#لن ٣ - ولفسبورگ ��

 الليگا
لوانته صفر - د�پورتيوو آالوس ��

رئال مادر�د ٢ - سو�ا ��
اوساسونا صفر - رئال وا�ادوليد صفر

ا�بار ٢ - اتلتي9ومادر�د صفر

 سر� آ
آتاالنتا – اسپال، ٢٣:١٥

سيمئونه: مسئوليت این شکست با 
من است

اتلتي9ومادر�د در هفته بيستم الليگا با ٢ گل 
از ا�بــار ش9ســت خورد تا فاصلــه اش با صدر 
جدول باز هم بيشــتر شــود. د�ه گو سيمئونه 
پــس از ا�ن د�دار گفــت: «بازJ را بد شــروع 
#رد�م و در نيمه نخســت افتضــاح بود�م. در 
 Oخطرنا Jنيمه دوم بهتر بود�م و موقعيت ها
بيشــترJ داشتيم اما زمان را از دست داد�م. 
الليــگا متفــاوت با ســوپرجام اســت و اگر بد 
شروع #نيد حر�فان از شما پيش$ م$ گيرند. 
باز�9نان ا�بار از ناهماهنگ$ هاJ ما در نيمه 
نخســت بهره بردنــد و ما نتوانســتيم بازJ را 
#نتــرل #نيــم. تيم حر�ــW مال9يت تــوپ را 
در اختيار نداشــت ول$ ما هم بازJ ن9رد�م. 
با�د بگو�م من مسئول ا�ن ش9ست هستم.» 
ســيمئونه در مــورد افزا�ــش فاصله بــا صدر 
جدول اظهار #رد: «با�د صبور بود و دانســت 
#ه هدف تيم چيست. ما نگران خود هستيم 

و نگران باال �ا پا�ين جدول نيستيم.»

اسکوربورد

برنامه

خبر

#الرنس سيدورف به عنوان 
�9ــ$ از باز�9نــان تاثيرگذار 
تار�ــخ فوتبــال هلنــد در ســال ٢٠١٤ به 
عرصــه مربيگــرJ وارد شــد و هدا�ت تيم 
 Jميالن را برعهده گرفت. هافب� تنومند
#ه فرم عضــالت پا�ش براJ دوســتداران 
فراموش نشــدن$  و�ژگــ$  �ــ�  فوتبــال 
اســت. ســيدورف در گفت وگــو با ســا�ت 
 Jمربيگــر دوران  آغــاز   ،coachesvoice
خود با روســونرJ را تشــر�ح #رد: «شروع 
از باالتر�ــن ســطح براJ مــن طبيع$ بود. 
ســطح برتر فوتبال محيط$ اســت #ه من 
آن را #امــال م$ شناســم. نــه رده جوانان، 
چنيــن  انتخــاب  ســطح.  باالتر�ــن  بل9ــه 
باشــگاه مهم$ (آث ميــالن) بــراJ اولين 
تجربــه بــه عنــوان مربــ$ م$ تواند بســيار 
طبيع$ باشــد. اگر صالحيــت و اعتماد به 
نفس دار�د، پس براJ قبول آن احســاس 
آمادگ$ م$ #نيد. وقت$ در ســال ٢٠١٤ 
با رئيس باشــگاه تماس گرفتم، احســاس 
#ــردم همه ا�ن موارد را دارم. ا�ن نقشــ$ 
بــود #ه من از ٢ ســال قبل وقت$ به عنوان 
باز�9ــن ميــالن را ترO #ــردم، بــراJ آن 
آماده شده بودم. من براJ بازJ در برز�ل، 
ا�ن باشــگاه را ترO م$ #ردم امــا، قبل از 
ا�ن #ــه بــروم، رئيس و من، �ــ� گفت وگو 
در مــورد من داشــتيم #ــه روزJ به عنوان 
مرب$ برگــردم.  او به من گفــت #ه  خودت 
را آماده كن. البته هيچ #س ف9ر نم$  #رد 
#ه بازگشت من به ا�ن سرعت انجام شود. 
 Jشــا�د ٥ ســال. اما ٢ ســال؟ در سال ها
اول دوران باز�گــرJ من به عنوان باز�9ن 

آژا#ــس، با لوئيز فن گال صحبت  و تماشــا 
م$ #ــردم #ــه او چگونــه #ارهــا را انجــام 
م$ دهــد. اگرچه نم$  دانســتم ســرمرب$ 
م$ شوم �ا نه ول$ هميشه به آن عالقه مند 
بــودم. گذراندن ســال هاJ پا�ان$ فوتبال 
بازJ من بــا بوتافوگو در برز�ــل، به همراه 
نقشــ$ #ــه در #نار ســرمرب$ اوســوالدو د 
اليوو�را داشــتم، ا�ن فرصــت را به من داد 
تا خــودم را براJ آنچه در پيش رو داشــتم، 
آماده #نم. من زمان ز�ادJ را براJ حضور 
در آشــپزخانه داشــتم. همچنين فرصت$ 
بــراJ #ار با باز�9نــان ز�ر ١٦ ســال و ز�ر 
١٧ سال، ا�ن بدان معن$ بود #ه م$ توانم 
قســمت عمل$ دوره هاJ مربيگــرJ خود 
را در آنجــا انجــام دهم - اگرچــه هنوز هم 
بــراJ ت9ميل دوره هاJ خــود مجبور بودم 
به هلند برگردم. #ار ســخت$ بود اما تعهد 
داشــتم و م$ دانســتم #ــه نتيجــه آن چــه 

م$  شــود. وقت$ در ميالن #ار م$ #ردم به 
هيچ عنوان ســردرگم$ نداشــتم، چرا #ه 
�� ا�ده بســيار واضــح از چگونگ$ انجام 
#ارهــا داشــتم. هنگامــ$ #ــه از باشــگاه 
توسط برلوس9ون$ به من زنگ زدند بسيار 
طبيع$ بود #ه پيشــنهاد ســرمربيگرJ را 
بپذ�رم. من م$ توانســتم چند ســال د�گر 
 Jو حت$ فوتبال و هواداران بيشــتر  Jباز
را در سراســر دنيــا تجربــه #نــم، امــا مــن 
 Jم$ دانســتم #ــه آن هــا در چــه لحظــه ا
 Jقــرار دارنــد بنابرا�ــن مــن به حرفــه باز
خــودم پا�ان دادم و بــراJ #م� به ميالن 
آمــدم. در آن زمــان افــراد ز�ــادJ بودنــد 
#ــه م$ گفتنــد  او با�د به آرام$ رشــد #ند 
و #ــم #ار #ند.  امــا من واقعا بــا آن موافق 
نيستم. چرا با�د در محيط$ #ه با آن آشنا 
نيســتم شــروع #نم؟ وقت$ در مورد سطح 
تجربه �� مربــ$ صحبت م$ #نيم، اغلب 

م$ بينيم #ه او چند بازJ مربيگرJ #رده ، 
�ــا چنــد ســاعت دوران مربيگــرJ اش را 
گذرانده ؛ اما نمونه ها�$ از باز�9نان وجود 
دارد #ه مربيگرJ را شــروع #رده اند و بعد 
از ٥ �ا ٦ ســال م$ گو�ند  #ه من واقعا االن 
بيشــتر از زمان شــروع #ارم گيج شــده ام.  
من ف9ر م$ #نم اگر #س$ استعداد داشته 
باشــد با�د بــه او فرصت دهيد و ســپس او 
قضــاوت #نيد. و ا�ن نه تنهــا براJ فوتبال 
بل9ــه بــه طور #لــ$ بــراJ زندگ$ اســت. 
وقت$ با باز�9نان$ مثل #ا#ا، آبيات$ و بونرا 
#ار #ــردم گيــج نبــودم. #ا#ا در تيم فقط 
�� باز�9ن ز�ر دســت من نبود او دوســت 
بسيار نزد�9م است. اغلب باز�9نان خالق 
را م$ بينم #ه با�د در �� سيستم سازگار 
نيســت.  ر�اضيــات  فوتبــال  امــا  شــوند، 
هرگــز در اواســط فصــل شــرا�ط خوبــ$ 
براJ پذ�رفتن �� تيم نيســت. بخصوص 
#ــه م$ دانســتم م9ــس آلگــرJ، #ــه تازه 
از باشــگاه خارج شــده بــود، مرب$ خوب$ 
اســت؛ اما براJ من ا�ــن افتخار بود #ه در 
موقعيت$ قرار بگيرم #ه م$ دانستم خيل$ 
د�گر دوست دارند در آن باشند. در پا�ان، 
ســرمربيگرJ ميــالن �ــ� تجربه بســيار 
مثبت بود. ما فقط با ٢ گل #متر از تور�نو 
#ه توانســت به ليگ اروپا صعود #ند، ا�ن 
افتخار را از دســت داد�ــم. از نظر نتا�ج$ 
#ه بــه دســت آورد�م - نــه تنهــا امتيازها 
بل9ه با روشــ$ #ه بــازJ #رد�م - حضورم 
در ميالن براJ خودم زمان بســيار مثبت$ 
بــود. ا�ن برا�ــم خيل$ خوب بــود #ه چيز 

مثبت$ در باشگاه باق$ بگذارم.»

سرمربیگرى در سطح اول 
فوتبال ریاضيات نيستفوتبال از نگاه سیدورف

در هفته هجدهم بوندس ليگا آلمان، دورتموند در حال$ #ه ٣- 
�� عقب مقابل آگزبورگ افتــاده بود، با ورود ارلينگ  هالند، 
خر�د جد�دش و بــا هت تر�� ا�ن باز�9ن جــوان در تنها ٢٠ 
دقيقه، درنها�ــت ٥-٣ پيروز ا�ن د�دار شــد.  هالند تعو�ض$ 
بــا ا�ن هت تر�� موجب #امب� د�دن$ تيمش شــد. ســتاره 
نــروژJ با ا�ن گلزن$ تبد�ــل به هفتمين باز�9ن$ شــد #ه در 

تار�خ مسابقات بوندس ليگا در نخستين بازJ خود هت تر�� 
م$ #ننــد. آخر�ن باز�9ن$ #ه قبــل از  هالند موفــق به انجام 
ا�ن #ار شده بود، نيز مهاجم$ از تيم دورتموند بود، �عن$ پير 
امر�� اوباميانگ. ليست باز�9نان$ #ه در اولين بازJ خود در 

بوندس ليگا موفق به هت تر�� شده اند به ا�ن شرح  است:
انگلبرت #راوس از تيم مونيخ ١٨٦٠ در سال ١٩٦٣

هرمان اوليخر از تيم اشتوتگارت در سال ١٩٧٣
اوالف مارشال از تيم د�نامو درسدن در سال ١٩٩٣

آدمار از تيم اشتوتگارت در سال ٢٠٠١
مارتين فنين از تيم ا�نتراخت فران9فورت در سال ٢٠٠٨

پير امر�� اوباميانگ از تيم دورتموند در سال ٢٠١٣
ارلينگ  هالند از تيم دورتموند در سال ٢٠٢٠

تصویرى که مشاهده می کنيد سوپر سيو استيو کوک، مدافع 
بورنموث در دقيقه ٣٠ دیدار با نورویچ اســت که با واکنشــی 
دیدنی نشــان داد استعداد دروازه بانی اش بيشــتر از بازى در 
دفاع اســت. هرچند این واکنش هم کارساز نبود تا تيمش پس 

از اخراج وى بازى را واگذار کند.

دیگر باید التزیو ســيمونه اینتزاگی را رسما جزو مدعيان کالچو 
به حســاب آورد. تنها ۴ تيم در تاریخ سرى آ بيشتر از ١٠ پيروزى 
متوالی را کســب کرده اند که التزیو هم پس از برترى پرگل مقابل 

سامپدوریا به عنوان پنجمين تيم این ليست لقب گرفت.

ســختگيرى فناورى خــط دروازه گاهــی اوقات فراتــر از انتظار 
می شود. این تصویر گلی است که در دقيقه ٩٣ تاتنهامی ها مقابل 
واتفورد به ثمر رساندند اما با توجه به قانون تمام توپ از تمام خط 
و به خاطر کمتر از یک ســانتی متر، گل مردود اعالم شــد تا بازى 

مساوى تمام شود!

خرید جدید دورتموند، هفتمين بازیکنی که در اولين بازى در بوندس ليگا هت تریک می کند
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پرسپوليس-سایپا لغو شد
د�ــدار دوســتانه تيم هــا� پرســپوليس و ســا�پا �ــه قــرار 
بــود د�ــروز در ورزشــگاه شــهيد�اظم! برگزار شــود، به 
دليــل بارش بــرف در تهران لغو شــد. برنامــه ٢ تيم برا� 
آماده ســاز� نيم فصــل با توجه بــه ا�ن اتفــاق، هنوز اعالم 

نشده است.
استقالل دور بازیکن خارجی را خط کشيد

از باشــگاه استقالل خبر م! رســد چنانچه ا�ن تيم در آسيا 
شــر�ت نEند، باز�Eن جد�د خارج! جذب نم! �ند چون 
در ا�ن صورت آب! پوشان تنها با�د در ليگ برتر و جام حذف! 
مبــارزه �نند و هز�نــه �ردن برا� باز�Eن جد�ــد آن هم در 

شرا�ط! �ه باز� ها� آسيا�! ندارند، منطق! نيست.
تمرین استقالل تعطيل شد

تمر�ــن د�روز تيم فوتبال اســتقالل به دليل بارش شــد�د 
برف در تهران لغو شــد. قرار بود تمر�ن آب! پوشــان مانند 
روز ها� گذشته از ساعت ١٢ در مجموعه ورزش! انقالب 
برگزار شــود. تيم فوتبال اســتقالل قرار بود فردا در د�دار 
پل! آف ليگ قهرمانان آسيا به مصاف الEو�ت برود �ه ا�ن 

د�دار هم لغو شده است.
انتقاد عنایتی از سازمان ليگ فوتبال

رضــا عنا�تــ!، ســرمرب! سرخ پوشــان پا�دشــت پــس از 
لغــو د�دار بــا گل ر�حان البرز م! گو�د ســازمان ليگ با�د 
پيش بينــ! شــرا�ط آب و هوا�ــ! را م! �ــرد تا باشــگاه ها 

متحمل هز�نه اجبار� نشوند.
پيشنهاد ۵ ميليون یورویی تراکتور به مهاجم ژاپنی!

�ومــا ســوزو�!، مهاجم ژاپنــ! �ه در تيم �اشــيما باز� 
�رده و با ا�ن تيم قهرمان! در ليگ قهرمانان را به دســت 
آورد به تيم سنت ترو�دن پيوست و عملEرد خوب! نيز در 
ا�ن تيم داشت. اخيرا باشگاه ترا�تور پيشنهاد ٥ ميليون 
�ورو�ــ! بــه ا�ن باز�Eــن ارائــه داده �ه در حال بررســ! 
اســت اما خــود باز�Eن تما�ــل ز�اد� به جدا�ــ! از ليگ 

بلژ�W ندارد.
یک بازیکن خارجی در آستانه پيوستن به سپاهان

در شــرا�ط! �ه مهلت نقل وانتقــاالت نيم فصل ليگ برتر 
 W� ان رسيده اما باشگاه سپاهان قصد دارد از�فوتبال به پا
ســهميه باز�Eن آزاد خود اســتفاده �ند. در همين ارتباط 
مذا�رات با گز�نه ها� مدنظر صورت گرفته و احتماال ط! 
٢، ٣ روز آ�نده �W باز�Eن خارج! به جمع شاگردان امير 

قلعه نو�! اضافه م! شود.

عراقچی: لغو ميزبانی ایران ناشی از تصميم 
ناجوانمردانه عربستان است

معــاون وز�ــر امــور خارجــه تصميــم ا� اف ســ! در لغو 
ميزبانــ! ا�ــران در باز� هــا� ليــگ قهرمانان آســيا را 
تصميم ناجوانمردانه ا� دانســت �ه ســعود� ها سع! 
�ردنــد بــا توجــه بــه وضعيــت موجــود و �شــته شــدن 
افــراد ب! گنــاه از آن سوءاســتفاده �ننــد. ســيدعباس 
عراقچــ!، عصر د�روز در حاشــيه نشســت! گفت: «آنها 
خواســتند �شــته شــدن افــراد ب! گنــاه را بــه اهــداف 
سياســ! خودشــان تعميم دهند و ا�ن �ه تيم ها� خود 
را در مســابقات! �ه هدفش دوســت! بين الملل! اســت 
بــه پيروز� برســانند و تيم هــا� ا�رانــ! را از �W مز�ت 
و امEانــات در نظر گرفته شــده، محروم �ننــد. با�د در 
مقابل ا�ن سوءاستفاده غيرمنصفانه عربستان ا�ستاد.»

ســا�ت اثير عرب! خبر داد �ه منبع! آگاه از فدراســيون فوتبال عمان عنوان 
�رده �ه آن ها با برانEو ا�وانEوو�چ، سرمرب! �روات به توافق نها�! رسيدند. 
توافقات �امل بين طرفين صورت گرفت و ا�ن خبر به صورت رسم! د�روز با 
حضور برانEو اعالم شد. او پيش از ا�ن هدا�ت تيم ها� مل! ا�ران و �رواس! 
را بــر عهده داشــت. همچنيــن در زمينه باشــگاه! نيز هدا�ت پرســپوليس، 
د�ناموزاگــرب و االتفاق عربســتان را نيز بر عهده داشــته اســت. فدراســيون 
فوتبال �شــورمان هم به دنبال مذا�ره با برانEو بود و حت! در چند نوبت هم 
ا�ن اتفاق افتاد اما با توجه به مسئله مال! �ه بين برانEو و باشگاه پرسپوليس 
وجود دارد، ا�ن مرب! �روات حاضر نشــد تا زمان! �ه ا�ن مشEل حل شود با 

فدراسيون ا�ران به طور رسم! وارد مذا�رات جد� شود. 

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال با بيان ا�ن �ه عل! دا�! گز�نه سرمربيگر� 
تيم مل! اســت، گفت: «اميدوارم تصميم نها�! در ا�ــن ارتباط به زود� گرفته 
شــود.» فر�دون اصفهانيان در پاســخ به ا�ن ســوال �ه با توجه به حضور برانEو 
ا�وانEوو�چ در تيــم مل! عمان، انتخاب �حي! گل محمد� به عنوان ســرمرب! 
پرسپوليس و مخالفت سپاهان با جدا�! امير قلعه نو�!، عل! دا�! چقدر برا� 
سرمربيگر� تيم مل! شانس دارد، اظهارداشت: «عل! دا�! �E! از گز�نه ها� 
ماست و تصميم نها�! هم گرفته م! شود. با�د جلسه هيئت رئيسه برگزار شود 
�ــه هنوز زمانش را اعالم نEرده اند. تEليl تيم مل! با�د زودتر مشــخص شــود 
و بنده هم از آقا� بهاروند، سرپرســت فدراســيون درخواســت م! �نم سر�ع تر 

جلسه را برگزار �ند تا تيم مل! از بالتEليف! خارج شود.»

اصفهانيان: دا�� گز�نه  تيم مل� است بران�و با فدراسيون عمان به توافق نها�� رسيد

یک جاى کار بشار رسن 
می لنگد! 

پيشنهادها, رنگارنگ به باز��ن عراق�؛ شا�عه �ا واقعيت؟

بشــار رســن، باز�Eــن عراقــ! 
پرســپوليس با وجود شا�عات! 
�ه در مورد عدم بازگشت او به ا�ران بود اما 
هفته گذشته به تهران آمد و جلسه ا� هم با 
و  مشــEالت  مــورد  در  باشــگاه  مســئوالن 
طلبش برگزار �رد. پيش از بازگشــت بشار 
برخــ! رســانه ها از پيشــنهادها� عربــ! و 
تر�يه ا� ا�ــن باز�Eن مل! پوش عراق! خبر 
م! دادند. با ا�ن حال بشــار رســن به تهران 
برگشت؛ در حال! �ه با استناد به ماده ١٤ 
قانون مEــرر نقل وانتقاالت بــه خاطر تاخير 
در پرداخت طلبش م! توانســت قراردادش 
را �W طرفه فسخ �ند. بشار رسن از ابتدا� 
فصــل تا�نــون در�افتــ! ناچيز� داشــته و 
حــدود ٤٢٠هــزار دالر طلب معوقــه دارد و 
باشگاه ها بارها به او وعده امروز و فردا داده 
امــا خبر� از پرداخت پول نشــده اســت. با 
وجود بازگشــت بشــار به تهران و حضور در 
تمر�ن، باشگاه فعال �ار� برا� ا�ن باز�Eن 
عراقــ! انجام نداده حت! ســا�ت اســپورت 
عــراق مدعــ! شــد �ــه مســئوالن باشــگاه 
پرســپوليس حت! پول بليت برگشــت بشار 
رسن از دب! به تهران را نيز پرداخت نEرده 
و او از جيــب خــودش آن را پرداخــت �رده 

اســت. ا�ــن در حالــ! اســت �ه مســئوالن 
باشــگاه پرســپوليس بــا اوســاگونا، باز�Eن 
آفر�قا�! توافق �رده و با اســتو�س باز�Eن 
ا�رلند� در حــال مذا�ره هســتند و برخ! 
حتــ! از توافق طرفين خبــر داده اند. قطعا 
مذا�ــره با ا�ن باز�Eنــان خارج! و توافق با 
آن ها با جيب خال! نم! شود و با�د حداقل 
پرداخت! �م! به آن هــا �ا باز�Eنان صورت 
گرفته باشــد. گو�ا ا�ن مسائل از چشم بشار 
و  عراقــ!  باز�Eــن  ا�ــن  و  نمانــده  دور 
مد�ربرنامه ها�ــش اتفاقــات چنــد روز اخير 
باشــگاه را به خوبــ! رصد �ــرده و به خاطر 
هميــن تبعيض و تناقض گو�! از مســئوالن 
باشــگاه شــا�! و دلخــور هســتند. آن هــا 
معتقدند اگر باشــگاه پول ندارد پس چگونه 
هــم ســرمرب! جد�د جذب �ــرده و هم با ٢ 
باز�Eن خارج! وارد مذا�ره شــده اســت؟ 
اگر هم پول هســت چرا طلب بشار پرداخت 

نم! شود؟ 
  

داخلــ!  و  منطقــه ا�  رســانه ها�  برخــ! 
مدع! اند بشــار رسن پيشــنهادها� خوب! 
اســپانيا،  تر�يــه،  �شــورها�  تيم هــا�  از 
عربســتان ســعود� و امارات داشــته و دارد 

اما حاضــر به جدا�! از پرســپوليس نشــده 
است! به نظر م! رسد �W جا� �ار در مورد 
بشــار رســن م! لنگد. اگــر او از مســئوالن 
باشــگاه پرسپوليس به خاطر بدقول! و عدم 
پرداخت مطالباتش شا�! بوده چرا به ماده 
١٤ مEرر فيفا استناده نEرده و مثل گابر�ل 
آرژانتينــ!  و  ســابق  ســرمرب!  �الــدرون، 
پرســپوليس قــراردادش را �W طرفه فســخ 
نEرده اســت؟ اگر ادعا� رســانه ها در مورد 
پيشــنهادها� بشار رســن درست باشد ا�ن 
باز�Eــن عراقــ! دغدغــه ا� هــم بابــت تيم 

آ�نده اش هم نداشته و خيل! راحت و سر�ع 
م! توانست با �W باشگاه متمول غيرا�ران! 
قرارداد ببندد پس چرا چنين نEرده است؟ 
ظاهــرا بحــث پيشــنهادها� ر�ــز و درشــت 
بشــار واقعيت نــدارد و به احتمــال ز�اد ا�ن 
خبرســاز� توســط مد�ربرنامه او و دوستان 
رســانه ا� اش انجــام م! شــود تــا ا�نگونــه 
باشگاه پرســپوليس را برا� پرداخت هرچه 
زودتــر طلبش تحت فشــار قرار دهــد. البته 
بشــار رســن حق دارد دنبال طلبش باشد؛ 
باز�Eنــ! �ه عملEرد خوب! هم داشــته و از 

معــدود باز�Eنان عراق! ب! حاشــيه شــاغل 
در فوتبــال ا�ران بوده و هســت. اما بشــار و 
د�گــر باز�Eنان پرســپوليس قطعا م! دانند 
�ه شرا�ط باشگاه به لحاظ اقتصاد� خوب 
نيســت و آن هــا بــا تعامــل و درx متقابــل 
م! تواننــد ا�ن بحران را به ســالمت پشــت 
ســر بگذارنــد. به جــز بشــار رســن بوژ�دار 
رادوشــوو�چ، دروازه بان �روات پرسپوليس 
هــم با هميــن مشــEل مواجه اســت بــا ا�ن 
تفــاوت �ه رســانه ها فعــال برا� او مشــتر� 

جد�د� رو نEرده اند! 

به گزارش خبرآنال�ن، اســتقالل در شــروع تمر�نات نيم فصل دوم با مشــEالت مال! 
روبــه رو بــود و حت! نزد�W بود تمر�نات ا�ن تيم به اعتصاب بEشــد. حاال اما شــرا�ط 
عاد� شده است. اســماعيل خليل زاده، سرپرست ا�ن باشــگاه توضيح م! دهد: «ما 
تا جا�! �ه توانســتيم دســتمزد باز�Eنــان را پرداخت �رد�م. تا ا�ــن لحظه باز�Eنان 
٤٠درصد از پول خود را گرفته اند. باشــگاه با مشEالت ز�اد� روبه رو بود ول! در ا�ن 
مدت حدود ١٠ميليارد تومان به باز�Eنان پرداخت �رد�م. در حال حاضر باشــگاه از 
ا�ن نظر مشEل! ندارد و اگر فرداروز� ما برو�م و مد�ر جد�د هم بيا�د مشEل! از ا�ن 

بابت وجود نخواهد داشت.»

پزشــW تيم فوتبال استقالل گفت: «غالم! از ناحيه همستر�نگ دچار آسيب د�دگ! شده و 
٢ تا ٣ هفته از تمر�نات و مسابقات دور خواهد بود.» به نقل از سا�ت رسم! باشگاه استقالل، 
�اوه ستوده درباره مصدوميت عارف غالم! گفت: «روز شنبه در باز� تدار�ات! تيم استقالل 
مقابل داماش، عارف غالم! از ناحيه عضله همستر�نگ پا� راست دچار آسيب د�دگ! شد. 
اقدامات تشــخيص! و درمانــ! بالفاصله بعد از مصدوميــت ا�ن باز�Eن در دســتور �ار �ادر 
پزشE! قرار گرفت و درنها�ت با بررس! ها� انجام شده، مشخص شد �ه فعال غالم! ٢ تا ٣ 
هفته از تمر�نات و مسابقات دور خواهد بود و پس از ط! مراحل درمان، زمان دقيق بازگشت 

ا�ن باز�Eن اطالع رسان! م! شود.»

مدافع استقالل ٣ هفته محروم از تمرین! پشت پرده اجرایی نشدن اعتصاب استقاللی ها 

گروه سخت هندبالی ایران در مرحله دوم 
هندبــال  مســابقات  گروهــ!  دور  پا�ــان  بــا 
قهرمان! آســيا و انتخابــ! جام جهان!، ٨ تيم 
راه �افته به مرحله حذف! مشخص شدند. ا�ن 
٨ تيم در ٢ گروه قرار م! گيرند �ه در پا�ان از 
هر گروه ٢ تيم بــه نيمه نها�! صعود م! �ند.

به ا�ن ترتيب تيم ها� بحر�ن، عربستان، ژاپن 
و امارات متحده عرب! در گروه اول و تيم ها� 
قطــر، ا�ران، �و�ت و �ره جنوب! در گروه دوم 
قــرار گرفتند. تيم هــا� قطر و �ــره جنوب! از 
قدرت ها� آســيا هســتند و مل! پوشان ا�ران 
بــرا� عبور از ا�ن مرحله �ار ســخت! پيش رو 
دارنــد. ا�ــن رقابت هــا از امروز آغاز م! شــود 
و مل! پوشــان ا�ــران در اوليــن بــاز� خــود از 
ســاعت ٢٠:٣٠ بــه مصــاف �و�ــت، ميزبان 

رقابت ها م! روند.

قلم قرمز روى نام پلنگ جویبار
بعــد از پا�ان رقابت ها� جام تخت! در رشــته 
�شــت! آزاد و همچنيــن برگــزار� تورنمنت 
ا�تاليا با حضــور ٤ �شــت! گير ا�ران! اردو� 
آماده ساز� تيم مل! �شــت! آزاد بزرگساالن 
روزهــا� ٢ تا ١٤ بهمــن برگزار م! شــود. با 
توجه به دعوت ٣٣ آزاد�ار به اردو� تيم مل! 
به نظر م! رسد رضا �زدان!، پلنگ جو�بار �ه 
در جام تخت! غا�ب بود، د�گر شانســ! برا� 
پوشيدن دوبنده تيم مل! در المپيW نخواهد 

داشت.

بعد از تعو�ق د�دار اســتقالل-الEو�ت در پل! آف 
ليــگ قهرمانان �ــه با نظر �نفدراســيون فوتبال 
آســيا اتفــاق افتــاد، شــا�عات! دربــاره برگــزار� 
مســابقه معوقــه اســتقالل-فوالد بــه جــا� ا�ن 
د�دار به گوش رســيد. قرار بود ا�ــن د�دار با آغاز 
دور برگشــت ليگ برتر، در تار�خ ٢٧ د� برگزار 
شــود اما هر ٢ باشگاه مخالl برگزار� ا�ن باز� 
در تار�ــخ مذ�ور بودند و ســرانجام هم فوالد� ها 
بــا اســتناد بــه حضــور ٣ باز�Eن شــان در اردو� 
تيــم اميــد موفق به لغو باز� شــدند. بــا ا�ن حال 
ســازمان ليگ پــس از لغو باز� تار�ــخ جد�د� را 
بــرا� ا�ن د�دار اعالم نEرد تا پس از تعو�ق د�دار 

استقالل-الEو�ت در پل! آف آسيا برخ! رسانه ها 
از احتمــال برگــزار� باز� معوقــه هفته هفدهم 
ليــگ خبر دهند. اما ا�ن گمانه زن! درســت نبود 
چرا�ه مســئوالن ســازمان ليگ منتظــر تصميم 
�نفدراســيون فوتبال آســيا در خصوص ميزبان! 
تيم ها� ا�ران! در ليگ قهرمانان آســيا هســتند 
تــا بعــد بتوانند تقو�م جد�ــد را ارائه �ننــد. البته 
شــا�د اســتقالل! ها از برگــزار� بــاز� معوقه با 
فــوالد در هفته جار� اســتقبال �نند چرا�ه ا�ن 
تيم مدت ها� ز�اد� اســت از باز� ها� رســم! 
دور اســت و با به تعو�ق افتادن باز� پل! آف آسيا 
و احتمــال �ناره گير� نما�نــدگان ا�ران از ليگ 

قهرمانــان در پــ! تصميــم سياســ! ا� اف ســ! 
شــا�د ا�ن مدت چند هفته د�گر هم تمد�د شود. 
در ا�ن صورت اتفاق عجيب! �ه انتظار اســتقالل 
را م! �شــد، دور� بيــش از ٤٠ روزه ا�ــن تيم از 
مســابقات رســم! اســت. آخر�ن د�دار رســم! 
آب! پوشــان در روز ٢٨ آذر انجــام شــد �ــه در آن 
روز مقابل ماشين ساز� در ورزشگاه آزاد� تن به 
شEســت ٢-�W دادند و با باخت دور برگشت را 
آغاز �ردنــد. از آن روز بيش از �W ماه م! گذرد و 
اســتقالل تا باز� بعد� اش �ه ١٢ بهمن مقابل 
نفت مسجدسليمان خواهد بود حدود ٤٣ روز از 

باز� ها� رسم! دور است. 

=ار دشوار مجيد, برا, جبران وقفه ٤٣روزهاستقالل-فوالد ا�ن هفته برگزار نم� شود 
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