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 هنوز مقدار افزایش حقوق های سال جدید  •
مشخص نشده اما انگار صاحبخانه ها شمشیر 
خود را برای مستمری بگیران و بازنشستگان 
از رو بسته اند! چرا دولت به مشکالت قشر 

حقوق بگیر، توجه نمی کند؟!
 وقتی مسئوالن مان از آزادی بیان صحبت  •

های  شبکه  و  توئیتر  مسئله  اول  کنند  می 
اجتماعی را یادشان بیاورید که برای همه 
فیلتر است اما برای خودشان، نه! برنامه هایی 
مثل جهان آرا، ثریا و... را هم یادشان بیاورید 
که تحمل حتی یک انتقاد کوچک را نداشتند!

 جوانان درس خوانده ما در به در دنبال کار  •
هستند تا از زندگی عقب نمانند و عمرشان 
ــواد تنبل  ــوان بی س ــرود بعد، چند ج هــدر ن
ــری زنــدگــی و افتخار هم  ــی اوبـــاش بــا زورگ

می کنند که به آن ها می گویند قلدر محله!
حاضرم سه برابر یارانه معیشتی را به دولت  •

برگردانم ولی آقایان در قبال آن، دست از 
برنامه ها و طرح های کذایی شان بردارند و 
جیب ملت را بیشتر از این خالی نکنند. دیگر 
برای همه مان ثابت شده که هروقت یارانه 
ای به مردم می دهند 10 برابرش را به طریق 

مختلف از جیب مان بر می دارند!
 من هم یک آدمم، یک کارگر مسلمانم که  •

گرفتار قسط و قرض شده ام. زن و شوهر 60 
ساله ای هستیم و هر دو نفر کار می کنیم اما 
نمی توانیم جواب گوی هزینه  ها باشیم. تا 
حاال حتی یک بار هم پایم به کالنتری باز نشده 
اما امروز و فرداست که به زندان بروم.آهای 

مسلمانان! کمکم کنید.
 بنده تعجب می کنم با این وضع مملکت که  •

همه می دانیم تقصیر دولت و شخص رئیس 
جمهور است باز هم در همین حرف مردم 

بعضی ها طرفداران دولت هستند!
فقط پنج روزسهمیه بنزین مون جواب میده  •

و بقیه ماه باید بنزین آزاد بزنیم و مسافرکشی 
کنیم. کرایه ها هم که خیلی اضافه نشده. آخه 
ما راننده ها باید چه کار کنیم؟ چطور خرج 

زندگی مون رو جبران کنیم؟
 دولت، وزیران و عده ای در داخل بالفاصله  •

به سخنان اتحادیه اروپا و آمریکا واکنش نشان 
می دهند و روزنامه ها کلی تفسیر و تحلیل 
برای آن می نویسند ولی گویا آقایان و رسانه ها، 
مشکالت و سختی های مردم برایشان اهمیتی 
نــدارد. فقط موقع انتخابات شعارهایی می 

دهند که ملت آن ها را در رویا می بیند!
 دریچه آب پالستیکی جلوی خانه ام را به  •

سرقت برده اند. به اداره آب زنگ زدم، گفتند 
به ما مربوط نیست و آدرس داد که برو خودت 
بخر، بگذار سرجایش! ما مردم برای هر نفس 
کشیدن مان هم مالیات می دهیم تا این جور 

جاها مسئولین حواس شان به ما باشد!
 یک آشنایی برایم تعریف می کرد که خانمی  •

با دو فرزند بهانه گیری کــرده و رفته خونه 
باباش. بعد هم به همسرش گفته مهریه ام را 
بده، خانه را به نامم کن و حق طالق را به من 
بده تا برگردم. آخر چرا بعضی از زنان تحت 

تاثیر دوستان شان هستند؟!
در خراسان  ورزشی تیتر درشت  نوشتید با  •

این  مضمون که لطفًا ترمز کنید. چرا خودتان 
 در چاپ  آگهی های بازرگانی  در صفحه های 

ورزشی  ترمز نمی کنید؟!
 پخش زنــده نشدن برنامه جهان آرا و ثریا  •

نشان دهنده یک جانبه گرایی صدا وسیما 
ــرف حق  ــد حـ ــان مــی دهـ ــش نــیــســت بــلــکــه ن
 شنیدنش سخت است و گفتنش عواقب دارد!

ــاع نابسامان، مسئولین به فکر  در ایــن اوض
داروی بیماران باشند. نبود دارو و گرانی آن 

بیداد می کند.
لطفا سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی  •

روند پیگیری پرونده هایی  را  که منتظر کسر 
سهمیه و ثبت اثر انگشت و... است و با دو ماه 

تاخیر در آن اداره معطل مانده،تسریع کند.
ــات شــده  • ــب ــد اث ــواع ــا حــتــی ق در کــشــور م

اقتصادی هم خدشه دار می شود مانند اصل 
عرضه و تقاضا. امروزه گرانی بی رویه مسکن 
موجب رکود این بخش شده است اما باوجود 
نبود خریدار بازهم قیمت مسکن افزایش 

می یابد!
 آیا دولت می تواند یارانه ای را که رئیس  •

جمهور سابق آن را وصل و مجلس تصویب اش 
کرده، قطع کند؟ اگه این کار را بکند مجلس 

دیگه در راس امور نیست.
شرکت نفت و دولت مشخص نکردند که  •

تکلیف جانبازان یامعلوالنی که ماشین به نام 
خودشان نیست )خرید قسطی یا هر دلیل 
دیگری( برای دریافت سهمیه بنزین باید چه 
کار کنند؟ من جانبازی هستم که هردو پایم 
قطع شده و ماشین به نام پسرم است. تکلیف 

ما چیست؟
 مسئولین فقط به فکر پرکردن جیب خود  •

نباشند مهلت معاینه فنی را تا عید تمدید 
کنند. مردم در فشارند.

ــرای دام هــای کوچک کم  • چــرا واکــســن ب
شده؟کسانی که حیوان خانگی دارنــد چه 

کنند؟
به عنوان یک بازاری که بیشتر از 50 سال  •

با بازار و باال و پایین آن آشنا هستم برادرانه 
به جناب همتی عرض می کنم اگر واقعا قصد 
ــردن آن است  ــورم و فــروکــش ک شما مهار ت
مهم ترین و اصلی ترین کارتان برخورد با گران 
فروشی و کالهبرداری دو خودروساز باشد. 
بازار خودرو ریشه تمام گرانی ها و تورم و دالل 

بازی هاست.
 وقتی ترامپ گفت همه چیز خوب است!  •

به آن مشکوک شدم که منظورش پایگاه عین 
االسد نیست، بلکه چیز دیگری است، وقتی 
به سرعت خــودش اعــالم می کند که اشتباه 
موشکی ایران، دلیل سقوط هواپیما بود و آن را 
عمدی نمی دانست باز هم شک کردم که آمریکا 
مخصوصا ترامپ دلش بــرای ایــران نسوخته 
که ایــن حــرف را می زنــد، انگار با ایــن حرف 

می خواهد حواس ها را از چیزی پرت کند.

جوابیه بنیاد شهید و امور ایثارگران
پیام در ستون حرف  به درج چند  با توجه 
مردم هفتم و هشتم دی ماه 98 در خصوص 
مشکالت بیمه تکمیلی ایثارگران و جانبازان 
گران قدر به منظور بررسی و رفع مشکل آن ها 

به این اداره کل ارسال گردد.

دادگاه ترامپ و کوهی از اختالفات 

به  رسیدگی  ــاه  دادگـ رسمی  جلسه  نخستین 
الیحه استیضاح دونالد ترامپ در سنای آمریکا 
از دیروز سه شنبه )21 ژانویه( آغاز شد. پیش از 
این و در روز پنج شنبه گذشته ، رئیس دادگاه،  
جان رابرتز و 100 سناتور سوگند یاد کردند 
که در رسیدگی به این پرونده ، قانون اساسی 
آمریکا را در نظر بگیرند و به عدالت عمل کنند.
ــاه قــرار است به دو اتهام وارد شده به  این دادگ
رسیدگی  نمایندگان  مجلس  ســوی  از  ترامپ 
کند.   مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات 
ها اواخــر سال گذشته میالدی، دو اتهام را در 
پرونده موسوم به »اوکراین گیت« به ترامپ وارد 
کردند که عبارت اند از: سوء استفاده از قدرت 
و مانع تراشی بر سر ایفای وظایف کنگره. اگر 
دو سوم اعضای سنا ، رئیس جمهور آمریکا را در 
یک یا هر دو اتهام وارد شده گناهکار تشخیص 
دهد،  ترامپ بالفاصله از مقام خود خلع می شود 
و مایک پنس ، معاون رئیس جمهور تا پایان دوره 
قانونی ریاست جمهوری یعنی 20 ژانویه 2021 
ایفای وظیفه خواهد کرد . اما اگر اکثریت دو سوم 
سناتورها ، رئیس جمهور را بی گناه معرفی کنند ، 
ترامپ تا پایان دوره ریاست جمهوری در کاخ سفید 

باقی خواهد ماند .با این حال ، گناهکار بودن 
یا بی گناهی ترامپ تنها موضوع مورد اختالف 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره آمریکا 
نیست . دموکرات ها معتقدند جمهوری خواهان 
به اتکای برتری عــددی خــود در سنا در تالش 
هستند مانع حضور شهود در جلسات دادگــاه 
شوند و زمینه تبرئه متهم را فراهم کنند. آنان 
خواهان حضور برخی چهره های سرشناس سابق 
و کنونی دولت ترامپ از جمله جان بولتون ، مشاور 
سابق امنیت ملی و مایک مالونی ، کفیل ریاست 
ستاد کارکنان کــاخ سفید در جلسات دادگــاه 
سنا هستند تا ابعاد پنهان مانده از تماس تلفنی 
جنجالی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین را آشکار 
سازند . از نظر دموکرات ها ، اظهارات این شهود 
در تشخیص سناتورها و رای آنــان درخصوص 
اتهامات ترامپ اهمیت حیاتی دارد  اما جمهوری 
خواهان برخالف دموکرات ها ، با حضور شهود 
در جلسات دادگاه سنا مخالف هستند و معتقدند 
در زمان رسیدگی به تعیین اتهامات ترامپ در 
مجلس نمایندگان باید این شهود احضار می 
شدند . آنان تالش دموکرات ها را سرپوشی بر 
سیاسی بازی مجلس نمایندگان و اخالل در روند 
دادگاه سنا توصیف کرده اند . با توجه به این که 
جمهوری خواهان در سنا اکثریت را در اختیار 
دارند ، تاکنون از احضار شهود مورد درخواست 
دموکرات ها جلوگیری به عمل آورده اند . حتی 
نحوه برگزاری جلسه دادگــاه و زمان رسیدگی 
به آن به محلی بــرای نــزاع سیاسی- حزبی در 
واشنگتن بدل شده است. سران جمهوری خواه 
سنا قصد دارند به جای اختصاص 20 ساعت برای 
جلسه آغازین استیضاح و طرح کردن استدالل  

ها طی 10 روز، نظیر استیضاح بیل کلینتون 
رئیس جمهور اسبق، دو جلسه 12 ساعته به هر 
دو طرف دموکرات و جمهوری خواه اختصاص 
دهند. در حالی که دموکرات ها ، این تصمیم 
جمهوری خواهان را تالشی به منظور جلوگیری 
از افشای حقیقت و کمک به متهم برای فرار از 
مجازات دانسته اند . زمان رسیدگی به دادگاه 
استیضاح ترامپ، پیامدهای سیاسی – انتخاباتی 
نیز در پی دارد . جمهوری خواهان قصد دارند 
درکوتاه ترین زمان ممکن، ترامپ را از اتهامات 
وارد شده تبرئه کنند و بر موضوع انتخابات پیش 
روی ریاست جمهوری متمرکز شوند اما استراتژی 
دموکرات ها، طوالنی تر کردن فرایند استیضاح 
ترامپ است تا با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری 
انتخابات، رای دهندگان را تحت تاثیر قرار دهند. 
نتایج نظرسنجی ها نیز در افزایش امیدواری 
دموکرات ها برای اثرگذاری بر نتایج انتخابات 
موثر بــوده اســت. سی ان ان در آستانه تشکیل 
جلسه دادگاه استیضاح ترامپ خبر داد که 51 
درصد آمریکایی ها خواهان برکناری ترامپ در 
سنا هستند و 45 درصد با آن مخالفت می کنند. 
این نگرش اگر تا 9 ماه دیگر ادامه یابد، چه بسا 
حامیان عزل ترامپ در سنا، در پای صندوق های 
رای به رئیس جمهور کنونی رای ندهند و موجب 
شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
شوند.از این رو می توان انتظار داشت با رای نهایی 
دادگاه سنا که به احتمال قریب به یقین ، تبرئه 
ترامپ را در پی خواهد داشت ؛ جنجال ها بر سر 
استیضاح رئیس جمهور آمریکا فروکش نخواهد 
کرد و حداقل تا زمان برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری در نوامبر 2020 ادامه یابد .

به  رسیدگی  جلسه  سومین  و  بیست  دیـــروز 
اتهامات علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک 
هــای ملت و پارسیان برگزار شد.به گــزارش 
میزان، در ابتدای این جلسه قاضی اعالم کرد 
ــاه مقداری از رد  که طی دوره برگزاری دادگ
مــال مربوط به متهمان پرونده انجام شــده و 
توضیح داد که تاکنون 9  میلیون دالر رد مال 
در خصوص بانک پارسیان )توسط فالحتیان، 
متهم پرونده( صورت گرفته و مقدمات رد مال 
در حــدود 9۳ میلیون دالر به بانک ملت هم 
انجام شده اســت.در ادامــه نماینده دادستان 
در جایگاه حاضر شد و ضمن تشکر از دادگاه 
به خاطر دریافت برخی مطالبات بانک ها از 
متهمان تصریح کرد که البته هنوز تا ردمال 
همه مطالبات راه زیادی مانده است.قهرمانی 
تصریح کــرد: دیــوانــدری نامه ای به وزیــر وقت 
نفت ارسال و تقاضا می کند که با توجه به ورود 
ــا بــرای  بانک ملت بــه بــازرگــانــی نفت بــه آن ه
فروش نفت اجازه داده شود. به گفته قهرمانی 
ــدام دیــوانــدری نیز بــدون اطــالع هیئت  ایــن اق
مدیره بوده است. قهرمانی با اشاره به تحویل 
گرفتن چهار محموله نفتی توسط دیواندری 
و سعادتی)همکار دیواندری( از وزارت نفت و 
واگــذاری به فردی به نام باختری برای فروش 
گروهک   نظامی  شاخه  عضو  باختری  گفت: 

ــزارش وزارت اطالعات  منافقین بــوده و در گ
آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده 
باالی منافقین ارتباط داشته است و در سال 61 
دستگیر و به 10 سال حبس محکوم می شود، 
ولی در سال 66 به دلیل همکاری در جهت 
معرفی سایر افراد گروهک  آزاد و در سال 6۷ 
مجدد به اتهام قاچاق خاویار دستگیر می شود، 
نفت مملکت را به چنین فردی داده اند.در ادامه 
نماینده دادستان به تشریح فساد رخ داده در 
خرید کشتی پرداخت. به گفته وی، متهمان 
پرونده از جانب بانک ملت ابتدا دو کشتی را با 
شراکت فردی به نام مختاری به نرخ حدود ۳6 
میلیون دالر  می خرند و بعد از انتقال دیواندری 
به بانک پارسیان، بانک پارسیان سهم بانک ملت 
را می خرد اما در این فاصله،  با انتشار اخباری 
مبنی بر توقیف شدن یک کشتی، درباره ارزش 
کشتی ها سیاه نمایی کــرده و کشتی ها را به 
نرخ 29 میلیون دالر قیمت گذاری می کنند. 
قهرمانی گفت: بانک ملت را مجاب می کنند که 
سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول می کند 
که این دو کشتی را 29 میلیون دالر بدهد و ما 
به التفاوت ۳6 میلیون دالر و 29 میلیون دالر 
یعنی مبلغ هفت میلیون دالر به جیب آقایان 
می رود.قهرمانی افزود: یک کشتی را می خرند 
می کنند  تصاحب  مخفیانه  را  دیگر  کشتی  و 

دیــوانــدری هر جا پا می گذاشته فساد به بار 
مــی آورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت 
زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است.
وی ادامه داد: در بررسی این پرونده با مشکالت 
بسیاری مواجه بودیم، متهم دیواندری با ارتباط 
سری که با اکبر طبری داشته است جلسه ای 
را برگزار می کند و طبری با بازپرس ما تماس 
می گیرد و بازپرس  تحت فشار قرار می گیرد که 
این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد 
شد.در ادامه، »آرام« از مسئوالن یکی از شرکت 
های زیرمجموعه بانک ملت به عنوان مطلع در 
جایگاه حاضر شد و درباره ارتباط دیواندری با 
بابک زنجانی توضیحاتی ارائه کرد. وی خطاب 
به دیواندری گفت: فرمودید که موضوع ۳50 
میلیون دالر اعطای سپرده به بابک زنجانی 
دروغ است، اما 94.6 دهم میلیون یورو برای 
دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و 
در مجموع بیش از 94 میلیون یورو بابت این دو 
بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالی که 
زنجانی بابت این دو بانک هیچ آورده ای نداشته 
است. دیواندری در پاسخ به ســوال قهرمانی 
راجع به اقدامات بدون مصوبه در بانک پارسیان 
هم گفت: هیچ دخالتی نداشتم.در انتها قاضی 
موحد اعالم کرد که جلسه بعدی روز سه شنبه 

به صورت علنی و رسانه ای تشکیل خواهد شد.

رئیس جمهور: آن چه از دولت الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای همه کار 
رئیس جمهور گفت: آن چیزی که ما از دولت 
الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای 
همه کار.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
دکتر روحانی دیــروز در جلسه شــورای اجرایی 
فناوری اطالعات افزود: »می خواهیم کار مردم، 
وقتی در اداره ای وارد می شوند پیشخوان و میز 
خدمت فقط با یک کارت انجام گیرد. هیچ چیز 
دیگری نیاز نباشد. فقط یک کارت همراهش 
باشد. همه کار را باید با آن کارت انجام بدهد، اگر 
مجوز روزنامه هم می خواهد بگیرد، با آن کارت 
باید انجام بگیرد. بیمه شــود، مالیات بدهد یا 
اعتراض کند با همان کارت. هیچ چیز دیگری نیاز 
نباشد«.وی با تاکید بر این که مردم باید از ارزان 
ترین و کوتاه ترین مسیر، خدمات الکترونیکی 
دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای ادارات و 
سازمان ها سرگردان کرد، ادامه داد: همه تالش 
ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت 

الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده 
تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره یا 
سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند 
خود ، دیگر مجبور نباشند برای یک کار ساده 
ده ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند.رئیس 
جمهور گفت: کارهای زیادی در این مدت  انجام 

شده است. کارت ملی را هوشمند کردیم و 2 تا 
۳ ساعت وقت مردم را گرفتند تا کارتی را صادر 
کنند؛ اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای 
مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ 
کپی مدارک همراه خود ببرند.وی افــزود: این 
کارت ملی هوشمند درست شده که دیگر کپی 
مدارک از مردم نخواهند و با یک شماره کارت 
ملی همه اطالعات مورد نیاز، در دسترس باشد.
روحــانــی، دبیرخانه شــورای اجــرایــی فناوری 
اطــالعــات را موظف به ارائــه گــزارش هفتگی 
از رونــد تسریع در اجــرای دولــت الکترونیک و 
هماهنگی میان وزارتخانه ها و رفع مشکالت 
احتمالی کرد و گفت: باید مشکالت این دولت 
الکترونیک را ظرف شش تا هفت ماه آینده حل 
کنیم؛ یعنی سال آینده به نقطه ای برسیم که 
اعالم کنیم به دولت الکترونیک رسیده و این 

مشکالت را رفع کرده ایم.

مصطفوی- همه داستان از یک عکس شروع 
می شود. » کتاب »تاریخ بیهقی« در دستان رئیس 
گذشته  روز  غنی  ــرف  اش افغانستان«  جمهور 
در راس یک هیئت عالی رتبه بــرای شرکت در 
مجمع جهانی اقتصاد داووس عازم سوئیس شد 
اما تصویری از هواپیمای حامل او و همراهانش 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده که جالب 
است. اشرف غنی حین این سفر کتاب »تاریخ 
بیهقی« را در دست گرفته است. کتاب »تاریخ 
حسین  بن  محمد  بیهقی«  نوشته ابوالفضل 
ــی آن تــاریــخ  ــل ــوع اص ــوض ــه م بــیــهــقــی اســت ک
پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است. 
این کتاب عالوه بر تاریخ غزنویان، قسمت هایی 
دربــاره صــفــاریــان، ســامــانــیــان و دوره پیش از 
برآمدن و پادشاهی محمود غزنوی دارد.   با این 
تصویر کاربران بسیاری از تاثیر و اهمیت ادبیات 
کشورمان در منطقه نوشتند. برخی کاربران 
شبکه اجتماعی این عکس را نشانه غنای فرهنگ 
و ادبیات ایــران دانسته اند که البته افغانستان 
نیزدر حوزه فرهنگی ایران بزرگ تعریف می شود . 
در عین حال برخی دیگر از کاربران این کار اشرف 
غنی را نوعی شوآف دانسته اند اما کاربری از بلخ 

که ملیت افغانستانی دارد نوشت: جدا از سیاست 
و دولـــت داری، او یک کتاب خوان خوب است . 
کاش او یک معلم می ماند و دانشگاه تاسیس 

می کرد اما در دولت داری  متاسفانه .....«

چینی ها، این جا، آن جا و همه جا!     
رمز  دلباختگی شاعران کهن فارسی به چینی ها 
چیست ؟ چینی ها از قرن سوم حضوری پررنگ 
در ادبیاتمان دارنــد. شاید معروف ترین عنصر 
چینی در ادبیات ما، بت ها و بتخانه های چینی 
باشد و نکته مهم اش این است که شاعران ما 
کمترین توجهی به معنای مذهبی یا آیینی آن ها 
نداشته اند و منظورشان از کاربرد این ترکیب ها، 
صرفًا آراستگی و زیبایی آن ها بوده است. نمونه 
مشهور از کاربرد این ترکیب، تصنیف »ای بت 
چین«، سروده علی اکبر شیدا، شاعر و ترانه سرای 
معاصر اســت که آن را بارها و بارها با صدای 
استادانی چون محمدرضا شجریان و شهرام 
ناظری شنیده ایم. در گزارش مفصلی از علت  این 
موضوع نوشته ایم؛ این که چرا چین در ادبیات 
کالسیک فارسی و ترانه های مشهور مثل همین 

ترانه شهرام ناظری این قدر تاثیر داشته اند؟

سرخ مردد!     
شاید تا پیش از 29 بهمن 5۷ او میان همگان 
شناخته شده نبود اما پخش دادگاه او و نطق اش 
از تلویزیون باعث شناخته تر شدن او شد؛ چنان 
که صدا و سیما بعدها در دو نوبت دیگر تصویر آن 
دادگاه را به نمایش گذاشت. خسرو گلسرخی 
همان کرواتِی اصالح کرده موقر شیک پوش بود 
که با نگاهی نافذ و چهره ای کاریزماتیک به قاضی 
دادگاه زل زده بود.او مسلسل وار سخن می گفت 
و برگزارکنندگان دادگاه یکی پس از دیگری به او 
تذکر می دادند. گلسرخی آن طور که خود می 
نوشت و اظهار می کرد؛ یک مارکسیست تمام 
عیار بود اما به گفته غالمرضا امامی که از دوستان 
نزدیک او محسوب می شد وابسته به هیچ گروه 
سیاسی نبود؛ نه به حزب توده که شاخص جریان 
چپ بود و نه به چریک های فدایی خلق که جناح 
مبارزه مسلحانه چپ بود اگر او یک مارکسیست 
تمام عیار بود پس چــرادر نطق آتشین اش  در 
دادگاه نام امام حسین )ع( را  با احترام و تقدیر 
به  زبان می اوردو ...؟   در گزارشی در صفحه 
تاریخ  به واکاوی پاسخ این سوال در متن زندگی 

او پرداخته ایم.

ایران انحصارکاتالیست های نفتی آمریکایی را شکست 
تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  ایسنا-نایب 
کاتالیست با اشاره به پایان یافتن انحصار شرکت 
»یو.او.پی« آمریکا در تامین نیازهای کاتالیستی 
ــران اعــالم  ــاز و پتروشیمی ایـ صنایع نــفــت، گ
کرد: ایران به عنوان اولین کشور عضو اوپک به 
صادرکننده کاتالیست تبدیل شده است. حمیدی 

با اعالم این که طراحی و ساخت کاتالیست های 
پرمصرف صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
جهان صرفا در اختیار 14 شرکت بین المللی و 
جهانی است، تصریح کرد: ایران اولین کشور عضو 
اوپک و یکی از معدود کشورهای جهان بوده که به 
انحصار کاتالیستی شرکت های بزرگ کاتالیست 

ساز جهان پایان داده است. وی با اشاره به صادرات 
همجوار  کشورهای  به  ایرانی  کاتالیست های 
همچون عــراق، ارمنستان، پاکستان، سوریه، 
قزاقستان و ... تاکید کرد: در شرایط فعلی در کنار 
تامین نیاز داخلی، ایران به جمع صادرکنندگان 

کاتالیست در منطقه خاورمیانه پیوسته است.

بیهقی خوانی غنی،»بت چین «ناظری  و گلسرخی مردد!

در جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق بانک های ملت و پارسیان مطرح شد؛ 

ماجرای محموله نفت و رد پای اکبرطبری درپرونده دیواندری 

رئیس دستگاه قضا: بوروکراسی پیچیده محرک پرداخت رشوه و فساد است 
برخی  برشمردن  ضمن  قضا  دستگاه  رئیس 
ــاره  درب موجود  اقتصادی  مشکالت  و  مسائل 
شرایط سخت دریافت مجوزها و شفاف نبودن 
فرایندها گفت: هیچ کارآفرین و فعال اقتصادی 
آماده رشوه دادن نیست اما بوروکراسی اداری 
بعضا منجر به این می شود. اگر بوروکراسی اداری 
منجر به تسهیل در امر دادن مجوزهای الزم شود 

دیگر فعال اقتصادی چرا باید رشوه دهد؟
به گزارش تسنیم، آیت ا... رئیسی صبح دیروز 
در نخستین همایش »نقش امنیت در اقتصاد 
ملی و رونق تولید« با بیان این که مسئله امنیت 
و اقتصاد دوگانه ای تفکیک ناپذیر است، اظهار 
کرد: رونق تولید باید همراه با امنیت اقتصادی 

باشد و تولیدکننده باید با آرامش و امنیت نقش 
مجاهدانه خود را در عرصه اقتصاد ایفا کند.

اقتصادی،  جرایم  از  رئیسی  حجت االسالم 
عنوان  به  کــاال  قاچاق  و  مالیاتی  پولشویی، 
جرایمی نام برد که با عنوان فساد اقتصادی از 
آن ها یاد می شود و گفت: این گونه جرایم برای 
رونق اقتصادی ُمضر است.وی به سخنان مقام 
معظم رهبری در نمازجمعه مبنی بر این که همه 
باید تالش کنند کشور قوی شود، اشاره کرد و 
گفت: قوت در اقتصاد به برطرف کردن موانع و 
حمایت از تولید بستگی دارد و حمایت از تولید 
تنها با سخن نیست، بلکه حمایت قانونی، پولی و 
بانکی است. اگر در کشور پول و تسهیالت وجود 

دارد اولویت با تولید است، نباید پول به داللی که 
فضای تولید را دچار آسیب می کند، تعلق گیرد. 
وی تصریح کرد: هیچ کارآفرین و فعال اقتصادی 
آماده رشوه دادن نیست اما بوروکراسی اداری 
بعضا منجر به این می شود. اگر بوروکراسی 
اداری منجر به تسهیل در امر دادن مجوزهای 
الزم شود دیگر فعال اقتصادی چرا باید رشوه 
دهد؟رئیسی با بیان این که مردم از فساد اداری، 
رانت و روابط ناسالم اداری گله مندند، افزود: 
تسهیل امور و شفاف کردن کارها جلوی فساد 
را می گیرد. ما دنبال این نیستیم هر روز پرونده 
قضایی بیشتر شود، اگر نظام اداری سالم باشد 

کار به سهولت انجام می گیرد.

 آغاز به کار نهمین »نمایشگاه شهر هوشمند« 
در مشهد

مسلمی-نهمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند همزمان 
با بیست و دومین نمایشگاه کامپیوتر شامگاه گذشته با حضور 
سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، کالیی شهردار مشهد، حیدری رئیس و 
جمعی از اعضای شورای شهر مشهد، مدیران سازمان های 
دولتی و شهری و شرکت ها و گروه های استارت آپی در مشهد 
افتتاح شد. به گزارش خراسان، در این نمایشگاه از اپلیکیشن 
جامع شهروندی شهرداری مشهد با عنوان »شهر من« رونمایی 
و تفاهم نامه همکاری میان شهرداری مشهد و آستان قدس 
رضوی در حوزه امالک و اراضی امضا شد. برگزاری بیش از ۳0 
کارگاه و پنل جنبی از جمله برنامه های تخصصی این رویداد 

فناورانه در مشهد است.

 سردار توالیی:در عین االسد 134 آمریکایی 
کشته شدند

معاون اشراف فرماندهی کل سپاه با اشاره به حمله موشکی به پایگاه عین االسد بیان 
کرد: »طبق اطالعات به دست آمده در پایگاه عین االسد تا امروز حداقل 1۳4 نفر کشته 
و 245 نفر زخمی شده اند و آمریکا با این همه ادعا نتوانست اقدام کند«. این نخستین 
آماری است که یک مقام رسمی سپاه درباره میزان تلفات آمریکایی ها در پایگاه عین 
االسد ارائه می کند. به گزارش فارس، سردار محمد توالیی در مراسم »اجتماع عظیم 
حامیان مقاومت در راه والیت« که در آستان شیخ صدوق شهرری برگزار شد با اشاره به 
نحوه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: آمریکا سال هاست که رهبران مقاومت را 
ترور می کند و پایه رژیم صهیونیستی و آمریکا بر مبنای ترور شکل گرفته است.  توالیی 
با طرح این سوال که چرا آمریکا به طور علنی و رسمی دست به ترور زد؟ ادامه داد: 
سه فروند هواپیمای F35 که باالترین نوع هواپیماست، سه فروند بالگرد آپاچی که از 
مدرن ترین بالگردهاست و دو فروند پهپاد و در کل هشت فروند پرنده برای ترور شهید 

سلیمانی وارد فضای فرودگاه بغداد شدند که علت این کار باید موشکافی شود.

یادداشت روز

  امیرعلی ابوالفتح 
international@khorasannews.com
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تحلیل روز

رحیم پور-آمریکا و طالبان پس از 10 دور مذاکره 
و یک توقف طوالنی، دور یازدهم گفت وگوها 
درباره چگونگی نهایی شدن توافق صلح را از هفته 
گذشته آغاز کرده اند و با اما و اگرهای بسیار، این 
مذاکرات همچنان ادامه دارد.ریاست تیم های 
مذاکره کننده را مالبرادر معاون سیاسی رهبر 
طالبان و زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا 
در امور افغانستان برعهده دارند.گفتنی است 
که مذاکرات آمریکا و طالبان برای رسیدن به 
یک توافق سیاسی بین طرفین مهرماه سال 
97 در قطر آغاز شد و پس از 10 دور گفت وگو 
دو طرف روی چهار محور موافقت کردند.این 
از  ــروج نیروهای آمریکایی  محورها شامل خ
افغانستان، کاهش خشونت ها، استفاده نکردن 
از خــاک افغانستان علیه دیگر کشورها و نیز 
آغــاز گفت وگوهای بین االفغانی است.دولت 
افغانستان با آغاز دور یازدهم مذاکرات آمریکا و 
طالبان تاکید دارد در این مذاکرات درباره کاهش 
خشونت ها یا آتش بس هیچ پیشرفتی صورت 
نگرفته است اما نمایندگان آمریکا تاکید کرده اند 

که طالبان باید خشونت ها را در افغانستان کاهش 
دهند.از سوی دیگر، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر نیز گفته که این گروه توافق کرده 
تا در روزهــای منتهی به امضای توافق با آمریکا 
حمالتش را کاهش دهــد تا زمینه خــروج امن 
نیروهای آمریکایی فراهم شود اما این به معنی 
آتش  بس نخواهد بود.درباره اوضاع سیاسی و روند 
مذاکرات صلح افغانستان، با »سهیل شاهین« 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان و عضو تیم مذاکره 
کننده این گروه در قطرگفت وگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی در 
افغانستان در جدیدترین اظهارات خود 
اعالم کرده که آمریکا خواستار قطع روابط 
کامل ایران با طالبان و آمادگی طالبان برای 
پذیرش حضور تعدادی از نیروهای آمریکایی 
برای بقا در افغانستان است. نظر شما درباره 

این اظهارات چیست؟
این ادعا که آمریکا خواستار قطع روابط امارت 
اسالمی با ایران و پذیرش حضور تعداد نیروهای 

آمریکایی در افغانستان شده اســت، حقیقت 
ندارد.در حالی که عالوه بر آن نیز، در توافق نامه 
آمریکایی ها به صراحت با خروج کامل نظامیان 
خارجی از افغانستان موافقت کرده اند. ما به 
عنوان یک نیروی آزادی بخش اسالمی تقاضای 
کشورهای  با  که  نمی پذیریم  را  طرفی  هیچ 
همسایه مانند جمهوری اسالمی ایران روابط 
نداشته باشیم. ایران، کشور اسالمی و همسایه 
ماست، با آن ها مشترکات زیادی داریم. روابط 
ما بر اساس سیاست های درست، متین وثابت 

استوار است وادامه خواهد یافت.
موضع امارت اسالمی افغانستان در خصوص 
تروریسم دولتی آمریکا در تــرور ســردار 

سلیمانی چیست؟
طالبان، تروریسم دولتی از جمله حمله اخیر 
ــراق و هــرجــای دیگر را محکوم  آمریکا در ع
می کند.ما همواره به عنوان سیاست اصولی، 
علیه  آمریکا  بمباران های  و  شبانه  حمالت 
غیرنظامیان را در افغانستان، عراق و سوریه 
و دیگر کشورها محکوم کرده ایم و آن را نقض 

اصول حقوق بشری می دانیم.
برخی منابع از جمله دولت پاکستان اعالم 
ــاده کاهش خشونت  کــردنــد کــه شما  آمـ
هستید و رهبری طالبان با آتش بس یک 
هفته ای تا 10 روزه موافقت کرده است. نظر 

شما در این باره چیست؟
اظهارات وزیر خارجه پاکستان مربوط به خود 
ایشان است و جنبه عملی نــدارد. ما متعهد به 
دستور و هدایت رهبر طالبان هستیم. چندی 
قبل هیئتی از دفتر سیاسی عازم کشورشده بود تا 
با رهبر و دیگر مقامات عالی رتبه  امارت اسالمی 
ــاره کاهش خشونت مشاوره و دستورات  درب
الزم را دریافت کند و حاال این هیئت با دریافت 
راهنمایی های الزم بازگشته است که بر همین 
اساس با آمریکایی ها درحال مذاکره هستیم تا 

درباره زمان امضای توافق نامه به نتیجه برسیم.

کامیار-جلسه نخست دادگــاه رسیدگی به 
الیحه استیضاح دونالد ترامپ در سنای آمریکا 
آغاز شد. در اواخر هفته گذشته، 100 سناتور 
به همراه جان رابرتز، رئیس جلسات دادگاه 
قانون  به  یــاد کردند که  استیضاح ،سوگند 
اساسی بــرای رسیدگی به استیضاح رئیس 
امابرخالف  بمانند  پایبند  آمریکا  جمهوری 
مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار 
دموکرات هاست،  جمهوری خواهان دست 
باال را در مجلس سنا دارند و انتظار می رود در 
نهایت، ترامپ با حمایت هم حزبی هایش از 
محاکمه جان سالم به در ببرد.براساس قانون، 
باید دو سوم از 100عضو سنا )67سناتور( به 
گناهکار بودن ترامپ رأی بدهند تا از سمت 
خود برکنار شود. رهبران جمهوری خواه سنا، 
دموکرات ها را به سیاسی کاری متهم کرده 
محاکمه،  جریان  در  که  گفته اند  صراحتا  و 
حامی ترامپ خواهند بــود.ایــن سومین بار 
است که یک رئیس جمهور آمریکا استیضاح 
می شود. نخستین بار اندرو جانسون در سال 
بــار بیل کلینتون در سال  1868و دومین 
1998استیضاح شدند اما در هر دو مورد، سنا 
با برکناری آن ها مخالفت کرد. تنها موردی که 
به نظر می رسید قطعا رأی خواهد آورد، پرونده 
ــود؛ با این  ریچارد نیکسون در سال 1974ب

حال رئیس جمهور وقت آمریکا، قبل از شروع 
روند استیضاح استعفا کرد.

چرا استیضاح؟	 
ترامپ متهم است که به اوکراین فشار وارد کرده 
تا درباره جو بایدن، یکی از جدی ترین رقبای 
دموکرات خود در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2020و پسر او تحقیق کند. دموکرات ها 
معتقدند که او به اوکراین فشار وارد کرده است 
تا در این تحقیقات، اطالعاتی علیه بایدن مطرح 
کند که به اعتبار سیاسی او لطمه بزند. به نظر آن 
ها، هدف ترامپ از این کار، دست یافتن به نوعی 
برتری در سیاست داخلی آمریکا بوده است. او 
متهم است که از دو اهرم فشار علیه اوکراین 
استفاده کرده است؛ اول این که جلوی اهدای 
کمک 400میلیون دالری نظامی واشنگتن 
به کی یف را گرفته و دوم ایــن که مالقات با 
اوکراین  رئیس جمهور  زلینسکی،  ولودیمیر 
در کاخ سفید را هم به تعویق انداخته است. 
دموکرات ها این دو کار را مصداق سوءاستفاده 
می دانند.دیگر  جمهوری  ریاست  ــدرت  ق از 
اتهام او این است که در فرایند تحقیق کنگره، 
با نمایندگان همکاری نکرده و در برخی موارد، 
جلوی احضار نزدیکان خود به کنگره را هم 
گرفته اســت. از نظر نمایندگان، این کار هم 

مصداق جلوگیری از انجام وظیفه کنگره بوده 
است.هر دو اتهام ترامپ  ماه گذشته در مجلس 
نمایندگان به رأی گذاشته و هر دو قطعنامه 
استیضاح او )سوءاستفاده از قدرت و جلوگیری 
با رأی دموکرات ها  انجام وظیفه کنگره(  از 
تصویب شــد و حــاال بــراســاس قــانــون اساسی 
آمریکا، محاکمه ترامپ باید در سنا برگزار شود.
ترامپ، بارها دموکرات های کنگره به رهبری 
را  نمایندگان  پلوسی، رئیس مجلس  نانسی 
متهم کرده است که به دنبال اهداف سیاسی 
خود هستند. پلوسی نقشی تعیین کننده در 
استیضاح ترامپ داشته است و دموکرات ها 
بدون چراغ سبز او نمی توانستند حتی مسئله 
استیضاح را به صورت رسمی در مجلس مطرح 
کنند.هنوز هــم، حتی پیش از آغــاز جلسات 
دادگـــاه، دمــوکــرات هــا و جمهوری خواهان 
یکدیگر را به نادیده گرفتن عدالت متهم می 
کنند.دموکرات ها معتقدند جمهوری خواهان 
به اتکای برتری عددی خود در سنا در تالش 
هستند مانع حضور شهود در جلسات دادگاه 
شوند و زمینه تبرئه متهم را فراهم کنند. در 
حالی که جمهوری خواهان، دموکرات ها را 
متهم می کنند که به فرایند عادالنه در زمان 
رسیدگی به لوایح استیضاح ترامپ در مجلس 
نمایندگان عمل نکردند و اکنون قصد دارند 
در روند دادگاه در سنا اخالل ایجاد کنند. به 
هرحال به نظر نمی رسد تا پایان رسیدگی به 
ــاه سنا، دو طرف به  اتهامات ترامپ در دادگ
توافق دست یابند. حتی نحوه برگزاری جلسه 
دادگاه و زمان رسیدگی به آن به محلی برای 
نزاع سیاسی- حزبی در واشنگتن بدل شده 
است. سی ان ان به نقل از چهار منبع مطلع 
خبر داد، سران جمهوری خواه سنا قصد دارند 
ــرای جلسه  به جــای اختصاص 20 ساعت ب
آغازین استیضاح و طرح کردن استدالل  ها طی 
10 روز، نظیر استیضاح بیل کلینتون رئیس 
جمهوری اسبق، دو جلسه 12 ساعته به هر دو 
طرف دموکرات و جمهوری خــواه اختصاص 
دهند. کوتاه تر شدن زمان جلسات دادگــاه، 
فرصت را برای رسیدگی به یکی از مهم ترین 
جدال های سیاسی- حقوقی آمریکا طی دو 

دهه اخیر کاهش می دهد.

وکالی مدافع؛ امید ترامپ	 
ــای اخیر، یک تیم سرشناس  ترامپ در روزه
ــالی آمریکایی را برای  و سنگین وزن از وک
پیروزی در محاکمه سنا انتخاب کرده است. 
سرپرستی ایــن تیم با پت سیپولون، مشاور 
حــقــوقــی کـــاخ سفید و دیــگــر عــضــو آن جی 
سکولوف  وکیل شخصی ترامپ خواهد بود. 
تیم اضافه  ایــن  به  تازگی  به  چهره هایی که 
شده اند، الن درشوویتس پروفسور حقوق در 
دانشگاه هــاروارد و کن استار مشاور حقوقی 
مستقل هستند. استار متخصص امور حقوقی 
استیضاح در آمریکاست و رهبر تیمی بود که 
ــاره اتهام های بیل کلینتون را  تحقیقات درب
به عهده داشــت. این تیم، در نخستین اقدام 
حقوقی خود درخصوص محاکمه، در نامه ای 
اتهام های وارد شده به رئیس جمهور آمریکا 
ــردم آمریکا  را »حمله ای خطرناک به حق م
ــه رئیس جمهور« خوانده  برای انتخاب آزادان
و تمامی اتهام ها را رد کرده است. جمهوری 
خواهان  نیزدر تالش هستند در کوتاه ترین 
زمان ممکن، ترامپ را از اتهامات وارد شده تبرئه 
کنند و بر موضوع انتخابات پیش روی ریاست 
جمهوری متمرکز شوند. به عنوان مثال ، چندی 
پیش سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام 
آشکارا گفت: تصمیم خود را درباره استیضاح 
ترامپ گرفته ام و قصد ندارم در روند محاکمه 
ترامپ در سنا، داور بی طرف باشم و امیدوارم 
اما  یابد  پایان  به سرعت محاکمه استیضاح 
استراتژی دموکرات ها، طوالنی تر کردن فرایند 
استیضاح ترامپ است تا با نزدیک تر شدن به 
زمــان برگزاری انتخابات، رای دهندگان را 
تحت تاثیر قرار دهند. نتایج نظرسنجی ها نیز در 
افزایش امیدواری دموکرات ها برای اثرگذاری 
بر نتایج انتخابات موثر بوده است. سی ان ان در 
آستانه تشکیل جلسه دادگاه استیضاح ترامپ 
خبر داد که 51 درصد آمریکایی ها خواهان 
برکناری ترامپ در سنا هستند و 45 درصد با آن 
مخالفت می کنند. این نگرش اگر تا 9 ماه دیگر 
ادامه یابد، چه بسا حامیان عزل ترامپ در سنا، 
در پای صندوق های رای به رئیس جمهوری 
کنونی رای ندهند و موجب شکست ترامپ در 

انتخابات ریاست جمهوری شوند.  

»سهیل شاهین« سخنگوی دفتر طالبان در قطر در گفت وگو با خراسان مطرح کرد: 

آمریکا خروج کامل از افغانستان را پذیرفته است 
منع رابطه با هیچ کشور منطقه از جمله ایران را نمی پذیریم 

  محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

چهره روز 

رشته  در  مورفی  کریس  سناتور 
توئیتی به بررسی  سیاست خارجی 
ــود،  پرداخته  ترامپ از منظر خ
است:»در سومین سالگرد مراسم 
ــت آن است  ــپ، وق ــرام تحلیف ت

که به سه سال فاجعه سیاست خارجی دولــت وی 
بنگریم. ترامپ در هر گوشه از جهان آمریکا را منزوی، 
ضعیف تر و نا امن تر کرده است. رئیس جمهور بعدی 
کارهای زیادی برای برطرف کردن این مشکالت 
خواهد داشت.   حاصل  دیپلماسی دولت ترامپ با 
کره شمالی نیز چه بود؟ فقط عکس گرفتن.  رهبر 
کره شمالی هر آن چه را که می خواسته به دست 
آورده است: شناسایی بین المللی ، ابقای  زرادخانه 
هسته ای این کشور در حالی که ائتالف آمریکا با کره 
جنوبی و ژاپن تضعیف شد.آمریکا و هم پیمانانش 
داعش را در آستانه شکست در عراق قرار دادند اما 
حمله به)شهید( سلیمانی آن را به مخاطره افکند.  
ائتالف ضد داعش شکننده و معلق شده است و از 
نیروهای آمریکایی خواسته شده تا عراق را ترک کنند 
و  ترامپ با تهدید بغداد به تحریم در حال افزایش 

تنش است.«

سیل» اقتدار سوز« در اسرائیل! 

با  فلسطین،  سرزمین  در  سیل  گذشته  هفته 
حاشیه ای همراه بود که از مرگ هشت اسرائیلی 
بازتاب های بیشتری با خود به همراه داشت و 
آن هم پخش تصاویری از زیرآب رفتن یک جنگنده 
در النه خود بود.روزنامه هاآرتص به نقل از یک 
مسئول ارشد نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 
نوشت که هشت فروند هواپیما در ایــن پایگاه 
بر اثر آب گرفتگی دچــار خسارت شدند که سه 
ــا آسیب جــدی دیــده انــد.نــیــروی  فــرونــد از آن ه
هوایی رژیم صهیونیستی را می توان اصلی ترین 
و قدرتمندترین نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی 
ــم صهیونیستی با  دانــســت. نیروی هوایی رژی
داشتن سابقه و کارنامه  نسبتًا موفقیت آمیز در 
جنگ های پیشین اعراب و رژیم همواره موردتوجه 
صهیونیست ها بوده است. نیروی هوایی رژیم 
صهیونیستی به نوعی آبرو و پرستیژ آن محسوب 
می شود و همواره سعی کــرده خــود را در رتبه 
نخست منطقه ای حفظ کند. اما آن چه بر اهمیت 
نیروی هوایی و ارتش رژیم صهیونیستی می افزاید 
نگاه اسرائیلی ها و ساکنان سرزمین های اشغالی 
به آن است. طبق تحقیقات و پژوهش های صورت 
گرفته ارتش، مورد اعتماد ترین نهاد در اسرائیل 
ــد از  ــردم و 88 درص ــد از کل م ــت؛ 81 درص اس
یهودیان اسرائیل به ارتش اعتماد دارنــد؛ رتبه 
بعدی با 56 درصد در اختیار دیوان عالی است.

در ایــن میان،اتفاق سیل و پخش تصاویری از 
وضعیت پایگاه هوایی اسرائیل موجب شد فرصتی 
فراهم شود تا منتقدان داخلی ارتش اسرائیل 
بار دیگر آمادگی نداشتن این رژیم را در مقابل 
جنگ های غیرقابل انکار پیش رویشان به ویژه 
در جبهه شمالی یــادآوری کنند.به طور نمونه 
آموس هرئیل تحلیل گر نظامی سرشناس روزنامه 
ــت: »تصویر  هــاآرتــص در یادداشتی نوشته اس
جنگنده های نیروی هوایی ارتش در آشیانه ها که 
بر اثر بارش  های اخیر غرق شده بودند، نشان داد 
که نه تنها جبهه داخلی رژیم صهیونیستی برای 
جنگ آینده آمادگی ندارد، بلکه پایگاه های ارتش 
هم در پایین ترین سطح آمادگی قرار دارند.« اما 
اصلی ترین جمله در یــادداشــت آمــوس هرئیل 
جایی است که وی اشاره می کند که »کمتر کسی 
در اسرائیل هست که نداند امنیت این رژیم تا 
چه انــدازه وابسته به حفظ کارایی عالی نیروی 
هوایی است.« چند سال پیش یک افسر بلندپایه 
در ستاد کل ارتش اسرائیل به وجود »فرضیاتی« 
اشاره کرد که ارتش اسرائیل را به سوی بررسی 
گزینه مجهز شدن به موشک های دوربرد به منظور 
ضربه زدن به اهدافی در لبنان در صورت وقوع 
جنگ با حزب ا... سوق می دهد. چند روز بعد این 
اظهارنظر روزنامه هاآرتص این خبر را با توضیح 
علل آن تکرار کرد و نوشت، ارتش اسرائیل طرحی 
را برای خرید صدها موشک و راکت دقیق بررسی 
می کند که با کمک آن می توان اهدافی را در 
هر رویارویی آینده با لبنان هدف قرارداد و برای 
جنگی که ممکن اســت با حـــزب ا... روی دهد 
آماده شد. به نوشته هاآرتص »ارتش اسرائیل در 
حال برنامه ریزی برای استفاده از این موشک ها 
به جای نیروی هوایی در صورتی است که روند 
جنگ از کارایی این نیرو بکاهد یا این نیرو سرگرم 
مأموریت های دیگری باشد«.خالصه آن که نیروی 
هوایی ارتش یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتدار و 
احساس امنیت برای اسرائیلی هاست که این باور 
نشئت گرفته از نقش این بخش از ارتش تل آویو در 
جنگ های گذشته و ادامه ماجراجویی های آن در 
نوار غزه، سوریه، لبنان و حتی شمال آفریقاست. 
به گونه ای که شاهدیم بر اساس آمار ارائه شده از 
سوی نهادهای صهیونیستی بیشترین اعتماد 
به نهادهای سیاسی در سرزمین های اشغالی 
به ارتش و نیروی دریایی تعلق دارد. لذا تحوالت 
میدانی دو سال اخیر به ویژه در جبهه شمالی و 
تغییر شیوه نبرد از سوی مقاومت، صهیونیست ها 

را بسیار نگران کرده است. 

نمای روز

نیروهای عراقی پرتابگر راکت هایی را که دوشنبه 
شب به سوی سفارت آمریکا در بغداد شلیک شده 
بود پیدا کردند.این پرتابگر، هشت راکت )احتماال 
107 میلی متری( داشته که فقط سه تای آن شلیک 

شده است.

پیشخوان بین الملل 

قاب بین الملل

روی جلد این هفته 
آمریکا:  تایم  مجله 
ــادی  قـــدرت غــیــر ع
جرد کوشنر ]تجارت 
خانوادگی[.کوشنر، 
اســـتـــراتـــژی جــذب 
دیجیتال  مخاطب 
را خــوب بلد اســت. 
او مــدیــریــت پویش 

انتخاباتی دونالد ترامپ در فضای مجازی را بر 
عهده داشت. داماد ترامپ در سال 2015 در 
فهرست موفق ترین تاجران زیر 40 سال مجله 

»فورچن« قرار گرفت.

هزاران نفر از طرفداران حمل اسلحه در ریچموند، 
مرکز ایالت ویرجینیای آمریکا به خیابان ها آمدند. 
این تظاهرات در اعتراض به برنامه دولت فدرال 
برای تصویب قانون محدودیت حمل اسلحه صورت 
گرفت. آن قدر این حامیان سالح با تجهیزات کامل 
به تظاهرات آمده بودند که مخالفان از ترِس درگیری، 
تظاهرات  خود را لغو کردند. قانون گذاران دموکرات 
که کنترل هر دو مجلس را در این ایالت به دست 
آورده اند در پی تصویب قوانینی در زمینه محدودیت 
مالکیت اسلحه در ویرجینیا هستند. تظاهرات 
کنندگان که همراه با انواع و اقسام اسلحه های خود 
در این تظاهرات شرکت کرده بودند، نوشته هایی 
با مضمون »اسلحه زندگی را حفظ می کند« با خود 
به همراه داشتند.دموکرات ها در تالش هستند 
تا با ارائه طرح هایی حق مالکیت اسلحه را در این 
ایالت محدود کنند. در حالی که روزانه خبرهای 
متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار 
باالی جان باختگان در این حوادث منتشر می شود 
اما البی قدرتمند سالح در آمریکا اجازه نمی دهد که 
قانونی در خصوص اعمال محدودیت برای در اختیار 

داشتن سالح در این کشور تصویب شود.

کــره شمالی اعـــالم کــرد از آن جــا کــه آمریکا 
ضرب االجل پایان سال برای مذاکرات هسته ای 
را فراموش کرده دیگر به تعهداتش که شامل توقف 
آزمایش های هسته ای و پرتاب موشک های بین 
قاره ای است پایبند نخواهد بود.به نوشته رویترز، 
جو یونگ چول، کنسول هیئت نمایندگی کره در 
دفتر سازمان ملل در ژنو گفت: ما دیگر دلیلی برای 

تعهد یک جانبه نداریم آن هم وقتی که طرف دیگر 
به آن پایبند نیست.نماینده کره شمالی، آمریکا 
را به اعمال غیرانسانی ترین و وحشیانه ترین نوع 
تحریم ها علیه کشورش متهم کرد و گفت: اگر 
آمریکا بر این سیاست خصمانه علیه کره شمالی 
اصرار ورزد دیگر شاهد خلع سالح هسته ای شبه 
جزیره کره نخواهد بود.   وی تاکید کرد: اگر آمریکا 

سعی در اجرای درخواست های یک جانبه خود 
داشته و بر اعمال تحریم ها اصرار ورزد کره شمالی 

مسیر دیگری در پیش خواهد گرفت. 

کره شمالی: دیگر به توقف 
آزمایش های هسته ای پایبند 
نخواهیم بود 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

سنای آمریکا، رسما جلسات محاکمه استیضاح دونالد ترامپ را شروع کرد 

ُچکش دادگاه ترامپ زده شد
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ویژه های خراسان  

خبر

...خارج از دستور
  محمد اکبری  

موقع برکناری مدیران مالی ادارات، 
حواستان به این موارد باشد

یک مسئول مهم اقتصادی در دولــت با ارســال 
بخشنامه ای در روزهــای اخیر به سازمان ها و 
شرکت های دولتی، از آن ها خواسته است به محض 
تغییر یا برکناری مدیران مالی آن مجموعه ها، 
جهت آغــاز فعالیت فرد جدید درخصوص تهیه 
گزارشی از فهرست كلیه حساب های بانکی شامل 
حساب های قابل برداشت و حـساب های غیرقابل 
برداشت، مبلغ آخرین موجودی طبق مانده اعالم 
شده توسط بانک، تعداد دسته چک ها و آخرین چک 
صادر شده و نیز جدیدترین حواله الكترونیکی صادر 

شده اقدام کنند.

مجوز روحانی برای فروش ۲00هزار 
متر از زمین های دولتی

بــا توجه بــه پیشنهاد وزیـــران عضو کمیسیون 
لوایح هیئت دولت که در روزهــای اخیر به تایید 
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور رسیده، 
قرار است تعدادی از اراضی متعلق به دولت واقع 
در استان سمنان که شامل چهار پالک ثبتی می 
شود، به استناد اختیارات اعطا شده در ماده ۱۱۵ 
قانون محاسبات عمومی کشور به فروش برسد که 
شامل سه زمین هر کدام به مساحت بیش از ۵۰ 
هزار مترمربع و یکی به مساحت ۴۸ هزار متر مربع 
است و منابع به دست آمده در اختیار توسعه بخش 

کشاورزی قرار خواهد گرفت.

 کواکبیان و محجوب مامور رایزنی 
درباره صالحیت نامزدهای اصالح طلب 

روایت کدخدایی از جزئیات تایید نشدن 
صالحیت برخی نمایندگان 

ممکن است آن چه در بررسی صالحیت داوطلبان برای شورا به اثبات می رسد 
اگر به محکمه ارائه شود اثبات نشود 

شرایط بررسی صالحیت ها در جریان اصــالح طلب به گفته فعاالن آن 
موجب بالتکلیفی جریان اصالحات در تعیین و تدوین لیست در تهران 
و شهرهای مختلف شده است تا آن جا که شــورای عالی سیاست گذاری 
جبهه اصالح طلبان در آخرین اطالعیه خود بیان کرد: براساس ارزیابی ها و 
اطالعاتی که تاکنون به دست ما رسیده ، امکان ارائه لیست ائتالفی از جانب 
این جبهه سلب شده است. به گزارش ایسنا، این  شورا در ادامه تاکید کرد: 
بنابراین لیست هایی که با این عنوان منتشر می شود، فاقد اعتبار و صرفًا 
گمانه زنی های افراد و گروه های خاص است. شورای عالی سیاست گذاری 
جبهه اصالح طلبان  تصریح کرد که همچنان در حال بررسی و پیگیری نتیجه 

اعتراض ها به رد صالحیت ها هستیم.
در همین زمینه مصطفی کواکبیان و علیرضا محجوب از سوی فراکسیون امید 
مامور رایزنی درباره رد صالحیت ۴۲ نماینده عضو این فراکسیون شدند.به 
گزارش ایسنا، علیرضا محجوب با اعالم این خبر اظهار کرد:  کواکبیان رئیس 
کارگروه بررسی اعضای رد صالحیت شده فراکسیون امید و من هم همراه 
ایشان مامور شدم که موضوع رد صالحیت اعضای فراکسیون را پیگیری کنیم.
وی افزود: ما قرار است مذاکراتی داشته باشیم و کمک کنیم تا موضوعات را 
بین شورای نگهبان و نمایندگان رد صالحیت شده عضو فراکسیون منتقل 
کنیم.نماینده تهران با بیان این که صالحیت ۴۲ عضو فراکسیون امید در 
انتخابات مجلس آینده رد شده است، ابراز امیدواری کرد: در روند رسیدگی 
به اعتراضات تعداد رد صالحیت شدگان کاهش یابد. در همین زمینه پیشتر 
علی صوفی فعال سیاسی اصالح طلب، گفته بود که پیگیری های اسحاق 
جهانگیری به صورت مــوازی با شــورای عالی سیاست گــذاری و بعضی از 
شخصیت های تاثیرگذار جریان اصالح طلبی در حال انجام است. وی افزوده 
بود که رایزنی ؛ گاهی اوقات به صورت تیمی انجام می شود و گاهی نیز به 
صورت فردی؛ به طور مثال آقای عارف تالش بسیاری در این زمینه کرده اند.

مبلغ: تعداد نامزدهای تاییدشده تهران به تعداد انگشتان دست 	 
نمی رسد

در همین حال  مرتضی مبلغ، عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان، 
ضمن اظهار نگرانی از  رد صالحیت گسترده اصالح طلبان در کل کشور 
در گفت وگو با اعتمادآنالین تاکید کرد: در سراسر کشور به جز تهران فقط 
۲۱ نامزد برای اصالح طلبان باقی مانده است.وی گفت: تعداد نامزدهای 
تاییدشده تهران به تعداد انگشتان دستم نمی رسد و در برخی استان ها هیچ 

نامزدی برای اصالح طلبان باقی نمانده است.
 این در حالی است که فرهادتجری نماینده قصر شیرین و عضو کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس به ایسنا  گفت: در روزهای آینده آمار کاندیداهای رد 

صالحیت شده در انتخابات مجلس یازدهم کاهش خواهد یافت. 

سخنگوی شــورای نگهبان ضمن تاکید بر این که بیشتر 
نمایندگان، انسان های شایسته و صالحی هستند که در 
چارچوب قانون، ایفای وظیفه می کنند و ما هم به عنوان 
شهروند سپاس گزاریم و از زحماتی که در مقاطع مختلف 
در دفــاع از منافع ملی و حقوق مــردم انجام دادنــد تشکر 
می کنیم، جزئیات علل رد صالحیت برخی از ۹۲ نماینده 
کنونی مجلس شورای اسالمی را که برای انتخابات داوطلب 
شده بودند، تشریح کرد.  عباسعلی کدخدایی در گفت و گو 
با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به جزئیات پرونده یکی از 
نمایندگان رد صالحیت شده با استناد به گزارش یکی از 
مراجع رسمی گفت: براساس این گزارش، تخلفاتی از این 
فرد گزارش شده که یکی از آن ها، دخالت در امور اجرایی 
با تهدید شماری از مدیران و مسئوالن محلی شهرستان و 
استان حوزه انتخابیه اوست. وی، تالش برای تبرئه متهمان 
در حوزه قاچاق را از دیگر تخلفات این نماینده مجلس دانست 
و افزود: این موضوع را مراجع رسمی نوشته اند نه این که 
موضوع در حد پیگیری ساده برای دفاع از یک شهروند آن هم 
با تصور بی گناهی او بوده باشد بلکه تالش برای تبرئه فردی 
بوده است که قاچاقچی کالن و تخصصی محسوب می شود 
و وضعیتش معلوم است. وی افزود: البته این ها را برای خود 
این نماینده هم توضیح دادیم؛ گرچه ممکن است بگوید این 
گونه نبوده و شکل دیگری است، اما به هر حال، مرجعی 
رسمی مستنداتی را درباره این تخلفات فرستاده است و ما 

آن مستندات را اعالم می کنیم.

استفاده از گزارش ها و تحقیقات محلی طبق ماده ۵0 	 
قانون انتخابات

 سخنگوی شـــورای نگهبان در پاسخ بــه ادعـــای برخی  
 مبنی بر این که رد صالحیت ۹۲ نماینده مجلس مبتنی بر 
استعالم مراجع چهارگانه نبوده است و تحقیقات محلی 
قابل استناد نیست؛ گفت: قانون برای ما معین کرده که از 
مراجع چهارگانه استعالم کنیم، اما از سوی دیگر، مانع نشده 
و حصری ایجاد نکرده است که فقط از این مراجع استعالم 
کنیم. کدخدایی تاکید کرد: طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات 
به دریافت گزارش ها و تحقیقات محلی استناد شده است که 

ما نیز انجام می دهیم.

چه کسانی به دلیل ملتزم نبودن به اسالم رد صالحیت 	 
می شوند؟

وی افزود: بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مربوط به التزام 

نداشتن به اسالم است که گاهی اوقات برای آن تفاسیر 
مختلفی ارائه می کنند در حالی که این بند به مفهوم التزام 
نداشتن به یک یا چند حکم از احکام و موازین اسالمی است 
نه به مفهوم این که داوطلب، مسلمان نیست.بلکه داوطلبی 
می تواند مسلمان باشد، اما مرتکب جرم یا گناهی نیز شده 
باشد؛ اگر فردی مرتکب گناه شود حتی در احکام شرعی، به 
او نمی گویند که مسلمان نیست بلکه می گویند به حکمی از 
احکام اسالم ملتزم نبوده است. سخنگوی شورای نگهبان 
با اشاره به برخی مصادیق جرایم بعضی از نمایندگان رد 
صالحیت شده تصریح کرد: در موضوعات اقتصادی برای ما 
یقین حاصل شده که در مواردی، سوء استفاده های مالی، 
زمین خواری ها، زد و بند های اقتصادی و فعالیت های 
نامشروع و غیرقانونی اقتصادی صورت گرفته است. وی 
افزود: اعمال برخی از این نمایندگان به نحوی است که 
عالوه برخالف قانون بودن فعالیت های شان؛ در حکم اکل 
مال به باطل نیز محسوب می شود که این مصداق التزام 
نداشتن به اسالم است. سخنگوی شورای نگهبان تصریح 
کرد: بنابراین کسی که از نظر ما سوء استفاده اقتصادی 
دارد و این سوء استفاده اش در محکمه به اثبات نرسیده، 
اما برای ما ثابت شده است؛ به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون 
انتخابات، صالحیتش تأیید نمی شود. وی گفت: برخی 
می گویند چرا بعضی  از داوطلبان با آن که روحانی هستند 
و حتی نماز اقامه می کنند و روزه می گیرند مشمول بند 
التزام نداشتن به اسالم معرفی و رد صالحیت شده اند 
که این به التزام نداشتن به مسائل اقتصادی نیز مرتبط 
می شود.  سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اگر فرد 
مسلمانی، رابطه نامشروع و نامتعارف داشته باشد، مصداق 

التزام نداشتن به اسالم است.

ما با آیین دادرسی محکمه کاری نداریم	 
کدخدایی افزود: بند ۱ ماده ۲۸ که مربوط به التزام نداشتن 
به اسالم است دایــره وسیعی دارد که مباحث اقتصادی 
و اخالقی را دربر می گیرد با این حال، همه این ها باید به 
گونه ای باشد که به طور مستند برای اعضای شورای نگهبان 
به اثبات برسد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: البته ممکن 
است آن چه در بررسی صالحیت داوطلبان برای این شورا 
به اثبات می رسد اگر به محکمه ارائه شود اثبات نشود، چون 
محکمه، آیین دادرســی خاصی دارد و استناد و دالیلش، 
موضوعات دیگری است که ما با آن کاری نداریم. وی تأکید 
کرد: به عنوان نمونه اگر کسی ارتباطات نامتعارف شرعی 
داشته باشد ممکن است به محکمه برود و تبرئه شود، اما 
اگر همین ارتباطات نامتعارف برای ما به اثبات برسد؛ کافی 
است تا اعالم کنیم که آن فرد، التزام به اسالم ندارد و مشمول 

صالحیت ورود به مجلس شورای اسالمی نیست.

 تعیین جایزه 3 میلیون دالری 
برای »قتل ترامپ« در بهارستان

احمد حمزه نماینده مــردم کهنوج روز گذشته 
در نطقی که با بازنشر گسترده ای در رسانه های 
منطقه ای و بین المللی همراه شد، اظهارکرد: 
من به نیابت از مــردم کرمان اعــالم می کنم که 
همه کرمانی ها سرباز حاج قاسم هستند و اگر 
همه ما شهید شویم هیچ ابایی نداریم. به نیابت 
از مردم کرمان برای هر کس که ترامپ را به قتل 
برساند سه میلیون دالر جایزه نقدی می دهیم.  
وی خطاب به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
ترکشی  یا  گلوله  با  نباید  شما  نیزاظهارکرد: 
همان  باید  می رسیدید،  شهادت  به  ناشناس 
گونه که خودت می خواستی تمام ذرات جسمت 
درگیر شهادت بشوند که شد. تو باید به دست 
بدبخت ترین انسان به شهادت می رسیدی تا همه 

آزادگان عالم برایت بسوزند که سوختند.

 کنایه زنی به رئیس جمهور
 و رئیس مجلس در صحن

در  کرمانشاه  مـــردم  نماینده  جاسمی  قــاســم 
مجلس طی تذکری شفاهی در صحن خطاب 
ــای الریجانی! شما  به رئیس مجلس گفت: آق
ــد در انتخابات ریاست جمهوری  که قصد داری
سال ۱۴۰۰  شرکت کنید، ای کاش قبل از آن 
مشکل ۲۰۰  نفر از کارمندان مجلس راکــه در 
 پروژه نور سوهانک ثبت نام کرده اند، حل کنید.

وی همچنین کنایه گویی خود را با طرح موضوع 
عدم تایید صالحیت های داوطلبان انتخابات 
مجلس و مخاطب قرار دادن  رئیس جمهور این گونه 
دنبال کرد که  »آقای روحانی اگر بستگان نزدیک و 
عزیزان دل شما در انتخابات تأیید می شدند، آیا باز 

هم از شورای نگهبان انتقاد می کردید«؟

 سوال درباره نحوه واردات 
غذای سگ و گربه 

حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده محالت و 
دلیجان طی  تذکری اظهارکرد: خبرهایی مبنی 
بر این که  هــزار و ۵۴۵  تن غــذای سگ و گربه و 
همچنین کاالهایی چون مرکب خودکار و شامپو 
به کشور وارد شده وجود دارد؛  سؤال آن است که 
آیا این کاالها با ارز ۴۲۰۰  تومانی وارد شده است؟

 طرح اعاده اموال نامشروع
 اصالح شد

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
دربــاره طرح اعــاده امــوال نامشروع مسئوالن در 
دستور کار مجلس قرار گرفت و با رای نمایندگان 
این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان اصالح 
شد. به گزارش خراسان، بنا بر این اصالحیه ماده 
۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴؛ مراد از اموال نامشروع، 
اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش 
زمین های موات و مباحثات اصلی و سوء استفاده 
از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی و مانند آن و 
اموال حاصل از غصب،  رشوه، اختالس و سایر موارد 
مندرج در اصل۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام 
قضایی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول 
این ماده است. اموال ناشی از استفاده ناروا و من 
غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن ها 
مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات 

برسد مشمول این ماده است.

 ولی نصر: تشییع ژنرال سلیمانی 
به ایرانی ها اعتماد به نفس داد

ــور خاورمیانه بـــاراک اوباما  ولــی نصر، مشاور ام
ــوص اتــفــاقــات اخــیــر منطقه در روزنــامــه  ــص درخ
نیویورک تایمز نوشت:  ترور سردار سلیمانی فقط 
ایران را تقویت کرده است. مشاهده دریای مردمی 
شرکت کننده در خاک سپاری سردار سلیمانی،  به 
آن ها اعتماد به نفس رویارویی با ایاالت متحده را داده 
است.  ترامپ به خوبی درک نکرده که جایگاه ایران در 
منطقه امروزه قوی تر از زمانی است که ایاالت متحده 

راهبرد محدود کردن تهدید ایران را شروع کرد. 
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
وابستگی3درصدی کشور به 

 خارج برای داروهای سرطان
 و بیماری های خاص است

بهداشت  کمیسیون  عضو  اکــبــری-  محمد 
ــاره این خبر وزیر  مجلس شــورای اسالمی درب
ــای  بهداشت که هزینه ارزی 3 درصــد داروه
وارداتی معادل هزینه 70درصد داروهای تولید 
داخل است، به خراسان گفت:این داروها عمدتًا 
شامل داروهای سرطانی و بیماری های خاص 
است که معمواًل برندهای بسیار خاص و گران 
است. حسینعلی شهریاری افزود: در بسیاری از 
کشورهای دنیا نیز بسیار معمول و مرسوم است 
که صنعت دارو در بهترین حالت به اندازه همین 
3 درصد واردات کشور ما باشد البته امیدواریم 
این رقم را به حداقل برسانیم.نماینده مردم 
زاهدان در مجلس گفت: وجود این درصد ناچیز 
از واردات داروهای خاص به دلیل سرمایه گذاری 
کشورها در درمان های بیماری صعب العالج 
است از این رو این میزان از وابستگی معمول 
بوده اما باید در کشور ما با سرمایه گذاری علمی 

و تحقیقاتی به حداقل ممکن برسد.

کاخ مرمر، موزه شد
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: کاخ مرمر 
تبدیل به موزه شده است.طالبیان در گفت وگو 
با فارس افــزود: مجموعه کاخ مرمر مانند کاخ 
نیاوران و بقیه کاخ های کشور است که یک سری 
آثار درون آن وجود دارد که باید به نمایش دربیاید.
وی خاطرنشان کرد: مخاطبان باید اطالعات 
مربوط به این کاخ را داشته باشند و تاکنون بازدید 
از این کاخ برای عموم مردم مهیا نبوده است.
وی افزود: علت این که وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری نتوانسته است این کاخ را برای 
بازدید عموم هماهنگ کند، این بوده که ما مالک 
آن نبودیم و این ملک متعلق به بنیاد مستضعفان 

است که اکنون دستور موزه شدن آن را داده اند.

آغاز بخشودگی 100 درصدی 
جرایم بیمه ای

با موافقت صندوق تأمین خسارت های بدنی 
و به مناسبت دهــه فجر، مبلغ جریمه دیرکرد 
تمدید بیمه شخص ثالث بخشیده شد. این طرح 
از اول بهمن آغاز می شود. به گزارش ایسنا، با 
هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه در 
کشور و با موافقت صندوق تأمین خسارت های 
ــا درخــواســت بیمه مــرکــزی مبنی بر  بــدنــی ب
بخشودگی جریمه بند )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه 
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر 
اثر حــوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 
۱3۹۵، مبلغ جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث 

بخشیده می شود.

نشست فوری سازمان بهداشت 
جهانی درباره ویروس چینی

سازمان بهداشت جهانی امــروز چهارشنبه در 
نشستی فوری دامنه و خطر شیوع بیماری کرونا 
را که به تازگی در برخی شهرهای چین شایع شده 
و مسری بوده و  از فرد به فرد منتقل می شود، در 
ــرد.آن طور  سطح بین الملل بررسی خواهد ک
که ایرنا به نقل از روزنامه گاردین گزارش داده، 
ژونگ نانشان متخصص بیماری های تنفسی و 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمــان ملی چین 
که درباره شیوع ویروس ناشناخته کرونا در این 
کشور تحقیق می کند، تأیید کرد که دو مورد از 
ابتال به این بیماری در استان گوانگدونگ چین 
بر اثر انتقال فرد به فرد ایجاد شده و کادر پزشکی 

نیز آلوده شده اند.

۲17 مبتال       
این ویروس که به ذات الریه شباهت دارد و مرگبار 
است، ماه گذشته برای اولین بار در شهر ووهان 
چین کشف شد و تاکنون ۲۱7 نفر در این کشور 
به آن مبتال شده اند.مقامات چین روز سه شنبه، 
مرگ یک مرد ۸۹ ساله ساکن ووهان را بر اثر ابتال 
به این ویروس تایید کردند که تعداد تلفات را به 
چهار نفر می رساند.مواردی از ابتال به این بیماری 
در پکن، شانگهای و استان گوانگدونگ در جنوب 
چین تأیید شده است. این که پیش بینی می شود 
بیش از ۴00 میلیون نفر در چین به مناسبت 
تعطیالت سال نو به سفرهای داخلی و خارجی 
روی آورند، به نگرانی ها درباره شیوع این بیماری 

در شهر و کشورهای دیگر دامن زده است.

تصویب 1800 میلیارد برای 
احداث17500 واحد مسکونی 

در 3 استان سیل زده
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای احداث 
۱7 هزار و ۵00 واحد مسکونی در سه استان 
سیل زده ۱۸00 میلیارد تومان تصویب شد.به 
گزارش فارس، محمدباقر نوبخت دیروز در جمع 
خبرنگاران افزود: این رقم برای جبران خسارت 
در سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و 
و  دولــتــی  منابع  محل  از  و  ــت  اس بلوچستان 

تسهیالت اختصاص می یابد.

گروه اجتماعی- این یکی را دیگر نمی شود 
پنهان کرد، همه ما گاهی دیده ایم که برخی 
پزشکان برای تهیه دارو، بیمار را به داروخانه 
ای خــاص ارجــاع می دهند یا هنگام نسخه 
نویسی به برند خاصی اشاره می کنند. احتماال 
می خواهند دارو از نظر نام و نشان و کیفیت 
بهتر و برتر باشد که بیمار متضرر نشود. منطق 
و حس انسانی این را می گوید اما برخی هم 
معتقدند این کار، بوی زدوبند با شرکت های 
پخش دارو و داروخانه می دهــد. در این باره 
سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون 
صنایع  مجلس به خراسان چنین می گوید: 
»شنیده می شود برخی پزشکان از ناحیه زدو 
بند با داروخانه ها بعضا درآمد ماهیانه بیش از 
۱0 میلیون دارنــد یا این که به قیمت فشار به 
بیماران برای تهیه داروهای غیر ضروری و خاص 
از داروخانه ها جوایزی چون سفر به کشورهای 
اروپایی دریافت می کنند تاسف آوراست.«یا به 
این مشاهدات خبرنگار فارس دقت کنید:«بیمار 
که از مطب خارج می شود، منشی کارت و آدرس 
دو داروخانه را به بیمار می دهد و می گوید« حتما 
داروها را از این داروخانه ها تهیه کنید. نوبت به 
بیماران دیگر که می رسد همین کار ادامه پیدا 
می کند؛ من هم بنا به توصیه منشی برای تهیه 
داروهــا به یکی از همین داروخانه ها مراجعه 
می کنم؛ وقتی از یکی از کارکنان داروخانه 
درباره دلیل ارجاع بیماران مطب آقای دکتر 
به این داروخانه سوال می کنم می گوید  این که 
موضوع عجیب و غریبی نیست، درصد مشخصی 
بین داروخانه و پزشک تعیین می شود و پزشک 
به ازای نسخه هایی که می فرستد مبلغ معینی 
را دریافت می کند؛ گاهی این مبلغ به چندین 

میلیون تومان در ماه هم می رسد«.

نه همه پزشکان       
به طور قطع طرح و گزارش این گونه موارد هیچ 
گاه به معنای این نیست که تمامی پزشکان 
اهل زدوبندهای این چنینی هستند که همه 
ما نیز پزشکان متعهد و با  اخالق بسیاری را 
می شناسیم که انسانیت را به هر مبلغ دیگری 
ترجیح می دهند. اگرچه کم تعهدی و سرهم 
کردن ویزیت ها با اختصاص کمترین زمان برای 

بیمار نیز از خاطرات فــراوان بسیاری از ما در 
برخی مطب ها و درمانگاه ها به شمار می آید.

زدوبندهای 3 گانه       
به طور کلی در مواجهه با این پزشکان می توان 
آن هـــا را بــه چند گـــروه تقسیم بــنــدی کــرد؛ 
گروهی که تمایلی برای زدوبند با داروخانه ها 
ندارند، گروهی توافق شان در حد معرفی به 
داروخانه و دریافت درصــدی از مبلغ نسخه 
است و گروهی دیگر، عــالوه بر داروخانه ها 

با شرکت های پخش مکمل های غذایی نیز 
قــراردادهــای نانوشته دارنــد و این شرکت ها 
ترتیب مسافرت های خــارج از کشور، هدیه 
سکه های طال یا پــرداخــت مبالغی به ازای 

فروش امانی مکمل ها در مطب را می دهند.
یک داروخانه دار در تهران درباره این موضوع 
این طور به فارس گفته است: برخی از پزشکان 
عالوه بر این که با داروخانه ها قــرارداد دارند 
با شرکت های تامین کننده و پخش دارو هم 

قراردادهای نانوشته دارند.

از تورهای خارجی تا هدایای ویژه        
ــن ســودجــویــی فقط بــه همین  گــویــا ابــعــاد ای
نــمــی شــود و مــاجــرا وقتی  زد و بندها ختم 
ــنــا بـــه گــفــتــه ایــن  ــب تـــر مـــی شـــود کـــه ب ــال ج
داروسازبرخی  پزشکانی که اسم و رسمی دارند 
سهامدار شرکت های واردکننده محصوالت 
پزشکی و تجهیزات پزشکی و دارویی هستند 
و محصوالت شرکت خود را برای بیمار تجویز 
می کنند، یا این که دارویی را به صورت امانی 
در مطب نگهداری و به ازای فروش آن درصدی 
بیشتر  بــررســی  می کنند.برای  ــافــت  دری را 
موضوع به سراغ مسئوالن سازمان غذا و دارو 
می رویم.  یکی از اعضای شورای عالی نظام 
پزشکی در این باره به فارس می گوید: صرفا 
مسئله سودجویی دلیلی برای ارجاع بیماران 
به یک داروخانه خاص نیست به دلیل این که 
ممکن است دارو داروی خاصی باشد و تنها 
یک داروخانه منتخب اقدام به فروش آن دارو 
کند، از سوی دیگر اگر بیمار تخلفی را در این 
زمینه مشاهده کند می تواند موضوع را از طریق 
سازمان نظام پزشکی پیگیری کند، پزشک 
نمی تواند بیمار را ملزم کند که از داروخانه 

خاصی خرید دارو را انجام دهد.

سودجویی با زد و بندهای دارویی
برخی پزشکان با تجویز محصوالت شرکت ها و داروخانه های خاص درآمد هنگفت به جیب می زنند

عضو کمیسیون اصل 90 در گفت وگو با خراسان:  تعزیرات باید به این زدوبندها رسیدگی کند
محمد اکبری- منصوری عضو کمیسیون اصل ۹0 مجلس در گفت وگو با خراسان درباره اخبار اعالم شده در خصوص »زدو بند برخی پزشکان 
با داروخانه ها« برای مجاب کردن بیماران برای تهیه دارو از آن داروخانه اظهار کرد: ما در این زمینه قانون کم نداریم و در قدم اول باید سازمان 
تعزیرات وارد شود.وی افزود: در گام اول اقدام رسانه ای و شکایات مردم نخستین اقدام مقابله با این پدیده نا مطلوب به شمار می رود و در 
قدم بعدی نظام پزشکی و »سازمان نظام صنفی وزارت صنایع و معادن« باید در این زمینه ورود کند.نماینده ساوه در مجلس خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه شخص وزیر بهداشت و درمان، پزشکی متعهد بوده است که در این زمینه دقت نظر باالیی دارد از این رو انتظار داریم پیش از ورود 

مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون، شخص ایشان و وزارت متبوعشان به این موضوع ورود کنند. 

مجلس در صورت کوتاهی دستگاه های نظارتی ورود خواهد کرد
سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه گفت: دستگاه های نظارتی به ویژه نظام 
پزشکی در این زمینه کنترل بیشتری داشته باشد و مانع چنین سوءاستفاده هایی که از هر جهت به ضرر بیمار است شود.وی 

اشاره کرد: هر چند قاطبه جامعه پزشکی کشورمان پاک دست و متعهد هستند اعالم این خبر که شنیده می شود برخی پزشکان از ناحیه زدو بند با 
داروخانه ها گاهی درآمد ماهیانه بیش از ۱0 میلیون دارند  یا این که به قیمت فشار به بیماران برای تهیه داروهای غیر ضروری و خاص از داروخانه 
ها جوایزی چون سفر به کشورهای اروپایی دریافت می کنند تاسف آوراست.نماینده سبزوار تصریح کرد: در صورت اعالم شکایات مردمی از 

پزشکان  اگر دستگاه های نظارتی در این زمینه کوتاهی کنند حق ورود مجلس به موضوع تحقیق و تفحص در این زمینه محفوظ خواهد بود.

گفت و گو



سینما و تلویزیون چهارشنبه ۲ بهمن  61398
۲6 جمادی االول  1441.شماره ۲0300

تلویزیون

عــلــیــرضــا شـــجـــاع نـــوری روز 
گذشته با سریال »خــواب زده« 
به کارگردانی سیروس مقدم، 
به نمایش خانگی آمده است. 
او قرار است در سریال »سلمان 

فارسی« اثر داوود میرباقری نقش این شخصیت 
را بازی کند.

سحر دولتشاهی پس از یک سال 
غیبت در جشنواره فجر، امسال 
با فیلم »آتابای« به کارگردانی 
جشنواره  در  کریمی  نیکی 
حضور خواهد داشت. او اکنون 

فیلم »امیر« اثر نیما اقلیما را روی پرده دارد.

چهره ها و خبر ها

مهدی سلطانی قطعه  موسیقی 
»گل بابونه« را با صدای خودش 
منتشر کرده. او پیشتر تجربیات 
محدودی در خوانندگی داشته و 
در یک نمونه، قطعه »دالچونی« 

را ویژه سریال »زیر پای مادر« خوانده است.

رضا میرکریمی در هجدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم داکا، 
بهترین  و  فیلم  بهترین  جایزه 
کارگردان را برای فیلم »قصر 
شیرین« دریافت کــرده است. 

این جشنواره در بنگالدش برگزار شده است.

ــدری مشغول  ــن ــک ــاره اس ــت س
اجراهای پایانی تئاتر »من یه 
زنم، صدامو می شنوین؟« است. 
او در »قاتل و وحشی« اثر حمید 
نعمت ا... هم بازی کرد اما به 

دلیل مشکالت مالی، مراحل فنی فیلم ناقص 
ماند و به جشنواره نرسید.

شهاب حسینی با فیلم »نبات« 
ساخته پگاه ارضی، به نمایش 
ــن فــیــلــم که  ــد. ایـ ــ خــانــگــی آم
اردیبهشت  امسال اکران شد، 
در  تومان  میلیون   656 تنها 
بازیگر  دیگر  فراهانی  نازنین  فروخت.  گیشه 

شناخته شده این فیلم است.

جدال »علیز« با 20:30
ماجرای یک دوئل توئیتری بر سر نوشته ای که بدون اجازه و ذکر منبع، از اخبار صداوسیما سر در آورد

 توصیه تهیه کننده »وارش« 
درباره پخش »سرزمین کهن«

تهیه کننده سریال »وارش« دربــاره حاشیه های 
مشابه این سریال و »سرزمین کهن« معتقد است 
اگر توجیه کامل درباره »سرزمین کهن« انجام شود 

از همین فردا می تواند روی آنتن برود.
محمودرضا تخشید که در زمان پخش »سرزمین 
کهن« مدیرکل امور نمایش سیما بود، درباره این که 
چرا حاشیه های »سرزمین کهن« مثل »وارش« به 
گونه ای هدایت نشد که این سریال هم به پخش 
برسد، بیان کرد: »ما در آن زمان هم این تالش را 
انجام دادیــم، نه تنها در مصاحبه هایی، نکاتی را 
توضیح دادیم بلکه حتی بخشی از داستان را هم 
لو دادیم و گفتیم شخصیتی که نقش او را شهاب 
حسینی بازی می کند خودش با بختیاری ها نسبت 
دارد و اصاًل ستون سریال روی قوم بختیار استوار 
ــاره پخش »سرزمین کهن«  شده اســت.« وی درب
تصریح کرد: »اگر توجیه کامل درباره سریال صورت 
بگیرد و مدیریت هم پای آن بایستند، از همین فردا 

می توان آن را پخش کرد.«

چرا برخی برنامه های زنده 
تلویزیون تولیدی شد؟

مدیر روابط عمومی معاونت سیما از بازمهندسی 
برنامه های زنده سیما، با هدف ارتقا و کیفی تر 
شدن نقد منصفانه در برنامه های چالشی تلویزیون 

خبر داد.
حمید خواجه نژاد در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان 
کرد: »بازمهندسی پخش برنامه های زنده تلویزیون 
به تهیه آیین نامه ای در مرکز طرح، برنامه و ارزیابی 
سیما طی چند ماه انجام کار علمی، پژوهشی و 
تطبیقی برمی گردد. با ابالغ این آیین نامه در مرداد 
ماه امسال مقرر شد مدیران شبکه ها در برنامه هایی 
ــدارد، بازنگری مجددی  که منطق پخش زنــده ن
داشته باشند.«وی با تاکید بر این که برنامه زنده ای 
تعطیل نمی شود، ادامه داد: »در رویکرد جدید حتی 
قرار نیست این برنامه ها خنثی روی آنتن برود چه 
برسد به تعطیلی آن! بلکه تهیه کنندگان ما می توانند 
با همان رویکرد چالشی خود برای ارتقا و کیفی تر 
کــردن نقد منصفانه طراحی جدیدتری داشته 
باشند.« مدیر روابط عمومی معاونت سیما تاکید 
کرد: »عالوه بر برنامه هایی که پیش از این مدیر کل 
محترم روابط عمومی سازمان برشمرد برنامه های 
دیگری در شبکه های 3، 4، آموزش و قرآن سیما 
همچون »روزی بهتر«، »موتور جستجو«، »سمت 

خدا« و... به صورت ضبطی روی آنتن می روند.« 

 »فرمول یک« جدید  اسفند می آید
مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما از پخش سری 
جدید برنامه »فرمول یک« در اواســط اسفندماه 
خبر داد. فضل ا... شریعت پناهی در واکنش به 
اخباری مبنی بر تعطیلی برنامه »فرمول یک« به 
باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: »برنامه »فرمول 
یک« تا هفته آینده در کنداکتور شبکه یک قرار دارد 
و در همان ساعت های قبلی پخش می شود.« وی 
افزود: »این هفته تکرار قسمت های گذشته است، 
اما هفته آینده دو یا سه برنامه به صورت زنده روی 
آنتن می برند و در زمان پخش به مردم اطالع رسانی 
می کنند که ادامــه پخش از نیمه دوم اسفند ماه 
خواهد بود.« شریعت پناهی تاکید کرد: »گروه تهیه 
»فرمول یک« همان ابتدا اعالم کرده بودند که تا اول 
بهمن ماه برنامه خواهند داشت و پس از آن با یک 
وقفه کوچک خودشان را برای برنامه های نوروزی 

و... آماده می کنند.«

عصر یک شنبه علی علیزاده تحلیل گر سیاسی ساکن لندن، 
یک گــزارش خبری را که از بخش خبری 20:30 روی آنتن 
رفته بود، در کانال شخصی اش )جدال( منتشر کرد و درباره 
کپی بدون ذکر منبع این بخش خبری از تحلیل خودش نوشت. 
او که روابط خوبی هم با صداوسیما دارد و تحلیل هایش اغلب 
مورد ارجاع برنامه های مختلف تلویزیون است، نوشت: »مجری 
20:30نه فقط موضوع و ایده ، بلکه تک تک جمالت گزارشش 
را دقیقًا و بدون تفاوت حتی یک ویرگول از متن من کپی کرده . 
این دیگر نقض کپی رایت نیست. دزدی مستقیم و آشکار است. 
روز روشن. از دیشب از خودم می پرسم چه چیزی به آمنه سادات 
ذبیح پور و 20:30 اجــازه مــی دهــد، متنی را که من برای 
نوشتنش از کارم دو ساعت مرخصی بدون حقوق گرفتم، بدون 
اجازه برداشته و  با اسم خودش به مخاطب بدهد و برای این کار 
از بیت المال حقوق ماهانه بگیرد؟« او در ادامه تعریضی هم به 
معاون سیاسی سازمان صداوسیما زد: »معاون خبر ]سیاسی[ 
سیما، آقای مجید آخوندی! خوابید؟ چگونه حساس ترین بخش 
امنیتی صدا وسیما را که با آبروی افراد سروکار دارددر اختیار 
کسانی قرار داده اید که این قدر با اخالق غریبه اند؟ اگر چنین 
رسوایی در انگلیس کافر اتفاق می افتاد االن رئیس بخش 
خبر بی بی سی استعفا می کرد. اصال در صداو سیما خط قرمز 

اخالقی دارید؟«

دفاع خبرساز ذبیح پور و حمله مجدد علیزاده	 
در پاسخ به نوشته علیزاده، آمنه سادات ذبیح پور در توئیتی نوشت: 
»فردی ساکن لندن مدعی شده گزارش دیشب 20:30 به نام 
»واقعیت یک ویدئو« کپی برداری و دزدی از متن کانال او بوده و 
بعد هم تهمت های ناروایی زده است که البته اولین بارش نیست. 
گزارش را یک بار دیگر ببینید. چند ثانیه مربوط به متن شماست و 
در آن گفته شده که نظر یک تحلیل گر رسانه این است.« این توئیت 
با حجم زیادی از واکنش ها مواجه شد و بسیاری آن را عذر بدتر از 
گناه خواندند؛ چراکه نام علیزاده را نبرده بود و مدعی شده بود 
کپی کاری در »چند ثانیه« اتفاق افتاده، در حالی که در واقعیت 
این طور نیست و بخش زیادی از گزارش، بدون ذکر منبع از نوشته 
علیزاده برداشته شده بود. علیزاده در پاسخ به اظهارات ذبیح پور، 
با مقایسه متن خود و گــزارش 20:30 نوشت: »از 330 کلمه 
گزارش ذبیح پور 232 کلمه  مستقیما کپی و تنها 36 کلمه  مرجع 
دارد. دزدی کم بود. دروغ هم اضافه شد!« در ادامــه مصطفی 
قمری وفا، مدیرکل اخبار داخلی معاونت سیاسی صداوسیما نیز 
وارد میدان شد و از گزارشگر مجموعه متبوع خود دفاع کرد. او در 
توئیتی تلویحًا خود علیزاده را کپی کار دانست و نوشت اصل خبر را 
یک سایت انگلیسی زبان و همچنین شخصی دیگر قبل از علیزاده، 
منتشر کرده. بنابراین به زعم وی، خوِد علیزاده نیز چیزی از خودش 
تولید نکرده که مستحق ذکر منبع باشد. علیزاده در پاسخ، نوشت 

که بخش خبری صداوسیما، نه از خبر منتشرشده در آن سایت 
انگلیسی زبان، بلکه از »تحلیل« نوشته شده توسط وی استفاده 
کرده، بنابراین باید منبع را ذکر می کرده است. قمری وفا ساعتی 
بعد بدون هیچ توضیحی، توئیت خود را پاک کرد؛ اقدامی که البته 
با انتقاد مجدد علیزاده هم روبــه رو شد. تا عصر دیــروز، داستان 
مجادله ای که بر سر اقدام غیرحرفه ای آمنه سادات ذبیح پور و 
بخش خبری 20:30 رخ داد، احتمااًل پایانی باز خواهد داشت؛ 
بدون عذرخواهی خبرنگار و بخش خبری و البته دلیلی تازه برای 
عصبانیت کاربران فضای مجازی از بخش های خبری صداوسیما.

شکست تحریم فجر
همزمان با  فروش 88 درصد بلیت های جشنواره طی کمتر از 24 ساعت، بعضی هنرمندان در تالش برای بازگشت به رقابت فجر هستند

مدتی بعد از مــوج تحریم جشنواره فجر که با 
درخواست یک منتقد تازه مهاجرت کرده انجام 
شد، حاال به نظر می رسد کار این پویش تحریمی 
پایان یافته است؛ به ویژه با استقبال عالقه مندان 
از پیش فروش بلیت های جشنواره که منجر به 
فروش حجم زیادی بلیت، در تنها چند ساعت شد.

جزئیاتی از استقبال مردمی	 
ظهر 30 دی، پیش فروش بلیت های جشنواره 
در حالی آغاز شد که ظرفیت سینماهای مردمی، 
حدود 30 درصد در هر سئانس افزایش پیدا کرده 
اســت. 11 دقیقه پس از شــروع بلیت فروشی، 
ظرفیت تمام سئانس های پرمخاطب تکمیل شد 
و تا یک ساعت بعد، در مجموع 80 هزار قطعه بلیت 

به فروش رسید. این استقبال فوق العاده که قابل 
پیش بینی هم بود، دست اندرکاران جشنواره را به 
این فکر انداخته که بخشی از بلیت های سازمانی 
را نیز به مردم اختصاص دهند. در سی وهفتمین 
دوره جشنواره 7 هزار و 229 صندلی و در این 
ــزار و 382 صندلی در هر سئانس،  دوره 9 ه
پذیرای مخاطبان جشنواره فجر در تهران است. 
در تهران 35 سالن سینما فیلم ها را برای مردم 
نمایش می دهند. تا صبح دیروز از مجموع ظرفیت 
119 هزار بلیت، حدود 105 هزار بلیت به فروش 
رسیده بود و بعید به نظر می رسد تا پایان زمان 
پیش فروش، بلیتی باقی مانده باشد. پیش فروش 
بلیت های جشنواره، تا ساعت 18 امروز در سایت 

سینماتیکت ادامه دارد.

گفتنی است تحریم جشنواره فیلم فجر، نه فقط 
در میان مــردم بلکه در میان هنرمندان نیز به 
نتیجه چندانی نرسید و به جز یک فیلم مستند، 
هیچ تهیه کننده ای حاضر نشد فیلم خود را از 
جشنواره بیرون بکشد؛ اقدامی که طبیعی هم به 
نظر می رسید. به هر حال سینماگران تنها چند 
بازیگر نقش اول نیستند و عوامل زیادی برای تولید 
یک فیلم در کار هستند. آن ها حاضر نیستند برای 
پویشی که عقبه ای ندارد، زحمات خود را هزینه 
کرده و دیده نشوند. در سال های اخیر تقریبًا هیچ 
فیلم غیرکمدی که موفق به راهیابی به جشنواره 
فجر نشده، نتوانسته است در گیشه به موفقیت 
برسد. مسیر دیده شدن فیلم های سینمایی جدی، 

بدون تردید از جشنواره می گذرد.

زمزمه ها برای بازگشت	 
در این میان و پس از بازگشت برخی از گروه های 
نمایشی به رقابت جشنواره تئاتر فجر، بازار 
انصراف از تحریم داغ شده است. شنیده شده 
دو سینماگر سرشناس که جشنواره را تحریم 
کرده اند، به دنبال بازگشت به رقابت و داوری 
کارشان در جشنواره هستند. گفته می شود یکی 
از این دو چهره باسابقه، بازیگری است که شانس 
اول دریافت یکی از جوایز بازیگری امسال است 
و به دلیل آن که فهمیده رقبای چندان قدری 
نــدارد، نمی خواهد سیمرغ را از دست بدهد. 
ظاهرًا تهیه کننده فیلم نیز با این تصمیم موافق 
است   ولی هنوز به تصمیم نهایی درباره چگونگی 

بازگشت به رقابت نرسیده اند.
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کمیک  روز

به خاطر بنزین در صف نایستید، سهمیه ها نمی سوزند

مردم: تو صف نمی ایستیم، تو ماشین می شینیم!

برانکو: فدراسیون ایران من را سر کار گذاشت، اما عمان نه

فدراسیون ایران: بعد از دو باخت که انداختنت 
بیرون قدر سرکاری های ما رو می دونی!

پزشکان تا ۳۰ بهمن ملزم به ثبت کارت خوان در سامانه 
سازمان امور مالیاتی شدند

جاماندگان یارانه معیشتی: کاش ما هم 
پزشک بودیم تا هی آخرین مهلت ها رو برامون 

تمدید می کردین!

مسافران سفرهای خارجی از این پس باید مالیات بدهند

مردم: کاش پس فردا بگن هرکی خواست بره 
خارج قلکش رو هم باید تحویل بده!

تنها یک چهارم از امالک دولتی دارای سند مالکیت است / ایرنا

دارکوب: بقیه اش رو هم مردم هدیه دادن بهشون؟!

تیتر روز

 

این روزها، روزهای خاصی برای فوتبال کشورمان است. فدراسیون 
پنج ستاره ما گویی که ستاره هایش پشت ابر پنهان مانده باشند، 
روزهای اندکی فرورفته در ظلمت را سپری می کند. )اون اندکی 
رو گذاشتم که متهم به سیاه نمایی نشم!( البته می دانم ستاره 
قاعدتا شب ها درمی آید ولی این موضوع چیزی از تعبیر زیبایی که 
به کار بردم کم نمی کند. شما ببین اصال داستایفسکی هم به این 
خوبی می توانست وضع موجود را توصیف کند؟ ظاهرا این روزها 
فدراسیون حسابی شلوغ پلوغ و پر از جلسه است چون قرار است 
سرمربی تیم ملی مشخص شود. البته هم اکنون رئیس فدراسیون 
نداریم و دوستان هر کدام یک گوشه کار را گرفته اند و این گاری 
را به سمت پایین هل می دهند. شنیده و دیده شده افراد مهمی به 
فدراسیون رفت و آمد دارند. مثال علی دایی در این چند روز صبح 
ساعت هشت می رود داخل فدراسیون و شب آخر شب در فدراسیون 
را قفل می کند کلید را می گذارد زیر پادری. بعد وقتی خبرنگاران 
ازش پرسیده اند: »آیا شما قرار است سرمربی تیم ملی شوید؟« پاسخ 
داده: »کسی با من درباره  تیم ملی صحبتی نکرده است«. ببخشید 
ببخشید پس شما هرروز می روید توی فدراسیون درباره »گرمایش 
جهانی، مشکالت فراروی بشر و نجات کواالها« حرف می زنید؟ 
البته یک احتمال هم این است که دایی می رود فدراسیون فقط آب 

می خورد که این حالت هم کامال منطقی است.
اما بهاروند سرپرست فدراسیون گفته: »دایــی، قلعه نویی و یک 
مربی خارجی گزینه های ما هستند«. البته آن مربی خارجی را که 
گفته، خیلی جدی نگیرید. فقط این را گفته که  یک کورسوی امید و 
دلخوشی کوچکی برای آقایان زیدان و مورینیو و گواردیوال که هنوز 
توی صف هستند باقی گذاشته باشد. ما که می دانیم آخرش علی 
دایی سرمربی تیم ملی می شود. فقط منتظریم خبر رسمی اش را 
مازیار ناظمی، سخنگوی وزارت ورزش بدهد و بنویسد: »دوباره 
طلوع خواهیم کرد«. بعد هم حمید استیلی الیک کند و ایموجی 

عالمت پیروزی بگذارد. شما هم خسته نباشی آقای استیلی.

دوباره طلوع خواهیم کرد

شعر روز

ــرای جلوگیری از  ــال، بـ ای صــاحــب فـ
سرماخوردگی و حفظ دمای بدن امروز 
مایعات گرم زیاد بخور. البته به شرط این 
که به سرویس ها و امکانات بهداشتی 

دسترسی داشته باشی که شر نشود!

فال روز

 دارکوب جان، من تمام روزنامه خراسان 
را از اول سال تا امروز،  ماه به ماه آرشیو کردم. 
نظرت چیه آخر سال کل صفحه دارکــوب در 

سال 98 را به نمایش بگذاریم؟
دارکوب: فکر خوبیه، قبل از آخر سال یه عکس 
قشنگ از صفحه ها بگیرین و برامون بفرستین تا 

به امید خدا با اسم خودتون چاپ کنیم.
 در مطلب طنز غذادادن به بچه، خیلی زشته 
که نویسنده از واژه اسگل استفاده کرده. اونم 
یک نویسنده خانوم برای مطلب یک روزنامه که 

خواننده های زیادی داره.
دارکــوب: با تشکر از توجه شما، این کلمه در 
کاربرد عامیانه به معنی گیج و منگ بــودن و 
سرکار گذاشتن استفاده میشه که طبیعتا معنی 
بدی نیست، مخصوصا در یک متن طنز. باز هم 

ممنون از اظهار نظرتون.
 دارکوب جان تو روسیه به هرخانواده ای 
که سال ۲۰۲۰ بچه به دنیا بیارن ۱۰۶میلیون 
پول میدن، بعد این جا یارانه ما رو قطع می کنن!
دارکوب: این که خوبه، نشون میده وضع مون 

از روس ها چقدر بهتره!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576
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سوژه روز

اولی: خبر خوش شیرین دارم براتون که با لب و دهن تون بازی می کنه!
دومی: نگو که می خوای خبر تمدید مهلت ثبت نام بسته معیشتی رو بدی که اگه صد سال 

دیگه هم تمدیدش کنن بازم به اونایی که نخوان، نمیدن!
سومی: شاید هم می خوای خبر مسابقه شبکه آی فیلم رو بدی که به پنج نفر جایزه دو میلیون 

ریالی میده!
دومی: مسخره نکن، شبکه ای که پول نداره برنامه جدید بخره یا بسازه و همش دست دوم و 
دست صدم کانال های دیگه رو پخش می کنه، بودجه مسابقه اش هم فقط یک میلیون تومن 

میشه دیگه!
اولی: نخیر! خوشبختانه باخبر شدیم عوامل کیک های آلوده به مواد دارویی که از سه ماه 

پیش فکر مردم رو درگیر کرده بودن، دستگیر شدن.
سومی: چه عجب بعد از مدت ها یه خبر خوش دادی. کیا بودن؟ هدف شون چی بوده؟

اولی: وزیر کشور گفته عده ای از افراد این کار رو بعد از خرید کیک انجام داده بودن، برخی 
هم اون کار رو برای تفریح کرده بودن.

دومی: یعنی طرف می رفته کارتنی کیک و کلوچه و قرص می خریده و یکی یکی بازشون می کرده 
و توشون قرص می گذاشته و می داده به فروشگاه ها، فقط برای این که تفریح کرده باشه؟

سومی: این که یه تفریح معمولیه، برو تو شبکه های اجتماعی ببین بچه پولدارها چه تفریحاتی 
که  انجام نمیدن و خرجش هزاربرابر این چیزهاست و...

اولــی: از بحث منحرف نشیم، به هرحال به خیر گذشته و کل قضیه سرکاری بــوده و 
خوشبختانه مشکل خاصی هم پیش نیومده.

سومی: مشکل خاص تر از این که اعتماد مردم رو خدشه دار کرده بودن و فضای جامعه 
ملتهب شده بود؟

دومی: فضای جامعه که زود به زود عوض میشه، از بس که هر لحظه خبرهای جدیدی منتشر 
میشه و اون خبرهای قبلی یادمون میره. فعال سر من یکی گرمه به میزبانی تیم های فوتبال و 

مربی تیم ملی تا باز یه خبر جدید بهم بدین که اینا رو بشوره ببره!

کیک های آلوده و جایزه میلیونی شبکه آی فیلم!

وزیر نفت: برای گازسوز کردن موتورسیکلت ها هم برنامه داریم

 دارکوب: قربون دست تون که برای هر چیزی 
یه برنامه ای دارین!

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

از اون لحاظ

باشه!

در اداره گفتم آقای رئیس!
صندلِی من شده مرطوب و خیس

گردن و کتف و کمردردیم ما
چون گلی پوسیده و زردیم ما

گفت باشه! می شود تعویض زود
می رسد یک بار از تبریز زود!

موی من شد مثل دندانم سفید
من ندیدم صندلی های جدید!
یک شبی در پیش صاحبخانه ام

گفتم از آلودگی دیوانه ام
پله ها را می کنی قدری تمیز؟
سیم ها را می بری توی پریز؟

گفت باشه! روی چشمانم ُگلم!
من خودم پاکیزه مثل سنبلم!

الغرض طی شد سه سال و تا االن
هیچ تغییری نداده در مکان!
آمدم روزی به پیش یک رفیق

گفتم ای همراهم از عهد عتیق!
تو خودت از حال و روزم آگهی

آن طلب هایی که دارم می دهی؟
گفت باشه! اول بهمن که شد
می دهم کل بدهکاری خود

حال یک سالی گذشت و همچنان
او نداده دست بنده یک تومان!
ما ُپریم از »باشه«های سرسری

این وری هستیم و گوییم آن وری!
باشه فردا، باشه حتما، باشه چشم

باشه هایی که کند ایجاد خشم
»باشه گفتن« را کمی کم کن عزیز

یا اگر گفتی عمل هم کن، پلیز!
امیرحسین خوش حال  

کجای این خونه 
و زندگی الکچریه؟

صاد
قت

یر ا
 وز

ن،
سیا

ربا
ک

خیلی ها
  همینم 
ندارن!

خودروها و خانه های الکچری ممشول مالیات یم شوند

نخستین پیوند رس انسان ات قبل از 2030 انجام یم شود 
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

یک دست دندان مصنوعی پیدا شده!

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

مصائب ماهیگیری

ببین دهان 

نیزه ای ماهی 

باراکودا چه 

نوک تیزی 
داشته که 
این جوری 
توی گردن 

ماهیگیری در 

عسلویه گیر 
کرده!

در غلغله جمعی و تنها شده ای باز

حاال دندون 
مصنوعی پیدا 
کردی و آگهی 

زدی دمت گرم 
ولی نشونی 

دادنش چیه 
دیگه، یعنی 

بگه الی کدوم 
دندونش سبزی 

بوده؟

فیلم هندی نیست!

ایرانی کوچک در دل ایران

 بیهقی خوانی اشرف غنی و سالم نظامی تیم ملی هندبال 
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مهربانی را تمرین کنیم

این روزها در اقدامی قابل تقدیر که پیش از این نیز 
نمونه هایی از آن را به صورت محدود در برخی شهرهای 
کشور دیده بودیم، در راستای حمایت از حقوق حیوانات، 
شهرداری اردبیل اقدام به تامین روزانه غذا و مسقف 
کردن محل نگهداری سگ های ولگرد در مکان مناسب 
کرده که تصاویر آن در فضای مجازی با بازنشر خوبی همراه 
بوده است. کاربران از این که شهرداری اردبیل در این 
روزهای سرد به فکر حیوانات بوده، از این حرکت حمایت 
کردند. کاربری نوشت: »توجه به رعایت حقوق حیوانات که 
مورد تاکید قوانین الهی است، خود تسهیل کننده محبت با 
همنوعان و پراکندن بذر صلح و دوستی در جامعه است.« 
کاربر دیگری نوشت: »اقدام درخور تحسین شهرداری  
اردبیل قدم کوچکی در راستای فرهنگ سازی حمایت 
از حیواناته که باید امیدوار بود با این کار مهربانی رو در 

مواجهه با تک تک خالیق خداوند تمرین کنیم.«
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وقتی خدا نخواد!

اتفاق جالب و البته نادر در یکی از لیگ های ترکیه باعث 
شد ویدئوی آن خیلی زود در کنار بازنشر زیاد با واکنش 
های فراوانی هم همراه باشد. در این اتفاق نادر دقیقه 
90 بازی، داور اعالم پنالتی می کند که دروازه بان پنالتی را 
می گیرد ولی داور دستور تکرار ضربه را می دهد.  نوبت 
دوم هم دروازه بان پنالتی را می گیرد اما داور بازهم به 
دلیل تخلف بازیکنان دستور به تکرار پنالتی می دهد و 
دروازه بان را هم به دلیل اعتراض اخراج می کند. این بار 
یکی از بازیکنان داخل دروازه قرار می گیرد و جالب این که 
بازهم پنالتی مهار می شود! کاربری نوشت: »بنده خدا داور 
می خواسته بازی گل داشته باشه!« کاربر دیگری نوشت: 
»وقتی خدا نخواد کاری صورت بگیره دیگران هرکاری هم 

می خوان بکنن ولی بازم نمیشه که نمیشه.«
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الکچری بازی با میوه های وارداتی!

الکچری بازی حاال از خودرو به میوه های ناشناخته وگران 
قیمت رسیده است. میوه هایی با قیمت بیش از نیم 
میلیون تومان. محمد یزدان پرست هم در برنامه »از من 
بپرس« به این ماجرا ورود کرد که ویدئوی این برنامه با 
واکنش های زیادی همراه بود. او در بخشی از برنامه نام 
این میوه های عجیب و غریب را می خواند که در میان آن 
ها نام هایی مثل رامبوتان، دراگون فروت سفید، قرمز 
وزرد، لیچی، ساپوت، لونگان، منگوستین، پاپایا، گواوا، 
فیسالیس کلمبیایی، ساپودیال و ... وجود دارد. بنا بر 
اعالم وزارت جهادکشاورزی، واردات انواع میوه، سبزی و 
صیفی جز برخی اقالم مانند آناناس، موز، نارگیل و انبه که 
میزان تولید داخل آن اندک است، ممنوع است و فروش 
میوه وارداتی در کشور قاچاق تلقی می شود. یزدان پرست 
درباره چگونگی واردات این میوه ها می گوید: »این میوه 
باید در سردخانه وارد کشور شود، چمدان من و شمای 

مسافر که سردخانه ندارد. باید با کانتینر بیاید.«
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 سالم نظامی تیم ملی هندبال 

تیم ملی هندبال ایران دوشنبه شب در نخستین مسابقه 
خود در دور دوم رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی 
جهان، مقابل کویت قرار گرفت و برای اولین بار در تاریخ 
با تفاضل 4 گل در خاک کویت، این تیم را شکست داد اما 
این برد آن ها نبود که در فضای مجازی سر و صدا کرد 
بلکه ملی پوشان ایران پیش از شروع مسابقه، هنگام 
خواندن سرود ملی کشورمان به سبک سربازان، رو به 
پرچم ایران سالم نظامی دادند که تصاویرش در فضای 
مجازی دست به دست شد و واکنش های زیادی هم به 
همراه داشت. چندین کاربر از این اقدام تقدیر کردند، 
ازجمله کاربری نوشت: »درود بر شعور و فهم این 
غیورمردان که حتی به صورت  نمایشی، رسم قدر شناسی 
را به جا می آورند!« کاربر دیگری نوشت: »به نظرم این کار 
درستی نبود مخصوصا در این برهه که دارن برای ورزش 
ما فضا سازی می کنن، ممکنه با این کار بهانه بیشتری به 

دست اونا بدیم.«
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خیاط هایی که کهنه دوز شده اند!

»درگیرو دارگرانی ها خیلی ها ترجیح می دهند به جای لباس 
نو، لباس های کهنه شان را تعمیر کنند.« این شرح کوتاهی 
از گزارش روزنامه ایران است که بازتاب زیادی در فضای 
مجازی داشت. این مطلب گزارشی از وضعیت مغازه های 
تعمیرات لباس پاساژ شیشه در شهرری است که این روزها 
به دلیل وضعیت معیشتی مردم، انباشته از لباس هایی 
است که در نوبت تعمیرند. در این گزارش از خاطرات خیاط 
هایی که لباس تعمیر می کنند، نوشته شده که برخی از آن 
ها به شدت تلخ اند. یکی از خیاط ها از کاپشنی می گوید که 
دیگر جای وصله نداشت و خیاط دیگر هم با این که کار و بار 
تعمیرات لباس سکه شده از این که مردم قدرت خریدشان 
پایین آمده گالیه می کند. کاربری نوشت: »درسته تلخه ولی 

یکم جلوی اسراف گرفته میشه.«
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بیهقی خوانی اشرف غنی

رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در اجالس داووس 
دعــوت شده است تا به سوئیس بــرود. از اشــرف غنی 
عکسی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد او 
در هواپیما کتاب تاریخ بیهقی را با ویرایش جعفر مدرسی 
صادقی که توسط نشر مرکز منتشر شده است ، می خواند. 
اما این اتفاق باعث شد بسیاری از کاربران درباره کتاب 
تاریخ بیهقی مطالبی را منتشر کنند.  کاربران بسیاری هم 
از تاثیر و اهمیت ادبیات کشورمان در منطقه نوشتند  البته 
در این میان کاربرانی هم این کار اشرف غنی را یک شوآف 
دانستند. کاربری نوشت: »تاریخ بیهقی کتابی است که 
همیشه اشرف غنی با آن عکس می گیرد و عوام فریبی می 
کند!« کاربری هم نوشت: »سیاستمداران و مقامات بیشتر 
از دیگران نیازمند کتاب خواندن هستند.«کاربر دیگری 
در توئیتر که اهل بلخ افغانستان است،نوشت: »جدا از 
سیاست و دولت داری، اشرف غنی  یک کتاب خوان خوب 
است . کاش او یک معلم می ماند و دانشگاه تاسیس می کرد.

در دولت داری مثل بقیه گند زد متاسفانه.«

عکسی از 
نقشه هوایی 

روستای 
»جوره 

َکندی« در 
زنجان که به 
طرز عجیبی 

 شبیه
 نقشه ایرانه

هندی ها 
خالی بند 

نیستن واقعا 

اتفاق عجیب 

میفته توی 

این کشور این 

پلنگ رو از 

توی تراس یه 

خونه گرفتن 

و دارن برش 

میگردونن 

توی جنگل!

توی جلسه 
25 نفره 

ای اف سی 
فقط مهدی 
تاج داره از 

گوشی ترجمه 
استفاده 

می کنه بعد 
می گیم چرا 
دیپلماسی 

ورزشی 
نداریم!

محمد علی محمد پور- امروز 12 روز از سیل مهیب جنوب شرق کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان 
می گذرد. البته این استان با بارندگی های شدید و سیل خیز، خیلی هم بیگانه نیست اما این باران ها معموال در فصل 
گرم سال اتفاق می افتادند درحالی که این بار، بارندگی شدید در زمستان به وقوع پیوسته است. حال سوالی که پیش 
می آید این است چه تدابیری می شد اندیشید تا از میزان تلفات و خسارات به بار آمده کم شود؟ نقش نهادهای مختلف 
در جلوگیری از گسترش بحران چه بوده است؟ در ادامه این مطلب سعی می کنیم به نقش هواشناسی و وزارت نیرو در 

جلوگیری از خسارات سیالب بپردازیم.

سیل؛ ناگزیر اما مهارشدنی

در همه جای جهان وقوع سیالب جزو حوادث طبیعی قلمداد 
می شود. در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم سیالب رخ 
می دهد و خساراتی به بار می آورد. در واقع باید گفت مسئله مهم 
درباره رفتار با سیالب، کسب آمادگی قبلی برای مقابله و مهار 
کردن آن است. فارغ از بعضی تمهیدات بلندمدت مانند رعایت 
حریم رودخانه ها، به اجرا درآوردن پروژه های آبخیزداری، حفظ 
پوشش گیاهی و بر هم نزدن رژیم طبیعی رودخانه ها، دو اقدام 
هم در کوتاه مدت پیش از وقوع سیل از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است که  یکی نقش هواشناسی در صدور هشدارهای 
الزم پیش از بارندگی و دیگری مدیریت آب پشت سدها و تخلیه 

به موقع آن  ها برای کنترل سیالب است.

رسالت هواشناسی؛ هشدار به موقع و دقیق

سال 98 را می توان سالی سیل خیز برای ایران نام گذاری 
کرد. وقوع سیالب ابتدا در گلستان و سپس در استان های 
لرستان و خوزستان و فارس خیلی ها را همان ابتدای سال 
غافل گیر کرد. درباره خوزستان گفته شد که پیش بینی های 
بلندمدت هواشناسی، بارندگی این استان در فصل بهار را 
چیزی حدود 10 درصد بیش از نرمال تخمین می زد اما در 
عمل 2 برابر اندازه نرمال بارندگی در این منطقه رخ داد. البته 
سازمان هواشناسی درخصوص سیالب های گلستان، لرستان 
و خوزستان به گواهی کارشناسان با وجود اشتباهاتی که در 
تخمین میزان بارندگی و حجم سیالب ناشی از آن داشته، 
در مجموع موفق عمل کرده و هشدارهای الزم را داده است.
البته همان موقع رئیس تازه انتصاب شده این سازمان به نوعی 
ضعف در عملکرد سازمان متبوعش در اطالع رسانی بارش ها 
را پذیرفت و آن را ناشی از تجهیزات ناکافی دانست. در سیل 
اخیر سیستان و بلوچستان هواشناسی مدعی است وظیفه 
خودش را برای صدور هشدارهای الزم انجام داده است. مدیر 
کل هواشناسی این استان می گوید چهار روز پیش از حادثه 
سیالب، هشدارهای جدی داده است اما طبق ادعای مدیران 
آب منطقه ای، پیش بینی میزان بارندگی حدود یک چهارم 
اندازه وقوع یافته بوده است. درباره سیالب اخیر سیستان 
و بلوچستان هم هشدارهای هواشناسی همان طور که ذکر 
شده صادر شده است. حال سوالی که پیش می آید این است 
که پس از صدور هشدارهای هواشناسی چه کارهایی باید انجام 

می شده که به خوبی انجام نشده است؟

مدیریت سدها؛ عامل کاهش دهنده خسارات

حدود چند دهه است سیاست کالن کشور به سوی احداث 
سدهای فراوان پیش رفته است. مطابق آمار مدیریت منابع آب 
ایران، هم اکنون ۶۴۷ سد در حال بهره برداری، 1۴۶ سد در 
حال اجرا و 5۳۷ سد دیگر در مرحله مطالعاتی هستند. سیاستی 
که قرار بوده تا می تواند آب بیشتری را ذخیره و از آن برای تامین 
آب شرب و کشاورزی و صنعت استفاده کند و همچنین در مهار 
کردن سیالب نقش داشته باشد. البته سدهایی هم بوده اند که 
با مطالعات کافی و اصولی ساخته نشده اند و آثار منفی بر طبیعت 
و پوشش گیاهی، رژیم طبیعی رودخانه ها، تاالب ها و دریاچه ها و 
... داشته اند اما درخصوص مهار سیالب، در بعضی موارد کارایی 
خودشان را نشان داده اند. به عنوان مثال در سیل خوزستان 
و لرستان تا حدودی این اتفاق افتاد و بعضی سدها توانستند 

جلوی خسارات احتمالی را بگیرند.

عملکرد سدها در سیل سیستان و بلوچستان

الزم است دقت کنیم سیل سیستان و بلوچستان دوره 
بازگشت 200 ساله داشته است یعنی هر 200 سال یک 
بار احتمال رخ دادن چنین سیلی در این منطقه پیش بینی 
می شود با این توضیح که ممکن است دو سال پیاپی چنین 
سیلی رخ بدهد و بعد ۴00 سال دیگر اتفاق نیفتد. پس 
هر قدر که سد را بزرگ بسازیم باز هم از عهده کنترل همه 
سیالب برنخواهیم آمد. در چنین شرایطی نیاز است آب 
سدها پیش از وقوع سیل به صورت کنترل شده رهاسازی 
شوند تا حجم سیالب تا حد مطمئنی پشت سد مهار شود. آن 
چه ادعا شده  این است که درخصوص سیالب اخیر سیستان 
و بلوچستان، پیش بینی غیردقیق میزان بارندگی بر عملکرد 
وزارت نیرو تاثیر منفی گذاشته است. در این بارندگی ها 
حداقل چهار سد استان سرریز داشته  اند. اگرچه پیش از 
وقوع سیالب در دو سد رهاسازی انجام شده اما اصال کافی 
نبوده است. البته حجم سیل سیستان و بلوچستان ۳.5 
برابر حجم سیالب گلستان بوده است و در برخی مناطق اگر 
سدها چند بار هم پر و خالی می شدند، باز هم  برای کنترل 
این میزان آب کافی نبوده  است. اما اگر هماهنگی الزم بین 
هواشناسی، وزارت نیرو و سایر نهادها وجود می داشت، 

بی شک می شد از میزان خسارات این حادثه کم کرد.

خواب غفلت مسئوالن تا بحران بعدی!

آن چه در پایان قابل ذکر است این که متاسفانه پس از هر 
حادثه، اقداماتی برای مقابله با بحران صورت می گیرد 
ــرای جلوگیری از بحران های بعدی درس الزم را  امــا ب
نمی گیریم. یک نمونه عینی سیالب اخیر، سیل بند منطقه 
دشتیاری بوده است. در این منطقه که جزو پرخسارت ترین 
مناطق این حادثه سیالب بوده است، سیل بندی وجود 
داشته که در سال 85 بر اثر توفان گونو تخریب می شود 
اما در این 1۳ سال هرگز کاری جدی برای بازسازی آن 
انجام نمی شود. کارشناسان معتقدند اگر این سیل بند 
وجود داشت خسارات وارده به این منطقه به بیش از نصف 
کاهش می یافت. همین موضوع را می توانیم تعمیم بدهیم 
به عملکرد بسیاری از نهادها و مسئوالن که پس از فروکش 
کردن هر حادثه ای انگار به خواب غفلت فرومی روند تا این 

که بحران بعدی دوباره بیدارشان کند!

 در سیل سیستان وبلوچستان 

جنجال  هواشنایس 
 و سد

سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در مقابله با حادثه سیالب چه نقشی داشته اند و چگونه آن را انجام داده اند؟
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سرخط

هم، سایه
دکتر جعفر رشادتی 

ــای بــهــروزی که 50 بهار را پشت  آق
سر گذاشته نتوانسته است تاکنون 
خانه ای بخرد و همیشه فکر صاحبخانه 
شدن و انتظار خرید خانه او را آزار می 
داد او و خانواده اش هر جا که مستاجر 
بوده اند با خاطرات خوبی آن جا را 

ترک کرده اند... 
این بار آقای بهروزی احساس می کند 
صاحبخانه اش کــه هــم ســن و سال 
ــت کمی با بقیه فــرق دارد  پسر اوس
مغرور است و بــرای هر چیزی بهانه 
ــرا پنجره اتــاقــتــان را به  می گیرد چ
شــدت می بندید چــرا بچه ها خیلی 
باال پایین می روند چرا آب زیاد مصرف 

می کنید... 
ــار به صاحبخانه اش تذکر  یکی دوب
می دهد که پسرم هنوز تو متولد نشده 
ــودی که من ســرد و گــرم روزگـــار را  ب
هستی  پسرم  ــای  ج تــو  می چشیدم 
آدم ایــن قــدر بــا بــزرگ تــر از خــودش 
بدخلقی نمی کند ما که به موقع اجاره 
تو را می دهیم ما که همه چیز را رعایت 
می کنیم این همه بهانه برای چیست 
اگر می خواهی خالی کنیم و برویم... 

ــای بــهــروزی فقط بــرای  تــذکــرات آق
ساعتی موثر بــود و بعد همان آش و 
صاحبخانه  غرولند  و  کاسه  همان 

شروع می شد. 
پاسی از شب گذشته آقــای بهروزی 
متوجه می شودکه چراغ راهرو روشن 
مانده است از پسر 10ساله اش می 
ــرو بــرود و چــراغ را  خواهد که به راه

خاموش کند... 
دســت به کلید بــردن بــرای خاموش 
صاحبخانه  ورود  و  هــمــان  کـــردن 

30 ساله از در ساختمان همان... 
این وقت شب چرا چراغ روشن مانده 
خجالت هم چیز خوبی است عجب 
تحمل  باید  چقدر  پررویی  مستاجر 
ــه دلش  ــر چ ــم ه ــر ه کنم و پشت س

می خواست می گفت... 
آقای بهروزی و همسرش به داد و بیداد 
صاحبخانه بیرون می آیند و هر چه 
صاحبخانه جوان را به آرامش دعوت 

می کنند نتیجه ای نمی دهد... 
ــدای مــشــاجــره صاحبخانه و  ــه صـ ب
آقای بهروزی تعدادی از همسایه ها 
یقه  صاحبخانه  می آیند  بیرون  نیز 
مستاجر را می گیرد و او را از پله ها 
همسایه ها  دخالت  می کشد  پایین 
نیز مانع درگیری نمی شود. او مغرور 
از تسلط خود احساس می کند پیروز 
میدان است حتی شیون زن و بچه ها  
نیز رحمی در دل او ایجاد نمی کند. 
او آقــای بهروزی را کشان کشان به 
طــرف پایین می برد ناگهان متوجه 
مــی شــود رنــگ چهره مــرد 50ساله 
مثل گچ سفید شده و حرکتی از خود 
ــدارد در یک لحظه اضــطــراب همه  ن
وجودش را فرا می گیرد همین که او را 
رها می کند، رها کردن همان و افتادن 

همان... 
آقای بهروزی هیچ وقت از جای خود 
بلند نشد او در اثر سکته قلبی جان 
سپرد آیا بهتر نبود صاحبخانه برای 

مستاجر خود، هم سایه بود. 

دختر مقیم کانادا وقتی توسط پسر تهرانی به 
رستوران دعوت شد نمی دانست چه سرنوشت 

شومی در انتظارش است.
مرد جوان با فریب دختری تحصیل کرده او را 
به خانه اش کشاند و تسلیم نیت شوم خود کرد.

جوان فریبکار  دیروز پای میز محاکمه ایستاد و 
اظهارات عجیبی را مطرح کرد.

شکایت دختر مقیم کانادا	 
 رسیدگی بــه ایــن پــرونــده بــه دنــبــال شکایت 
ــاز  شــد. این  ــوان  به نــام سپیده آغ دختری ج
دختر که با حالتی آشفته به پلیس آگاهی تهران 
مراجعه کرده بود پرده از سرنوشت عجیب خود 
برداشت و از مردی جوان به نام مهران شکایت 
تحقیق  افسر  مقابل  در  وقتی  سپیده   . کــرد 
قــرار گرفت ، گفت: من مقیم کانادا هستم و 
به تازگی به ایران آمده ام. وی افزود: چند روز 
قبل  در خیابان ســوار خــودروی پسر جوانی 
شدم که با هم صحبت کردیم او بسیار مودب و 
قابل احترام به نظر می رسید و همین  موضوع 
باعث آشنایی ما شد. سپیده گفت:  شماره های 
همدیگر را گرفتیم و با هم در تماس بودیم. او 
اولین بار من را  به رستورانی دعوت کرد من نیز 
پذیرفتم. از آن  زمان به بعد من و مهران چند بار 
با یکدیگر مالقات کردیم و آخرین بار وقتی سوار 
خودرویش شدم مهران به بهانه این که مدارک 
خودرویش را جا گذاشته است از من خواست 
تا با هم به خانه شان برویم آن قدر به او اعتماد 
ستارخان  به  وقتی  نکردم  شکی  که  داشتم 
رسیدیم  از من خواست تا داخل راهروی خانه 
شان  منتظر بمانم هیچ رفتار بدی تا آن زمان از او 

ندیده بودم  اما در آن جا ناگهان  به سمتم  حمله 
کرد، دستم را کشید و مرا به زور به داخل خانه 
برد وقتی فهمیدم چه قصدی دارد با التماس 
خواستم دست از سرم بردارد اما اصال گوشش 
بدهکار نبود تا این که آزارم داد. سپیده ادامه 
داد: وقتی از خانه اش بیرون آمــدم احساس 

خیلی بدی داشتم و تصمیم گرفتم شکایت کنم 
تا این شیطان مجازات شود.

ماموران که مشخصات و نشانی خانه مهران 
را داشتند با دستور قضایی وارد عمل شدند 
و خیلی زود مرد شیطان صفت را که اصرار بر 

بی گناهی داشت به دام انداختند.
در دادگاه	 

مهران در بازجویی ها وقتی با سپیده مواجه شد 
پذیرفت که با این دختر دوستی داشته است تا 
این که دیروز در شعبه  1۲ دادگاه کیفری یک 

استان  تهران  پای میز محاکمه ایستاد.
ــدای جلسه، دخــتــر جـــوان بــه تشریح   ــت در اب
شکایتش پرداخت و گفت:  من  کارشناسی 
ارشد دارم و در کشور کانادا بورسیه بودم که  
برای سفر به ایران آمدم. من در خیابان با این 
پسر جــوان  آشنا شدم  و چند بار به مالقات او 
رفتم. آخرین بار وقتی با او قرار گذاشتم با اسنپ 
به حوالی خیابان ستارخان رفتم اما چون پول 
نقد همراه  نداشتم 50 هزار تومان از مهران 
قرض گرفتم .بعد از این که با مهران صحبت 
کردم  او مرا مقابل خانه شان برد و من از آن جا 
اسنپ گرفتم تا به خانه مان در فرمانیه برگردم 
اما مهران به بهانه این که هوا سرد است  و بهتر 
است در راهرو خانه شان منتظر اسنپ بمانم مرا 
به داخل خانه شان کشاند .او در خانه شان پنج 
ساعت مرا زندانی کرد و کتکم زد و آزارم داد که 
پزشکی قانونی کبودی های روی بدنم را تایید 

کرده است.من از او شکایت دارم.
 دفاعیات عجیب	 

سپس  مهران که با قرار وثیقه آزاد بود روبه روی  

قضات ایستاد و ادعای عجیبی را مطرح کرد. 
وی گفت : من یک هفته قبل از این ماجرا سوار 
خودرو بودم که در حوالی میدان آزادی دختر 
جوانی را که با تلفن همراه صحبت می کرد و 
فریاد می کشید و  گریه می کرد دیدم و برای 
کمک به او  از خودرو پیاده شدم. با او صحبت 
کردم تا  آرام شود و به او آب میوه دادم. او خودش  
شماره تلفن من را  گرفت و یک هفته بعد برای 

تشکر برایم پیامک ارسال کرد.
وی ادامه داد : دختر جوان از من خواست تا با او 
قرار مالقات بگذارم اما قبول نکردم  تا این که با 
اصرارهای او قرار مالقات گذاشتم و با خودرو 
دنبالش رفتم. من او را به رستوران بردم. بعد از 
خوردن شام از او خواستم به خانه اش برگردد 
اما دختر جــوان از من خواست او را  تا جایی 
برسانم .من هم او را  مقابل خانه مان پیاده 
کردم تا با اسنپ به خانه شان برود و 50 هزار 
تومان هم پول نقد به او دادم. او  مقابل خانه ما  
به انتظار ایستاده بود و چون هوا سرد بود او را 
به داخل خانه دعوت کردم.  من با میل دختر 
جوان  با او رابطه برقرار کردم  و صیغه محرمیت 
خواندم.حتی 300 هزارتومان هم به او پول 
دادم اما حاال به دروغ ماجرای آزار و اذیت را 

مطرح کرده است.
با پایان دفاعیات این متهم، دختر جوان وی را 
دروغگو  خواند و گفت : این پسر با دروغگویی 
هایش قصد دارد از مجازات در امان بماند .او 

مرا کتک زده و به زور آزارم داده است.
بنابر این گزارش، با پایان جلسه، قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

تحلیل کارشناسسرنوشت شوم دختر مقیم کانادا در دوستی با جوان تهرانی
مهدی انتظامی- آسیب شناس اجتماعی

بی شک دختران یا پسرانی که در دام های به قول امروزی 
ها شیطانی می افتند از لحاظ روحی آسیب های زیادی 
می بینند به طوری که با وجود مراجعه به روان شناس 
باز هم نکات تاریکی در روحیه شان می ماند. همه این 
سرنوشت های سخت و جبران ناپذیر برخاسته از رعایت 
نکردن اصول اجتماعی و روابط بین دختران و پسران 
است. دختران باید بدانند در روابطشان خطوط قرمزی 
وجود دارد که اگر به آن پایبند هستند باید مسائل زیادی 
را رعایت کنند تا هم فریب نخورند و هم تن به سرنوشتی 
ندهند که تا آخر عمر در زندگی شان تاثیر بگذارد. 
البته این فقط مختص دختران نیست بلکه پسران هم 
باید در دوست یابی و پاتوق هایی که در آن حضور دارند 
حساسیت داشته باشند بارها شاهد اقدامات شومی 
بوده ایم که پسران به ویژه نوجوانان درگیر آن بوده اند 
که با کمی آگاهی و احتیاط می توانند خودشان را از این 
آسیب ها مصون نگه دارنــد. در این پرونده یک دختر 
ایرانی بعد از چند سال دوری از فضای فرهنگی ایران با 
پسری دوست می شود و اعتماد بین آن ها طوری پیش 
می رود که به هر بهانه ای زیر یک سقف قرار می گیرند. 
این جا دخترجوان هم بی تقصیر نیست چرا که همه 
داده های فرهنگی و عقیدتی بیانگر این است که دختر 
و پسری غریبه نباید زیر یک سقف تنها باشند چرا که 
وسوسه ها جلودار هیچ اقدامی نیستند. این دختر جوان  
باید بیشتر مراقب می بود و نباید با چندین بار مالقات 
به پسرجوان اعتماد می کرد. به نظر می رسد دختران 
و پسران در کانون خانواده و مدارس باید توصیه های 
مراقبتی را جدی بگیرند و عالج واقعه قبل از وقوع هر 
اتفاق ناخوشایندی بهترین توصیه است. این دخترجوان 
که مورد آزار قرار گرفته است به یقین به دلیل تحقیر 
شدن شخصیتی و لحظات سخت تجاوز دچار آالم روحی 
بسیاری است. توصیه می شود به روان شناس مراجعه 
کند تا تاثیر آثار سوء چنین سرنوشتی به مرور زمان از 

روحیاتش زدوده شود.

پسر جوان که یک ماه قبل به دلیل اختالفات خانوادگی 
دست پدرش را شکسته بود در برابر اتهام قتل قرار گرفت.  
پس از سقوط معمایی پدر از پشت بام خانه شان پسرجوان 
با چهار دلیل پلیسی به اتهام قتل پدر 80 ساله اش دستگیر 
شد. عقربه ها ساعت ۲3 دوشنبه آخرین روز دی امسال را 
نشان می داد که صدای فریادهای یک زن در منطقه نواب 
سکوت شبانه را شکست و اهالی محل با ورود به حیاط 
خانه این زن با جسد خونین مرد 80 ساله ای رو به رو شدند 
که از باالی ساختمان به پایین سقوط کرده بود. همین 
کافی بود تا گروهی از ماموران کالنتری 108 نواب برای 
بررسی موضوع به محل اعــزام شوند. در بررسی های 
ابتدایی مشخص شد مرد 80 ساله از طبقه سوم و از ارتفاع 
8 متری به پایین سقوط کرده و به کام مرگ فرو رفته است. 
تیم پلیسی در ابتدا زن این مرد را هدف تحقیق قرار دادند. 
وی در تحقیقات پلیسی به ماموران گفت: من و همسرم در 
طبقه دوم ساختمان و پسر ۲5 ساله مان نیز در طبقه اول 
زندگی می کند، همسرم در خانه را قفل کرده بود که پسرم 
زنگ خانه را به صدا در آورد و شوهرم به جلوی در رفت و در 
را باز کرد. من سرگرم کارهای خانه بودم که ناگهان صدای 
افتادن چیزی به حیاط را شنیدم و وقتی به پشت پنجره 
رفتم دیدم شوهرم غرق خون کف حیاط افتاده است. 
ماموران در ادامه پسر جوان را تحت بازجویی قرار دادند که 
این جوان به ماموران گفت: در خانه قفل بود که زنگ خانه 
را به صدا درآوردم، پدرم در را باز کرد و من پشت سرش وارد 
ساختمان شدم و به طبقه اول رفتم و نمی دانم پدرم چرا به 

طبقه سوم رفت و چه اتفاقی افتاد.
تجسس های جنایی	 

ماموران کالنتری با توجه به مرموز بودن این سناریوی 
مرگبار ماجرای سقوط مرد 80 ساله را به بازپرس محمد 
تقی شعبانی گــزارش  کردند و همین موضوع کافی بود 
تا بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی و گروهی از 
ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات 
فنی همراه با تیم تشخیص هویت و کارشناسان پزشکی 

قانونی در محل جرم حضور یابند. کارآگاهان در ابتدا به 
پشت بام ساختمان رفتند و مشاهده کردند نرده های 
جلوی پشت بام به صورتی است که مرد 80 ساله به راحتی 
نمی توانسته از آن عبور کند و خودش را به پایین بیندازد و 
فرضیه خودکشی به فرضیه قتل تغییر کرد. تیم جنایی بار 
دیگر همسر مرد فوت شده را هدف بازجویی قرار دادند. 
در این بازجویی زن به کارآگاهان گفت: پسرم همیشه با 
من  و پدرش درگیر می شد و ما را اذیت می کرد و هر بار 
به بهانه گرفتن پول و ارث پدرش شروع به بحث و جدل 
می کرد و زندگی مان را ناآرام کرده بود. وی افزود: یک ماه 
قبل به خاطر این بحث ها بین پسرم و پدرش درگیری رخ 
داد و پسرم دست راست پدرش را شکست و اختالفات آن 
ها شدت گرفت و روابطشان با هم سرد بود. مادر خانواده 
ادامه داد: چندی قبل پسرم با پول پدرش یک گوشی تلفن 
همراه خرید و شوهرم به خاطر این کار با پسرم بحث کرد تا 
این که پسرم تصمیم گرفت گوشی تلفن همراه را به قیمتی 
کم بفروشد و بحث و اختالفات آن ها دوباره بیشتر شد تا 
این که همسرم تصمیم گرفت پسرم را به خانه راه ندهد. 
این زن گفت: شب حادثه، همسرم درهای خانه را قفل 
کرده بود تا پسرم وارد خانه نشود، اما پسرم وقتی با درهای 
بسته ساختمان روبه رو شد شروع به زنگ زدن و به صدا در 
آوردن  زنگ خانه کرد و با داد و بیداد پدرش را صدا می زد 
که در را برایش باز کند. همسرم که نمی خواست رفتارهای 
پسرم باعث بی آبرویی در محل شود به جلوی در رفت و در 
خانه را باز کرد و ظاهرا در راه پله ها بین آن ها درگیری رخ 
داده بود و صدایشان به سمت پشت بام خانه می رفت و 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که پس از دقایقی ناگهان صدای 
افتادن چیزی داخل حیاط به گوش رسید که خودم را 
به پشت پنجره رساندم و دیدم همسرم غرق خون در کف 

حیاط افتاده است.
ادعای بی گناهی	 

کارآگاهان در این مرحله با اطالعات به دست آمده به سراغ 
پسر جوان رفتند و او به ماموران گفت: با پدرم اختالف 

داشتم. وقتی پدرم در را باز کرد من پشت سرش وارد خانه 
شدم و به طبقه اول رفتم که ناگهان از پشت بام سر و صدایی 
شنیدم که خودم را به آن جا رساندم که دیدم پدرم به پایین 
افتاده و فوت کرده و نمی دانم چه اتفاقی رخ داده است. 
این ادعاها در حالی بود که مادر خانواده در تحقیقات 
پلیسی بیان کرده بود پسرم یک بار در درگیری هایش 
گفته بود که یک روز، اول پدرش و پس از آن مادرش را به 

قتل می رساند.
4 دلیل جنایی برای قتل	 

بازپرس ویژه قتل پس از جمع آوری اطالعات با توجه به 
چهار دلیل پلیسی دستور بازداشت پسر خانواده را به 
دلیل قتل پدرش صادر کرد. نخستین دلیل، اختالفات 
و درگیری های قبلی و تهدیدهای پسر جوان مبنی بر قتل 
پدر و مادر و دومین دلیل هم این بود که  روی دست های 
پسر جوان آثار خراشیدگی مبنی بر گالویز شدن با یک 
نفر که به تازگی رخ داده بود مشاهده می شد. دلیل سوم 
پلیس نرده های پشت بام بود که این نرده ها به گونه ای 
ساخته شده بود که پدر خانواده نمی توانست خودش از آن 
عبور کند و حتما باید یک نفر او را هل داده باشد که از آن جا 
به پایین سقوط کند و آخرین دلیل پلیس هم درگیری یک 
ماه قبل پسر جوان با پدرش بود که در این درگیری اقدام به 
شکستن دست راست پدرش کرده بود. بنا بر این گزارش، 
پسر جوان برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس شعبانی 
از شعبه ســوم دادســـرای امــور جنایی تهران در اختیار 

ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

دو پــســرجــوان کــه پــدرانــشــان 1۶ 
سال قبل در یک کارگاه نجاری به 
طــرز  مرموزی کشته شــده بودند از 
پیدا شدن قاتالن ناامید شدند. آن 
ــاه حاضر شدند و  ــروز در دادگ ها دی
خواستند از صندوق بیت المال دیه به 
آن ها پرداخت شود. رسیدگی به این 
پرونده از 31 تیر 83 به دنبال تماس 
صاحب  یک کارگاه نجاری در ازگل  
با پلیس آغاز شد. وی که  هراسان بود 
به ماموران گفت: من سال هاست یک 
کارگاه نجاری در خیابان ازگل دارم 

که یک مرد افغانستانی نگهبان 
آن جــاســت.صــبــح  وقتی 

متوجه  رفتم  کارگاه  به 
شــدم.  نگهبان  غیبت 
من در کارگاه  را باز کردم 

و ناباورانه با جسدهای  
طناب پیچ دو مــرد جوان 

روبه رو شدم.  به دنبال اظهارات 
این مرد، ماموران به کارگاه مد نظر 
رفتند و با جسد دو مرد ناشناس که با 
پیچیده شدن طناب دور گردنشان 
خفه شده بودند رو به رو شدند.پلیس  
ــاه چندین بسته  ــارگ در بــررســی ک
مشکوک کشف کرد  که در تحقیقات 
روشن شد بسته های مشکوک  حاوی 
15 کیلوگرم  مخلوط خرما و شن و 
ماسه  بودند که  شبیه تریاک بسته 
بندی شده بود.  تحقیقات پلیس ادامه 
داشت تا این که خانواده دو قربانی 
شناسایی شدند.با تکمیل بررسی 
هــا  مشخص شد دو قربانی به مواد 
مخدر اعتیاد داشتند  و در حالی که 
هیچ ردی  از نگهبان فــراری کارگاه 

به دست نیامده  بود فرضیه  جنایت به 
خاطر  معامله مواد افیونی قوت گرفت 
اما پلیس  به نتیجه مطلوب نرسید.  
با گذشت 1۶ سال از این ماجرا و در 
حالی که راز جنایت فاش نشده بود 
اولیای دم دیروز در شعبه دوم  دادگاه 
کیفری یک استان تهران حاضر  شدند 
و خواستند تا دیه از صندوق بیت المال 
به آن ها  پرداخت شود.  پسر یکی از 
قربانی ها  گفت:  وقتی پدرم کشته 
شد سه ساله بودم. مادرم به تنهایی 
مرا بزرگ کرد و  در این سال ها خیلی 
که  ــاال  ح کشیدیم.  سختی 
ردی  از قاتل پدرم به دست 
نیامده تقاضا دارم تا دیه 
پــدرم از صندوق بیت 
المال پرداخت شود.  
نیز  قربانی  دوم  پسر 
گفت: وقتی پــدرم کشته 
شد چهار سال بیشتر نداشتم.
بعدها از مــادرم شنیدم جسد پدرم 
و یک مــرد غریبه در کارگاه نجاری 
پیدا شده بود. ما هنوز نمی دانیم چرا 
پــدرم و مرد غریبه به کارگاه نجاری 
رفته بودند  و پلیس هم در این سال 
ها ردی از نگهبان فــراری کارگاه به 
دست نیاورده است. 1۶ سال از این 
ماجرا می گــذرد و هنوز مرگ پدرم 
برایم یک معماست.  حاال دیگر امیدی 
ایــن جنایت  به دستگیری عامالن 
ــدارم و به همین دلیل تقاضا دارم  ن
تا دیه از صندوق بیت المال به من و 
مادرم پرداخت شود.  در پایان جلسه، 
قضات وارد شور شدند تا درباره این 

درخواست اظهارنظر کنند.

4 دلیل که پلیس پسر را قاتل می شناسد !

سقوط معمایی پدر خانواده از پشت بام خانه
بن بست 16 ساله در ۲ جنایت ازگل تهران

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



* وقتی تعطیلی مدارس به خاطر برف 
و لغزندگی خیابونا زیاد میشه و مدیرا 
میگن بچه ها باید با اسکی بیان مدرسه! 
سیدحسین آروند  
ــرف مــیــاد و کسی  * وقــتــی یــک متر ب
ایــن جوری  رسیدگی نمی کنه، باید 
شعیب غفاری بری محل کارت!  
* وقتی میگن بعدازاین برف قراره سیل 

على فاخر بیاد ببره!  
* وقتی زورو هوس اسکی بازی می کنه! 
جمشید وثوقیان  
* وقتی بعد از مدت ها برف اومــده از 

خوشحالی می پری هوا. 
عباس یعقوبى  
* وقتی که زیر پات رو خالی می کنن! 
محمدرضاصدفیان  
* نود درصد دهه شصتیا وقتی مامان 
ــون تعریف   باباشون جلو  مهمون ازش
خاطره گالب می کردن.  
* من، وقتی خانمم کف خونه وراه پله رو 
وحید نیک خراسانى تی کشیده!  
* شنیدم ورزشکارا پول های خوبی به 
جیب می زنند ، منم دارم تمرین اسکی 

می کنم به امید قهرمان شدن.  
رامین نژادرحیم  
* وقتی بابات میگه فردا به خاطر باریدن 

برف مدرسه ها تعطیله. 
فرنوش شیخى   
* وقتی سنجاب هوس طناب زنی داره! 

نرجس هادی  
* وقتی فسقلی ها پا تو کفش بزرگ ترها 
اشرف بیدلى می کنن!  
* وقتی کف پات زخمیه ولی چسب زخم 
على فدیشه ای نداری!  
 * وقتی که پا تو بیشتر از گلیمت دراز 
محمدرضا می کنی!  
* وقتی گرمایش از کف نیست و هوا 
یعقوبى خیلی سرد شده.  
* بعضی وقت ها باید دست به عصا راه 
جمشید وثوقیان رفت !  
* چــوب چــوب شکمبه ، ایــن سنجاب 
آرزو ساالری منوجان چقدر قشنگه !  
* ببین منم می تونم مثل یه کانگرو بپرم 
لیانا درویشى   !
برای  که  سوسکی  بینی  می  وقتی   *

آزمایش گرفتی نیست! 
الیاس فدیشه ای  
*  با مهار نشدن آتش توی استرالیا از 
این به بعد شاهد حیوونای واکر به دست 
ولى  فرهادیان خواهیم بود. 

ترس از سوسک!
سالم و وقت بخیر. ممنون از این 
که توی این هوای سرد گرمابخش 
ــون بـــودیـــن. بــرخــالف  ــت ــن س ایـ
شدیم  مجبور  مــون  باطنى  میل 
تــعــدادی از پیامک هــای شما رو 
کم کنیم تا موارد بهتر در صفحه 
جا بشن! بازهم از همه دوستانى 
که درست و طبق روش گفته شده 
توی مسابقه شرکت کردن سپاس 
گزاریم. تعدادی از پیامک ها رو 
که بى ربط ، بى نام یا بى مزه بودند 
هم متاسفانه طبق روال همیشه 
حذف کردیم. در ادامه چندتا از 
جمله های بانمک تر رو انتخاب 
کردیم که مى تونید بخونید. توی 
صفحه فردا هم سوژه جدیدمون 
ــوردش برامون  رو ببینید و در م
بنویسید. منتظر پیامک هاتون 

هستیم. خوش باشین همیشه.
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جواب ها

تست هوش

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

نباشد.

با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب 
را  برای جای خالى پیدا کنید.

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.

معماعددیابخفن استریپ

بازی ریاضى:

منتخب چى شده

خفن استریپ:من در آوردی

تست هوش:

گزینه )4( مربع داخل دایره در شکل ها در خالف جهت عقربه های ساعت و 
هر بار 90 درجه و دایره توپر در جهت عقربه های ساعت و هربار 90 درجه می 

چرخد. همچنین دایره تو خالی هم هر بار 180 درجه در حال چرخش است.

هوش منطقى: 5 - مجموع هر سطر و ستون برابر 26  است. هوش منطقى

زندانى نقاش:

زندانی که رنگ سبز را در اختیار دارد؛ به این دلیل که او با استفاده از رنگ سبز 
می تواند لباس خود را رنگ کند و در قالب نگهبان از زندان فرار کند.

با مغزتان کلنجار بروید: در مسیر رفت ناصر 9 درخت را عالمت زده است. 
در مسیر برگشت هم 6 درخت را. اما نکته ماجرا این است که 3 درخت دوبار 
عالمت زده اند و از آن جایی که رنگ گچ تاثیری در صورت سئوال ندارد پس 
یک بار آن ها را حساب می کنیم بنابراین 12 درخت عالمت دارند و 5 درخت 

هیچ عالمتی ندارند.

 به شکل زیر توجه کنید، با توجه به اعداد داده شده، 
عدد مناسب را پیدا کنید.

زندانى نقاش

چهار زندانی برای این که بتوانند از تخفیفات کسر 
شدن دوران  زندانی خود استفاده کنند در کالس 

نقاشی هفتگی ثبت نام کردند. 
برای این که آن ها نتوانند فرار کنند،  تحت مراقبت 

شدید نگهبان هستند. 
نگهبان پس از پایان کالس، زندانی ها را بازرسی 
بدنی می کند. البته آن ها اجازه دارند وسایل نقاشی 
خود را به درون سلول هایشان ببرند. با این تفاصیل 
به نظر شما کدام یکی از این زندانی ها می تواند از 

زندان فرار کند؟ ید
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شش رقمى: 

  576829 – 536281
 961582 – 283291

سه رقمى: 

  435 – 283 – 542
  296 – 538 – 748

985 - 832

چهار رقمى:

  2918 – 2873
  8572 – 3682

8762 - 2963

پنج رقمى: 

  97628 – 92185
  86245 – 53216
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168753492
329481675
754926138
586197324
237564981
941832756
875649213
693215847
412378569

625148937
481937256
937625148
819564723
563271894
742389615
298753461
376412589
154896372
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5.بانی- بلغور غله ها 6. حرارت–خشت پخته -برکت برنج 
7. سطح–آشیانه عقاب-طرف 8.دریاچه ای در آسیا- 
10.نت  9.سایبان اتومبیل–درشکه  گیاهی صحرایی 
11.سریع  میانی- عصبی در پا و کمر- از چاشنی ها 

نیست- خاتون–واحد اندازه گیری 12. تیزاب

عمودی:

1. شاخه نازک و تازه- شهر نیروگاه شمال- کفش 2.  ریز 
نمره- بسامد 3.واحد تنیس– ماه فوتبالی-صدمتر مربع- 
روز گذشته 4. اسب اسکندر مقدونی 5.بیماری سیاهرگ 
ها- برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن در سال 
1977 میالدی6.الهه آتش یونان باستان–مقام نخست-
خرس آذری 7.دلیر – شهر ایالت کارولینا–مدت زمان 
بین ظهور دو پیامبر 8. از وسایل آزمایشگاه- زمان بند 
الکتریکی 9. علم بررسی مختصات آب 10.بت قوم نوح–
عالمت مفعولی-جامه-طلیعه اعداد 11. فوتبالیست 
12. پیروان- جزیره  باشگاه خارجی– جوش چرکین 

شطرنجی-گیاه

افقى:    1. کشیش مخوف عصر رنسانس 2. مرتفع ترین فالت آسیا- دربند-خشمگین 
3.عدد فوتبالی-کاشف خاصیت رنگ زدایی کلر- هنوز فرنگی 4. زیره رومی-قدرت 

افقى:  1.داروی مسکن 2.بی قراری-کندر رومی- زمان ناچیز 3. تکرار حرف–عدد 
ماه- از درجات نظامی 4. حیوان استرالیایی-خارج ورزشی5.بخیه لباس- یگانه-دانه 

خوشبو 6.آینده-شانه به سر 7. گیتی–بی سرو پا 8.فلز تمدن- 
ارابه- بازنده شطرنج 9. مصیبت–نمادین 10. فرمانروا- 
کدو تنبل-ویتامین جدول 11.موسیقی کالمی-  زمین 

غیرقابل کشت–دریل 12.لقب امام مهدی)عج(

 عمودی :
1. حرف نیش دار–ذره بنیادین- طمع 2.عامل انعقاد 
خون- تندرو 3.با-مژده–تکیه برپشتی 4. قفل کمربند-
ــودداری 6.حرف  نقش 5.موسیقی سه بخشی-جد - خ
سیزدهم انگلیسی–سکوی خانه- باشگاه فوتبال انگلیسی 
7.  از اجـــزای بافندگی سنتی– دریـــای عــرب-خــار سر 
دیوار 8. درخت تسبیح- زاپاس-شمارک 9.راه-خیزاب 
10.ضمیرفرانسوی– کمیسیونر-ضمیر وزنی 11.کوکو– 
برچسب قیمت کاالها 12. مادر درلفظ عامیانه- حظ- تنبل
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بازی ریاضى

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

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

مقابل پیدا کنید.
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با مغزتان کلنجار بروید 

درخت   17 مدرسه  به  خانه  از  ناصر  مسیر  در 
ــع هــنــوز  ــوق ــر کـــه آن م ــاص ــت. یـــک روز ن ــس  ه
نمی دانست آسیب زدن به محیط زیست کار 
ــت ها را در مسیر رفــت و  اشتباهی اســت درخ
برگشت به ایــن روش با گچ عالمت زد: موقع 
رفتن به مدرسه با شروع از اولین درخت، درخت 
ها را یک در میان با گچ سفید عالمت گذاشت. 
موقع برگشتن از مدرسه هم با شروع از دومین 
درخت، درخت ها را سه در میان با گچ آبی عالمت 

گذاشت. چند درخت عالمت نخورده است؟ 

معما



۱۱ادب و هنر چهارشنبه   ۲  بهمن ۱398
۲6  جمادی االول ۱44۱.شماره ۲0300

ادبی

موسیقی

درنگ

نویسنده ایرانی، نامزد نهایی جایزه 
»هانس کریستین اندرسن«

ــدای جایزه  مسئول اه
»هـــانـــس کــریــســتــیــن 
ــن« بــه عــنــوان  ــدرسـ انـ
مهم ترین جایزه ادبیات 
ــوان،  ــوج و کـــودک و ن
ــن زاده  ــ ــس ــ ــاد ح ــ ــره ــ ف
نــامــزدهــای  فهرست  در  را  ــی  ــران ای نویسنده 
نهایی سال ۲۰۲۰ خود قــرار داد. به گزارش 
ایسنا،  دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان 
)IBBY( که مسئول برگزاری جایزه ادبی »هانس 
کریستین اندرسن« است، فهرست شش نامزد 
نهایی سال ۲۰۲۰ خود را اعالم کرد و فرهاد 
حسن زاده به نمایندگی از ایران در کنار »ماریا 
کریستینا راموس« از آرژانتین، »بارت مویرت«  
از بلژیک، »ماری اود-موغای« از فرانسه، »پیتر 
اسوتینا« از اسلوونی و »ژاکین وودسون« در این 
فهرست قــرار گرفت. برندگان نهایی روز 3۰ 

مارس امسال معرفی می شوند.

 ساخت برنامه هایی
 ویژه شاعران ادبیات فارسی

رئیس ستاد حفظ و ترویج زبــان و ادب فارسی 
معاونت سیما از ساخت برنامه های تلویزیونی با 
موضوع زندگی نامه و معرفی آثار مفاخر و شاعران 
نامی کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
سیما، مسعود احمدی افــزادی گفت: »سه گام 
مهم، پیش روی ستاد حفظ و ترویج زبان و ادب 
فارسی قرار گرفته است. در گام اول، فعالیت 
ستاد معطوف به ساخت »برنامک«های کوتاه با 
موضوع زبان فارسی به عنوان زبان معیار مانند 
»فارسی را پاس بداریم« یا »َنقل و ُنقل« و تعدادی 
برنامک دیگر شده است«. وی افزود: »گام دوم به 
تولید برنامه های مستقل در حوزه زبان فارسی 
می پردازد. گام سوم هم مربوط به نیمه دوم سال 
۹۹ است که در آن تالش می شود زندگی نامه و 
آثار مفاخر زبان فارسی وارد گونه های نمایشی 
شود و مخاطبان با زندگی و آثار شاعران و بزرگان 
ــان و ادبــیــات فارسی در قالب های مختلف  زب

برنامه سازی آشنا شوند«.

علی رهبری به چین دعوت شد

علی رهبری که پیش از این برای رهبری ارکستر 
فیالرمونیک چین به شهر پکن دعوت شده بود و در 
همان سال این ارکستر را در کنار ارکستر سمفونیک 
تهران در تــاالر وحــدت هدایت کــرد، اکنون برای 
رهبری چند کنسرت با ارکسترهای مختلف، به 
کشور چین دعوت شده است. این رهبر برجسته 
ارکستر، درباره  این اجرا به »موسیقی ما« گفت: »این 
کنسرت ها از شانگهای شروع خواهند شد. کشور 
چین بودجه  قابل توجهی برای موسیقی کالسیک 
در نظر گرفته است، در چین عالوه بر رهبران مشهور 
خودشان، از رهبران و سولیست های بین المللی 

نیز برای رهبری ارکسترهایشان دعوت می کنند.«

 خواننده های بدون آلبوم
روی صحنه کنسرت!

ــراد جـــم، 4 بهمن در  ــه م
تـــاالر شهر جــزیــره کیش، 
اولین اجــرای زنده خود را 
از  یکی  او  می کند.  تجربه 
چهره های جدید موسیقی 
ــت. جم  در ســبــک رپ اسـ

فعالیت رسمی خــود را از اسفند ســال گذشته 
آغاز کرد. »نامرد بودی« و »گل بی گلدون« اولین 
آهنگ های منتشر شده اوســت که با فاصله ای 
جم  ــا  ام شــد  منتشر   ۹7 اسفند  در  روزه،   1۰
معروف شدن خود را مدیون قطعه های »شمال«، 
»شیک و پیک« و »غمت نباشه« است. عجیب این 
که جم به سرعت به تلویزیون راه یافت و شب یلدای 
امسال، با قطعه »گل شقایق«، تیتراژ ویژه برنامه 
»فرمول یک« با اجرای علی ضیا را خواند. موسیقی 
ما،  از برگزاری کنسرت دیگر او در اواخر زمستان 
امسال، در تهران خبر داده است. از سوی دیگر، 
آرون افشار چهره جدید دیگر موسیقی کشور که 
با قطعه »جانم باش« به شهرت رسید، به تازگی 
برای اولین بار روی صحنه رفته است، بدون این 
که آلبومی در کار باشد. ظاهراً روی صحنه رفتن 
با چند تک آهنگ، روال این روزهای موسیقی مان 

شده است، به خصوص در حوزه پاپ!

 گرفتاران »ُبت چین« 
از حافظ شیرازی تا شهرام ناظری

 چرا» چین «در ادبیات کالسیک فارسی
 و ترانه های مشهور معاصر، جایگاه ویژه ای دارد؟

گروه ادب و هنر- فکر نکنید حضور چین و محصوالت چینی در ایران تنها 
مربوط به سال ها و دهه های اخیر می شود. چین و اهالی اش قرن هاست 
که حضوری پررنگ در کشور ما، به ویژه در ادبیاتمان دارند. دقیق ترش 
می شود از حدود قرن سوم هجری تاکنون! در طول این دوران، جلوه های 
گوناگون فرهنگ و تمدن چینی ها از معماری و نقاشی شان گرفته تا 
صنایع دستی، حیوانات و شهرهایشان، در شعر و ادبیات فارسی بازتاب 
پیدا کرده است. شاید معروف ترین عنصر چینی در ادبیات ما، بت ها و 
بتخانه های چینی باشد و نکته مهمش این است که شاعران ما کمترین 
توجهی به معنای مذهبی یا آیینی آن ها نداشته اند و منظورشان از کاربرد 
این ترکیب ها، صرفاً آراستگی و زیبایی آن ها بوده است. در ادامه بیشتر از 

حضور چینی ها در شعر فارسی می خوانید.

بت های چینی	 
از زمان سعدی که سروده: »حور عین می گذرد 
در نظر سوختگان/ یا مه چــارده یا لعبت چین 
می گذرد« و حافظ که گفته: »بت چینی عدوی دین 
و دل هاست/ خداوندا دل و دینم نگه دار« تا همین 
دوران معاصر، ترکیب های »بت چین« و »لعبت 
چین« به معنای معشوِق زیباروی در ادبیات فارسی 
کاربرد داشته و دارد. نمونه مشهور متأخر از کاربرد 
این ترکیب، تصنیف »ای بت چین«، سروده علی 
اکبر شیدا، شاعر و ترانه سرای معاصر است که آن 
را بارها و بارها با صدای استادانی چون محمدرضا 
شجریان و شهرام ناظری شنیده ایم. این تصنیف 
مشهور با این ابیات آغاز می شود: »ای مه من، 
ای بت چین، ای صنم/الله رخ و  زهره جبین ای 
صنم/ تا به تو دادم دل و دین ای صنم/ بر همه کس 
گشته یقین ای صنم/ من ز تو دوری نتوانم دیگر/ 

جانم وز تو صبوری نتوانم دیگر«.

اجناِس باکیفیِت چینی!	 
در گذشته هم مانند امروز محصوالت چینی رونق 
فراوانی در بازارهای ایران داشته است و تاجرانی 
که به آن دیــار سفر می کردند، سوغاتی های 
خاص چینی را به همراه خود می آوردند. یکی 

از این محصوالت، آینه چینی است که در شعر 
فارسی بازتاب زیادی داشته است؛ از جمله در 
شعر نظامی: »ابــروی حبش به چین درآمــد/ 
کایینه چین ز چین برآمد« یا در بیت مشهور زیب 
النسا، شاعر سبک هندی: »از قضا آیینه چینی 
شکست/ خوب شد اسباب خودبینی شکست«. 
پرگار چین هم در گذشته برای رسم خط مشهور 
بوده و فردوسی از آن این طور یاد کرده: »کز آن 
گونه پیکر به پرگار چین/ نداند نگارید کس بر 
زمین«. زیبایی جامه ها و پارچه های حریر چینی 
هم در ادبیات فارسی به شدت توصیف شده 
است. پروین اعتصامی می گوید: »بی هنر گر چه 
به تن دیبای چین پوشد/ به پشیزی نخرندش 
چو شود عریان«. عالوه بر این ، عطرها و بوهای 
خوِش چین هم شهره بوده است. عطار سروده: 
»مشک از چین طلب که نیم شبی/ چینی از زلف 
تو به چین افتاد«. حافظ هم در ابیات بسیاری از 
جمله در این بیت از مشک چین یاد کرده است: 
»به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج/ 

که نافه هاش ز بند قبای خویشتن است«.

معماری و نقاشی چین	 
چینی ها در معماری بناها سبکی ویژه و برجسته 

دارنـــد کــه یکی از ویــژگــی هــای آن  صحن ها و 
ساختمان های تو در توست. ترکیب هایی مانند 
»ایوان چین«، »خانه چین« و »صفه چین«، بارها 
در شعر فارسی آمده اند. فردوسی در شاهنامه 
می گوید: »نه چون تو سوار و نه چون تو بهار/ نه 
چون تو به ایوان چینی نگار«. نظامی در شرفنامه 
هم این طور سروده است: »چو شد صفه چینیان 
بی نگار/ شگفتی فرو ماند از آن شهریار«. عالوه 
بر معماری، نقاشی و صورتگری چینی ها هم 
زبانزد بوده است. چین در فرهنگ و ادبیات ما، 
سرزمین نقش و نگارهاست. منظور از »صورتگر 
چین« نقاش و تصویرگر چینی است. حافظ در 
بیتی سروده: »و گر باور نمی داری رو از صورتگر 
چین پرس/ که مانی نسخه می خواهد ز نوِک 
کلک مشکینم«. گاهی هم به جای صورتگر از 
ترکیب »نقاش چین« استفاده شده است؛ مثاًل 
در این بیت فرخی سیستانی: »روز میدان گر تو را 
نقاش چین بیند به رزم/ خیره گردد شیر بنگارد 

همی جای سوار«.

گردشگری از نوع چینی	 
یکی دیگر از مــوارد مرتبط با چین که در شعر 
فارسی بسیار از آن یاد شده، شهرها و مناطق 

این سرزمین است. از جمله شهرهای چین که 
بازتاب زیادی در شعر فارسی داشته اند می توان 
خ و کاشغر  به ترکستان، ُخَتن، ِچِگل، تورفان، ُخلَّ
اشاره کرد. منوچهری دامغانی در بیتی سروده: 
»ملکی کو ملکان را سِر مایه شکند/ لشکر چین 
و چگل را به طالیه شکند«. فرخی یزدی، شاعر 
معاصر هم این طور سروده: »بهر گره گشایِی دل 
تاخت تا ختن/ آن باد مشک بوی که در دست 

شانه داشت«.

حیوانات چینی	 
ــی و  ــال ــی ــودات خ ــ ــوج ــ ــا م ــن بـ ــی ــن چ ــی ــرزم س
ــا شناخته می شود. از  افسانه ای مانند اژده
دیگر مصداق های حضور چینی ها در ادبیات 
فارسی جانوراِن واقعی و افسانه ای آن هاست 
که از جمله آن هــا می توان آهــوی چین، گربه 
ــای چین را نام برد.  چین، اسب چین و اژده
فردوسی در شاهنامه بارها از اسب های چینی 
یاد می کند: »ز اسپان چینی و دیبای چین/ ز 
تخت و ز تاج و ز تیغ و نگین«. عطار نیشابوری 
هم در بیتی از آهوی چینی این طور می گوید: 
»آهــوی چینی چو گیاهی خــورد/ در شکمش 

ُمشک شود آن گیاه«.



ــری – آشنایی مردم  جــواد نوائیان رودس
ایران با خسرو گلسرخی به پخش دفاعیات او 
در بیدادگاه شاه از رسانه ملی باز می گردد؛ 
جوانی با موهای کم پشت و سبیل های پرپشت 
که در مقابل رئیس دادگـــاه ایستاده است 
و از اعتقاداتش می گوید و ایــن کــه، تنها از 
»َخلَقش« دفاع می کند. گلسرخی با پخش 
دفاعیاتش در رسانه ملی مشهور شد؛ پیش 
از آن، تنها طرفداران جریان چپ و همچنین، 
مبارزان دوران ستمشاهی با نام او آشنایی 
داشتند. اوایــل انقالب، مجموعه اشعار وی 
منتشر شد و به ویــژه شعر »یــک با یک برابر 
نیست« او، مورد توجه قرار گرفت. بسیاری 
از مبارزان دوران انقالب، گلسرخی را یک 
مارکسیست – لنینیست می دانستند که با 
یک گــروه زیرزمینی چپگرا ارتباط داشت. 
بیدادگاه شاه، آن ها را متهم به طراحی نقشه 
ربــودن فرح و پسرش کــرده بــود؛ اتهامی که 
البته به صدور حکم اعدام برای وی انجامید 
و گلسرخی، در همان ماهی که به دنیا آمده 

بود، تیرباران شد؛ هرچند که در سال 1386، 
مجله »گــوهــران«، با درج خبری مدعی شد 
که گلسرخی زنده و ساکن سوئد است! اما 
خانواده اش این ادعا را قویًا رد کردند.تصویری 
که از وی در ذهن عالقه مندان به تاریخ معاصر 
ایران باقی مانده، تصویری از یک مبارز شجاع 
و راسخ است که بر اعتقادش مبنی بر لزوم 
سرنگونی رژیم پهلوی، پا می فشارد؛ اما در 
زندگی 30 ساله او، رفتارها و اقداماتی دیده 
می شود که نشان می دهد به رغم اقرارش به 
مارکسیست بودن، در عمق وجدان و افکار 
خود، سخت میان چپگرایی و تعلق خاطر به 
الگوهای اسالم راستین، گرفتار بوده و روزگار 
پر تشویش و تردیدی را سپری کرده است. در 
این نوشتار، می خواهم از او و تردیدهایش 
بنویسم؛ تردیدهایی که البته به جایگاه وی 
به عنوان یک مبارز مقاوم، خدشه ای وارد 
نمی کند. به هر حال، خسرو گلسرخی، فصلی 
هرچند کوتاه از تاریخ معاصر ایران را به خود 
اختصاص داده، تاریخی که شایسته مرور و 

مداقه دایمی است.

 مارکسیستی که بود     
مارکسیستی که نیست!

خسرو گلسرخی اصالتًا گیالنی و زاده رشت 
بود. او در سال 1322 به دنیا آمد؛ پدرش 
در عدلیه آن زمان)دادگستری فعلی( کار 
می کرد و هنگامی که خسرو، هنوز دو ساله 
نشده بود، درگذشت. او به همراه 
مادرش، ابتدا به قم و سپس 
به تهران مهاجرت کرد. 
ــادری  ــ ــزرگ م ــ ــدرب ــ پ
یــاران  از  گلسرخی، 
مــیــرزاکــوچــک خــان 
جنگلی بود و همین 
ــرای  ــ مـــــوضـــــوع، بـ
نخستین بــار او را با 
آشنا  ــارزه  ــب م مفهوم 
کرد؛ اما خسرو ترجیح 
داد در فضای پــر تنش 
 ،50 و   40 ــای  ــه هـ دهـ
ــادری اش را  ــداد مـ راه اج
مسیری  در  و  نکند  طــی 
بیفتد که دســت بر قضا، 
ــه مـــقـــابـــل مــشــی  ــط ــق ن
بود؛  میرزاکوچک خان 
بــه مارکسیسم  خــســرو 
ــا نـــه از آن  گـــرویـــد؛ امـ
عــالقــه هــایــی کــه بشود 
برچسب دوآتــشــه به آن 

زد. در آذرماه سال 1376، محمد حیدری، 
یکی از دوستان گلسرخی که خودش را »یار 
غــار« او معرفی می کند، در مقدمه ای که بر 
یادداشت تازه یاب او نگاشت و در شماره 82 
مجله »گزارش« منتشر کرد، چنین نوشت: »از 
شگفتی های روزگار یکی هم این که گروهی 
کمونیست  و  مــاده گــرا  را  گلسرخی  خسرو 
می پندارند و من هرچه کوشش کرده ام بدانم 
چرا این سابقه از خسرو باقی مانده است؟ 
متوجه نشدم.« حدود 11 سال بعد، سروش 
ملت پرست، نویسنده معاصر گیالنی هم، در 
مقاله ای که در »ماهنامه حافظ« به تاریخ بهمن 
1388 و به مناسبت زادروز خسرو گلسرخی 
منتشر کرد، باز هم به سراغ همین ادعا رفت و 
خسرو را بیشتر یک مبارز اجتماعی دانست که 
برای رهایی مردم از زیر بار ستم پهلوی مبارزه 

می کرد تا یک مارکسیست.

یکی مثل همه     
20 سالگی  از  پــیــش  گــلــســرخــی  ــرو  ــس خ
پدربزرگش را از دست داد. تالش هایم برای 
فهمیدن این مسئله که او، تحصیالتش را تا 
کجا پی گرفت و آیا سر از دانشگاه درآورد یا 
نه، به جایی نرسید. به احتمال زیــاد، خسرو 
تحصیالت آکادمیک نداشت، اما انگلیسی 
و فرانسه را می دانست و می توانست ترجمه 
کند؛ نویسندگی را دوست داشت. رفقایش او 
را در این عرصه، همه فن حریف می دانستند، 
ــدام از زمینه های ادبــی،  هرچند در هیچ ک
سرآمد و ممتاز نشد. شاید خسرو به تقلید از 
ــودای روشنفکری  هم نسل های خــود که س
چپگرایانه را در سر می پروراندند، قلم به دست 
می گرفت و می خواست آن چه را در ذهن دارد، 
با زبانی تازه بیرون بریزد؛ او هم در نثر و هم در 
شعر، نابغه دوران خودش نبود؛ اما به خوبی از 
پس بیان مضامین مد نظرش برآمده است؛ این 
را می شود از متنی که به مناسبت درگذشت 

فروغ فرخزاد به رشته تحریر درآورد، دریافت.

تجربه های ناتمام     
خسرو گلسرخی، احتمااًل پس از 20 سالگی 
به روزنامه نگاری روی آورد؛ ابتدا در اطالعات 
و سپس در کیهان، مسئول صفحه هنری شد؛ 
با این حال، تکاپوهای ادبی اش به روزنامه ها 
محدود نمی شد؛ زمانی که احمد شاملو در 
مجله »خوشه« سردبیری می کرد، گلسرخی 
به آن جا رفت و آمد داشت و شاید گاه به گاه، 
با اسم مستعار، چیزی هم منتشر می کرد. 
خسرو گلسرخی باید آدم توداری بوده باشد؛ 
او عضویتش را در یکی گروه مارکسیستی، 

حتی به نزدیک ترین دوستانش اطالع نداد. 
حیدری می نویسد:»خسرو یک مطلب را از 
من پنهان کرد و آن عضویتش در یک گروه 
زیرزمینی بود که به دستگیری، محاکمه و 
اعــدامــش انجامید.« واقعیت ایــن اســت که 
مارکسیست  را  او  دوســتــانــش،  از  بسیاری 
نمی دانستند. امثال حیدری، حتی بعد از 
اقرار صریح گلسرخی به مارکسیست بودن، 
باز هم اعتقاد داشتند که وی »فردی مسلمان« 
است. حتی متن سخنان وی در بیدادگاه شاه 
هم، نمی تواند معلوم کند که او در کجای این 
معادله ایستاده است؛ آیا مارکسیست است یا 

مسلمان یا مارکسیست مسلمان!
چالش های فکری خسرو گلسرخی، نمادی 
از تشویش گروهی از جوانان ایرانی در عصر 
بیداد پهلوی است؛ در برزخ میان آن چه هست 
و آن چه می تواند باشد، ایستادن! گلسرخی 
از آن تیپ افـــرادی بــود که سنت را با دست 
پس می زد و با پا پیش می کشید. پرورش در 
ــواده ای مذهبی، بــاورهــای او را سخت  ــان خ
تحت تأثیر قــرار داده بــود. شاید او هیچ وقت 
نتوانست یا نخواست که به سراغ نسخه های 
جدیدتر مبارزه با استفاده از اندیشه اسالمی 
برود؛ نسخه هایی که توسط شخصیت هایی 
دکتر  زنــده یــاد  و  مطهری  شهید  همچون 
ــرای جــوانــان ســرگــردان آن نسل  شریعتی ب
پیچیده شد و کاری کرد، کارستان. واقعیت 
آن است که خسرو گلسرخی هم، در هیاهوی 
ایدئولوژی های رنگارنگ آن عصر، دچار تردید 
بود. او خود را یک مارکسیست – لنینیست 
می نامید، اما در دادگاهش از مفاهیم دینی 
مایه  مــذهــبــی  برجسته  شــخــصــیــت هــای  و 
می گذاشت! رویکردی که به یک پارادوکس 
عجیب و غریب شبیه است.آن چه گلسرخی را 
برجسته می کند، دیدگاه های او نیست؛ بسیار 
بودند مارکسیست ها یا شبه مارکسیست هایی 
که با عناوین دهان پرکن وابستگی به خلق، 
گذرشان به بیدادگاه های رژیم پهلوی افتاد و 
بعدها، به خدمت در ساواک مشغول شدند! 
وقتی میان فرد و گذشته اش پیوندی نیست، 
وقتی بنیان اعتقادات بر مفاهیمی وام گرفته 
ــن چه  ــده و ناآشنا قـــرار مــی گــیــرد، جــز ای ش
می توان انتظار داشت؟ اما خسرو، با جنس و 
مایه ای دیگر در دادگاه حاضر شد؛ سخنانش 
محصول تردید جدی وی بود؛ یک سرخ مرّدد 
که باالخره تعارف را کنار گذاشت و درون مایه 
پیشینه فرهنگی خود را بیرون ریخت. بسیاری 
معتقدند که همین صراحت کار او را ساخت. 
خسرو گلسرخی در بامداد روز 29 بهمن ماه 

سال 1352، تیرباران شد. 
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آقامحمدخان، بدون روتوش!

جـــوادی - آقــامــحــمــدخــان، 
نخستین شاه دودمان قاجار، 
پیچیده  و  عجیب  شخصیتی 
داشت. او در جوانی به دست 
یکی از قبایل رقیب ایل قاجار، 
مقطوع النسل شده بود و این 
ایــراد جسمی، تأثیر فراوانی بر رفتارها و منش 
وی گذاشت. نخستین موضوعی که طبق روایت 
مورخان در شخصیت آقامحمدخان قابل اشاره 
اســت، زیــرکــی و تیزبینی اوســـت. وی انسانی 
اهل مطالعه بود و بسیار فراتر از رئیس یک ایل 
می اندیشید. آقامحمدخان که مرگ پدر و برادرش 
را به دست نادرشاه و کریم خان زند مشاهده کرده 
و روزگاری را در دربار زندیه به اسارت گذرانده بود، 
صبوری را در حد اعالی آن آموخت، اما به همان 
نسبت، کینه را هم چاشنی طــرح و نقشه های 
خود کرد. او شخصیتی بی رحم و سفاک داشت. 
در جریان محاصره کرمان، دستور داد تا هزاران 
ــد؛  جفت چشم مــردم کرمان را، از حدقه درآورن
چرا که به دشمن او، یعنی لطفعلی خان زند، پناه 
داده بودند. وی از آدمکشی های هولناک برای 
زهرچشم گرفتن از دشمنانش استفاده می کرد 
و گاه حتی، تجاوز به نوامیس مردم و قتل و غارت 
آن ها را مجاز می دانست. این اقدام او در تفلیس، 
پایتخت گرجستان، باعث شد که این منطقه برای 
همیشه از ایران منتزع شود و به روسیه بپیوندد. با 
این حال، آقامحمدخان را باید در ردیف سرداران 
ــاردان ایــران بدانیم. اروپایی ها، از اقتدار وی  ک
به شدت بیمناک بودند. ارتش او بر اساس نظام 
قبایلی سازمان دهی شده بود و آقامحمدخان، به 
خوبی با کارایی آن آشنایی داشت و با استفاده از 
ظرفیت همین سپاه، هر رقیبی را از میدان به در 
می کرد. گزارش هایی از احساس خطر اروپایی ها 
از وی وجود دارد؛ برخی از شاهان اروپایی نگران 
بودند که آقامحمدخان در کسوت یک چنگیز یا 
تیمور دیگر ظاهر شود و این، نشان می دهد که او، 
به خوبی توانسته بود دشمنانش را مقهور شدت 
عمل نظامی خود کند. آقامحمدخان، از پادشاهان 
افشاریه و زندیه، کینه فراوانی داشت. او در مشهد 
دستور داد بر سر شاهرخ میرزا، نوه نابینای نادرشاه 
که کریم خان محض رعایت احترام جدش، حکومت 
او را بر مشهد تأیید کرده بود، ُسرب گداخته بریزند 
تا محل بقایای جواهرات نادر را فاش کند. با این 
حال، آقا محمدخان ویژگی های رفتاری دیگری 
هم داشت؛ او ساده زندگی می کرد و ترجیح می داد 
به جــای سکونت در کــاخ، در یک چــادر ایلیاتی 
روزگار بگذراند. خوراک آقامحمدخان نیز، بسیار 
ساده و بیشتر نان خشک به همراه ماست یا کشک 
بود و این را الزمه زندگی نظامی می دانست. اما 
این رویکرد سخت و خشن که می توانست قوام 
حکومت قاجارها را تضمین کند، بالفاصله پس از 
قتل آقامحمدخان، در 27 اردیبهشت 1176، به 
فراموشی سپرده شد و برادرزاده اش، فتحعلی شاه، 
ترجیح می داد زیاد خود را درگیر مسائل نظامی 

نکند و در حرمسرا روزگار بگذراند!

 آپولو هوا کردن آمریکا 
با موشک های هیتلر!

آلمان ها خیلی دیر به فناوری موشکی دست پیدا 
کردند؛ موشک های وی.1 که توسط ورنر فون 
بــراون طراحی شده بــود، اواخــر جنگ جهانی 
دوم به دســت نیروهای آلمان رسید و همین 
موشک ها بود که توانست خسارت های سنگینی 
به انگلیسی ها وارد کند. آلمانی ها پایگاه های 
ــای مــانــش،  ــ ــر دری ــزای مــوشــکــی خـــود را در ج
نزدیک ترین جا به جزیره بریتانیا، مستقر کرده 
بودند و همواره اهداف مختلفی را در انگلیس 
هدف قرار می دادند؛ موج این حمالت در اواخر 
جنگ به مناطق مسکونی هم کشیده شد. به 
اعتقاد برخی از مورخان و نیز، کارشناسان امور 
نظامی، اگر موشک های سری وی.2 که بسیار 
قدرتمند تر و دارای ُبرد بیشتری بود، زودتر به 
دست ارتش هیتلر می رسید، کار بریتانیا تمام 
بود. با این حال، هیتلر در جبهه روسیه متحمل 
شکست های سنگین شد و در نهایت، مدتی بعد 
از پیاده شدن نیروهای آمریکایی در نورماندی، 
برلین به اشغال متفقین در آمد. جنگ جهانی 
دوم به پایان رسید و مردم، به ویژه در اروپا، منتظر 
محاکمه جنایتکاران بودند. دادگــاه  محاکمه 
ســران نــازی در نورنبرگ، با تبلیغات فــراوان 
برگزار شد. بسیاری از مردم انگلیس، در انتظار 
محاکمه افــرادی بودند که به هیتلر در ساخت 
وی.1 و وی.2 کمک کردند؛ اما خبری از آن 
ها نبود. انگار ورنر فون براون، طراح اصلی این 
موشک ها، آب شده و به زمین فرو رفته بود! چند 
سال گذشت و خبری از این دانشمند موشکی 
آلمانی به دست نیامد؛ تا این که با اوج گرفتن 
جنگ سرد و تقابل شــوروی و آمریکا در زمین، 
هــوا، دریــا و فضا، مسئله فرستادن مــاهــواره و 
سپس انسان به ماورای جو، به یک رقابت شدید 
میان دو ابرقدرت تبدیل شد. درست در همین 
زمان بود که ورنر فون براون، به عنوان دانشمند 
علوم فضایی آمریکا، وارد صحنه شد و در مقابل 
چشمان مات و مبهوت مردم انگلیس، کار هدایت 
موشک نخستین ماهواره بر آمریکا، موسوم به 
کاشف.1 را برعهده گرفت و بعدها، بر فرستادن 
آپولو.11، نخستین سفینه فضایی آمریکا برای 
نشاندن انسان روی کره ماه نیز، نظارت کرد. 
به این ترتیب، آمریکا یی ها، توانستند با سرقت 
فناوری های نظامی هیتلر، سامانه های موشکی 

خود را تقویت و آپولو هوا کنند!
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اختصاصی خراسانخط زرد

نقاب مادری! 

آن قدر درگیر هوس های نفسانی بودم که دیوانه وار 
برای طالق از همسرم اصــرار می کــردم. گویی نه 
چیزی می شنوم نه چیزی می بینم به طــوری که 
حتی از نوزاد یک روزه ام گذشتم و ... این ها بخشی 
از اظهارات زن 29 ساله ای است که اشک ریزان 
وارد کالنتری آبکوه مشهد شد. او که چهره در هم 
شکسته اش را زیر نقاب مادری پنهان کرده بود در 
حالی که فریاد می زد دوست دارم پسرم را به آغوش 
ــاره عشقی  بکشم اما او چشم دیدن مرا نــدارد درب
خاکستری و سرگذشت تلخ خــود به کارشناس 
اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت: هنوز یک هفته 
از آغاز سال تحصیلی نگذشته بود که شبی مادرم مرا 
به گوشه اتاق برد و گفت: فردا قرار است خواستگار 
بیاید و نباید مدرسه بروی! آن زمان معنای زندگی 
مشترک را نمی دانستم و هیچ گونه اطالعاتی در این 
باره نداشتم. خالصه روز بعد لباس شیکی پوشیدم 
ودر آشپزخانه منتظر ماندم تا مادرم بگوید »دخترم 
چایی بیاور!« پدرم راننده کامیون بود و هیچ وقت به 
درس و مدرسه اهمیتی نمی داد، این درحالی بود 
که من از درس خواندن و تحصیل لذت می بردم. 
باالخره مادرم صدایم کرد و من با سینی پر از استکان 
های چای نزد خانواده خواستگارم رفتم. پدر محمود 
دوست صمیمی پدرم بود و آن ها قبال درباره ازدواج 
من و محمود صحبت کرده بودند با وجود این درحالی 
مراسم عقدکنان ما برگزار شد که من هیچ حس و 
عالقه ای به محمود نداشتم. نامزدم شغل آزاد داشت 
و جوانی خوشگذران و عیاش بود. او فقط با دوستانش 
به تفریح و مسافرت می رفت و اعتقاد داشت که باید از 

روزهای جوانی اش لذت ببرد.
ولی من که هنوز آرزوی تحصیل داشتم از او قول 
گرفتم تا مانع ادامه تحصیل ام نشود او هم به راحتی 
ــاری به  قبول کــرد و شــرط گذاشت که من هم ک
کارش نداشته باشم. این گونه بود که با پایان مقطع 
راهنمایی وارد دبیرستان شدم و پس از آن به زندگی 
مشترک با محمود ادامه دادم. وقتی وارد دانشگاه 
شدم که پسرم به دنیا آمده بود. در همین حال من 
فقط به تحصیل و خانه داری فکر می کردم و همسرم 
نیز به دنبال خوشگذرانی های خــودش بــود. هر 
روز که می گذشت فاصله عاطفی بین من و محمود 
بیشتر می شد و من کمبود محبت را با همه وجودم 
حس می کردم. همسرم نیز توجهی به من نداشت 
و گاهی  چند روز یک بار هم او را نمی دیدم تا این که 
در دانشگاه با مردی آشنا شدم که شرایطی شبیه 
مرا داشت. این آشنایی به درد دل های خانوادگی 
کشیده شد و هرکدام ریز و درشت زندگی مان را 
بــرای یکدیگر بازگو می کردیم. در همین روزها 
عاشق »فتاح« شدم. آن قدر به او عشق می ورزیدم 
که گویی مانند دختری نوجوان وچشم و گوش بسته 
عاشق شده ام. همواره همدیگر را در گوشه و کنار 
دانشگاه مالقات می کردیم و تلفنی هم در ارتباط 
بودیم. این رابطه خیابانی به جایی رسید که »فتاح« 
پیشنهاد کرد از همسرم طالق بگیرم و با او ازدواج 
کنم! از این پیشنهاد خیلی خوشحال شدم چرا که 
وابستگی شدیدی به فتاح داشتم و نمی توانستم او را 
فراموش کنم. دیگر محمود را نمی دیدم و با هر بهانه 
ای به دانشگاه باز می گشتم تا ساعاتی را در کنار فتاح 
باشم. اما درخواست طالقم را با همسرم زمانی مطرح 
کردم که فهمیدم باردار هستم با وجود این محمود با 
طالق توافقی به این شرط موافقت کرد که فرزندانم 
نزد او باشند. از سوی دیگر هم فتاح به من گفته بود 
که با همه اختالفاتی که با همسرش دارد حاضر 
نیست او را به خاطر فرزندانش طالق بدهد و من باید 
به عنوان همسر دوم کنار او زندگی کنم. در عین حال 
من دل باخته فتاح بودم و با هر شرایطی حاضر بودم 
بااو ازدواج کنم. باالخره چند ماه دیگر هم تحمل 
کردم تا این که پسر دومم نیز به دنیا آمد. من هم نوزاد 
یک روزه را به محمود سپردم واز بیمارستان به خانه 
پدرم رفتم. محمود هم که هیچ وقت فکر نمی کرد تا 
این اندازه عاطفه مادری را زیرپا بگذارم روز بعد از این 
ماجرا طالق توافقی را امضا کرد. آن زمان چنان در 
یک عشق خیابانی فرو رفته بودم که چیزی جز فتاح 
را نمی دیدم خالصه چند ماه بعد با فتاح ازدواج کردم 
و او خانه ای برایم اجاره کرد ولی آرام آرام دچار عذاب 
وجدان شدم و از این که فرزندانم را این گونه رها کرده 
بودم زجر می کشیدم باالخره بعد از گذشت پنج سال 
از این ماجرا و درحالی که فرزند دوساله فتاح را در 
آغوش داشتم تصمیم گرفتم به دیدار فرزندانم بروم 
اما محمود تلفن های مرا بی پاسخ می گذاشت به 
همین دلیل به منزلش رفتم اما پسر بزرگم وقتی مرا 
در آستانه در دید محکم در واحد آپارتمانی را کوبید و 

گفت: خجالت می کشم که تومادرم باشی ...! 
شایان ذکر است به دستور سرگرد محمدی )رئیس 
ــره مددکاری  کالنتری آبکوه( این پرونده در دای

اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اقدامات پیشگیرانه برای 
جلوگیری از کالهبرداری

1 – از قبول چک و چک پول از افــراد ناشناس 
خودداری کنید.

2 – از ثبت نام و واریز وجه نقد برای شرکت هایی 
که با آگهی های فریبنده، قول مسکن، خودرو 
دهند،  می  را  استثنایی  شرایط  با  امکانات  و 

خودداری کنید.
3 – همواره با افراد مورد اطمینان و شناخته شده 
معامالت خود را انجام دهید و فریب ظاهر شیک 

و مرتب افراد ناشناس را نخورید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- مرد 50 ساله ای که متهم است پس 
از اجاره منازل مسکونی گران قیمت در مشهد، 
این خانه ها را از طریق سایت دیوار و با همکاری 
برخی بنگاه های امــالک به رهن مستاجران 
دیگر واگذار می کرد و با پول های میلیاردی به 
خوش گذرانی می پرداخت، با صدور دستورات 
ویــژه ای از سوی مقام قضایی و تالش شبانه 
روزی کارآگاهان اداره عملیات ویــژه پلیس 
آگاهی خراسان رضوی به همراه همدستانش 

دستگیر شد.
ــان، ماجرای  ــراس ــزارش اختصاصی خ بــه گـ
کالهبرداری های این مرد 50 ساله که از حدود 
سه سال قبل در مشهد آغاز شده بود، خرداد 
امسال زمانی لو رفت که تعداد زیادی از مالکان 
و مستاجران واحــدهــای آپارتمانی و منازل 
مسکونی با مراجعه به مجتمع قضایی شهید 
کامیاب مشهد از مردی به نام »ع-ک« شکایت 
و اظهار کردند که طعمه کالهبرداری های ده 
ها میلیونی شده اند. شاکیان پرونده که هر روز 
بر تعداد آن ها افزوده می شد در حالی که مدعی 
بودند از طریق سایت دیوار در دام کالهبرداری 
های مرد هزار چهره افتاده اند در اظهاراتشان 
بیان کردند که همه سرمایه زندگی خود را از 

دست داده اند!
گزارش خراسان حاکی است، این گونه بود که 
با توجه به حساسیت و اهمیت ماجرا، رسیدگی 
به این پرونده مهم را قاضی سیدهادی جوادی 
)قاضی شعبه 606 دادسرای عمومی و انقالب 
مشهد( به عهده گرفت و بدین ترتیب با صدور 
دستورات محرمانه ای از سوی مقام قضایی، 
ــژه پلیس  پــرونــده مذکور به اداره عملیات وی
آگاهی خراسان رضــوی ارســال شد تا به طور 
تخصصی ردیابی مرد هزار چهره در دستور کار 
پلیس قرار گیرد. بنابراین گزارش، گروه زبده 
ای از کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ 
محمدرضا جعفری )رئیس اداره عملیات ویژه 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( مامور رسیدگی 
به این پرونده حساس شدند و عملیات شناسایی 
مخفیگاه »ع-ک« در چند شاخه اطالعاتی در 
حالی آغاز شد که او با قیافه های گوناگون در 

بنگاه های امالک ظاهر شده بود.

از سوی دیگر تجزیه و تحلیل های کارشناسی 
که زیرنظر سرهنگ شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی( و با راهنمایی های 
قاضی جــوادی صــورت می گرفت، نشان می 
داد که مرد 50 ساله )متهم( منازلی را در غرب 
مشهد از مالکان اجاره می کرد و سپس آن ها را با 
شگردی خاص به مستاجرانی که به دنبال رهن 

منزل بودند واگذار می کرد.
ــاره منزل را می  او با پول های رهن مدتی اج

پرداخت و برای آن 
که مالکان با دیدن 
غریبه  مستاجران 
در منازل اجاره ای 
نشوند،  مشکوک 
این مرد هزار چهره 
هـــنـــگـــام تــنــظــیــم 
چنین  ــه  ــام ــن ــول ق
وانمود می کرد که 
منزل را برای داماد، 
ــه ای،  ــغـ ــیـ صـ زن 

دوست یا غیره اجاره می کند و با پول های ده ها 
میلیونی به خوش گذرانی می پردازد.

به گزارش اختصاصی خراسان با  ادامه تحقیقات 
میدانی کارآگاهان که با دستورات ویژه سردار 
محمد کاظم تقوی )فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی( برای دستگیری عامالن کالهبرداری 
های مذکور همراه بــود، مشخص شد که مرد 
کالهبردار بــرای جلب اعتماد مستاجران و 

مالکان منازل مسکونی با خودروهای لوکس 
و گران قیمت در محل های قرار و بنگاه های 
امــالک حضور می یابد بنابراین شاخه ای از 
عملیات ردزنــی، به سوی مالکان خودروهای 
لوکس کشید تا این که پس از چند ماه فعالیت 
های اطالعاتی، باالخره کارآگاهان موفق شدند 
مخفیگاه متهم را در بولوار شهید فکوری مشهد 
در حالی شناسایی کنند که او ماهیانه بیش از 
پنج میلیون تومان اجاره برای مخفیگاهش می 
ــت   و بــا زن  ــرداخ پ
صیغه ای 20 ساله 
اش در آن زندگی 

می کرد.
این گزارش حاکی 
اســت، کارآگاهان 
عــمــلــیــات  اداره 
ویژه آگاهی موفق 
یک  در  شـــدنـــد، 
عملیات ضربتی و 
هماهنگ این متهم 
فراری را با قیافه ای دیگر در چنگ قانون گرفتار 

کنند. 
در بازرسی از منزل متهم »ع-ک« تعداد زیادی 
برگ سفید مبایعه نامه، قولنامه، چندین دسته 
چک، تصویر جواز کسب بنگاه معامالتی امالک، 
76 میلیون ریال وجه نقد، تعدادی گوشی تلفن 
همراه و همچنین در بازرسی از درون خودرو 
دنای وی کاله گیس، 800 میلیون تومان اوراق 

مشارکت، دو قبضه قمه و داس کشف شد که 
متهم در این باره اعتراف کرد به دلیل فرار از 
چنگ قانون و تهدیدات شاکیان، قمه و داس را 

به همراه داشته است.
در ادامه این عملیات و با اعترافات مرد هزار چهره 
سه همدست او نیز درحالی دستگیر شدند که 
طبق بررسی های پلیس، او روزی حدود یک 
ــاره خودروهای  میلیون تومان فقط بــرای اج
لوکس می پرداخت و با پول های میلیاردی 

درحال خوش گذرانی بود! 
متهم 50 ساله این پرونده حساس که دارای 
سوابق سرقت مسلحانه خودرو و جعل عناوین 
است، با صدور دستوراتی از سوی قاضی جوادی 
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفت و راز 
صدها فقره کالهبرداری از مستاجران منازل 
مسکونی درحالی فاش شد که تحقیقات نشان 
می دهد تاکنون بیش از پنج  میلیارد تومان از 

طعمه ها کالهبرداری شده است.
بنابراین گـــزارش، بررسی هــای مقدماتی و 
بازجویی ها از متهمان بیانگر آن است که تاکنون 
دو نفر از مال باختگان به دلیل استرس های 
ایجاد شده در این ماجرا دچار سقط جنین شده 
اند و در مــواردی نیز خانواده هایی به دلیل از 
دست دادن سرمایه های زندگی از هم پاشیده 
اند. در میان مال باختگان از افراد کارگر، زنان 
سرپرست خانوار تا پزشک و خلبان نیز به چشم 

می خورد.
از سوی دیگر نیز با صــدور دستورات خاص و 
محرمانه ای از سوی قاضی رحمانی )معاون 
ــوی( تحقیقات  دادســتــان مرکز خراسان رض
ــرای ریشه یابی ایــن پــرونــده و  گسترده ای ب
شناسایی دیگر عوامل مرتبط با کالهبرداری 
های مذکور، زیر نظر قاضی جــوادی )قاضی 

پرونده( آغاز شده است.
شایان ذکر است، تحقیقات بیشتر برای کشف 
زوایای پنهان این ماجرا، در حالی توسط سروان 
همتی )افسر پرونده( و با هدایت رئیس پلیس 
ــه دارد که متهم  آگاهی خراسان رضــوی ادام
مذکور بیشتر در بولوار سرافرازان، هاشمیه و 
شهرک غرب منازل را اجاره می کرد و تاکنون 
بیش از 140 شاکی به دادسرا مراجعه کرده اند.

کالهبرداری های میلیاردی از مستاجران

مهار آتش سوزی طال فروشی

افسر نگهبان آتش نشانی مشهد از مهار آتش سوزی 
یک طال فروشی در منطقه گلشهر این شهر با تالش 
آتش نشانان دو ایستگاه خبر داد. سر آتشیار احمد 
مرندی با بیان این مطلب افزود: روز گذشته در پی 
تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 مبنی بر 
مشاهده دود از درون یک واحد طال فروشی، ستاد 
فرماندهی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 18 و 
42 را به محل حادثه در خیابان شهید شفیعی اعزام 
کرد. این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد افزود: 
با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد حریق 
به دلیل روشن ماندن اجاق گاز داخل این مغازه و 
رسیدن شعله های آتش به اجسام قابل اشتعال در 
زمانی که مالک در محل حضور نداشته است به 
وقوع پیوسته که به ایراد خسارت شدید به این واحد 
تجاری منجر شده بود  . آتش نشانان بالفاصله حریق 
را مهار و از سرایت آتش به طالهای داخل ویترین   

این مغازه  جلوگیری کردند. 

اتباع بیگانه عامالن نزاع مسلحانه و 
سرقت  در سیرجان 

توکلی-  چهار تن از عامالن نزاع های مسلحانه  
وزورگیری سیرجان  در عملیات ماموران کالنتری 
13خلیج فارس فرماندهی انتظامی رفسنجان  
دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار ما   ،سرپرست 
فرماندهی انتظامی رفسنجان در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: در پی دریافت  خبری مبنی بر این 
که چهار نفر اتباع بیگانه در شهرستان سیرجان 
اقدام به نزاع مسلحانه ، سرقت وزورگیری  کرده و  
به  این  شهرستان  گریخته اند، موضوع به صورت 
ویــژه در دستور کار ماموران پلیس قرارگرفت. 
سرهنگ"محمدمهدی کریمی" افزود: گروهی از  
ماموران  پلیس  به ردیابی متهمان پرداختند  که با 
رصدهای  اطالعاتی، مخفیگاه متهمان را در یکی 
از نقاط رفسنجان  شناسایی کردند و آنان را در یک 

عملیات پلیسی  به دام انداختند.

فرارسینمایی  ۷۵ زندانی با حفر تونل 
ــه 75 مــتــهــم در  ــد کـ ــردنـ ــالم کـ ــ ــه اعـ ــوئـ ــاراگـ مــقــامــات پـ
ــد. ــردن ــرار ک ــ ــل ف ــون ــق حــفــر ت ــری ــور از ط ــش ــدان  ایـــن ک ــ  زنـ

به گزارش  باشگاه خبرنگاران ،مقامات پاراگوئه اعالم کردند 75 
زندانی که بیشتر آن ها اعضای یک باند مهم قاچاق اسلحه و مواد 
مخدر برزیلی بودند، روز یک شنبه از زندانی در پاراگوئه از طریق 
تونلی که ظاهرا با همدستی نگهبان ها حفر شده بود، گریختند.

به گزارش "یورونیوز"، مقامات پاراگوئه گفته اند که آن ها تونلی 
را کشف کرده اند که زندانیان برای فرار کنده بودند و با 200 
کیسه خاک مواجه شدند که زندانیان در چندین سلول جاسازی 
کرده بودند. وزیر کشور پاراگوئه گفته است که بیشتر زندانیان 
فــراری به باند برزیلی "قــدرت نخست پایتخت" )PCC( تعلق 

دارند؛ زندانی که اعضای این باند از آن گریخته اند در شهر "پدرو 
خوآن کابالرو" در مرز برزیل واقع است.این باند در دهه 1990 
در داخل زندان سائوپائولو تاسیس شد و نفوذش را در سراسر 
برزیل گسترش داد؛ به طوری که در مدت کوتاهی به بزرگ ترین 
سازمان خالفکار در برزیل تبدیل شد. مقامات برزیلی گفته اند 
که 40 نفر از این زندانیان فراری برزیلی هستند و مقامات نام و 
عکس آن ها را به پلیس مرزی داده اند. در پی این واقعه، رئیس 
زندان بالفاصله اخراج شد و "سیسیلیا پرز"، وزیر دادگستری 
پاراگوئه در اظهاراتی درباره این ماجرا گفت:  »ممکن نیست 
کسی در این مدت چیزی ندیده باشد؛ این کار مربوط به یک 
روز و یک شب نیست.« به گفته "کمیسر آندرادا"، فرار مانند یک 

فیلم اکشن صورت گرفته است؛ آن ها تونلی را مانند آن چه که 
در فیلم ها دیده می شود با روشنایی داخلی از مرکز بهداشت 
زندان حفر کرده اند؛ بین تونل و نزدیک ترین نگهبانی فقط 25 

متر فاصله وجود دارد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

تصویر مرد  هزار چهره  و یکی از همدستانش  دقایقی بعد از دستگیری 

با دستگیری مرد هزار چهره در مشهد لو رفت
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شاخص

حساسیت بودجه کم درآمدها 
به شوک بنزین 

با فروکش کــردن شــوک بنزین، تــورم ماهانه 
دهک های کم درآمد نیز فروکش کرد. این نشان 
می دهد که افزایش قیمت بنزین، تا چه حد بر 
دخل وخرج خانوارهای کم درآمد موثر است. 
نمودار، روند تورم دهک های درآمدی در دو ماه 

)آمار: مرکز آمار ایران( گذشته را نشان می دهد.  

خبر

اخبار

نقش نهادهای زیرمجموعه دفتر 
رهبری در اقتصاد، کمتر از 8 دهم 

درصد 
معظم  مقام  دفتر  حسابرسی  و  نظارت  معاون 
رهبری گفت: نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری 
کمتر از 8 دهم درصد در اقتصاد ملی نقش دارند. 
به گزارش فارس، محمدجواد ایروانی در همایش 
هم اندیشی ساالنه نهادهای ذیل دفتر رهبری 
گفت: نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری کمتر 
از 8 دهم درصد در اقتصاد ملی نقش دارند ولی 
می توانند به عنوان ویژگی نهادی اثربخش باشند 
و الگوی نظارت، رصد و پایش در این نهادها بسیار 
مهم است. ایروانی به تشکیل زنجیره ارزش به 
افزایش ارزش در نهادها تأکید کرد و گفت: مبنای 
زنجیره ارزش بر چابک سازی نهادها استوار 
است و در این زمینه می خواهیم شرکت های 
قابل واگذاری را از طریق بورس واگذار کنیم. وی 
افزود: در مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی 
زیرمجموعه  شرکت های  که  کردیم  هماهنگ 
نهادهای وابسته به دفتر رهبری شرایط پذیرش 

در بورس را پیدا کنند و این روند سرعت گیرد.

راه اندازی سامانه توانیران برای 
داخلی سازی نیازهای تولید 

رئیس مرکز ساخت داخل،  حسین بردبار- 
از  صنعت  وزارت  تجهیزات  و  ســازی  ماشین 
راه اندازی سامانه توانیران خبر داد که براساس 
کاالها،  نیازمند  ایــرانــی  تولیدکنندگان  آن 
تجهیزات و خدمات تولیدی کشور می توانند از 
طریق مراجعه به آدرس tavaniran.ir به این 

سامانه دسترسی یابند و نیازشان را اعالم کنند.
به گزارش خراسان، رئیس مرکز ساخت داخل، 
و تجهیزات وزارت صنعت در  ــازی  ماشین س
نشست خبری افزود: شرکت های دولتی، نیمه 
شرکت های  و  بنیادها  شبه دولتی،  و  دولتی 
خصوصی که از تسهیالت یــارانــه ای، تکلیفی 
و غــیــره اســتــفــاده می کنند و حتی بانک ها و 
دانشگاه ها و مناطق ویژه اقتصادی مشمول این 
ــادآور شــد: نشناختن  قانون هستند.هادوی ی
از سوی کارفرمایان، کاربران و  توانمندی ها 
ــیــاز از ســوی  خـــریـــداران، شناخته نــشــدن ن
بین  اقتصادی  تعامل  نبود  و  تولیدکنندگان 
از جمله موانع  تولیدکنندگان و کارفرمایان، 

سفارش کاال و خدمات داخلی در کشور است.
وی تاکید کرد: پروژه های کالن کشوری نیز باید 
در سامانه توانیران بار گــذاری  و از این پس هر 
طرحی که مصوب می شود باید در مدت زمان یک 
ماه همه اطالعات آن بارگذاری شود و حداکثر 
سه ماه به تولیدکنندگان فرصت داده می شود 
تا با افرادی که می خواهند خرید خارجی داشته 

باشند ارتباط برقرار کنند.

برنامه های وزارتخانه های نفت و نیرو 
برای تغییر سوخت موتور سیکلت ها 

 موتورسیکلت های برقی
 و سی ان جی سوز در راه است 

وزیران نفت و نیرو از طرح های این وزارتخانه ها 
برای گازسوز و برقی کردن خودروهای کشور 
خبر دادند. در طرح وزارت نیرو همچنین تولید 
موتورسیکلت هــای برقی توسط شرکت های 

سازنده موتورسیکلت پیش بینی شده است.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به 
برنامه های در نظر گرفته شده برای تغییر سوخت 
موتور سیکلت ها گفت: با توجه به این که آالیندگی 
موتورسیکلت بسیار باالتر از سواری هاست قصد 
داریم تا موتورسیکلت ها را سی ان جی  سوز کنیم. 
وی با بیان این که در ایران موتورسیکلت سی ان 
جی سوز تاکنون وجود نداشته است، ادامه داد: 
عالوه بر این یک سری جایگاه های کوچک سی 
ان جی را طراحی خواهیم کرد که به صورت سیار 
و غیرسیار امکان سوخت گیری سریع را برای 

موتورسیکلت ها ایجاد کند.
از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر نیرو 
ــردن موتور  ــرای برقی ک خبر از طــرح موجود ب
سیکلت ها داد و گفت: هدف وزارت نیرو در گام 
ــردن وسایل نقلیه،  ــاز طــرح برقی ک نخست آغ
اجرای این طرح برای موتورسیکلت های مورد 
استفاده وزارت نیرو و شرکت های دولتی است. 
وی با بیان این که برقی کردن موتورسیکلت ها 
ابتدا از کالن شهرها آغاز می شود، اضافه کرد: 
در این زمینه وزارت نیرو با همکاری شرکت های 
سازنده موتورسیکلت طرحی را آماده کردند که 
وزارت نیرو مکلف به فراهم کردن زیرساخت ها 
و ایستگاه های الزم برای ارائه برق مورد نیاز به 
این قبیل وسایل نقلیه است. اردکانیان اضافه 
کــرد: بر این اســاس عــالوه بر این که از این پس 
موتورسیکلت برقی تولید و وارد بازار می شود، 
موتورسیکلت های موجود نیز با در نظر گرفتن 
صرفه اقتصادی بــرای مالکان آن ها برقی می 
شوند.  این اظهارات در حالی است که متولی 
زاده مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر دو 
روز قبل گفت: طرح برقی کردن وسایل حمل و 
نقل عمومی آغاز شده است و در گام نخست 1۰ 

میلیون موتورسیکلت فعال، برقی می شوند.

تلفیق  کمیسیون  رئیس  نایب  و  سخنگو 
مجلس ضمن ارائـــه توضیحاتی دربــاره 
ــن کمیسیون اعــالم  آخــریــن مصوبات ای
کردند حداقل پرداختی به کارکنان دولت 
و بازنشستگان در سال آینده مبلغ 2.8 
میلیون تومان در ماه خواهد بود. ضریب 
افزیش حقوق 15 درصد تعیین شده است. 
تصمیم  از  همچنین،  تلفیق،  کمیسیون 
جنجالی پیشین خود مبنی بر حذف برخی 
و  نشست  عقب  نیز  مالیاتی  هــای  پلکان 
فرمولی مشابه فرمول پیشنهادی دولت در 
الیحه را مصوب کرد. به گزارش خبرگزاری 
ــت، سخنگوی  ــل ــه م ــان ــارس و خ ــ ــای ف هـ
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 99 
گفت: هیچ کارمند و بازنشسته ای در سال 
آینده کمتر از دو میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
دریافتی در مــاه نخواهد داشــت. هــادی 
در  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  قــوامــی 
تشریح نشست کمیسیون متبوعش، گفت: 
بند الف تبصره 12 الیحه تصویب شد که به 
موجب آن دولت مکلف است در سال 99 
افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف 
ــت و  حقوق بگیر از جمله کارمندان دول
نیروهای مسلح و بازنشستگان را به نحوی 
انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق 
به میزان 15 درصد از مجموع مبلغ مندرج 
در حکم متناسب با سال های خدمت قابل 
قبول از 28 میلیون ریال کمتر نباشد. به این 

معنا که هیچ کارمند و بازنشسته ای در سال 
آینده کمتر از دو میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
دریافتی در ماه نخواهد داشت. این در حالی 
است که طبق تصویب نامه شماره 8724/
ـــ مـــورخ 1398/1/31  ــ ت56485هـ
هیئت وزیران، حداقل پرداختی به کارکنان 
طی امسال یک میلیون و 563 هزار تومان 

بوده است.
طبق اعالم قوامی و همچنین یوسف نژاد 
نایب رئیس این کمیسیون، سقف معافیت 
مالیاتی نیز در سال آینده ماهانه سه میلیون 
تومان خواهد بود. بر این اساس، مازاد بر 
این مبلغ  تا 1.5 برابر آن مشمول مالیات 
ساالنه 1۰ درصد و نسبت به مالیات 1.5 
برابر تا 2.5 برابر آن مشمول مالیات ساالنه 
15 درصــد و نسبت به مــازاد 2.5 برابر تا 
چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه 2۰ 
درصد نسبت به مازاد چهار برابر مشمول 
مالیات 25 درصد است.گفتنی است در 
الیحه دولت پلکان های مالیاتی 5 تا و از 1۰ 
تا 35 درصد بود که کمیسیون تلفیق پیشتر 
این پلکان ها را به دو سطح 1۰ و 2۰ درصد 
تقلیل داده بود. بسیاری این تصمیم تلفیق 
را غیرعادالنه و به نفع فرار مالیاتی نجومی 
بگیران تفسیر کرده بودند. به نظر می رسد 
بعد از این اعتراضات، تلفیق به فرمولی 
مشابه پلکان های پیشنهادی دولت عقب 

نشینی کرده است. 

تــازه ترین گــزارش مرکز آمــار از 
رونــد قیمت ها نشان می دهد 
که سطح عمومی قیمت ها در 
ــاه، ۰.8  دی ماه نسبت به آذرم
درصد افزایش یافته است. این 
در حالی اســت که در آذرمــاه، 
ــص قیمت هــا مــتــاثــر از  ــاخ ش
افزایش نــرخ بنزین، نسبت به 
آبـــان مـــاه، 3.2 درصـــد رشــد 
یافته بود. بدین ترتیب می توان 
گفت که اثر شوک بنزین تا حد 
ــده اســـت. به  ــادی تخلیه ش زیـ
مــوازات افت تورم ماهانه، روند 
قیمت  شاخص  نقطه  به  نقطه 
ها که وضعیت شاخص قیمت 
ها در دی ماه امسال نسبت به 
دی مــاه ســال 97 را نشان می 
ــد رسید  ــد، بــه 26.3 درص ده
که از شهریور پارسال تاکنون 
سابقه نداشته است. همزمان با 
این افت شاخص، متوسط 12 
از  ماهه شاخص قیمت ها که 
مهر امسال، روند نزولی به خود 
گرفته، به این روند ادامــه داد و 

در سطح 38.6 درصد ایستاد.
به استناد گزارش شاخص قیمت 
دی مــاه، در گــروه خوراکی ها، 
قیمت  ماهانه  رشــد  بیشترین 

3 درصــد و از آن گــروه میوه و 
خشکبار )انــار، موز و هندوانه( 
بوده است. در بین کاالهای غیر 
خوراکی نیز گــروه حمل و نقل 
ــدی شاخص  ــد 3 درصـ ــا رش )ب
گروه(، بیشترین رشد قیمت را 
داشته که عمدتًا متاثر از رشد 
قیمت خودروهای سواری بازار 
بوده است. این رشد گروه حمل 
و نقل همزمان با رشد نسبی نرخ 
ارز در اثر اتفاقات یک ماه اخیر 
رخ داده اســت. از سوی دیگر، 
رشد 3 درصدی شاخص قیمت 
گروه حمل و نقل، در شرایطی 
که آذرماه این گروه رشد ماهانه 
عجیب و غریب 14.7 درصد را 

داشت، قابل توجه است.
در آذرماه بود که با افزایش قیمت 

بنزین و رشد شاخص قیمت گروه 
ماهانه  تغییرات  نقل،  و  حمل 
شاخص قیمت کاالهای خوراکی 
نیز برای خانوارهای کم درآمد 
رشد قابل مالحظه ای پیدا کرد 
و به 5.1 تا 6.9 در دهک های 
سوم تا اول رسید. با این حال، 
پــس از فــروکــش کـــردن شوک 
بنزینی قیمت ها، گروه کاالهای 
خوراکی بــرای خانوارهای کم 
درآمد بیشترین افت شاخص را 
شاهد بوده، به طوری که درصد 
قیمت  شاخص  ماهانه  تغییر 
مصرف کننده این گروه کاالیی 
برای دهک های اول تا سوم، به 
ترتیب به منفی 7 دهــم، منفی 
5 دهــم و منفی 4 دهــم درصد 

رسیده است. 

عقب نشینی تلفیق از مصوبه جنجالی مالیاتی گزارش مرکز آمار از بازگشت تورم به مدار نزولی 

شوک تورمی بنزین فروکش کرد 

بانک مرکزی باز هم اجباری شدن استفاده از رمز دوم 
پویا را به تاخیر انداخت و در حالی که قرار بود از امروز این 
رمز اجباری شود، اعالم کرد: از هفته دوم بهمن ماه، ارائه 
خدمات پرداخت غیرحضوری با رمز دوم ایستا طی چند 
روز در بانک های مختلف متوقف می شود. بانک مرکزی 
با یــادآوری این که دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک 
امکان پذیر است، اعالم کرد: مشتریان بانکی که تاییدیه 
شماره تلفن همراه خود  را به بانک خود اعالم کرده اند با 

فشردن دکمه دریافت رمز دوم پویا در درگاه های پرداخت، 
رمز خود را از طریق پیامک دریافت می کنند.بانک مرکزی 
همچنین اعالم کرد: نظر به درخواست کسب و کارها، 
ذینفعان خرید بدون حضور کارت و همچنین درخواست 
 ،USSD اپراتورها برای خرید از طریق کدهای دستوری
بانک ها می توانند تراکنش هاتا سقف یک میلیون ریال در 
هر 24 ساعت را از الزام استفاده از رمز دوم پویا معاف کنند. 
بر این اساس بانک ها می توانند امکان انجام تراکنش با رمز 

دوم ایستا تا مجموع یک میلیون ریال در هر 24 ساعت برای 
هر کارت بانکی را مشروط به پذیرش مخاطرات آن از سوی 
مشتری فراهم کنند. در همین حال فارس گزارش داد: 
تاخیرهای طوالنی در دریافت پیامک رمز پویا یا ارسال 
نکردن پیام رمز پویا در صورت افزایش تعداد درخواست ها از 
مشکالت مشتریان برخی بانک ها برای دریافت رمز دوم پویا 
به روش پیامکی بوده و به گفته این مشتریان، سامانه پیامکی 

دریافت رمز برای برخی بانک ها با اختالل مواجه است.

تعویق یک 
هفته ای 
حذف رمز 
دوم ایستا 

پلکان مالیات حقوق 4 پله ای شد؛ حداقل حقوق کارمندان در سال 
آینده به 2.8 میلیون تومان افزایش می یابد 
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 بی سابقه ترین سرمای یک دهه گذشته
جمعه به تهران می رسد؟

این روزها سراسر کشور با برف و سرما دست و پنجه 
نرم می کند.به گزارش ایرنا، اصغری کارشناس 
هواشناسی در جدیدترین ویدئویی که منتشر 
کــرده، می گوید موج سرمایی که از جمعه وارد 
ایران می شود در یک دهه گذشته بی سابقه است.
همچنین به گزارش ایسنا، مدیرکل پیش بینی و 
هشدار سریع سازمان هواشناسی نیز ضمن اشاره 
به کاهش ۱۰ درجه ای دمای هوا در برخی مناطق 
کشور طی روزهای جمعه و شنبه )۴ و ۵ بهمن( 
گفت: اردبیل و ارومیه با کمینه دمای ۱۲- درجه 
سانتی گــراد سردترین استان های کشور طی 
روز شنبه خواهند بود. صادق ضیاییان افزود: 
اخبار ورود موج سرمای بی سابقه در ۱۰ سال 
اخیر به کشور از جمعه درست نیست و تایید نمی 
شود اما براساس آخرین پیش بینی های سازمان 
هواشناسی، دمای هوا از روز جمعه )۴ بهمن( 
بین ۵ تا ۱۰ درجه  در برخی مناطق کشور کاهش 
می یابد.به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی، طی روز جمعه )۴ بهمن( 

کاهش قابل مالحظه دما در استان های فارس، 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد 
پیش بینی می شود. همچنین طی روز شنبه )۵ 
بهمن( این کاهش دما در استان های آذربایجان 
ــل، گیالن،  ــی غــربــی، آذربــایــجــان شــرقــی، اردب
مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کردستان، 
کرمانشاه، همدان، مرکزی، نیمه غربی اصفهان، 
ایالم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، نیمه شمالی فارس و خوزستان دور 
از انتظار نیست.میانگین دمای تهران در سال 
۴۶ در بیش از نیمی از شهر زیر ۱۵ درجه به ثبت 
رسیده است اما در سال های اخیر با افزایش باور 
نکردنی دما تنها یک دهم پایتخت میانگین دمای 
زیر ۱۵ درجه داشته است. نقشه دمایی سال های 
۴۶ و ۴۷ تهران نشان می دهد نصف شهر تهران در 
این سال ها به طور میانگین از دمای زیر ۱۵ درجه 
سانتی گراد بهره مند بوده اما در سال های 9۶ و 
9۷ تنها نزدیک به یک دهم شهر تهران از هوای 

زیر ۱۵ درجه سانتی گراد بهره مند شده است.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

سازندگی- این روزنامه در گزارشى با تيتر  •
»قــربــانــى خشونت مــجــازی« بــه حــواشــى اخير 
حسينى  شهاب  به  ها  آن  حمله  و  ها  سلبریتى 
نوشت:شهاب حسينى بازیگر کم حاشيه ای است. 
نه اهل سياست است و نه حضور فعالى در صفحات 
اجتماعى دارد. چه بخواهيم و چه نخواهيم جزو 
یکى دو بازیگر محبوب مرد سينمای ایران است... 
حسينى در یادداشت خود به موج سواران و ماهى 
گيران از آب گل آلــود در احــواالت مــواج جامعه 
اشاره کرده بود و اتفاقا همان ها برسرش ریختند 
و فریاد زنان و هياهو کنان او را سرزنش و به او 

فحاشى کردند.
صبح نو- اقــدام اخير اروپایى ها در اجالس  •

داووس و دعوت از یک نفرت پراکن )مسيح على 
نژاد( که اقدامات تبليغاتى اش از جانب طيف های 
مختلف سياسى داخل ایران طرد شده، به خوبى 
ــا را دربـــاره جمهوری اسالمى به رخ  ذات اروپ
مى کشد؛ اگر غير  از این بود، از یک نفرت پراکن 
ضــد ایــرانــى دعــوت نمى کردند تــا کرسى یک 
اجالس بين المللى را در حضور وزیر امور خارجه 

جمهوری اسالمى به او اختصاص دهند.
اعتماد- فيض ا... عرب سرخى فعال سياسى  •

اصالح طلب با اشاره به نتيجه بررسى صالحيت 
های داوطلبان انتخابات گفت: در 1۵8 حوزه 
ــدارد و نماینده بدون  انتخابيه رقابتى وجــود ن
رقيب نيز اصولگراست که از هم اکنون و پيش از 
برگزاری انتخابات هم باید او را راه یافته به مجلس 

تلقى کرد.
آفتاب یزد- این روزنامه در گزارشى با تيتر  •

»چرا ما غم را تبليغ مى کنيم؟« با بيان این که در 
کشوری چون استراليا براثر آتش ســوزی های 
ــدود نيم  اخير بيش از 29نفر کشته شــده و ح
ميليارد حيوان به طور کامل از بين رفت، به نقل 
از یک جامعه شناس نوشت:  »کشور های توسعه 
یافته برنامه ریزی از پيش تعيين شده ای دارند و 
خودشان را آماده کرده اند که در صورت بروز یک 
اتفاق چطور آن را بالفاصله اطالع رسانى کنند 
تا آن چه به مردم گزارش مى شود درد و مصيبت 
نباشد بلکه خيلى منطقى اعالم مى شود ... اما 
در کشور ما چون هيچ یک از این زیر ساخت ها و 
برنامه ریزی ها اتفاق نيفتاده است، بنابراین برای 
این که جلب کمک کنيم، از صحنه های دلخراش 
برای جریحه دار کردن احساسات مردم استفاده 

مى کنيم.«

سایت 598 نوشت : محمد قوچانى سردبير  •
روزنامه سازندگى در صفحه اینستاگرام خود به 
پخش نشدن برنامه جهان آرا واکنش نشان داد و  
نوشت:  به صراحت عرض مى کنم، با وجود نقد به 
دوستان اصولگرایم در جفا به دولت )که حضورا 
در پخش زنده به خودشان گفته ام( با ممنوعيت 
پخش زنده این برنامه ها مخالفم و از بستن این 
باب خوشحال نيستم ؛ اما این ساختار سنتى چاره 
ای جز این ندارد چون رسانه ای حاکميتى است و 
این ممنوعيت نه از فشار دولت که بنا به اقتضای 
حاکميتى بودن صدا و سيما در ایران است که اگر 
دولت اقتدار چنين تغييری را داشت کارش به نزاع 

با یک شبکه نمى کشيد.
معاون  • جهانگيری  محمد  خبرداد:  تابناک 

نظارت سازمان نظام پزشکى گفت: استفاده 
از کارت خوان توسط پزشکان یک الــزام است. 
تاکنون بيش از ۵0 درصد پزشکان برای دریافت 
کارت خوان ثبت نام کرده اند. در قانون و سامانه 
مودیان مالياتى جرایمى در نظر گرفته شده و 
2 درصد درآمــد کل پزشک در صورت استفاده 
نکردن از کارت خوان به عنوان جریمه دریافت 
مى شود که این موضوع را به جامعه پزشکى انتقال 

داده ایم.
فردانیوز نوشت: ابراهيم الدیلمى شهادت  •

حــاج قاسم سليمانى را به خــانــواده او تبریک و 
تسليت گفت و پيام تسليت و همدردی »عبدالملک 
ــارا... و »مهدی  الــحــوثــى« رهــبــر جنبش انـــصـ
المشاط« رئيس شــورای عالى سياسى یمن را 
ابالغ کرد.سفير یمن همچنين یک خنجر یمنى 

به فرزند سردار سليمانى اهدا کرد.
اعتماد آنالین نوشت : محسن هاشمى، رئيس  •

شورای شهر تهران در واکنش به سخنان پرویز فتاح 
رئيس بنياد مستضعفان درباره آیت ا... هاشمى 
و دفتر وی در کاخ مرمر گفت: نامه ای به صورت 
خصوصى برای فتاح نوشتم و گله کردم. چرا که 
متاسفانه به صورت ناخواسته سخنانى مطرح و از 
صحبت های وی سوء استفاده شد.وی با بيان این 
که از سخنان فتاح سوء استفاده شد چرا که فتاح 
دوستدار آیت ا... بوده و هست، افزود: امروز نيز 
تلفنى با وی صحبت مى کنم و مى خواهم صحبت 
کند تا سوء استفاده ها رفع شود؛ در غير این صورت 
از آن جایى که باید از جایگاه آیــت ا... دفاع کنم 

قطعا صحبت خواهم کرد.

دومين گزارش سازمان هواپيمایى کشوری 
درباره سانحه هواپيمای اوکراینى که در 18 
دی ماه رخ داد، روز گذشته همراه با جزئيات 
نيز  آن  از  ای  نسخه  و  شد  منتشر  جدیدی 
در اختيار رسانه ها قرار گرفت. هواپيمای 
بوئينگ ۷3۷ متعلق به شرکت هواپيمایى 
اوکراین اینترنشنال با شماره پــرواز ۷۵2 
146 مسافر ایرانى و 21  با 16۷ مسافر )
غير ایرانى( و 9 خدمه پــرواز که در ساعت 
6:12 چهارشنبه 18 دی ماه از فرودگاه 
امام)ره( به مقصد کى یف پرواز خود را آغاز 
کرد، 6 دقيقه بعد به دليل شليک غيرعمد 
صباشهر  حوالى  در  سپاه،  هوایى  پدافند 
توابع استان تهران سقوط کــرد و همه  از 
سرنشينان آن جان باختند.  در این گزارش 
که حــاوی اطالعاتى شامل تاریخچه پرواز 
است، به جزئيات چگونگى آماده شدن پرواز، 
وزن هواپيما، آغاز هماهنگى ها تا تيک آف 
)پرواز(، زمان ارتباط خلبان با کنترلر رادار 
مهرآباد، زمان قطع ارتباط خلبان و همچنين 
ــرواز، اطالعات  اطالعات پرسنلى خدمه پ
هواپيما، اطالعاتى دربــاره اصابت موشک 
به این هواپيما، شواهد عينى بررسى الشه 
ثبت  دســتــگــاه هــای  مشخصات  هواپيما، 
پروازی و نمایندگان کشورهای معرفى شده 
برای شرکت در بررسى سانحه اشاره شده 

است.

چند نفر با گذرنامه ایرانی از مرزهوایی 	 
عبور کرده اند؟

دراین گزارش همچنين براساس گزارش پليس 
گذرنامه فرودگاه امام خمينى )ره(، اعالم شده 
که »146 نفر از مسافران با گذرنامه ایرانى، 10 
نفر با گذرنامه افغانستانى، پنج نفر با گذرنامه 
کانادایى، چهار نفربا گذرنامه سوئدی و دو 
نفر با گذرنامه اوکراینى از مرز هوایى رد شده 
و همچنين هر 9 نفر خدمه پــرواز، تبعه کشور 
اوکراین بوده اند«. این گزارش توضيح داده که 
ممکن است تعدادی ازمسافران دارای تابعيت 
چندگانه باشند و در دیگر گزارش ها بامليتى 
دیگر معرفى شده یا با گذرنامه دیگر خود بليت 
پرواز را دریافت کرده باشند اما فهرست فوق، 
مربوط به »گذرنامه هایى است که با آن از مرز 
هوایى جمهوری اسالمى ایران خارج شده اند.«
ــده اســت که   در ایــن گـــزارش همچنين آمـ
»مشخصات لوازم داخل کابين و بار مسافران 
نشان از سرایت نکردن آتش به داخل کابين 
مسافران و احتمااًل قسمت بار هواپيما دارد«. 
ایــن جمله نشان مى دهــد که ممکن است  
مسافران پيش از اصابت هواپيما به زمين زنده 

بوده اند.

اعضای تیم بررسی الشــه هواپیما چه 	 
کسانی بودند؟

ــن گـــزارش، تيم اعــزامــى کشور  بــراســاس ای
اوکــرایــن شامل یک کــارگــروه ویــژه بــرای این 
تحقيق بود و مقرر شد بانظارت تيم تحقيق 
ایرانى به طور همزمان این مسئله روی قطعات 
هواپيما بررسى شود. تيم تحقيق ایرانى شامل 
متخصصان از نهادهای نهاجا )نيروی هوایى 
ــات(، پليس و  ــالع ــا)وزارت اط ــ ــش(، واجـ ارتـ
ستاد کل نيروهای مسلح بودند. پس از انجام 
جلسه توجيهى مورخ 20 دی 98 در سازمان 
هواپيمایى کشوری، فرایند تحقيق روی قطعات 

الشه هواپيما انجام شد.

چه بر سر جعبه سیاه هواپیما آمده است؟	 
ــزارش »جعبه های سياه  ــن گـ ــاس ای ــراس ب
هواپيما شامل دستگاه های ثبت اطالعات 
ــروازی )SSFDR( و دستگاه ضبط صدای  پ
عوامل  تــوســط   )SSCVR( خلبان  کابين 
تجسس و نجات پيدا شده و در اختيار تيم 
بررسى قرار گرفته است« اما هردو دستگاه »بر 
اثر سانحه و آتش سوزی آسيب دیده اند.« در 
عين حال »بخش حافظه اصلى هر دو دستگاه 
موجود بوده اما آسيب فيزیکى روی قطعات 
اصلى قابل مشاهده است.« در این گزارش 
ذکر شده که این هواپيما مجهز به دستگاه 
های ثبت اطالعات پــروازی با قابليت ثبت 
بيش از سه هزار پارامتر دیجيتال و آنالوگ 
و ضبط صــدای کابين خلبان )SSCVR( با 
مکالمات  آخرین  ساعت  دو  ضبط  قابليت 
ــرواز و همچنين یک QAR اســت که فقط  پ
سانحه  سایت  در  )SSFDR,SSCVR(  آن 
 »QAR«ــر ــگ ــت.« بــه بــيــان دی ــده اسـ  پــيــدا ش
)  Quick Access Recorder ( این هواپيما 
در محل سانحه پيدا نشده است. این دستگاه 
یک ضبط کننده با امکان دسترسى سریع 
اســت کــه امــکــان دســت یابى بــه داده های 
 خام پرواز را در زمان فوری و حتى از طریق 
ــى« فراهم مى کند. با ایــن حال  ــو.اس.ب »ی
براساس گزارش های منتشر شده در سایت 
های هوانوردی، در هواپيماهای غيرنظامى 
ضبط کننده »QAR« به گونه ای طراحى نمى 

شود که در سوانح هوایى آسيب نبيند.

ماجرای شلیک 2 موشک به سمت هواپیما	 
این گزارش همچنين در بررسى آثار عمليات 
کــرده  تصریح  سانحه،  بــر  موشکى  تدافعى 
است: »با توجه به اعالم عمومى مورخ 21 دی 
98 مبنى بر پذیرش یکى از نهادهای داخلى 
درخصوص عمليات دفاعى موشکى در زمان 
پرواز این هواپيما، دسترسى مسئول بررسى 
سانحه به اطالعات آن نهاد فراهم و مشخص 
شد که دو موشک مجاورتى از نوع »تور-ام یک« 
از سمت شمال به سمت هواپيما شليک شده 
است. نحوه تاثير این موشک ها بر وقوع سانحه 
و همچنين تحليل ایــن اقـــدام تحت بررسى 
است.« با این حال اشاره به این که دو موشک 
به سمت این هواپيما شليک شده، شایعات و 
ابهام هایى را ایجاد مى کند. درباره این موضوع 

 یک کارشناس مسائل نظامى در گفت و گو با 
بى بى سى این گونه توضيح داد:»ایــن که این 
سامانه دو موشک به سمت یک هدف شليک کند 
کامال طبيعى است. با یک بار فشاردادن دکمه 
در سامانه »تور-ام یک« چنان چه موشک اول 
شليک شود و هدف را ساقط نکند، وقتى رادار 
سامانه متوجه شود که هدف در حال حرکت 
هست و نشانه ای از توقف آن نيست، موشک دوم 
به صورت خودکار شليک مى شود و این کامال 
طبيعى است. این که بگویيم افسر کنترل سامانه 
دو موشک شليک کند، صحت ندارد و این شليک 

ها عملکرد خود سامانه است.«

منتفی شدن احتمال برخورد پرتوهای 	 
آسیب زننده شامل پرتوهای لیزری و 

الکترومغناطیس
در گــزارش سازمان هواپيمایى تصریح شده 
اســت که  »پــس از نمونه گيری و آزمایش در 
محل، احتمال برخورد پرتوهای آسيب زننده 
شامل پرتوهای ليزری و الکترومغناطيس )رادیو 
اکتيو( منتفى اعالم شد« و در روز وقوع سانحه 
نمونه برداری برای تشخيص مواد منفجره انجام 
شده  تا آثار سالح های منفجره )داخل یا خارج 
هواپيما( در آزمایشگاه معتبر انجام شود. در 
این گزارش آمده است که »بررسى های بعدی 
از الشه هواپيما این شبهه را تقویت مى کند که 
الزم است وجود مواد منفجره روی بدنه هواپيما 

بررسى شود.«

درخواست ایران از 2 شرکت فرانسوی و 	 
آمریکایی برای ارسال تجهیزات بازخوانی 

جعبه سیاه
در این گــزارش همچنين تصریح شده است 
که بررسى وضعيت ظاهری دو دستگاه ثبت 
 SSCVR  و  SSFDRو ضبط اطالعات پــروازی
در 19 دی ماه با حضور نمایندگان اعزامى از 
کشور اوکراین انجام  شد و عکس برداری توسط 
نمایندگان اوکراینى صورت گرفت.« براساس 
این گــزارش، تيم بررسى »توافق داشتند که 
این نوع دستگاه ها از به روزترین دستگاه های 
موجود دنياست و امکانات بازخوانى آن در 
ــوازم و تجهيزات  کشور موجود نيست. اگر ل
جانبى فراهم شود، با صرف مدت زمانى کوتاه 
مى توان بازسازی و تخليه اطالعات را انجام 
داد. براین اساس فهرست لوازم مورد نياز از 
البراتوارهای بررسى سوانح کشورهای فرانسه 
)BEA( و آمریکا )NTSB( و امکان انتقال به 
کشور استعالم شد و این کشورها برای انتقال 
تجهيزات به کشور تاکنون پاسخ مثبتى نداده 
اند ولى فهرست مورد نياز را ارائه داده اند که در 
اختيار مقام ها برای تالش به منظور خریداری 

قرار گرفته است.«

جزئیات جدید در دومین گزارش سازمان 
هواپیمایی درباره بوئینگ اوکراینی

حجم فشرده دیــدارهــای 2 طــرف در چند 	 
هفته اخیر

سيد عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه 
روز گذشته از سفر یک مقام منطقه ای به تهران 
خبر داده ولى جزئياتى ارائه نکرده بود، در حالى 
که یک منبع آگاه روز گذشته به خراسان گفت 
که این مقام منطقه ای وزیر خارجه عمان است. 
آخرین بار بن علوی 1۷ دی ماه برای شرکت در 
نشست مجمع گفت و گوی تهران به ایران آمد و 
قبل از آن نيز ظریف  11 آذر ماه ميزبان همتای 
عمانى خود در تهران بود . یوسف بن علوی ۵ 
مرداد و  30 اردیبهشت نيز به تهران سفر کرده 
بــود. از سوی دیگر وزیــر خارجه ایــران دوم دی 
ماه سفری دو روزه به مسقط داشت.  پس از آن 
ــرای شرکت  محمدجواد ظریف 22 دی مــاه ب
در مراسم بزرگداشت سلطان پيشين عمان و 
تبریک به »هيثم بن طارق« سلطان جدید سفری 
چند ساعته به مسقط داشت و روز جمعه 2۷ دی 
ماه نيز در مسير بازگشت از هند و در توقفى کوتاه 
در مسقط با همتای کانادایى  و یوسف بن علوی 

دیدار و گفت وگو داشت.

تاکید ایــران و ونزوئال بر مقاومت در برابر 	 
آمریکا 

وزیر خارجه عمان تنها دیپلمات مهمان ما در روز 
گذشته نبود و وزیر خارجه ونزوئال نيز روز گذشته 
ترجيح داد به عنوان نماینده دوست ترین کشور 
با جمهوری اسالمى در آمریکای التين به تهران 
بياید تا بر ادبيات مشترک ميان ایران و ونزوئال 
در برابر دشمن مشترک تاکيد داشته باشد. دکتر 
حسن روحانى رئيس جمهور روز سه  شنبه در 
دیدار »خورخه آریاسا« وزیر امور خارجه ونزوئال با 
اشاره به تحریم های غيرقانونى آمریکا عليه ملت 
ایران و اعمال فشار و توطئه آن ها عليه دولت و 
ملت ونزوئال این اقدامات را جنایت عليه بشریت 
برشمرد و تأکيد کرد: دولت فعلى آمریکا هم عليه 
دولت ها و ملت های مستقل و هم به ضرر ملت 
خود اقدام مى کند و امروز به مجری سياست های 
رژیم صهيونيستى در جهان تبدیل شده است. 
روحانى با تقدیر از ابراز همدردی و تسليت دولت 
و ملت ونزوئال با مردم ایــران در شهادت سپهبد 
سليمانى، گفت: شهادت سپهبد سليمانى باعث 
تأسف عميق و عصبانيت ملت ایــران از جنایت 
آمریکا و موجب ناراحتى دولت ها و ملت های آزاده 

و مستقل در جهان شد.
»خورخه آرر آسا« وزیر امور خارجه ونزوئال نيز در 
این دیدار با ابراز تسليت، همدردی و همبستگى 
دولت و ملت ونزوئال با مردم ایران به خاطر شهادت 

سپهبد سليمانى در اقدام تروریستى آمریکا گفت: 
برابر  و ملت های مستقل در  مطمئنًا دولــت هــا 
فشارها و توطئه دشمنان ایستادگى و از منافع 

خود دفاع مى کنند.

تاثیر زیاد شهادت سردار سلیمانی بین مردم 	 
ونزوئال 

خورخه آریاسا وزیر امور خارجه ونزوئال همچنين 
ــدار محمد جــواد ظریف وزیر  روز دوشنبه به دی
امــور خارجه کشورمان رفته بود.ظریف در این 
دیداربا تشکر از ابراز محبت و همدردی مردم و 
دولت ونزوئال پس از شهادت سردار سليمانى و 
همچنين حادثه تلخ هواپيمای اوکراینى با اشاره 
به حضور خود جوش مردم دیگر کشورها و مناطق 
جهان در مراسم گرامى داشت این شهيد مقاومت 
و ابراز تنفر آن ها از اقدام تروریستى دولت آمریکا،  
حضور گسترده مردم کشورمان در مراسم تشييع 
این شهيد و درخواست اقدام برای دفاع مشروع 
و همچنين سرخم نکردن در برابر زورگویى های 
رژیم آمریکا را برای همتای ونزوئالیى خود تشریح 
کرد. خورخه آریاسا وزیر امور خارجه ونزوئال نيز 
در این دیدار با ابراز همدردی و تسليت به مردم 
ــت جمهوری اســالمــى ایـــران در شهادت  و دول
سپهبد سليمانى و همچنين جان باختن مسافران 
هواپيمای اوکراینى، تاثير زیاد شهادت این شهيد 
بزرگوار را در ونزوئال و ميان مردم و به خصوص 
جوانان و در فضای مجازی تشریح و تاکيد کرد، 
معتقدیم به افتخار این شهيد بزرگ باید بيش از 

پيش روابط دو کشور را گسترش دهيم.

ماجرای اخراج یک دانشجوی ایرانی از آمریکا 
»شهاب دهقانى« دانشجوی دانشگاه »نورث ایسترن« آمریکا به رغم 
داشتن روادید تحصيلى، دوشنبه گذشته )به وقت محلى(  در فرودگاهى 
در بوستون اجازه ورود به آمریکا به وی داده نشد و پس از بازداشت  از این 
کشور اخراج شد ! به گزارش ایسنا، مقامات دانشگاه »نورث ایسترن« 
آمریکا اعالم کرده اند که این دانشجوی ایرانى زمانى که وارد فرودگاه 
بين المللى »لوگان« در بوستون آمریکا شد، از سوی پليس فرودگاه 
بازداشت شد .بر اساس این گزارش، مقام های کاخ سفيد در حالى که 
مدعى حمایت از مردم ایران هستند، روادید معتبر برخى دانشجویان 
را باطل و در ورود ایرانى ها بسيار سختگيری مى کنند.این موضوع 
سبب شد تا مدافعان مهاجرت، در فرودگاه بين المللى بوستون لوگان 
در اعتراض به بازداشت و ابطال روادید معتبر این دانشجوی ایرانى 
گردهم آیند.به گزارش ایسنا،  این تجمع در اداره گمرک و حفاظت 
مرزی ایاالت متحده آمریکا برگزار شد و معترضان در شعارهای خود به 
»مارتين لوتر کينگ جونيور«،  رهبر جنبش حقوق مدنى آمریکایى های 
آفریقایى تبار اشاره کردند. زیرا  دیروز»روز مارتين لوتر کينگ« بود که به 
مناسبت سالروز تولدش در سومين دوشنبه ماه ژانویه هر سال در نظر 
گرفته شده است. همچنين در اعتراض های این معترضان شعارهای 

»اخراج دانشجویان را متوقف کنيد« و »به او اجازه ورود بدهيد« هم گفته 
شد.براساس این گزارش، پيام های توئيتری حاکى از ادامه اعتراض ها 
دارد زیرا »اکــرم کامرانى« یک وکيل ایرانى گفته که اداره گمرک و 
حفاظت مرزی ایاالت متحده آمریکا به تالش های آن ها برای برقراری 
ارتباط پاسخى نداده است.در همين زمينه اليزابت وارن نامزد پيشتاز 
حزب دموکرات ریاست جمهوری 2020 آمریکا روز گذشته )سه شنبه( 
در حساب توئيترش در انتقاد به این اقدام خصمانه دولت ترامپ عليه 
ایرانيان نوشت: این دانشجوی ایرانى با روادید از نوع اف 1 ) روادید درجه 
اول دانشجویى در آمریکا( برای پایان تحصيالتش به آمریکا بازگشته بود.
او  در توئيت انتقادی خود ، رفع بازداشت و جلوگيری از روند اخراج او 
از آمریکا را خواستار شد.براساس  گزارش ایرنا، پيش از این نيز در مهر 
امسال اعالم شد آمریکا از ورود 12 دانشجوی ایرانى به آمریکا جلوگيری 
کرده است در حالى که همه آن ها روادید نيز داشته اند.در همين حال 
شب گذشته بى بى سى گــزارش  داد : دادگــاه وکالی اداره مرزبانى 
آمریکااعالم کرده که اخراج دهقانى پيش از صدور حکم دادگاه  مبنى 
بر امکان اقامت وی بوده و این دانشجو شب گذشته بوستون را به مقصد 

پاریس ترک کرده است .

هادی محمدی – این روزها جاده دو طرف و کامال هموار روابط ایران و عمان به اتوبانی شبیه شده 
که دو طرف به راحتی در آن تردد دارند و هفته ای نیست که تمام شود و بن علوی و ظریف وزیران 
خارجه دو کشور در تهران یا مسقط همدیگر را نبینند. روز گذشته نیز برای ششمین مرتبه در دو 
ماه اخیر این دیدارها ادامه یافت و این بار یوسف بن علوی به تهران آمد و در ساختمان شهید قاسم 
سلیمانی وزارت خارجه مورد استقبال محمد جواد ظریف قرار گرفت. این  سفر آقای یوسف بن 
علوی به ایران که به گفته خبر رسمی وزارت خارجه کشورمان »دیداری کوتاه و در چارچوب رایزنی 
های مستمر سیاسی دو کشور انجام گرفت«، اولین حضور او در کشورمان بعد از فوت سلطان 
قابوس بود  و همچون همیشه بر اساس خبر تنظیمی وزارت خارجه »دوطرف در این دیدار ضمن 
تاکید بر روابط برادرانه، ممتاز و راهبردی دو کشور در خصوص آخرین تحوالت منطقه ای گفت 
و گو و تبادل نظر کردند«، هرچند که به رغم خبر وزارت خارجه از این دیدار به نظر می رسد این 
حجم از دیدارها میان دو وزیرخارجه هر قدر هم که صمیمیت و نزدیکی روابط داشته باشند کمی 
غیر طبیعی است و شاید باید در روزهای آینده منتظر خبرهای ویژه تری از نتایج این دیدارهای 

متعدد باشیم.

وزیران خارجه ایران و عمان برای ششمین بار طی 2 ماه دیدار کردند 

بن علوی دوباره در تهران



الهام حبشی | خبرنگار
در دهــه اخــیــر، سرعت 
پــیــشــرفــت فـــنـــاوری 
بــاورنــکــردنــی شـــده و 
هــوش مــصــنــوعــی پــا را 
ــدود تــصــورات گذاشته است.  فراتر از ح
در ایــن بین، گروهی تنها به وجــه مثبت 
پیشرفت فناوری توجه داشتند: علومی که 
زندگی مردمان آینده را در رفاه و شیرینی 
وصف ناپذیری شناور خواهد کرد، دانش 
به  را  العالج  صعب  بیماری های  پزشکی 
سهولت درمان می کند و روبات ها در اغلب 
ــور، کارها را به دســت خواهند گرفت.  ام
ــه  ــا گـــروه دیــگــری هــم هستند کــه زاوی ام
نگاه شان به سمت و سوی تاریک پیشرفت 
افسارگسیخته علم متمایل  است ؛ آن ها 
معتقدند پیشرفت غیر اصولی  فناوری نه 
ــش خیال و راحتی زندگی  تنها مایه آرام
انسان ها نیست که این انسان ها هستند که 
مجبورند خودشان را در مقابل خسارت و 
خطرات این پیشرفت محفوظ نگاه دارند. 
سری  از  فیلم  ششمین  ــران  اکـ بهانه  بــه 
»ترمیناتور« که به بحث جنگ بین روبات ها 
و انسان ها می پردازد، به هشدارهایی می 

پردازیم که فیلم و سریال ها به ما داده اند.

پرونده

چشم انداز فناوری بر زندگی انسان ها هر روز ترسناک تر می شود و فیلم ها و سریال های زیادی هم درباره آن هشدار داده اند 
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وقتی دروغ به واقعیت تبدیل می شود!
با بررسی جنبه های مختلف »دیپ فیک« به راحتی می توان به خطرات جبران ناپذیر آن پی برد

شاید تا یکی دو ســال پیش، نهایت تــاش افــراد 
بــه ویرایش  بـــرای تغییر دادن واقعیت  ســودجــو 
ــروز از  یک عکس در فتوشاپ ختم می شد امــا ام
فناوری هایی صحبت می شود که دیگر به یک عکس 
دو بعدی ثابت، محدود نمی شود، روی صحبت ما با 
فیلم های ویدئویی است، فناوری به نام دیپ فیک 
آمــده تا مرز میان حقیقت و دروغ را از بین ببرد. 
بگذارید قدرت دیپ فیک را با مثالی توضیح  دهیم. 
فرض کنید ویدئویی به شما نشان داده شود که 
در آن خودتان با لباسی رسمی، در میان انبوهی 
از جمعیت در حال سخنرانی به عنوان مدیر یکی 
از بزرگ ترین کارخانه های دنیا هستید، تمامی 
است،  واقعی  فیلم  در  شما  رفتارهای  و  حرکات 
دســت تــان را حرکت می دهید، بــدن تــان حرکت 
می کند، بر صورت تان گاهی لبخند و گاهی اخم 
نقش می بندد، حتی صــدای آن شخص در ویدئو 
نیز دقیقا صدای خودتان است. در این لحظه شما 
گیج خواهید شد، چه اتفاقی افتاده؟ شما که برادر یا 
خواهر دوقلویی ندارید، پس آن فرد در ویدئو کیست؟ 
دیپ فیک می تواند به همین میزان، واقعیت و دروغ 

را تغییر دهد!
دیپ فیک به طور کلی یک تکنیک یا فناوری در تغییر 
ویدئو و حتی عکس است که می تواند به واقعی ترین 
شکل ممکن، چهره افراد، صدا، حرکات دست و بدن 
آن ها را تغییر دهد، با دیپ فیک می توان صحبت های 
جعلی به یک سخنرانی اضافه کرد آن هم در حالی 
که صدا و حرکت لب های شخص سخنران، نشان 
دهنده آن اســت که ایــن حرف ها از زبــان او گفته 
می شود اما در حقیقت این یک دروغ است. با دیپ 
فیک می توان چهره افــراد حاضر در یک ویدئو را 
عوض کرد، به این ترتیب با تغییر صورت سخنران، 
می توان صبحت های زده شده در ویدئو را به یک 
نفر دیگر نسبت داد. با دیپ فیک حتی می توان یک 
نقاشی را به صحبت درآورد، فرض کنید ویدئویی 
از مونالیزا را می بینید که در حال صحبت درباره 
سیاست است! در خور ذکر است که دیپ فیک از یک 
الگوریتم پیچیده هوش مصنوعی استفاده می کند، 
این الگوریتم فعا عمومی نشده و در اختیار برخی 
از گروه های مطالعاتی دانشگاهی و ظاهرا برخی از 

افراد سودجو قرار دارد. 

نسل کشی بشر توسط روبات ها
نام فیلم: نابودگر، سرنوشت تاریک 

سال ساخت: 2019
IMDB : 6/4

سری فیلم های نابودگر که چهار دهه است در سینمای اکشن دنیا با فروش سرسام آوری خودنمایی می کند، اولین بار 36 
سال قبل توسط جیمز کامرون تولید شد و یک هشدار مهم برای دنیا داشت. فیلم اول، داستان روباتی بود که از آینده 

به زمان حال آمده باهدف این که مادر فرمانده جنگ انسان ها با روبات ها در 
سال 2029 را به قتل برساند تا آن فرمانده به دنیا نیاید و روبات ها بر بشریت 

پیروز شوند. این سری از فیلم های علمی تخیلی که با چهره سرد و خشن آرنولد 
شوارتزنگر بازیگر نقش اصلی اش شناخته می شود به واسطه هزینه زیاد و به خصوص 

میزان باالی جلوه های ویژه، بیشتر از آن که یک فیلم تامل برانگیز باشد، به سینمای تجاری متصل 
است و برای همین آن چنان که باید جدی گرفته نمی شود. موفقیت های تجاری این سری باعث شد 

به تازگی ششمین نسخه آن تولید شود که همان قصه همیشگی را دارد. نبرد انسان ها با روبات هایی که 
توقف ناپذیر هستند. در »نابودگر6، سرنوشت تاریک« با یک روبات عجیب طرفیم که به هیچ عنوان از بین 

نمی رود. فیلم در این قسمت کمی به دنیای هوش مصنوعی خوش بین شده چون  روباتی را هم می بینیم که 
حاال با احساساتی شبیه انسان ها درگیر است و طعم نهادی مثل خانواده را چشیده و برای همین می داند فقدان 

عزیزان تلخ است. با این حال هر  قدر هم سری نابودگر را تجاری بدانیم اما پرسش مهمی پیش پای ما می گذارد: اگر 
روبات هایی که ساخته ما هستند به آن درجه از هوش برسند که هوس برتری بر ما را داشته باشند، چه باید کرد؟           

انسان ها در خدمت فناوری!
)black mirror( نام سریال: آینه سیاه

سال ساخت: 2011 تا 2019
 IMDB:8/8

مجموعه تلویزیونی »آینه سیاه« روایت پادآرمانشهری است که در آن فناوری به صورتی زیرپوستی ، کنترل زندگی 
انسان ها را به دست گرفته است. احتماال در فیلم و سریال های رستاخیزی بسیاری دیده اید که ابر روبات ها زندگی 
نسل بشر را تحت تاثیر قرار داده و عرصه را برای آن ها تنگ کرده اند. آثاری که همگی پیامدهای پیشرفت بی حساب و 
کتاب فناوری را در حالتی اغراق آمیز و بیش از حد متعارف به تصویر می کشند. اما آینه سیاه به شکلی خاقانه و قابل 
لمس تر، آن روی شوم فناوری را به مخاطبانش نشان می دهد. به عنوان مثال در قسمت های مختلف این سریال 
می بینیم که امور زندگی افراد با میزان الیکی که در اینستاگرام دریافت می کنند، سپری می شود؛ بازی های واقعیت 
مجازی، روابط اشخاص را پیچیده و هرز می کنند؛ کامنت های توهین آمیز جان آدم ها را می گیرند  و ده ها حادثه 
هراس انگیز دیگر که به واسطه فناوری پدید می آیند. آینه سیاه یک مجموعه آنتولوژی استثنایی در گونه علمی و تخیلی 
است. مجموعه  آنتولوژی به سریالی گفته می شود که هر یک از قسمت های آن داستان و بازیگرانی متفاوت دارد. به 
معنای دیگر هر قسمت از این سریال ها یک فیلم مجزا محسوب می شود. آنتولوژی ها دست مخاطب را در انتخاب هر 
قسمتی که باب سلیقه شان است، باز می گذارند. آینه سیاه در پنج فصل که شامل 22 قسمت می شود، از سال 2011 
تا 2019 تولید شد. عاوه بر این 22 قسمت، یک اپیزود ویژه کریسمس با عنوان »کریسمس سفید« و یک اپیزود تعاملی 
به نام »بندر اسنچ« ساخته شده است. این مجموعه عاوه بر دستمایه قرار دادن پیشرفت فناوری، پیام های اجتماعی و 
سیاسی بسیاری را به مخاطبانش انتقال می دهد. آینه سیاه با افت و خیزهای فراوانی در بخش داستانی رو به روست، 
به همین دلیل همان طور که در آن قسمت های شاهکاری مثل »نفرت میان ملت« را داریم، قسمت های کم مایه هم کم 
دیده نمی شوند، قسمت هایی مثل »ریچل، جک و همین طور اشلی« که  اپیزودهایی کاما تجاری هستند و قصد دارند 

با استفاده از چهره هایی مثل »مایلی سایرس« بیش از پیش مخاطب جذب کنند.

 تصویری غم انگیز از وابستگی 
به دنیای مجازی

)her( نام فیلم: او
سال ساخت: 2013
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این روزها با انتشار فیلم »جوکر«، کمتر کسی است که »واکین 
فینیکس«، برنده احتمالی بهترین بازیگر سال را نشناسد. با این 
حال، »فینیکس« سال 2014 به خاطر بازی در فیلم »او« برای 
سومین بار نامزد جایزه اسکار شد. »او« یک فیلم متفاوت علمی، 
تخیلی است. »او« یک تصویر غم انگیز از وابستگی بیمارگونه و 
غیرمنطقی انسان  آینده به دنیای مجازی است. دنیایی که به 
ظاهر قصد پر کردن خألهای زندگی افراد را دارد اما در واقع 
به تنهاتر شدن و جامعه گریزی آن ها دامن خواهد زد. فیلم نامه 

»او« از یک درام قوی و تاثیرگذار برخوردار است. فیلم نامه ای که 
آدم های غرق شده در فناوری را به قابل لمس ترین شکل ممکن 
به نمایش درآورده و صاحب جایزه اسکار سال شده است. »او«، 
فیلمی تحسین شده است که دیدنش را به همه جوانان امروزی 
که انگار زندگی شان بدون حضور در فضای مجازی، یک چیز 

مهمی را کم دارد، توصیه می کنیم.

روبات هایی بدون کمترین 
تفاوت با انسان !

)west world( نام سریال: دنیای غرب
سال ساخت: 2016 تا فصل های بعد
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در بین فیلم و سریال های علمی و تخیلی، دنیای غرب 
یا همان »وست ورلد« یکی از بهترین نمونه های این ژانر 
است. یک فیلم  علمی تخیلی ویژه که از آثار پیشرفت فناوری 
بر زندگی و انسانیت انسان ها حرف می زند. ماجرای 
»وست ورلد« در آینده ای نامعلوم تعریف شده و داستان آن 
حول محور یک پارک معروف و متفاوت روایت می شود. 
پارکی که به مشتریان خود اجازه انجام هرگونه فعالیتی 
را می دهد. افراد مرفه با پرداخت روزانه 40 هزار دالر وارد 
این سرزمین می شوند و دست به هرگونه عمل خارج از عرف 
و خشونت باری می زنند. افراد حاضر در پارک به عنوان 
میزبان شناخته می شوند و با وجود شباهت بسیاری که با 
انسان های واقعی دارند، روبات هستند. روبات هایی که 
با یکدیگر گفت وگو می کنند، می خندند، اشک می ریزند 
و در ظاهر کوچک ترین تفاوتی با آدمیزاد ندارند. حاال هر 
مشتری که با عنوان مهمان وارد پارک شده، می تواند با 
میزبان مثل یک اسباب بازی بــی ارزش، به هر نحوی که 
خواست برخورد کند. یک سری اسباب بازی که 
درست مشابه ما هستند و گویی درد، خشونت 
مفرط و بی اخاقی را به وضوح درک می کنند. 
روبات ها کم کم به هوشیاری و خودباوری می 
رسند و علیه انسان ها شورش می کنند و جنگ 
خونینی به راه می افتد. با تماشای »وست ورلد« 
بــرای هر مخاطبی معماهای اخاقی 
بسیاری به وجود خواهد آمد. آیا 
واقعا میزبان ها احساس دارند 
یا تمارض یک ویژگی طراحی 
ــا ســت؟ آیا  ــرای آن ه شــده ب
به واسطه پــرداخــت پول 
مجاز  آزادی،  ــه  ــ ارائ و 
ــروز هرگونه فعل  بــه ب
وحشیانه ای هستیم؟ 
آیا پیشرفت فناوری، 
انسان آینده را بی رحم 
امــروز  از  خشمگین تر  و 
خواهد کــرد؟ و ... . این فیلم از آن 
دسته مواردی است که ذهن تان را تا 
چند ساعت و حتی چند روز، درگیر 

خودش خواهد کرد!

روبات های احساسی و آدم های 
بی احساس!

)A.I. Artificial Intelligence( نام فیلم: هوش مصنوعی
سال ساخت: 2001
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»هوش مصنوعی« یکی از فیلم های کهنه نشدنی و بی نظیر سینماست. 

فیلمی که تماشایش حال مخاطب را زیر و رو خواهد کرد اما این بار قرار 
ــای آینده کباب شــود. فیلم »هوش مصنوعی«  ــان به حــال آدم ه نیست دل ت

لیتی پیشرفت فناوری در آینده را به شیوه ای کاما متفاوت روایت کرده است. این بار قرار است از  بی مسئو
و قساوت قلب آدم ها خون تان به جوش بیاید. این فیلم داستان پسرک روباتی است که به فرزندی پذیرفته 
می شود. زن و شوهری که پسرک را به فرزندی قبول کرده اند، پس از گذشت مدت کوتاهی از نگهداری اش 
و مسئولیتی که به دوش گرفته اند، سرباز می زنند. »هوش مصنوعی«، نمایش تلخ کوشش های بی دریغ یک 
روبات ساخت بشر است. روباتی که با وجود انجام وظیفه کردن تمام و کمال، باز هم مورد بی محبتی نسل بشر 
قرار می گیرد. »استیون اسپیلبرگ« در این فیلم پر احساس یک نگاه متفاوت به آینده دارد. پروژه ای که مفاهیم 
انسانی خود را در قلب یک داستان علمی، تخیلی گنجانده است. روبات هایی که احساس دارند و انسان هایی 

که انسانیت را فراموش کرده اند.

جهان در زندان هوش مصنوعی 

نام فیلم: ماتریکس 
سال ساخت: 1999
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سری فیلم های »ماتریکس« دنیای آینده را خیلی وحشتناک تر از 
نمونه های مشابه توصیف کردند. اولین فیلم در سال 1999 اکران 

و مخاطبان را همزمان جلب و زمینه تجاری شد و توجه منتقدان 
ساخت دو فیلم دیگر را فراهم 
کــرد. فیلم در الیه های 
مختلفش حرف ها و 
ادعــاهــای عجیبی 
داشــت کــه مجال 
نقد و بررسی همه 

آن ها نیست. اما آن چه از فیلم به پرونده امروز مربوط می شود، 
تصویری است که از تسلط الگوریتم بزرگی بر کل بشر حکایت می 
کند. آدم ها زندگی می کنند اما تمام آن چه به عنوان روزمرگی 
های ســاده شان می بینند درحقیقت چیزی است که هوش 
مصنوعی به آن ها القا می کند. برخاف ترمیناتور که در آن 
ماشین ها بر دنیا حکومت می کنند در ماتریکس هوش مصنوعی 
بر ذهن آدم ها حکومت می کند و در حقیقت آدم ها نمی دانند 
در یک الگوریتم عجیب و چند الیه گیر کرده اند و چیزی که می 
بینند جز وهم و خیال نیست. واقعیت در دنیای ماتریکس مفهوم 
عجیبی دارد. در دنیای ماتریکس آدم ها به ظاهر، زندگی خوب 
و معمولی دارند در حالی که هیچ اراده ای برای تغییر آن ندارند و 
خارج از سرنوشت و برنامه ای که برای شان مقدر شده هیچ کاری 
نمی توانند انجام دهند. بدتر این که فعالیت ذهنی آدم ها منبع 

انرژی حکومت ماشین ها هم هست.



روزانه افراد زیادی که در صحت و سالمت 
کامــل بــه ســر می برنــد و هیــچ فاکتــور 
خطرناک یا عالمت بیماری خاصی ندارند 
به پزشکان مراجعه می کنند و درخواست 
نوشــتن آزمایــش خــون، ادرار و... دارند 
و اظهــار می کنند که هر ســال چندین بار 
این آزمایش ها را انجام مــی دهند.انجام 
چکاپ های مکرر نشــان دهنده ناآگاهی 
مــردم از بیماری هــا و روش تشــخیص آن 

هاست.
  اهمیــت بیشــتر روش هــای دیگــر 

تشخیص
بــه غیــر از آزمایــش خــون و ادرار بــرای 
تشــخیص بســیاری از بیماری هــا نیاز به 
اقدامات تشــخیصی پیچیده تــری داریم. 
به عنــوان مثــال بــرای تشــخیص قطعی 
برخی از بیماری های کبدی نیاز به انجام 
بیوپســی)نمونه بــرداری( اســت یــا برای 
تشــخیص برخی تومورها گاهی آزمایش 
خــون هیــچ کمکــی نمــی کنــد و نیــاز به 
استفاده از روش های تصویربرداری مثل 

سی تی اسکن یا ام آر آی است.
بــرای تفکیــک بیمــاری آســم از دیگــر 
نیــاز  معمــوال  تنفســی  هــای  بیمــاری 
بــه انجــام اسپیرومتری)تســت تنفــس( 
 داریم. همچنین برای تشــخیص خیلی از

 بیماری ها نیاز به انجام روش های پیچیده 
ای مثل نمونه بــرداری ازمغز اســتخوان، 
آزمایش ژنتیک، آزمایش عــرق، نوار مغز، 

نوار عصب و عضله و... است.
  تشخیص بالینی بیماری ها

روش های تشــخیصی زیادی وجود دارد 
و با صرف آزمایش خــون و ادرار نمی توان 
تمام بیماری ها را بررســی کــرد و به هیچ 
عنــوان عبــارت »چــکاپ کامل« درســت 

نیست.
راه تشخیص بسیاری از بیماری ها، بالینی 
اســت. یعنی فقط بــا معاینــه و شــرح حال 
کامل می شــود به تشــخیص نهایی رسید و 
استفاده از آزمایش های پاراکلینیک در روند 
تشــخیص این بیماری ها کاربردی نیست، 

مگر برای تفکیک از دیگر بیماری ها.
سیســتم  بــه  شــده  تحمیــل  بــار   

آزمایشگاه 
انجام مکرر آزمایش هــای غیرضروری در 
ســطح انبوه هزینه های زیــادی به مردم و 
نظام ســالمت تحمیل می کنــد و به دلیل 
افزودن به بار کاری آزمایشگاه ها، احتمال 
بروز خطــای آزمایشــگاهی را هم افزایش 

می دهد.
برخالف تصور بیشتر مردم، صرف طبیعی 
بــودن میــزان فاکتورهای آزمایشــگاهی 

لزوما بــه معنــی ســالمت کامل نیســت و 
برعکس در بســیاری از موارد غیر طبیعی 
بــودن یک یــا چند فاکتــور آزمایشــگاهی 
لزوما نشان دهنده بیماری خاصی نیست. 
بنابراین درهردو مورد نیاز اســت پزشــک 
بــا توجه بــه شــرح حــال، معاینه و ســابقه 
خانوادگــی بیمــار و حتــی شــرایط بیمار 
هنگام انجــام آزمایش و... برگــه آزمایش 
را تفســیر کند.بــرای نمونه ممکن اســت 
فردی به دلیل ابتال به یک بیماری در حال 
مصرف آنتی بیوتیک باشــد ولی آزمایش 
کشت ادرار حتی درصورت ابتال به عفونت 
مجــاری ادراری،  طبیعی گزارش شــود. 
برخــی شــرایط مثــل حاملگی یــا مصرف 
برخــی داروها مــی تواند ســطح برخی از 
فاکتورهای خونی را تغییر دهد که این هم 

لزوما به معنای بیماری نیست.
 یکــی از وظایــف پزشــکان ایــن اســت که 
بیماری هایی را که نسبتا شــایع هستند و 
درصورت تشــخیص دیرهنــگام، عوارض 
زیاد و جبران ناپذیری به دنبال دارند، قبل 
از بروز عالیم در ســطح جامعه پیدا کنند و 
با درمان بــه موقع، عوارض ناشــی از آن ها 
را به حداقل برسانند. بیماری هایی مانند 
دیابت نوع 2، سرطان سینه، سرطان دهانه 

رحم و... .

 معاینه ضــروری جایگزیــن آزمایش 
غیر ضروری 

سرطان دهانه رحم و پستان بیماری های 
شایعی است که به ســادگی و با روش های 
غیرتهاجمی می توان آن ها را تشخیص داد 
اما با وجود تاکید فراوان، توجه کمی به این 
دو بیماری می شود.درصد اندکی از بانوان 
معاینه دوره ای سینه را انجام می دهند و به 
ندرت برای انجام ماموگرافی یا سونوگرافی 
سینه  به پزشک مراجعه می کنند. از طرفی  
بیشتر بانوان درباره انجام ساالنه تست پاپ 
اسمیر سهل انگاری می کنند. این در حالی 
است که همین افراد ساالنه چندین نوبت 
برای انجام آزمایش غیــر ضروری و چکاپ 

های فصلی به پزشک مراجعه می کنند.
تمام بانــوان متاهل از 21 تا 30 ســالگی 
باید هر ســال با تســت پاپ اســمیر از نظر 
سرطان دهانه رحم بررسی شوند و بعد از 
30 ســالگی درصورت طبیعی بودن پاپ 
اسمیر به مدت سه سال متوالی، انجام هر 
سه سال یک بار پاپ اســمیر کافی است و 
بعد از سن 70 ســالگی درصورتی که سه 
تســت اخیر طبیعی باشــد و در 10 ســال 
اخیر یافته غیرطبیعی نداشته باشند دیگر 
نیازی به ادامه غربالگری از نظر ســرطان 

دهانه رحم نیست.
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ضررهای استفاده غلط از گوش پاک کن

تغذیه

فواید ماساژ کودک
وقتــی بــا دســت هایتان بــدن 
نــوزاش  را  کــودک  لطیــف 
می کنید، نــه تنها بدنــش آرام 
می گیــرد بلکــه بیشــتر از هــر 

زمان دیگر امنیت را احساس می کند. 
ماساژ روزانه نوزاد، فایده های طوالنی مدت بر 
سالمت جسم و آرامش روان او دارد و بهترین 
روش  برای برقراری ارتباط غیرکالمی عمیق 
با نــوزاد و رفــع بی قــراری اوســت. پــس این 
فرصــت را از دســت ندهید. در ایــن مطلب به 
آثار مثبت ماســاژ کودک و نــکات مهم مربوط 

به آن می پردازیم:
 چرا کودک به ماساژ نیاز دارد؟

* ماســاژ کودک راهی دوست داشــتنی برای 
وقت گذرانــی لذ ت بخــش بــا کــودک اســت و 
احســاس امنیت، آرامــش، تندرســتی و پیوند 
عاطفی بین کــودک و پدر و مــادرش را تقویت 

می کند.
*ماســاژ دادن افزون بــر بهبود گــردش خون 
و تقویــت سیســتم ایمنی، بر شــادابی پوســت 

کودک تاثیرگذار است.
*مــادر بــه  دلیــل تمــاس چشــمی کــه هنگام 
ماساژ با نوزاد دارد، شناخت و درک بهتری به 
واکنش های او می یابد. این کار باعث افزایش 

مهارت او در نگهداری از کودک می شود.
 *کودکانــی کــه روزانــه ماســاژ می شــوند
هــم  بیــداری  در  و  دارنــد  بهتــری  خــواب 
ســرحال تر و خوش اخالق ترند. این کار سبب 
آزاد ســازی اندورفین هورمون شادی در بدن 

او می شود.
* در نوزادان کــم وزن و زودرس که به مراقبت 
بیشــتری نیــاز دارنــد، ماســاژ باعث می شــود 
وزن گیری بهتری نسبت به دیگر بچه ها داشته 
باشند. اما با توجه به شــرایط خاصی که آن ها 
دارنــد قبــل از انجــام هــر حرکتــی با پزشــک 

مشورت کنید.
*درد ناشــی از درآوردن دنــدان و نفخ و جمع 
شدن گاز در روده های کودک با ماساژ تسکین 

می یابد.
*میــزان تنفــس کودکانــی کــه تجربه ماســاژ 
دارند، کمتر و عمیق تر اســت و ایــن کار باعث 
روان تــر شــدن ترشــحات مخاطــی و کمک به 

خروج این ترشحات می شود.
* ایــن نــوزادان، در آینده بــرای کنــار آمدن با 
اســترس ها توانایــی باالتــری دارنــد و تحمل 

بیشتری در برابر درد خواهند داشت.
 پیش نیازهای ماساژ کودک چه هستند؟
 کــودک را از حــدود مــاه ســوم پــس از تولد 
می توانید ماســاژ بدهیــد. مدت زمان ماســاژ 
بســته به ســن و واکنش هایی که کــودک دارد 

می تواند بین 5 تا 15 دقیقه باشد.
  از وقت کافی، آمادگی الزم و شرایط روحی 
مناســب خــود بــرای انجــام ماســاژ اطمینان 

حاصل کنید. 
  بهتــر اســت ایــن کار در مکانی خلــوت و در 
دمای 25 درجه سانتی گراد انجام شود تا نوزاد 

بدون پوشش هم در آن احساس راحتی کند.
  روغن هــای طبیعــی و گیاهــی مثــل روغن 
زیتون، بــادام شــیرین و نارگیــل انتخاب های 
خوبی هســتند تا در هنگام ماساژ پوست او زیر 
انگشتان تان آسیب نبیند و حرکت دست شما 

روی بدن کودک لذت بخش تر باشد.
 ماساژ کودک نباید با فشار دست باشد. دقت 
کنید که نــوازش و لمس بــدن او، دور از ناحیه 

قلب باشد. 
  ماساژ او از شانه تا کمر آرامش بخش و برای 
خواباندن اش بســیار مفید اســت. لمس بدن 
نوزاد و حرکت آرام دست به سمت قلب فقط در 
زمانی که کودک بیدار و فعال اســت، مناسب 

خواهد بود.
 چند نکته طالیی 

* بهترین زمان برای ماساژ کودک، یک ساعت 
بعد از خوردن غذا و پس از استحمام است.

* کامل، آرام و بدون وقفه انجام شــدن ماســاژ 
بسیار مهم اســت پس تمام حواســتان به نوزاد 
باشــد و به بهانه هــای مختلف، ماســاژ را قطع 

نکنید.
* زیورآالتی را که هنگام ماساژ به نوزاد آسیب 

می رساند از دست خود خارج کنید.
* ناخن  هایتــان را کوتاه کنید و قبل از ماســاژ 
دســت ها را با آب ولرم و صابون بشویید تا گرم 

و تمیز باشند.
*ســطحی که کودک را روی آن قرار می دهید 

خیلی نرم و فرو رونده نباشد.
*کــودک بیمــار را ماســاژ ندهید در عــوض با 

آغوش گرفتن به او آرامش بدهید.
منابع: نی نی پالس، بیتوته، نی  نی سایت 

کودکان

آشپزی من آشپزی من

فوت و فن پخت مرغ سوخاری در منزل

  

 امروزه با پیشرفت فناوری ابزارهای تشخیصی 

زیادی به کمک پزشکان آمده است اما هیچ روشی را 

نمی توان جایگزین »شــرح حال دقیــق« و »معاینه بالینی 

کامل« کرد، گاهی در کنار این دو اصل مهم و با اســتفاده درست و به جا از 

روش هایی مثل آزمایش خون، آزمایش ادرار، روش های تصویربرداری و... 

می توان ســریع تر به تشــخیص دقیق بیماری رسید و با شــروع زودهنگام 

درمان، عوارض بیماری را کاهش داد. بیشتر مردم تصور می کنند با انجام 

ســاالنه چند نوبت آزمایش خون مــی توانند ســالمت خــود را از نظر تمام 

بیماری ها بررسی کنندو اما ...

پزشکی
دکتر عطیه محمدزاده |پزشک عمومی

برای درســت کردن مرغ ســوخاری در منزل چه کار 
باید بکنم؟

برای سوخاری کردن مرغ ابتدا آن را با یک عدد پیاز و مقدار 
کمــی آب روی حرارت مالیم اجــاق گاز قرار دهیــد تا نیم پز 
شــود. بعد قطعات مــرغ را در یــک صافی خالی کنیــد تا آب 
اضافــی آن ها گرفتــه شــود. ســپس زرده تخم مــرغ را روی 
قطعات مرغ بمالیــد و آن را داخل پودر ســوخاری بغلتانید. 

حال می توانید آن ها را در روغن سرخ کنید.
 برای پختن گوشت و مرغ ناپز چه راهکاری پیشنهاد 

می کنید؟
برای پخت گوشت ناپز؛ یک قاشــق مربا خوری سرکه به آب 

غذا اضافه کنید.
 برای گوشــت ســفت؛ مایه ای مرکب از بخش های مســاوی 
ســرکه و آب گوشــت گرم شــده تهیه کنید، مدت دو ساعت 
گوشت ناپز را در آن بخوابانید.اگر می خواهید یک مرغ پیر را 
 بپزید، قبل از طبخ، آن را چند ســاعت در سرکه خیس کنید
 افزون برآن که گوشــت آن نرم خواهد شــد، طعــم و مزه یک 

جوجه را خواهد گرفت.
  برای آن که گوشــت های ســفت یا برخی از مــرغ  های دیرپز
 زودتر پخته شود قبال گوشت را مدت دو ساعت در مخلوطی 
از ســرکه و روغن ســاالد که به میزان مســاوی با هم مخلوط 
کرده اید، قرار دهید. اگر هنگام پختن گوشــت های ســفت 
مقدار بسیار کمی جوش شیرین در آب بریزید، زودتر خواهد 

 پخت.

مشــکل  بــه  همیشــه  ســیب زمینی  پخــت  بــرای   
برمی خورم؛ چه کار باید بکنم؟

اگر می خواهید ســیب زمینی هنگام پختن، پوســتش ترک 
نخورد، قبل از پختن، قدری کره یا روغن روی ســیب زمینی 
بمالید، نه تنها ترک نخواهد خورد بلکه طعم و مزه خوبی هم 
پیدا می کند و فقط با مقداری نمک بســیار خوشمزه خواهد 
شــد. برای جلوگیری از ترکیدن پوســت ســیب زمینی که با 
 پوســت داخل آش یا در فــر می پزید، با چنــگال از چند نقطه
  سیب زمینی را سوراخ کنید. برای سرخ کردن سیب زمینی

همیشه تابه بزرگی انتخاب کنید تا سیب زمینی ها روی هم 
قرار نگیرد. 

ممکن است گوشت و مرغی که می خورید  دیرپز یا ناپز باشد یا شما تمایل داشته باشید مرغ سوخاری را در منزل 
تهیه کنید یا سیب زمینی های داخل قابلمه ترک بخورد  . همه این مشکالت راه حل خودشان را دارد که در ادامه 

به آن ها اشاره می کنیم:

برخالف تصور مردم ،طبیعی بودن فاکتورهای آزمایشگاهی به معنای سالمت کامل نیست 

توهمی به نام »چکاپ کامل«

بانوان  درمان بیماری ها
وعسل  با سیر

ترکیب »سیر وعســل« یک روش درمانی طبیعی 
برای رفع بیماری هاســت ، شــما مــی توانید این 
ترکیب فــوق العــاده را درمنزل تهیــه واز مزایای 
درمانــی آن بــرای ارتقــای ســالمت اســتفاده 
کنیــد. ازایــن ترکیب می تــوان بــرای مبــارزه با 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا، سم زدایی بدن، تقویت 
سیستم ایمنی و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد.

 فواید مصرف سیر و عسل 7 روز
 به صورت ناشتا

  بهبود گردش خون
ترکیبــات گوگــرد و ســیر، زمانی که با عســل 
مخلــوط مــی شــود، بــرای سیســتم گــردش 
خون بسیار مفید اســت . از لخته شدن خون و 
اختالالتی مانند ترومبوز و رگ های واریســی 

جلوگیری می کند.
  کاهش فشار خون

فشــارخون باال یک بیماری است که می تواند 
ســالمت قلبی و عروقــی را تهدید کنــد. برای 
کنترل کردن آن به طور طبیعی هرروز عسل و 

سیر را با معده خالی مصرف کنید.
  کاهش التهاب

مبــارزه التهــاب  بــا  هــردو  عســل  و   ســیر 
 می کند و مــی تواند بــه عنــوان داروی آرتروز 
واحتباس)جمع شــدن( مایعــات و اختالالت 

عضالنی باشد.
 مواد الزم 

- یک پیمانه عسل 335گرم
-  10حبه سیر

-  یک ظرف شیشه ای دردار
 آماده سازی

حبــه هــای ســیر را بــه قطعــه هــای کوچکی 
خردکنیــد یا آن را با یک دســتگاه ســیر فشــار 
دهید.عسل را به داخل ظرف شیشه ای بریزید 
و با ســیر هم بزنیــد، در آن را ببندیــد و به مدت 
یک هفته در مکان تاریک قرار دهید پس از این 

شربت غنی و سالمی خواهید داشت.
 طریقه مصرف سیر و عسل

یک قاشــق غــذا خــوری آن را بــه تنهایــی یا با 
مخلــوط کــردن در یک فنجــان آب گــرم قبل 
از صبحانــه بخورید.بــه مــدت هفــت روز ایــن 
مخلوط را هروز به صورت خــام مصرف کنید. 
 چندهفته ای صبرکنیدودوبــاره تکرار کنید .

) قبل ازمصرف هفت روزه این معجون با پزشک 
خود مشورت کنید.(

 بیشــتر افراد بر ایــن باورنــد کــه گوش پاک کن 
بــرای تمیز کــردن جــرم داخــل گــوش کارایی 
دارد. اما متخصصان معتقدند از گوش پاک کن 
بیشــتر برای تمیز کردن الله گوش، داخل بینی 
کودک،  بین انگشتان پا، مالیدن پماد روی زخم، 
استعمال داروها و تمیز کردن آرایش دور چشم ها 
 اســتفاده می شــود .  یادآوری یک نکته ضروری 
است که  ترشــحات گوش خارجی که به آن جرم 
یا واکس گوش گفته می شود، به هیچ وجه آلوده 
و کثیف نیست. این ترشحات، طبیعی و ضروری 
بدن است که از گوش مراقبت می کند. همان گونه 
که همه می داننــد، جرم گــوش، زرد رنگ، چرب 
و دارای حالت چسبندگی است. وجود این جرم 
برای نرم نگه داشتن و حفظ سالمت مجرای گوش 
خارجی ضروری است. افزون بر این، اسیدیته این 

ترشحات مانع از رشد باکتری و قارچ می شود.
جرم گــوش به طــور طبیعــی و خودبه خــود به 
ســمت بیــرون حرکــت مــی کنــد و از مجرای 
گوش خارج می شــود بنابراین نیازی به دست 
کاری برای خــروج آن وجــود نــدارد. البته در 
برخی از مــوارد، ترشــح بیش از حــد  در افراد 
مستعد موجب انسداد گوش و کاهش شنوایی 
می شــود که در ایــن صــورت باید بیمــار برای 
شست وشوی گوش و اقدامات الزم به پزشک 

متخصص مراجعه کند.
با توجه به احتمال وجود میکــروب  یا قارچ در 
ســطح گوش، چنان چه کودک زمینه آلودگی 
را پیدا کند مبتال به عفونت گوش خواهد شد و 
با توجه به این که شما اندازه دقیق عمق گوش 

را نمی دانید بنابرایــن قادر به پاک  کردن تمامی 
قسمت های گوش نیستید.

در نتیجــه  وارد کــردن جســمی نظیــر گــوش 
پاک کن، موجب فشــرده تر شــدن این ترشحات 
در قسمت های عمقی تر مجرا می شود که در این 

صورت،  خروج آن ها مشکل تر خواهد بود.
بســیاری از متخصصــان گــوش و حلــق و بینــی 
می گویند اســتفاده از گوش پاک کن با تضعیف 
سیستم دفاعی گوش موجب افزایش خطر ابتال 
به خشکی و خارش گوش می شود. بهترین روش 
توصیه شــده بــرای تمیز کــردن گــوش خارجی 
این اســت که الله گوش و قســمت بیرونی گوش 
خارجی را بــا اســتفاده از یک پارچه نخــی نرم و 
مرطوب که به دور انگشــت اشاره تان پیچیده اید 
تمیز کنید، بدون آن که انگشــت خــود را داخل 

مجرا ببرید.
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راننده های زن زودتر از 
مردها عصبانی می شوند!

مدیــران شــرکت هیونــدای موتــور انگلیس با 
همکاری یک روان شــناس از دانشــگاه گلداســمیت 
لندن با بررسی بیش از هزار راننده دریافته اند که زنان 
هنگام رانندگی به طور متوسط، 12 درصد عصبانی تر 
از مردان هستند و زودتر عصبانی می شوند. به گزارش 
ایســنا به نقــل از یاهــو، پاتریک فــاگان، روان شــناس 
رفتاری از گلداسمیت از هزار راننده تست حس گرفته 
تا ببیند چگونه اتفاقات مختلف، پاسخ های عاطفی را 
در حــاالت مختلف رانندگی تحریــک می کنند. نتایج 
این پژوهش نشان می دهد که در تمام حاالت آزمون، 
احتمال بروز واکنش های عصبی از سمت زنان بیشتر 
است. »فاگان« اظهار کرده: »از نظر روانی، زنان نسبت 
به مــردان نمــره باالتری در هــوش هیجانــی، کالمی 
و ویژگــی شــخصیتی روان رنجــوری یــا نوروتیســیزم 
دارند. نظریه تکاملی نشــان می دهد زن هــا در دوران 
باســتان، در برابر هر چیزی که آن ها را تهدید می کرد 
و در زمانی که مردهای آن ها به شــکار رفتــه و آن ها در 
غار بی دفاع و تنها بودند، احســاس خطــر می کردند. 
این غریزه سیســتم هشــدار دهنده، هنوز هم در زنان 
وجود دارد و باعث می شود زنان راننده به محرک های 
منفی حساس تر باشند، به طوری که سریع تر از مردان 
عصبانی و ناامید می شوند.« بر اساس این پژوهش، دو 
احساس غالب هنگام رانندگی وجود دارد: حس آزادی 
که احساس شادی را به همراه دارد و خشم هنگامی که 
ما کنترل خود را از دست می دهیم. زمانی که محققان 
از شــرکت کنندگان در این پژوهش ســوال کردند که 
چه چیزی باعث خوشــحال شدن شما در پشت فرمان 
خودرو می شود، 84 درصد از آن ها گفتند: »جاده های 
خلوت«، 78 درصد گفتند: »مناطق روستایی و خارج از 
شهر« و 69 درصد از آن ها از عالقه خود به »کنار دریا« 
گفتند و بیش از نیمی از مردم انگلیس یعنی 54 درصد 
آن ها گفتند آن چه باعث می شود آن ها واقعا در ماشین 
احســاس خوبی داشــته باشــند، آواز خواندن اســت. 
شــایان ذکر اســت که افراد می توانســتند چند گزینه 
را انتخاب کننــد. محققان این پژوهــش اظهار کردند 
که هدف ما از انجام این پژوهش بررســی احساســات 
رانندگان و کمک به آن ها برای راندن بهتر هم در زمان 

حال و هم در آینده است.

* وقتی در پرونده زندگی سالم خواندم که یک نفر با کمک 
توپ، ماهی 20 میلیون درآمد دارد، برای خودم متاسف 
شــدم که روپایی زن خوبی بودم و این عالقه ام را پیگیری 
شاهین نکردم. کارمندی، عمرم را تلف می کند.  

* مطلب »نکات طالیی در بهداشــت اســتحمام« که در 
صفحه ســالمت چاپ شده اســت، به ســواالت بسیاری 
درباره دوش گرفتن پاسخ داده بود. ممنون.   ملیکا

* گلفر یا گلف باز؟ خوندن کلمه گلفر واقعا سخته! برسد به  
محمدصالح دست مسئول صفحه نوجوان.  
* بابت مطلبی که درباره عوامل بیکاری در صفحه خانواده 
و مشاوره چاپ کردین، تشکر می کنم. خیلی از جوانان 
ما به خاطر همین مسائل بیکار هستن. خسته نباشین. 
مسعود زینلی، مشهد  
* لطفا تعداد مسابقه های پیامکی در زندگی سالم را زیاد 
علی، درگز کنید و جایزه ای هم اختصاص بدین.  
* یک پرونده خواندنی در زندگی ســالم دربــاره فوتبال 
نمایشی دیدم. در صورت امکان، با یک راننده تاکسی هم 

مصاحبه کنید تا از دردسرهای شغل خود بگوید.
* در مطلــب حمــام کــردن در صفحه ســالمت، آخرش 
نگفتین که فاصله بین دو حمام، دقیقا باید چند روز باشه.

* مطالب ســتون بانوان اگر هر روز ماننــد همین »موارد 
ممنوعه برای جمع کردن با جاروبرقی« باشد، خیلی بهتر 
نیست؟ هم به درد بخور است و هم مربوط به خانه داری. 

مثال درباره لباس شویی و ... هم مطلب بنویسید لطفا.
* قرار و مدار درباره زنــگ زدن به مادربزرگ ها و خوندن 

شعر معروف محمد اصفهانی عالی بود. خداقوت.
* به عنوان یک مخاطب 28 ساله باید از نویسنده ستون 
»بالتازار« تشــکر کنم که باعث می شــه من هم خواننده 
هاشمی صفحه نوجوان بشم و اطالعاتم رو باال ببرم!  

ما و شما
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  روش والدین هلیکوپتری مناسب نیست
این روزها بسیاری از متخصصان به انتقاد از گروهی از والدین 
پرداخته اند و می گویند تالش برای محــدود کردن تجارب 
ناکام کننده فرزنــدان در برخی والدین شــکلی اغراق آمیز 
به خود گرفته اســت. ایــن گــروه از والدین را گاهــی اوقات 
والدین هلیکوپتری می نامند به این معنا که آن ها تا می بینند 
فرزندشــان با چالشــی روبه رو شده اســت، چون هلیکوپتر 
امدادی سریع از آســمان فرود می آیند و ســعی در مدیریت 
شرایط دارند. البته گاهی که مانند این مسابقه کشتی، کار 
از کار می گذرد و فرزند شکست می خورد، والد برای انتقام 
شکســت به حریف حمله می کند. اما چرا روش این گروه از 

والدین مناسب نیست؟

  چرا فرزندمان نیاز دارد که شکست بخورد؟
درســت اســت که ناکامی هــای زیــاد، می تواند به 

عزت نفــس و اعتماد بــه نفس افراد آســیب 
برســاند امــا تجربــه نکــردن هیــچ گونه 

شکستی نیز به از دست رفتن فرصت 
بــرای یادگیــری منجر خواهد شــد. 
از طرفــی والدیــن هرچقــدر هــم 
توانمند باشــند و هرچقــدر هم خود 

را وقــف فرزنــدان خــود ســازند، بــاز 
امکان حمایــت دایمــی از فرزنــدان را 

نخواهند داشت. باالخره این فرزند بزرگ 
می شــود و باید وارد جامعه شــود. آمــاده نبودن 

برای چالش ها، از ایــن فرزندان، افــرادی ضعیف و 
بسیار آسیب پذیر می  سازد و می تواند تاثیرات منفی 
شکســت خوردن را در ســنین باالتر در آن ها شدت 
بخشــد. اما شاید برای شــما سوال باشــد که پس ما 

به عنــوان والد چگونــه می توانیــم از فرزندمــان در زمانی که 
شکســتی را متحمل می شــود، حمایت کنیم تا عزت نفس او 

آسیب نبیند؟

  3 نکته برای هنگامی که فرزندمان به هدف نمی رسد
 نگــرش خــود را دربــاره شکســت اصــالح کنید. 

شکست بخشی از فرایند یادگیری است تا آن جا که 1
برخــی متخصصــان معتقدنــد اگــر فــردی اصال 
شکست نمی خورد باید درباره این که در حال یادگیری است 
یا حداقل آن که با ســرعت باال در حال یادگیری است، شک 

کند.
 توجه داشته باشــید که فقط احساســات منفی و 

تردید درباره  توانایی های خود نمی تواند به عزت 2
نفس کودکان آسیب بزند بلکه تایید این تردیدها از 
سوی دیگران و به ویژه والدین است که باعث آسیب 
به کودکان می شــود. پس در واکنش های 

خود بیشتر دقت کنید.
 تبیین ما از شکســت، نقش 

اصلی را دارد. اگر ما شکست 3
خــوردن فرزندمــان را بــه 
عوامل درونی در او نسبت دهیم که او 
تــوان تغییــر در آن هــا را ندارد)ماننــد 
اســتعداد(، آن وقت این تجربه می تواند 
تاثیر منفی ماندگاری بر او و شــخصیت اش 
داشته باشد. اما اگر در مقابل شکست او را به عاملی 
بیرونی و گذرا )مانند دشــواری آزمون( یــا درونی و 
گذرا)تالش کم یا انگیزه پایین( نسبت دهیم، فرزند 
ما می تواند با تغییر در خود یا شــرایط انتظار داشته 

باشد که در تالش بعدی موفق شود.

در ســوال خــود بــه ســه موضــوع 
اشاره و در ابتدا مطرح کرده اید که 
سریع عصبانی می شوید و ضربان 
قلب تــان نیــز افزایــش مــی یابد. 
سپس به  بدبینی و در کنار آن ها به وسواسی بودن تان 
اشــاره کرده اید. به دلیــل این که در ســوال به دنبال 
راهکاری برای غلبه بر خشم بوده اید، مواردی را برای 
مدیریت خشم توضیح می دهیم.  به نظر می رسد که با 
مدیریت خشم تان، مسائل دیگری همچون وسواس و 
بدبینی تان هم کاهش خواهد یافت. اما باید چه کنید؟

  هیجان خشم را بشناسید
خشم واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری 
اســت. اشــکال اساسی خشــم این اســت که اگرچه 
بخشی از زندگی است ولی ما را از رسیدن به اهداف 
خود بــاز مــی دارد و علت این کــه افراد درباره خشــم 
آن قدر دچار تعارض هســتند، همین نکته اســت. از 
یک طرف خشم پاسخ طبیعی انسان است و از طرف 
دیگر می تواند روابط بین فردی را مختل کند و ما را از 

رسیدن به اهداف خود باز دارد.

  چه چیزهایی موجب خشم شما می شود؟
این که بدانید چه مواردی باعث خشم شما می شود، 
کمک می کند هنــگام برخــورد بــا آن مــوارد از قبل 
آمادگی بیشتری کسب کنید و کمتر عصبانی شوید. 
بــرای مثال بــه چند عامــل که بــر اســاس تحقیقات 
پژوهشگران موجب خشم انسان ها می شود، اشاره 
می کنیم؛ 1- نداشتن رفتارهای هدفمند. 2- تحقیر 
شــدن یا مورد تبعیض قــرار گرفتن. 3- مــورد پیش 
داوری یا بی مهری قرار گرفتن. 4- مورد فریب کاری 
یا عهدشکنی قرار گرفتن و ... . شــما هم مواردی که 
بیشتر موجب عصبانیت تان می شود را یادداشت کنید 

تا بتوانید بهتر خشم خود را مدیریت کنید.

  رفتارجرئتمندانه را در خود تقویت کنید
جرئتمندی یعنی دفاع از حقوق خــود و بیان افکار و 
احساسات خود به شیوه مستقیم، صادقانه، مناسب و 
با احترام به حقوق دیگران. جرئتمندی و پرخاشگری 
دو مفهــوم متضــاد هم هســتند. اگــر در رفتــار خود 
جرئتمند نباشید، به پرخاشگری کشیده می شوید. 
افراد جرئتمند هم بــرای خود احترام قائــل اند و هم 
برای دیگــران. اجازه بدهیــد برای این کــه با مفهوم 
رفتار جرئتمندانه و رفتار پرخاشگرانه آشنا شوید یک 
مثال بزنیم. فروشنده ای شــما را مجبور می کند که 
چیزی بخرید. فروشــنده: » اجازه می دهید جنس را 
برایتان ببندم؟« پاسخ غیرجرئتمندانه: » بله، اگر فکر 
می کنید جنس خوبی اســت ایرادی ندارد.«، پاسخ 
پرخاشگرانه: »این قدر مجبورم نکنید، من چیزی از 
شما نمی خرم«. پاسخ جرئتمندانه: »متاسفم، اما من 

آمادگی خرید ندارم.«

  ضربان قلب  را با خودآرام سازی کاهش دهید
وقتی خشم بر شما مستولی می شــود، تخلیه خشم 
از طریق پرداختن به فعالیت های جســمی یا خالق 
بسیار مفید و اثربخش است. در پیامک تان گفته اید 
که بعد از عصبانی شــدن، ضربان قلبم تند می زند و 
متاسفانه شــاید تا سه ســاعت زمان ببرد تا آرام شوم. 
توصیه می کنم با خودآرام ســازی ضربــان قلب خود 
را کاهش دهید. وقتی عصبانی هســتید، اســتفاده 
از مهــارت خودآرام ســازی بســیار مفیــد و اثربخش 
است. شما می توانید از احساس خشم خود به عنوان 
نشانه ای برای شروع خودآرام سازی استفاده کنید. 
خودآرام ســازی تکنیک های بســیار زیادی دارد اما 
شما می توانید برای شــروع با استفاده از تنفس های 
آرام و عمیق، در مدتی کوتاه خود را کامال رها سازید، 
ســپس در وضعیت بهتر و آرام تر راه حل هر مسئله را 

بررسی کنید.

روز خوردن و بخور گرفتن از شلغم

امروز یک قابلمه کوچک رو پر از آب کنین و چندتا 
شلغم بندازین داخلش. بعد هم بذارین روی گاز 
تا هم بوش تو خونه پخش بشــه 
که ضدعفونی کننده است و هم 
دســت آخر، نوش جانش 
کنیــن کــه دشــمن 
سرماخوردگیه. فقط 
مراقب باشــین که 

نسوزه

 دانســتن بهترین سن 
بــرای ازدواج، یکی از 
ســواالت همیشــگی 
پســرهای  و  دختــر 
دم بخت اســت. از آن طرف، دانستن 
آسیب زاترین ســن که میزان طالق در 
آن بیشتر خواهد شــد، به زوج ها کمک 
زیادی می کند تــا بتوانند برای آن دوره 
با برنامه ریزی بهتر، زندگی مشــترک 
شــیرین تر و پایدارتری را رقم بزنند. 
در این بیــن و طبــق جدیدترین آمار 
اعالم شده توسط سازمان ثبت احوال، 
بیشترین ازدواج ثبت شده با ۳۵۲ هزار 
و ۷۰۴ رویداد در بازه ســنی ۲۱ تا ۳۰ 
سال و بیشترین طالق ثبت شده با ۷۰ 
هزار و ۵۸۸ مورد در بازه سنی ۳۱ تا ۴۰ 
سال بوده است. آماری که به سرعت در 

شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد و مورد توجه قرار گرفت. اما 

این آمار، چه پیام هایی دارد 
که ممکن است به آن ها 

توجه نکنیم؟

صدیقهمعدنی|روانشناس

وقتی فرزندمان به هدفش نمی رسد، چه کنیم؟
 به بهانه پربازدید شدن ویدئویی از یک پدر در فضای مجازی که بعد از شکست فرزندش در مسابقه 

به حریف او حمله می کند

 بعد از عصبانی شدن، ۳ ساعت طول می کشد
 تا آرام شوم!

 سوژه 
روز

 

طی سال های اخیر اصطالحی در فرزندپروری رواج یافته است که نمونه بارز آن را در ویدئوی مربوط به 
مسابقات کشتی آمریکا می توانید ببینید؛ اصطالح والدین هلیکوپتری! پیشنهاد می کنیم حتما این ویدئو 
را ببینید تا اگر در آینده خواستید به سمت رفتارهای والدین هلیکوپتری حرکت کنید، این تصاویر )که به 
طرز بسیار روشنی غلط بودن این روش تربیتی را نشان می دهد( به یادتان بیاید و بتواند به شما در دوری 
از چنین روش اشتباهی کمک کند. این ویدئو با این توضیح در شبکه های اجتماعی پربازدید شده است: »محبت عجیب 
پدرانه در وسط تشک کشتی! یک پدر در ایالت کارولینای شمالی آمریکا وقتی دید پسرش در مسابقه کشتی مغلوب شد به 

حریف پسرش حمله کرد. این اقدام باعث زندانی شدن این پدر شد.« اما منظور از والدین هلیکوپتری چیست؟

پسری ۲۲ ساله ام و در کنار درس، شاغل هم هستم. تنها مشکل من این است که مقداری 
وسواس دارم و زود عصبانی می شوم. سپس ضربان قلبم تند می زند و متاسفانه شاید تا 
سه ساعت زمان ببرد تا آرام شوم. وقتی هم عصبانی می شوم، شکاکی و وسواس فکری 

و عملی من بیشتر می شود. چگونه خشم خودم را مدیریت کنم؟

 غفلت عجیب زن و شوهرهای
 31 ات 40 ساله!

 دانستن بازه سنی بیشترین ازدواج و طالق ثبت شده چه پیام هایی
 برای دختر و پسرهای دم بخت و زوج ها دارد؟

قرار و مدار

نرگسعزیزی| کارشناسارشدمشاوره

مهدیخراسانی| کارشناسارشدروانشناسیبالینی

شبکه های 
اجتماعی 

مشاوره 
فردی

بانوان

 با اسکن این کد 
 می توانید این ویدئو را 

تماشا کنید

در زمینه بازه سنی 16 تا 20 سال، آمار طالق ثبت 
شده نسبت به ازدواج خیلی پایین است و قابل مقایسه با 

بازه های سنی دیگر نیست. در بعد صفات شخصیتی باید بدانید 
که اولین سطح، سطح صفات خلقی یا ارثی است که ثابت شده 

از 30 سالگی به بعد در فرد ثابت و بدون تغییر می ماند. در این 
بازه سنی، فرد بیشترین انعطاف را دارد و هنوز به لحاظ 

ساختار شخصیتی کامل نشده و هماهنگ و همراه شدن 
با فرد دیگری به عنوان شریک زندگی راحت تر شکل 
می گیرد. همچنین انرژی روانی و هوشیاری جوانی در 

اوج خود قرار دارد و فرد قادر است نامالیمات را کنار 
بزند و سریع تر از نو شروع کند چون توان جسمانی 

و انرژی روانی سرشاری دارد و از هر دو 
ظرفیت بهره می برد.

بیشترین 
انعطاف پذیری در این بازه سنی است

همان طور که می بینید، بیشترین ازدواج ثبت شده از 21 
تا 30 سال بوده و این نشان دهنده تصمیم درست جوانان امروزی 

است. از آن جا که یکی از پیش فرض های زندگی موفق به دست آوردن 
آمادگی های الزم برای متاهل شدن است، می توانیم مطمئن باشیم که فرد 

در این سنین به این آمادگی ها مجهز شده است. اوج برنامه ریزی و هدفمندی 
زندگی هر جوانی در همین بازه سنی شکل می گیرد 

و به تبع آن، ازدواج و پیدا کردن شریک زندگی از 
اولویت های هر فرد در این سنین است. همسو 

شدن همسر با دیگر اهداف زندگی فرد 
در این بازه سنی، بهتر اتفاق می افتد 

و توصیه مشاوران برای ازدواج هم، 
دقیقا همین بازه سنی است.

  یک بازه سنی عالی برای ازدواج
در بازه 51 تا 60 و باالی 60 سال هم شاهد آمار 

طالق هستیم. جالب تر این که تقریبا ازدواج در این دو 
بازه برابر بوده اما طالق در بازه باالی 60 سال، شش برابر بازه 

سنی 51 تا 60 سال است. در این بین باید توجه داشت که مشکالت 
جسمانی، کهولت سن و نیاز به مراقبت و به دنبال آن احساس غمگینی 

و غیر مفید بودن، بیشتر شدن روحیه خودخواهانه در افراد و پرداختن به 
سبک ثابتی از برنامه روزانه یا همان روزمرگی، از عوامل اصلی طالق در این 
بازه سنی محسوب می شود. افراد در این سن، معموال تحمل تغییر در برنامه 

روزانه و حتی زندگی خود را کمتر دارند و این موجب تطابق و هماهنگی 
ضعیف تری با شریک زندگی می شود. نتیجه هم این می شود که فرد 

در 60 سالگی که باید به آرامش قابل توجهی دست یافته باشد، 
درگیر مسئله پردردسری به نام طالق می شود که عالوه بر 

خودش، ممکن است برای اطرافیان و فرزندانش 
هم مشکل ساز شود.

 چرا آمار طالق
 در باالی 60 ساله ها کم نیست؟

در هر دو بازه سنی 31 تا 40 و 41 تا 
50 سال، درصد طالق ثبت شده نسبت 

به ازدواج باالتر از بقیه بازه های سنی است 
و به خصوص بیشترین آمار طالق در 31 تا 40 

سالگی دیده می شود که نشان دهنده غفلت عجیب 
زن و شوهرها از این مسئله است. مسئله ای که با 

کمی آگاهی و یادگیری چند مهارت، تا حد زیادی قابل 
مدیریت خواهد بود. شایان ذکر است بعد از 30 سالگی، 

انعطاف و هماهنگ شدن فرد با شخص دیگر سخت تر 
می شود چون ساختار شخصیتی کامل شده و حتی در 

این سنین فرد در ایجاد تغییرات شخصیتی و خلق و خوی 
شخصی باید زمان زیادی بگذارد، چه برسد به تغییرات 

بین فردی و همسو شدن با دیگری. در این دو بازه سنی، 
معنادهی به زندگی و هدفمندی دوباره شکل می گیرد و 
شاید شخص پس از چند سال از زندگی مشترک در بعد 
شخصیتی که شامل شکل دهی، دستیابی به احساس 

هویت، یافتن وحدت، انسجام و هدف است به خاطر 
درخواست ها، چالش ها و فرصت های متفاوتی 
که پیش می آید، دچار تغییراتی شود و این خود 

عاملی در تعارضات بین زوجی می شود که 
از مدیریت حل مسئله و مهارت های 

زندگی برای سامان دهی به 
زندگی شان کمک 

نمی گیرند.

زن و شوهرهای 
31 تا 40 ساله حواس شان 

هست؟

ن
شگاه خبرنگارا

جداول از با



ره
رف

ف

۴

 سالم کودکانه

بدقولی نمی کنم

از کتاب بامزه ای که خوانده بودم برای دوســتانم تعریف می کردم. 
سینا خیلی خوشش آمد و گفت: »خیلی دوست دارم این کتاب رو 
بخونم« قول دادم که آخر هفته کتاب را برایش ببرم که در چند روز 

بخواند.  خواب دیدم که سینا سراغ کتاب را از من می گیرد، تعطیلی 
من هر چه کیفم را می گشتم، کتاب را 
پیدا نمی کردم. سینا از دستم 
خیلی ناراحت شــد. از 
خواب بیدار شــدم و 
فوری کتاب را توی 
کیفــم گذاشــتم، 
چون نمی خواستم 

بد قولی کنم.
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شهرقصه 

خوراکی دوست داشتنی

مسافر کوچولو 

مروارید خلیج فارس

شعر 

 شام عالی

الهی مثل دیشب
نباشد پوچ و خالی

همین یک دانه گردو
شود یک شام عالی

کالغ آورده گردو
برای خانواده

مامان و جوجه ها را
سر سفره نشانده

شاعر: طاهره اکرمی

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

دوستان خوبم شکل های خواسته 
شــده را پیدا کنید بعد تصویر را 

رنگ آمیزی کنید.

اقتباسی از داستان» ناهار عجیب و غریب سامیرا«
نوشته بهارتی جگناتان

۱     زنگ تفریح سارا به ساندویچش نگاه کرد و 
گفت: »ساندیچ پنیر و سبزی معلومه که نمی خورم« 

ساندویچ را توی کیفش گذاشت و به حیاط رفت. پروانه 
کنار سارا آمد و گفت: »ببینم سارا تو چرا مثل بقیه خوراکی 
نمی خوری؟« سارا گفت: »مامانم برای من ساندویچ پنیر و 
سبزی گذاشته من دوست ندارم« پروانه گفت: »من هم پنیر 
و سبزی دوست ندارم. بیا با هم شهد گل بخوریم«. سارا اخم 

کرد و گفت: »اییش ... من شــهد گل نمی خورم« پروانه 
گفت: »این طوری گرسنه می مونی« و 

از آن جا رفت.

۲    کالغ از روی درخت داخل باغچه  
مدرسه، سارا را صدا زد و گفت: »سارا تو 
چــرا مثــل بقیــه دوســتات خوراکی 

نمی خوری؟« سارا گفت: »آخه من پنیر و 
سبزی دوســت ندارم« کالغ گفت: »منم 

سبزی دوست ندارم. صابون خوشمزه تره. بیارم 
بخوری؟« ســارا اخم کرد و گفت: »اییــش ... من صابون 

بخورم؟« کالغ گفت: »من که می خورم خیلی خوشمزه است« 
و توی النه اش رفت تا بقیه صابونش را بخورد. سارا به بچه های 

مدرسه نگاه کرد، همه داشتند خوراکی هایشان  را می خوردند.

۴    وقتی زنگ تفریح بعد خورد، سارا ساندویچش را از 
کیفــش در آورد. دلش قــار و قور می کــرد. یاد 
حرف های پروانه و کالغ و کــرم افتاد. یک گاز 
محکم به ساندویچش زد و گفت: »ساندویچ 
پنیر و سبزی خیلی هم خوشمزه است. تازه 
مــن هــم اون رو دوســت دارم« بعــد با 

ساندویچش به حیاط مدرسه رفت.

۳    کرم کوچولو که توی باغچه بود، گفت: »سارا تو چرا مثل 
بقیه خوراکی نمی خوری؟« سارا گفت: »من 
پنیر و سبزی دوست ندارم« کرم کوچولو 
گفت: »من هم پنیر دوست ندارم. یک 
برگ سبز پیدا کردم بیا با هم بخوریم« 
سارا گفت: »اییش... مگه برگ سبز 
هم خوردنیه؟« زنگ کالس خورد و 

همه بچه ها به کالس برگشتند.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

سرگرمی و رنگ آمیزی

بگرد و پیدا کن 

زندگیسالم
چهارشنبه

۲بهمن 1398
جزیره کیش به مروارید خلیج فارس شماره1۵۲1

معروف اســت. گردشــگران زیادی 
هر ســال برای دیدن جزیره  کیش و 
زیبایی هایش به آن سفر می کنند. از 
دیدنی های این جزیره پارک سیمرغ، 
شهر باستانی حریره، شهر زیر زمینی 
کاریز، پارک ماهیگیر، پارک دلفین ها، 

باغ پرندگان و...است.
در کنار این جذابیت ها، سواحل این 
جزیره هم بسیار زیباست. آب خلیج 
فــارس در اطراف جزیــره کیش آن 
قدر شفاف اســت که شما می توانید 
در برخی نقــاط ماهی های داخل آب 
را در حال شنا کردن ببینید. در کنار 
تماشــای ماهی ها، با ســفر به این 
جزیره فرصت آب بازی و ورزش های 
آبی در سواحل این جزیره زیبا را هم 

خواهید داشت. یکی دیگر از جذابیت های طبیعت کیش، آهوهای زیبایی  
هستند که در بوستان آهوان کیش، آزاد زندگی می کنند.

ســوغات کیش انواع ماهی، میگو، قهوه و انواع شکالت، خرما، پوشاک، 
حنا و...است.

پارک مرجان

بوستان آهوان 

پارک دلفین ها

ثار شما آ

دنیای نقاشی

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

رو برای ما تو تلگرام به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶  بفرستین.

زهرا زارع
 ۱۰ ساله

روی زمین پر شده از
برگای نارنجی و زرد

می چسبه یک نوشیدنی
تو این هوای خیلی  سرد

آرشیدا مکبر اصفهانی
۵ ساله

آدم برفی که ساختیم
چه خوشگل و چه نازه

دماغ اون هویجه
نارنجی و درازه

نرگس السادات هاشمی
 ۶  ساله

گل های تشنه بودن
کنار هم، تو گلدون

وقتی که بارون اومد
شدند خوشحال و خندون

مهرداد شکاری 
۵  ساله

فرقی نداره اصال
تو بارون و تو آفتاب

مشغول ورزش میشیم
وقتی پا میشیم از خواب
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تمرین در چمن مصنوعى به خاطر بى پولى!
ناراحت� شد�د فرهاد مجيد� از زمين تمر�ن

توافق مالی استوکس
و پـرسپـوليـس

نگاهى به تغییرات احتمالى یحیى در پرسپولیس

جایگاه لرزان عليپور
در خط آتش

طارم� مورد توجه استون و�ال 
و  بيرمنگام انگليس

خط قرمز شجاع رو� 
جدا�� از پرسپوليس

محمد قاض� به شهر 
خودرو پيوست
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نگاه� به تغييرات احتمال� �حي� در پرسپوليس

جایگاه لرزان عليپور در خط آتش
�حي� گل محمد�، ســرمرب� ســابق تيم فوتبال 
شهرخودرو در شرا�ط� هدا�ت تيم پرسپوليس را 
برا� دومين بار در اختيار گرفته *ه برا� موفقيت 
تيمــش *ار ســخت� در پيــش دارد. گل محمد� 
م� داند *ه بعد از ٣ قهرمان� پياپ� پرســپوليس 
و تحو�ــل گرفتــن تيــم در صــدر جــدول در پا�ان 
نيم فصــل چيز� جــز قهرمانــ� در انتها� فصل 
هواداران را راض� نم�  *ند. برا� سرمرب� جد�د 
پرســپوليس ن=ته مثبت حضور باز�=نان� اســت 
*ــه در اختيــار دارد. �حي� در حــال حاضر در هر 
پست چند باز�=ن آماده در اختيار دارد و م� تواند 
هر طور *ه م� خواهد سيســتم مدنظر خود را در 
زمين پياده *ند. شنيده م� شود گل محمد� در 
آخر�ن جلسه به باز�=نان ا�ن موضوع را اعالم *رد 
*ه قرار نيست به *ســ� قول حضور در تر*يب را 
بدهد و هر باز�=ن� *ه آماده باشــد از او اســتفاده 
م� *ند. سرمرب� پرسپوليس م� داند با توجه به 
ترافيO باز�=نان در خطوط مختلM، با�د سياست 
خاصــ� را در قبال اســتفاده از باز�=نانش دنبال 

*ند.
 بيرانوند آماده بازگشت به تر7يب اصل�

با بازگشــت �حي� به پرســپوليس به نظر م� رسد 
بيرانونــد دوبــاره در تر*يب اصل� قــرار بگيرد. با 
ا�ــن تفاوت *ــه او ا�ن بار به خوبــ� م� داند رقيب 
سرسخت� به بنام رادوشوو�چ دارد. رادو ا�ن روز ها 

در تمر�ــن ســرحال نشــان داده و *امــال آمادگ� 
حضور دوباره در تر*يب اصل� پرسپوليس را دارد. 

 خط دفاع� و همان مش=ل هميشگ�
�حي� در خط دفاع� با همان مشــ=ل هميشگ� 
روبه روســت *ــه *الــدرون هم بــا آن مواجــه بود. 
حضور همزمان جالل حسين� و شجاع خليل زاده 
*نار محمدحســين *نعان� زادگان باعث شــده تا 
ا�ــن مرب� برا� انتخــاب ٢ مدافع ميانــ� خود با 
چالش بزرگ� روبه رو شــود. گل محمد� در دفاع 
چــپ هم با�د از بين نــادر� و انصار� �O باز�=ن 
را نيم=ت نشين *ند. البته در دفاع راست مهد� 
شير� بدون جانشين است و سيامO نعمت� هم 
توانا�ــ� باز� در ا�ن پســت را دارد هرچند فعال با 

مصدوميت روبه روست.
 چراغ خطر برا� عليپور

در خط حمله با حضور عليپور و اوساگونا و حضور 
احتمال� اســتو*س اوضاع *م� پيچيده خواهد 
بــود. البتــه فعــال تــا زمــان قطعــ� شــدن حضور 
اســتو*س در پرســپوليس، عليپــور و اوســاگونا 
زوج خــط حملــه را تشــ=يل م� دهنــد امــا با�ــد 
د�ــد در صــورت اضافه شــدن مهاجــم ا�رلند� و 
سابق ترا*تور او جانشــين *دام باز�=ن م� شود؛ 
هرچند بــه نظر م� رســد ا�ن بار عليپــور با�د قدر 
موقعيت هــا� خود را بداند تا با حضور اســتو*س 

نيم=ت نشين نشود.

ادامه تصميمات عجيب  ا� اف س�
در قطر نه، در امارات بازى کنيد!

*نفدراســيون فوتبال آســيا با وجود اعتراض تيم ها� ا�ران� مبن� بر ســلب حق ميزبان� در داخل ا�ران، 
اعالم *رد *ه د�دار تيم ها� استقالل و شهرخودرو با رقبا� *و�ت� و بحر�ن� با�د در امارات برگزار شود. 
ا�ن تصميم ا� اف س� در حال� است *ه پيش از ا�ن قرار بود استقالل با ال=و�ت در تهران و شهرخودرو با 
الرفاع در مشهد د�دار *نند اما ا� اف س� در تصميم� جانبدارانه و غيرورزش�، حق ميزبان� را از تيم ها� 
ا�ران� سلب *رد. ا� اف س� دوشنبه ٣٠ د� پيشنهاد *رده بود *ه د�دارها� پل� آف نما�ندگان ا�ران در 
قطر برگزار شود *ه با مخالفت ا�ران� ها روبه رو شد. د�شب *نفدراسيون فوتبال آسيا در ادامه تصميمات 
غيرورزشــ�، ا�ن باز� ها را به خاb امارات منتقل *رده است. ا*نون با�د د�د تيم ها� ا�ران� *ه دوشنبه 
در نامه ا� به ا� اف ســ� اعالم *ردند *ه به هيچ وجه حاضر به ميزبان� در خارج از ا�ران نيســتند و از حق 

ميزبان� خود *وتاه نم�  آ�ند، در جلسه فردا چه وا*نش� نسبت به ا�ن موضوع خواهند داشت.

فردا جلسه سرنوشت ساز نما�ندگان 
ا�ران در 7نفدراسيون فوتبال آسيا
در انتظار عقب نشينی  اى اف سی

ا�رانــ�  باشــگاه  مد�ــران ٤   
حاضــر در رقابت هــا� ليــگ 
قهرمانان آســيا به همراه ابراهيم ش=ور�، 
سرپرست دبير*ل� فدراسيون فوتبال ا�ران 
فــردا با دبيــر*ل فدراســيون فوتبال آســيا 
د�دار م� *نند تا درباره مسئله حق ميزبان� 
ا�ــران در مســابقات ليــگ قهرمانان آســيا 
مذا*ــره *نند. ا�ــن د�دار بــه نوع� آخر�ن 
تالش ها و صحبت ها� ا�ران با ا� اف ســ� 
مبن� بر ميزبان� ا�ران در رقابت ها� ليگ 
قهرمانان آسياســت. ٤ باشــگاه استقالل، 
و  شــهرخودرو  و  ســپاهان  پرســپوليس، 
همچنين فدراســيون فوتبال بر سر موضع 
خود مبن� بــر لزوم ميزبانــ� از حر�فان در 
ا�ــران اســتوارند. در ا�ــن بيــن برخــ� از 
رسانه ها و *انال ها� خبر� *ه در خارج از 
*شــور فعاليت دارند ســع� *ردنــد خبر از 
اختــالف داخل� بيــن مد�ــران ٤ نما�نده 
ا�ــران بدهند و مدع� شــدند *ــه احتمال 
*ناره گير� ٢ تيم و حضــور ٢ تيم د�گر در 
ليگ قهرمانان آســيا وجود دارد اما باشگاه 
اســتقالل در وا*نش به ا�ن خبر اعالم *رد 
*ــه طبق توافق نامــه ا� *ه بين ٤ باشــگاه 
حاضــر در ليــگ قهرمانــان آســيا بــه امضا 
رسيده هيچ باشگاه� نم� تواند به تنها�� 
ليــگ قهرمانــان آســيا  بــرا� شــر*ت در 
باشــگاه  بيانيــه  در  *نــد.  تصميم گيــر� 
اســتقالل آمده اســت: «اخبار� *ه درباره 
ســفر ٢ نما�نــده  ا�ــران جهــت حضــور در 
مرحلــه پلــ� اف ليــگ قهرمانــان آســيا و 
شــا�عات� *ه مربــوط به احتمــال حضور ٢ 
نما�نده د�گــر در مرحلــه گروه� به گوش 
م� رســد، تحت هيچ عنوان صحت ندارد و 
ا�ن توافق� اســت *ــه ٤ باشــگاه ا�ران� به 
ثبت رســانده اند و موضع رســم� باشــگاه 
استقالل طبق توافق نامه ا� *ه امضا شده 
برقرار خواهد بود. بدون ترد�د هيچ *دام از 
٤ نما�نده ا�ران در ليگ قهرمانان آســيا در 
ا�ن تصميم مل� بــه تنها�� عمل نخواهند 
*ــرد. لطفــا بــه ا�ــن شــيطنت ها و اخبــار 
ب� اســاس و تفرقه برانگيــز توجــه ن=نيد.» 
البته در ا�ن بين مد�ران ارشد ورزش و البته 
فوتبال در تالشــند تا از الب� خود استفاده 
*ننــد و را� *نفدراســيون فوتبال آســيا را 
تغيير بدهند و با�د د�د درنها�ت چه اتفاق� 

رخ خواهد داد.

سردار دل ها، نام کاروان 
پارالمپيک ایران در توکيو

 در انتظار عقب نشینى کنفدراسیون فوتبال آسیا   در انتظار عقب نشینى کنفدراسیون فوتبال آسیا  

در قطر نه، در امارات بازى کنید!در قطر نه، در امارات بازى کنید!
ادامه تصميمات عجيب  ا� اف س�

فردا جلسه سرنوشت ساز نمایندگان ایران   در مالزى
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راه حل عجيب تيم اسپانيایی براى 
فرار از بحران

دپورتيــوو ال>رونيــا در ســگوندا د	و	ــژن 
اســپانيا، وضعيــت خوب� نــدارد و در رتبه 
بيســتم جــدول قــرار گرفتــه اســت. ا	ــن 
تيــم تــا ٣ هفته پيــش در رتبه آخــر بود اما 
چند بــاز, اخير خود را برده اســت. طرح 
پيراهــن دپورتيــوو ال>رونيــا، مدت هــا به 
صــورت راه راه آب� و ســفيد عمــود, بود. 
امــا از ابتــدا, ا	ن فصــل، آن هــا از راه راه 
آبــ� و ســفيد افقــ� در پيراهن ها	شــان 
استفاده >ردند. دپورتيوو با ا	ن پيراهن تا 
قبــل از ژانو	ه در رتبه بيســت و دوم جدول 
قرار داشــت >ه مســئوالن ا	ن باشــگاه در 
اقدام� عجيب، تصميم گرفتند از پيراهن 
قد	مــ� (راه راه عمود,) اســتفاده >نند. 
دقيقا از د	دار, >ه ال>رونيا، طرح پيراهن 
خــود را عوض >ــرد، نتا	ج خــوب ا	ن تيم 
شروع شــد و ا	ن تيم در ٤ باز, اخير خود 

به ٤ برد متوال� رسيده است.

اولين جنجال در اپن استراليا
مســابقات تنيــس اپــن اســتراليا بامــداد 
دوشــنبه و بــا 	� حاشــيه آغاز شــد. فابيو 
فونين�، مرد شــماره ١٢ جهــان در هفته 
دوم اپــن اســتراليا در بــاز, >ــه به دليــل 
بارندگــ� تا سه شــنبه طول >شــيد، برابر 
را	ل� اوپل`ا قرار گرفت و ٣ - ٢ پيروز شد. 
اما جنجال زمان� شــروع شد >ه >ارلوس 
بــه فونينــ� در  برنــاردس، داور مســابقه 
رابطــه بــا ش`ســتن را>ــت هشــدار داد. 
فونين� با صدا, بلند و به ا	تاليا	� گفت: 
«نم� توانــ� از مــن درحالــ� >ــه خطا	� 
ن`رده ام امتياز >ــم >ن�.» داور برز	ل� در 
پاســخ به شوخ� گفت: «م� دان� >ه زبان 
رسم� انگليســ� اســت. با من انگليس� 
گفــت:  فونينــ�  ســپس  >ــن.»  صحبــت 
«برا	ت متاســفم. من نم�   توانــم با داور, 
>ــه نم�   توانــد بــه باز	`ــن آرامــش دهد، 
بــاز, >نــم.» و در ادامــه درخواســت >رد 
>ه برناردس د	گر قضــاوت باز, ها	ش را 
بر عهده نگيــرد: «زمان� >ــه رافائل نادال 
هميــن درخواســت را >رد (تــا برنــاردس 
قضاوت باز, ها	ش را بــه عهده بگيرد) او 
ا	ن >ار را انجام داد ول� برا, من ا	ن >ار 

را نم�   >نيد.»

اسکوربورد

برنامه

اخبار

برخــ� از باز	`نــان بــزرگ و سرشــناس 
فوتبــال اروپــا بــا اتمام قــرارداد خــود در 
تابســتان پيــش رو م� تواننــد بــه عنــوان باز	`ــن آزاد 
مقصــد جد	د خود را انتخاب >رده و از تيم فعل� شــان 
جــدا شــوند. عقــد قــرارداد بــا باز	`نانــ� >ــه مهلت 
قراردادشــان به پا	ان نرســيده، برا, هر تيم� دشوار 
است و ا>نون باز	`نان� >ه م� توانند در پا	ان فصل با 
پا	ان تعهدشــان بدون پرداخت حق فسخ قرارداد جدا 
شــوند را م� شناســيد. هرچند مم`ن اســت برخ� از 

آن ها در همين ژانو	ه تيم خود را ترh >نند.
 لو�ا مودر
چ، هافب�، رئال مادر
د

پــس از ســومين قهرمان� متوالــ� در ليــگ قهرمانان 
اروپا، رســيدن به فينال جام جهان� و به دســت آوردن 
جا	زه بهتر	ن باز	`ن جهان در رقابت با ليونل مس� و 
>ر	ستيانو رونالدو در سال ٢٠١٨ ، ا	ن روزها  مودر	چ 
محو شــده اســت. لــوس بالن`ــوس در تالش اســت تا 
عظمــت خــود در اروپا را حفظ  و بــه قهرمان� در الليگا 
هــم دســت پيدا >نــد امــا در برنامه هــا, ا	ن باشــگاه 
اســتفاده از باز	`نان پا به سن گذاشته د	ده نم�  شود 
و بــا توجه به ا	ن >ه باشــگاه برا, ادامه همــ`ار, با او 
تما	ل� نشــان نداده، پيش بين� م� شود با فرا رسيدن 

تابستان او >ه`شان� ها را ترh  >ند.
 �ر
ستين ار
$سن، هافب�، تاتنهام

ار	`ســن پس از نا>امــ� در نيمه نها	� فصل گذشــته 
ليگ قهرمانان اروپا از چالش ها, جد	د و تجربه جو, 
متفاوت تر از شــمال لندن صحبت >ــرد. با ا	ن حال او 
در تابستان گذشته نتوانست تاتنهام را ترh >ند اما با 
ا	ن وجود بعيد به نظر م� رسد >ه قراردادش را تمد	د 
>نــد. او به عنــوان 	`ــ� از باز	`نان مطرح قــاره اروپا 
باشــگاه ها, ز	ــاد, از جملــه ا	نتر را پيــش رو, خود 

م� بيند و شا	د در همين ژانو	ه تيم را ترh >ند.
 داو
د سيلوا، هافب�، منچسترسيت%

ســيلوا >ــه از ســال ٢٠١٠ بــه عنــوان باز	`ن ســيت� 
معرف� شــده، ط� ســال ها, اخيــر 	`ــ� از باز	`نان 
بــاارزش تر>يب در >ســب عناو	ــن و قهرمان� ها بوده 
اســت. اما او اعالم >رده بعد از ١٠ ســال ســيت� را در 
تابســتان تــرh م� >ند. گفته م� شــود باشــگاه ها	� 
از ژاپــن و قطــر عالقه مند بــه هم`ار, با و, هســتند، 

اگرچه تيم ا	نترميام� هم 	`� از مشتر	ان اوست.
 اد
نسون �اوان%، مهاجم، پار� سن ژرمن

با افزا	ش طرفداران نيمار و >يليان امباپه در پار	س، در حال 
حاضر >اوان� باتجربه 	`� از مهاجمان >م طرفدار فوتبال 
اروپاست. او ط� فصل گذشته ٢٣ گل برا, پار, سن ژرمن 
به ثمر رسانده بود اما با پيوستن ا	`ارد, به پار	س، او آ	نده 

مشخص� ندارد و م� خواهد تيم را ترh >ند. 
 و
ليان، مهاجم، چلس%

و	ليــان برز	لــ� از ســال  ٢٠١٣ تــا به امــروز در جمع 
آب� هــا, لندنــ� حضــور دارد اما باز	`ــن مورد عالقه 
هــواداران ا	ن تيم نيســت. او در ســن  ٣١ ســالگ� به 
درب ها, خروج باشگاه چلس� نزد	� شده  و قطعا در 
تابستان بدون ا	ن >ه باشگاه ما	ل به ادامه هم`ار, با 

او باشد، ا	ن تيم را ترh خواهد >رد.

ان فرتونگن، مدافع، تاتنهام 

فرتونگــن 	`ــ� د	گــر از باز	`نــان اســپرز اســت >ــه 

احتماال  در تابستان امسال از انتقال را	گان برخوردار 
اســت. ا	ن مدافع به علت مصدوميــت از ابتدا, فصل 
در تر>يب تاتنهام حضور نداشــت اما وقت� به شــرا	ط 

خوب� رسيد هم آنچنان در تر>يب تيم قرار نگرفت.
 پدرو، مهاجم، چلس%

مهاجم ســابق بارســلونا قــرارداد خود را با چلســ� در 
ســال ٢٠١٨ تمد	د >رد >ه بر ا	ن اساس او را تا پا	ان 
فصل جار, در ا	ن باشــگاه نگه خواهد داشــت. با ا	ن 
حــال، بــا توجه به آن`ــه فرانــ� لمپارد عالقــه دارد به 
استعدادها, جوانتر, در تيم خود بها دهد، او در سن 

٣٢ سالگ� مجبور به ترh غرب لندن است.
 فرناند
نيو، هافب�، منچسترسيت%

اگرچــه در تابســتان گذشــته گزارش ها حا>ــ� از ا	ن 
بــود >ه فرناند	نيــو م� تواند تمد	د قــرارداد خود را به 
منچسترسيت� پيشنهاد دهد، اما ا	ن قابل درh است 
>ــه رودر, بــه عنــوان 	� باز	`ــن جوان و آ	نــده دار، 
جا	گز	ن احتمالــ� بلند مدت و, در تر>يب تيم تحت 
هدا	ت پــپ گوارد	وال ســت، هرچند در ٣٤ ســالگ�، 
مل� پــوش برز	لــ� همچنان 	� باز	`ــن حيات� برا, 

تيمش محسوب م�  شود.
 اليو
ر ژ
رو ، مهاجم، چلس%

مهاجم مل� پوش فرانسو, در ماه م� ٢٠١٩ قرارداد 
جد	ــد, امضا >ــرد >ــه او را تــا ســال ٢٠٢٠ در ا	ن 
باشــگاه نگه خواهد داشت، هرچند  حاال >ه او به پا	ان 
تعهداتش نزد	� شده، به نظر م� رسد >ه در تابستان 
لندن را ترh خواهد >رد. گفته م� شــود او در مســير 

پيوستن به ا	نترميالن قرار دارد.
 مار
و گوتزه، هافب�،  دورتموند

نقش مار	و گوتــزه در دورتموند >اهش 	افته و با پا	ان 
	افتــن قــراردادش، او م�  توانــد در 	ك جــا, د	گر به 
دنبــال چالش تازه ا, باشــد و شــا	د بتوانــد دوباره به 

دوران اوج خود برسد.
 جورجيو �يه لين%، مدافع، 
وونتوس

>يه لين�، اســطوره 	وونتوس در ســال پا	ان� قرارداد 
خود در ا	ن باشــگاه قــرار دارد. پارگ� رباط صليب� او 
را برا, نيم فصل از مســابقات دور نگه داشت، هرچند 
مم`ن اســت 	ووه قــرارداد >اپيتانــش را بازهم تمد	د 

>ند.

 بليز ماتوئيد�، هافب�، 
وونتوس
آخــر  مــاه   ٦ وارد  بيان`ونــر,  تاثيرگــذار  هافبــ� 
قراردادش شــده ، هرچند گزارش هــا در ا	تاليا حا>� 
از آن اســت >ه باشــگاه تور	ن� عالقه مند است تا سال 

٢٠٢١ ا	ن مل� پوش فرانسو, را حفظ >ند.
 آدام الالنا، هافب�، ليورپول

مصدوميت ها, متعدد الالنا و البته حضور هندرسون، 
وا	نالدوم، فابينيو، چمبرلين، ميلنر و شــقير, او را از 
خط ميان� دور نگه داشــته  است. با ا	ن وجود شا	د او 
در تابســتان ليورپول را ترh ن`ند، به ا	ن دليل >ه در 

قرارداد او بند تمد	د قرارداد 	� ساله وجود دارد.
 در
س مرتنس، مهاجم، ناپول%

در	ــس مرتنس به عنــوان مهاجــم ناپولــ� از چند ماه 
پيش اعــالم >رده بــود >ه تــا پا	ان مهلت قــراردادش 
بــه تعهداتــش پا	بنــد اســت و در پا	ان تصميــم گير, 
م� >نــد >ه بــه همــراه ا	ن تيــم ادامــه بدهد 	ــا خير. 
اگرچه او در ماه م�  ٣٢ ســاله شــد، امــا عمل`رد او در 
خط حمله ناپول� چشمگير اســت و م� تواند تابستان 

بعد, به صورت را	گان در دسترس قرار بگيرد.
 توماس مونير، مدافع ميان%، پار� سن ژرمن

مونير به دليل تعداد >م مسابقات� >ه فصل پيش برا, 
پار, ســن ژرمن به ميدان رفته بود، در تابســتان قبل� 
در آســتانه جدا	� از ا	ن تيم بــود اما به اورتون نرفت و 
در فرانســه ماند. او با فرا رســيدن پا	ــان فصل به طور 
حتم� جمع شــاگردان توماس توخل را ترh م� >ند 

تا مقصد جد	دش را انتخاب >ند.
 تياگو سيلوا، مدافع ميان%، پار� سن ژرمن

در ســن ٣٥  ســالگ�، ســيلوا 	`� از بهتر	ن مدافعان 
ميانــ� در لوشامپيوناســت، امــا ا	ــن فصــل م� تواند 
آخر	ن حضور او در پارh دپرنس باشد. او اعالم >رده 
بــود >ه ادامــه هم`ار, او با تيم بــه پا	ان فصل مربوط 

است. 
 ار
� با
%، مدافع، منچستر
ونا
تد

با	ــ� فصــل خوب� را پشــت ســر نگذاشــته  و بــه دليل 
مصدوميــت از ناحيه زانــو در بــاز, پيش فصل مجبور 
به عمل جراح� شــد و قســمت ز	اد, از فصل گذشته 
را از دســت داد . او جا	ــگاه ثابت� در تر>يب نداشــته و 

احتماال در پا	ان فصل اولدترافورد را ترh >ند.

تابستانى پر از نقل وانتقال 
در راه است

برد ٢- صفر  ليورپول مقابل منچستر	ونا	تد در آنفيلد >ه برتر, آن ها در صدر 
جدول را به ١٦ امتياز رســاند، هفتمين >لين شــيت پياپ� ا	ن تيم در مجموع 
رقابت ها بود. فن دا	� و گومز در ٦ مورد از ا	ن مســابقات زوج 	`د	گر بودند 
و بــا في`س شــدن گومز از تار	خ ١٤ دســامبر، ليورپول طــ� ٩ باز, موفق به 
ثبت ٨ >لين شــيت شــده اســت. با ا	ن حال مدافع تيم مل� هلند اعتقاد دارد 
ا	ن 	� تالش گروه� اســت: «همه در ا	ن موضوع نقش دارند. ما دروازه بان 
فوق العــاده ا, دار	ــم، مدافعــان >نــار, وظا	ــ2 خــود را انجــام م� دهنــد، 

هافب� ها و ســتاره ها, ما در جلو, زمين هم همين طور؛ پس ا	ن 	� تالش 
جمع� اســت. نم�  توانيم ان`ار >نيم >ه در شرا	ط خوب� قرار دار	م ول� حق 
ندار	ــم از خود راض� شــو	م. ا	ن موارد در حال حاضر ارزشــ� ندارند و فقط 
در انتها, فصل م� توانند ارزشمند باشند. اگر آماده مواجهه با موانع باشيد، 
به مراتب >ار راحت تر, در پيش دار	د.» ليورپول ط� ٦١ مســابقه اخير خود 
در ليگ فقط 	� ش`ســت تجربه >رده  و با ١٠ بــرد د	گر، برا, اولين بار پس 

از ٣٠ سال قهرمان ليگ انگليس خواهد شد.

پس از توافق چلســی و اینتر براى انتقــال موزس این بازیکن 
نيجریه اى در تست هاى پزشکی نراتزورى شرکت کرد. توافق 
چلسی و اینتر براى این بازیکن ٢٩  ساله، انتقال قرضی با حق 

خرید اختيارى ١٠ ميليون یورویی است.

در ليست ١٠ گلزن برتر تاریخ تيم هاى ملی اروپایی، تنها ٢ بازیکن 
در حال حاضر مشــغول به بازى هستند و مابقی از دنياى فوتبال 
خداحافظی کرده اند. برترین گلزن این ليست هم که احتياجی به 

معرفی ندارد.

آنا ایوانوویچ تنيسور مشهور صربستانی با حضور در جشنواره 
مد برلين، عکسی با حضور همسر خود باستين شوان اشتایگر در 

این مراسم منتشر کرد.

فن دایک: کلین شیت مربوط به همه  بازیکنان است نه فقط خط دفاعى

١٧ ستاره اى که در پایان فصل آزاد می شوند
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

 اگر هــم با ميزبان ما برا� باز� ها� آســيا� موافقت بشــه، 
طــور� داور� م #ن #ــه تيم ها� ما اوت شــوند، مرگ بر ا�ن 

نامردها.
 روزنامه خراســان اســتقالل ،  چرا شــما باورتون نم شه �' 
باز�7ــن به تيمش تعصب داشــته باشــه، البته حــق دار�ن چون 
تو اســتقالل تا حاال با تعصب نداشــتين حت اســطورتون چند 
بار وســط فصــل به خاطر پــول تيمتون ول #رد، واســه همين از 
تعصــب چيز� نم فهميد، حاشــيه درســت ن7نيــد. هرچند با 

تمام تالشتون واسه حاشيه هنوز هم اوليييييم تو همه جهات.

مصاف حساس سپاهان و اروميه در ليگ واليبال
د�دارها� معوقه هفته هفتم رقابت هــا� ليگ برتر واليبال امروز با 
برگزار� ٣ د�دار پيگير� م شود. در حساس تر�ن باز� ا�ن هفته 
تيم ها� ســپاهان و شــهردار� اروميــه به ميزبان اصفهــان مقابل 
هم قرار خواهند گرفت. برنامه باز� ها به ا�ن شــرح است: سپاهان 
 - Nاصفهان - شهردار� اروميه، #اله - فوالد سيرجان، شهروند ارا

راهياب ملل مر�وان 

غيبت ادامه دار سهراب مرادى در اردو
 اردو� تيــم مل وزنه بــردار�  برا� حضور در مســابقات گز�نشــ
المپي' ٢٠٢٠ از بيستم د� ماه آغاز شده. در ا�ن اردو ١٦ وزنه بردار 
دعوت شــده اند #ه �7 از دعوت شــدگان ســهراب مراد� است. با 
وجــود ا�ن #ه ١١ روز از اردو� تيم مل م گــذرد اما ا�ن وزنه بردار 
هنوز به جمع مل پوشــان اضافه نشــده. با توجه به ا�ن #ه مسابقات 
گز�نشــ المپي' جام فجر ١٢ بهمن در رشت آغاز م شود، با ا�ن 
شــرا�ط به نظر م رســد ســهراب مراد� تصميم ندارد در جام فجر 

وزنه بزند و خود را برا� مسابقات غرب آسيا آماده م #ند.

بازگشت محمدیان به رنکينگ جهانی کشتی
با پا�ــان رقابت ها� بين الملل #شــت آزاد جام متئــو پلي7ونه در 
ا�تاليا، رن7ينگ جد�د برتر�ن ها� جهان اعالم شد. محمدحسين 
محمد�ــان #ه پــس از ٤ ســال محروميت بــه مياد�ن بازگشــته، با 
#ســب مدال طال در ا�تاليا ٨ امتياز گرفت و با توجه به حضور ٢١ 
#شــت گير در رقابت هــا� وزن ٩٧ #يلوگرم ا�ن مســابقات، ١٠ 
امتيــاز د�گر بــه و� تعلق گرفت تــا در مجموع صاحــب ١٨ امتياز 
شود و با مجموع ١٨ امتياز رده هشتم رن7ينگ برتر�ن ها� جهان 
را از آن خود #ند. اميرحســين زارع نما�نده جوان و شا�ســته وزن 
 ١٢٥ #يلوگرم ا�ران نيز در ا�ن رقابت ها با ش7ســت عنوان داران
همچــون بــالل ماخــوف روس موفــق به #ســب مدال طال شــد تا 
در مجمــوع صاحب ١٦ امتياز شــود و در رده نهــم رن7ينگ برتر�ن 

سنگين وزن ها� جهان قرار گيرد.

زاویه نگاه شما

اسلوون� نخستين حر,/ ا,ران در رقابت ها% تيم� تنيس رو% ميز انتخاب� المپي�- پرتغال

 انتخابــ تنيس رو� ميــز  مســابقات 
المپيــ' در بخــش تيمــ از امــروز بــا 
حضور ٣٤ تيم در پرتغال آغاز م شــود 
تــا مدعيان ٩ ســهميه المپي7ــ تعيين 
مشــخص  رقابت هــا  ا�ــن  بــرا�  شــده 
شــوند. ا�ن درحال اســت #ه مراســم 
قرعه #شــ مســابقات هم برگزار شد و 
طبق قرعه، ا�ــران در اولين د�دار خود 
با�ــد امــروز به مصــاف اســلوون برود. 
تيم مل #شــورمان در صــورت پيروز� 
مقابل ا�ن تيم جمعــه چهارم بهمن ماه 
بــه مصــاف هنــد خواهــد رفــت. پيمان 
حسن دبير فدراسيون تنيس رو� ميز 
ا�ران با اشــاره به قرعه ســخت ا�ران در 
رقابت هــا� تيم انتخابــ المپي' به 
خراســان م گو�ــد: «در ا�ــن رقابت ها 
٣٤ تيــم حضــور دارند #ــه تنهــا ٩ تيم 
موفق به #سب سهميه المپي' خواهند 
شــد. ا�ــن بــرا� اوليــن بــار اســت #ــه 
رقابت ها� انتخابــ المپي' در بخش 
تيم برگزار م شــود. تا پيش از ا�ن ٩ 
تيم برتر رن7ينگ جهان به المپي' راه 
پيدا م #ردند اما شــيوه انتخاب تيم ها 
برا� حضــور در المپيــ' ٢٠٢٠ تغيير 
#ــرد و قــرار شــد از طر�ــق رقابت ها� 
انتخابــ، ا�ــن ٩ تيــم انتخاب شــوند. 
البته همان طــور #ه م دانيــد ١٦ تيم 
در رشــته تنيس رو� ميز راه المپي' 
م شوند #ه ٩ تيم از طر�ق رقابت ها� 
انتخابــ پرتغال انتخاب م شــوند، ٦ 
تيــم هــم از طر�ــق رقابت ها� قــاره ا� 

و �ــ' ســهميه باق مانــده هــم متعلق 
بــه ميزبــان باز� هاســت.» حســن بــا 
 مقا�سه شــرا�ط ٢ تيم ا�ران و اسلوون
م گو�ــد:   انتخابــ رقابت هــا�  در 
«در حــال حاضــر ا�ــران صاحــب رنــ' 
رده  در   اســلوون و  اســت  جهــان   ٢٥
١٥ جهــان قــرار دارد. ضمن ا�ن #ه در 
 انتخاب پرتغال، اســلوون رقابت ها� 
در ســيد ٩ مســابقات قــرار دارد و ما در 
ســيد ٢٠ قرار گرفته ا�م. به باز�7نان ٢ 
تيم هم اگر نگاه #نيم، متوجه م شو�م 
اســلوون ٢ باز�7ن ز�ــر رن7ينگ ١٠٠ 
جهان در اختيار دارد و �' باز�7ن شان 
هم صاحب رن' ١٠٤ دنياست. اما در 
تر#يب تيم ما تنها نوشاد عالميان است 
#ــه ز�ــر رنــ' ١٠٠جهان(رنــ' ٦٣) 
قرار دارد. سا�ر باز�7نان ما باال� رن' 
١٠٠ دنيا هستند. ا�ن را هم بگو�م #ه 
٢ تيــم ا�ران و اســلوون پيش از ا�ن در 

ســال ها� ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ جهــان در 
جر�ــان رقابت هــا� جهانــ مقابل هم 
قــرار گرفتند #ــه هر ٢ بار ا�ــران مقابل 
ا�ــن تيــم بازنــده شــد. بــا ا�ن حســاب 
شــرا�ط ســخت در پيش دار�ــم. چون 
تيم ها� حاضر در ا�ن دوره از رقابت ها 
تيم ها� هســتند #ه شــانس حضور در 
المپيــ' را دارنــد.» او ادامــه م دهد: 
«تيم ها�ــ #ه موفق به #ســب ســهميه 
از  بشــوند،   تيمــ بخــش  در  المپيــ' 
حضور در رقابت ها� انتخاب انفراد� 
معاف شــده و مســتقيما در رقابت ها� 
انفراد� المپي' هم شــر#ت م #نند. 
 تيمــ ســهميه   ١٦ از  ا�ن ترتيــب  بــه 
#شورها� حاضر در المپي'، ٢ باز�7ن 
هــم بــه صــورت انفــراد� در المپيــ' 
شــر#ت م #ننــد و هميــن مســئله هم 
#ــرده.  دوچنــدان  را  #ار  حساســيت 
بنابرا�ن اگر ما موفق به #ســب سهميه 

 تيمــ از طر�ــق رقابت هــا� انتخابــ
رقابت هــا�  در  د�گــر  شــو�م،  پرتغــال 
انفراد� المپي' شر#ت نم  #نيم.» او 
در پاســخ به ا�ن #ه ا�ران در صورت برد 
اســلوون در رقابــت بعد� با�ــد مقابل 
#ــدام تيم بــاز� #نــد، م گو�ــد: «اگر 
اســلوون را ببر�ــم در بــاز� بعــد� به 
مصــاف هند خواهيم رفــت و در صورت 
بــرد ا�ــن تيــم موفق به #ســب ســهميه 
تيم خواهيم شــد. اما اگر اسلوون را 
 ببر�م و به هند بباز�م، در جدول حذف
همــراه بــا ٨ تيــم د�گــر بــاز� خواهيم 
#رد. چون از طر�ق جدول حذف است 
#ه تيــم نهم المپي7 مشــخص خواهد 
شد.» حسن م گو�د: «در حال حاضر 
رقابت هــا� پرتغال در ٨ جدول ٤ تيمه 
 ،برگزار م شــود #ــه ا�ران، اســلوون
جــدول  �ــ'  در  هنــد  و  لو#زامبــورگ 
 هســتند. از ا�ــن ٤ تيم، �ــ' تيم راه
المپي' م شــود و تيم #ــه در فينال 
 بازنده شده، مجددا در جدول ٨ حذف
بــاز� خواهــد #رد.» امــا ا�ن #ــه ا�ران 
چقدر شــانس #ســب ســهميه المپي' 
تيم در پرتغال را دارد، ســوال اســت 
#ــه حســن در پاســخ بــه آن م گو�د: 
«ب شــانس نيستيم اما شــانس مان #م 
اســت. در حــال حاضــر به ســخت تر�ن 
قرعــه در رقابت هــا� انتخاب المپي' 
خورد�م و اگر بــه تيم ها� د�گر� چون 
رومان �ــا بلژ�' م خورد�م، شــانس 
بهتــر� داشــتيم. بــا ا�ــن حــال بچه ها 

شانس دارند و آماده باز� هستند.»

حسنی: به سخت ترین قرعه در انتخابی المپيک خوردیم

سردار دل ها، نام کاروان 
پارالمپيک ایران در توکيو

#ميتــه ملــ پارالمپيــ' ضمــن مح7وم 
#ــردن اقــدام ترور�ســت دولــت آمر�7ا 
شــهيد  ســپهبد  ناجوانمردانــه  تــرور  در 
حاج قاســم ســليمان و به منظــور ترو�ج 
و گســترش م7تب ســليمان نام  «سردار 
 دل ها» را برا� #اروان فرهنگ، ورزش
ا�ــران در باز� هــا� پارالمپيــ' تو#يــو 
٢٠٢٠ برگز�د. اميد است جامعه ورزش 
پارالمپي' #شور توفيق �ابد تا راه و منش 

خود را از ا�ن م7تب پو�ا بياموزد.

سوژه

خبر
اخبار

سارا اصالنى

حســن �زدانــ بعــد از گذرانــدن دوران نقاهــت حــاال 
تمر�نــات بدنســاز� خــود را بــرا� بازگشــت به تشــ' 
 آغاز #رده اســت. به گزارش  ورزش ســه ، حســن �زدان
قهرمان #شت جهان و المپي' بيش از �' ماه قبل در 
جر�ان تمر�نات پيش از شروع مسابقات جام باشگاه ها� 
جهــان در بجنــورد از ناحيه زانو دچار مصدوميت شــد و 
خيلــ زود پا� خود را به تيغ جراحان ســپرد. ا�ن نابغه 

#شــت ا�ران #ه اميد اول #ســب مدال طال� وزن ٨٦ 
 #يلوگرم المپي' ٢٠٢٠ به شمار م رود، بعد از مدت
اســتراحت بعد از عمل ا�ن روزها #ار خود را با تمر�نات 
بدنساز� برا� حضور پرقدرت در تو#يو آغاز #رده است. 
حسن �زدان در ا�ن باره گفت: «بعد از جراح زانو�م، با 
#م' مربيان و پزش7ان تمر�نات بدنساز� سب' را فعال 
آغاز #ردم.» دارنده مدال طال� المپي' ر�و در پاسخ به 

ا�ن ســوال #ه مش7ل برا� رسيدن به المپي' ٢٠٢٠ 
ندارد، افزود: «تمام تالشم را م #نم تا شرا�ط مناسب و 
الزم را برا� بازگشــت به ميدان قبل از المپي' تو#يو به 
دست آورم. االن هم شــرا�طم روز به روز بهتر م شود.» 
گفتنــ اســت حســن �زدانــ بــا ت7يه بــر رده نخســت 
رن7ينگ المپي7ــ در وزن ٨٦ #يلوگرم بهتر�ن جا�گاه 

را در ميان #شت گيران ا�ران دارد.

استارت نابغه براى المپيک توکيو یزدانی در صدر برترین آزادکاران جهان

وا9نــش ت>وانــدو9ار ا,رانــ� بــه خبر 
پناهندگ� اش

ذوالقدرى: حرف خاصی ندارم!
فرزاد ذوالقدر�، مل پوش سابق ت7واندو 
ا�ران بــا حضــور در بلغارســتان و در�افت 
تابعيــت ا�ن #شــور بــرا� بلغارهــا مبارزه 
خواهــد #رد. ذوالقــدر در وا#نــش به ا�ن 
 اتفاق بــه خبرآنال�ن گفت: «حرف خاص
ندارم ان شــاا... با تيم مل بلغارســتان در 
رقابت هــا� انتخابــ المپي' قــاره اروپا 
شر#ت م #نم.» او قرار است در نخستين 
جــام  تورنمنــت  در  مــاه  بهمــن   ٢٩ گام 
ر�است فدراسيون جهان در #شور سوئد 
برا� بلغارســتان مبارزه #ند. ذوالقدر�، 
#اپيتــان پيشــين تيــم نوجوانــان ت7واندو 
ا�ــران بــود و در #ارنامــه خود مــدال برنز 
قهرمان آســيا، نقره دانشــجو�ان جهان و 
مــدال نقــره جام جهان م7ز�' در ســال 

٢٠١٥ را دارد.

هواداران کاله محروم شدند
حواشــ د�دار تيم ها� #الــه مازندران و 
پي7ان تهــران در هفته ششــم معوقه ليگ 
برتــر واليبــال و اظهارات ا#بــر خداورد� 
سرمرب پيام خراسان، ٢ موضوع نشست 
#ميته انضباط روز دوشــنبه ٣٠ د� ماه 
بود. #ميته انضباط فدراســيون واليبال 
#اله مازندران را به �' جلســه محروميت 
از همراه تماشاگران و ٥ ميليون تومان 

جر�مه نقد� مح7وم #رد. 

تمجيد روزنامه پرتغالی از مهرداد محمدى
روزنامــه مشــهور ورزشــ پرتغــال بــه تمجيــد از 
مهــرداد محمــد�، باز�7ــن خط حملــه تيم آوس 
بــه نقــل از روزنامــه Abola پرتغــال،  پرداخــت. 
مهــرداد محمد� �7ــ از بهتر�ن فصــول خود را 
ا#نــون در تيم آوس ســپر� م #نــد. ا�ن مهاجم 
ا�رانــ در باالتر�ــن ســطح فن خود قــرار دارد و 
در ١٧ بــاز� فصل جار� تيــم آو س ٧ گل به ثمر 
رســانده اســت. ثبت ا�ن ر#ورد بــا عمل7ردش در 
٢ فصــل اخير #ه پيراهن تيم ســپاهان ا�ران را بر 
تن داشــت، همخوان م #ند. تيم آوس در فصل 
جــار� ليگ برتر پرتغال با #ســب ٣ پيروز�، ١٤ 
ش7ســت و ٩ امتياز قعرنشــين جــدول رده بند� 

ليگ برتر پرتغال است.

9ارش>ن� 9و,ت� ها در جر,ان هندبال قهرمان� آسيا
از مصدوميت استکی تا سالم نظامی به پرچم ایران

تيم مل هندبال ا�ران در نخستين مسابقه خود در دور رقابت ها� قهرمان آسيا مقابل #و�ت  
ميزبان قرار گرفت و توانســت حر�� خود را ش7ســت دهد. در ا�ن مســابقه #ه در ســالن سعد 
عبــدا... برگزار شــد، حدود ٦ هزار هــوادار از تيم مل #و�ت حما�ــت م #ردند. ن7ته عجيب 
ا�نجاســت #ه حدود ٣ هزار نفر هم پشــت درها� بســته ســالن ماندند. گفته م شــود تعداد 
ز�ــاد� از ا�ــن افراد هواداران تيم ملــ هندبال ا�ران بودند #ه اجازه حضور در ســالن به آن ها 
داده نشد. پيش از ا�ن هم #و�ت ها رواد�د ٢ باز�7ن ا�ران را برا� حضور در مسابقات به موقع 
صادر ن7رده بودند.  در اوا�ل باز� با #و�ت ســجاد اســت7، ستاره هندبال ا�ران از ناحيه مچ پا 
دچار مصدوميت شد و باز� د�روز تيمش مقابل قطر را از دست داد. گفتن است تيم مل ا�ران 
درحالــ #و�ت را در خانه برد #ه ا�ن برد را به روح بزرگ حاج قاســم ســليمان تقد�م #ردند. 
 گفتن است در ابتدا� ا�ن د�دار باز�7نان #شورمان با ادا� احترام به پرچم جمهور� اسالم
ا�ــران خــود را به عنوان ســربازان وطــن معرف #ردند #ه تصاو�ــر آن بازتاب ز�ــاد� در فضا� 

مجاز� داشت.
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محمد قاضی به شهر خودرو پيوست
در ادامــه فعاليــت باشــگاه شــهرخودرو در نقل وانتقاالت 
زمســتان"، محمد قاض" با حضور در دفتر ا�ن باشــگاه در 
تهران، پــس از مذا.ره با فرهاد حميداو,، مال+ باشــگاه 
بــا عقد قــرارداد, ١٨ماهه به تنها تيم خراســان" در ليگ 
برتر پيوست. قاض" سابقه باز, در شهرخودرو را دارد و در 

ليگ هفدهم بيش از ١٠ گل برا, ا�ن تيم به ثمر رساند.
عمانی ها از سن باالى برانکو ایراد گرفتند

عبدالعز�ر الحبســ"، مرب" و .ارشــناس فوتبال عمان در 
مصاحبه با ســا�ت ورزش ا�ن .شــور به انتخــاب برانEو به 
عنوان سرمرب" جد�د تيم مل" انتقاد .رد و گفت: «درست 
اســت .ه ا�ن مرب" تجارب ز�اد, دارد ول" نقطه ضعN او 
سن باال�ش است .ه م" تواند در  انگيزه و تشو�ق باز�Eنان 
تاثير بگذارد و احتمال دارد نتواند ارتباط خوب" با باز�Eنان 

داشته باشد.»
یک مدافع برزیلی در راه تراکتور

به نقل از روابط عموم" باشــگاه ترا.تور، ا�ن باشگاه برا, 
تقو�ــت خــط دفاع" تيمــش از �ــ+ مدافــع برز�ل" جهت 
مذا.ــره و حضــور در تمر�نــات دعــوت .ــرده اســت. ا�ن 
باز�Eن در تمر�نات ترا.تور شر.ت خواهد .رد و در صورت 

رضا�ت .ادر فن" قراردادش منعقد م" شود.
یک پرسپوليسی در تمرین استقاللی ها 

تمر�ن د�روز تيم فوتبال استقالل برخالف روزها, گذشته 
به دليل مشEالت زمين مجموعه ورزش" انقالب در زمين 
ورزشــگاه" به نام مدرن در منطقه ١٧ تهران برگزار شد. 
البته ا�ن تمر�ن �+ ميهمان پرسپوليســ" داشــت. سپهر 
حيدر, .ه ســابقه حضور در پرســپوليس را دارد در محل 
تمر�ن آب" پوشــان حضور داشــت و با باز�Eنان و .ادر فن" 

ا�ن تيم خوش و بش .رد. 
ضيافت ناهار پرسپوليسی ها کنار ساالر عقيلی 

ضيافــت ناهــار د�ــروز بــرا, .ادر فنــ" و باز�Eنــان تيــم 
پرسپوليس به همراه ٢ تن از هنرمندان .شور برگزار شد. 
به نقل از ســا�ت باشگاه پرسپوليس، تدار[ ضيافت ناهار 
برا, باز�Eنان و .ادر فن" ترتيب داده شد و در ا�ن ضيافت 
ســاالر عقيل" و مجيد مظفر,، ٢ هنرمند .شورمان  نيز با 

سرخ پوشان د�دار .ردند.
پيروزى ١۴گله فوالد در دیدار دوستانه

تيــم فوالد د�روز در زمين شــماره ٢ باشــگاه فــوالد به مصاف 
تيم شــهدا, اند�مشــ+ رفت و با نتيجه ١٤-صفر به پيروز, 
رســيد. پاتوســ"، فرشــاد احمــدزاده، شــيمبا و اميرحســين 
باقرپور هر .دام ٢ گل و  حســن بيت ســعيد، فــرزاد جعفر,، 
صابر حردان"، وحيد حيدر�ه، زبير ني+ نفس و سينا زامهران 
برا, فوالد گلزن" .ردند. خر�دها, جد�د فوالد در ا�ن د�دار 
نما�ش خوب" داشــتند و باعث پيــروز, در ا�ن باز, شــدند. 

تمر�نات شاگردان نEونام در اهواز پيگير, خواهد شد.

روزنامه ر.ورد پرتغال از عالقه ٢ باشــگاه انگليســ" برا, جــذب مهد, طارم"، 
مهاجم ا�رانــ" تيم ر�وآوه پرتغال خبر داد. مهد, طارمــ"، مهاجم ا�ران" .ه ا�ن 
فصل در تيم ر�وآوه پرتغال توپ م" زند مورد توجه برخ" باشگاه ها, اروپا�" قرار 
گرفته است. ابتدا �E" از خبرنگاران پرتغال" اعالم .رد .ه طارم" با عملEرد قابل 
قبولش در ر�وآوه احتماال به تيم پورتو پرتغال منتقل م" شــود. اسEا, اسپورتس 
هم خبر داد باشگاه استون و�ال انگليس خواهان به خدمت گرفتن طارم" است. 
روزنامــه ر.ــورد پرتغال هم در شــماره د�روز خود به عالقه باشــگاه اســتون و�ال و 
بيرمنگام برا, جذب ا�ن مهاجم ا�ران" اشاره .رده است. بيرمنگام در ليگ دسته 
 +�اول انگليس حضور دارد و اســتون و�ال در ليگ برتر اســت. چند روز پيش هم 

رسانه پرتغال" از احتمال انتقال طارم" به پورتو خبر داده بود.

شــجاع خليل زاده .ه در ســومين فصــل حضورش در پرســپوليس همچنان جزو 
مهره ها, تاثيرگذار سرخ پوشــان محسوب م"  شــود، در نقل وانتقاالت زمستان" 
حواشــ" و شــا�عات ز�ــاد, را اطــراف خود م" د�ــد؛ موضوع" .ه محمدحســن 
انصار, فرد، مد�رعامل سرخ پوشــان نيز به آن اشــاره .رد و مدع" شد .ه شجاع 
خليل زاده باوجود داشتن پيشنهاد مناسب برا, جدا�"، تصميم به ادامه همEار, 
بــا ا�ن تيم گرفته اســت. خليل زاده .ــه در مدت حضورش در جمع سرخ پوشــان 
توانسته از محبوبيت مناسب" بين هواداران برخوردار شود، با نما�ش .يف" و آمار 
مناسب در خط دفاع" ا�ن تيم، ا.نون جزو باز�Eنان" است .ه �حي" گل محمد, 
در ادامه فصل رو, او حساب و�ژه ا, باز خواهد .رد؛ باز�Eن" .ه در نيم فصل اول 

باوجود فشار, .ه متحمل شده بود، �E" از .امل تر�ن مدافعان ا�ن تيم بود.

خط قرمز شجاع رو" جدا�� از پرسپوليسطارم� مورد توجه استون و�ال و بيرمنگام انگليس

صعود پرسپوليس و سقوط استقالل 
در رنکينگ جهانی

رنEينــگ تيم ها, باشــگاه" جهــان اعالم 
شــد .ه در آن پرســپوليس �+ پلــه صعود و 
اســتقالل ٣ پله ســقوط داشــت. بر اساس 
جد�د تر�ــن رده بنــد, تيم ها, باشــگاه" 
جهــان، تيــم فوتبال پرســپوليس بــا صعود 
بــا  جهــان   ١٧٤ جا�ــگاه  در  پلــه ا,  �ــ+ 
.ســب ٣٦٩٢ امتيــاز قــرار گرفــت. بعــد 
از پرســپوليس تيــم اســتقالل با ســقوط ٣ 
پلــه ا, در جا�ــگاه ١٨٧ جهان قــرار دارد و 
ذوب آهــن هم بــدون تغيير جا�ــگاه در رتبه 
٢٠٠ جهــان اســت. چهارمين تيــم ا�ران" 
هم ســپاهان اســت .ه با صعــود ٣ پله ا, و 
بــا .ســب ٢٥٣٩ در جا�ــگاه ٢٩٥ جــا, 
شــهرخودرو،  ترا.تــور،  تيم هــا,  گرفــت. 
صنعت نفــت و فــوالد د�گــر تيم هــا, برتــر 

ا�ران" هستند.

معاون باشگاه استقالل اعالم *رد:
استراماچونی دنبال جلسه است، 

نه غرامت
٢ روز پيــش خبــر, دربــاره ارســال �ــ+ 
ا�ميل از ســو, و.يل آندره آ استراماچون" 
بــرا, باشــگاه اســتقالل منتشــر شــد .ــه 
گمانه زن" ها را درباره باز شدن �+ پرونده 
شــEا�ت مهــم بــرا, ا�ــن باشــگاه بــه اوج 
رساند. در ا�ن رابطه، امير سلطان"، معاون 
باشــگاه استقالل به ورزش ســه گفت: «در 
حال حاضــر صحبت" از شــEا�ت �ا غرامت 
نشــده اســت. ماجــرا از ا�ن قرار اســت .ه 
و.يــل آقــا, اســتراماچون" �ــ+ ا�ميل به 
.ــرده  درخواســت  آن  در  و  داده  باشــگاه 
.ــه بــا نما�نــدگان باشــگاه جلســه برگزار 
شــود تا صحبت .نيم و ببينيــم چه توافق" 
اســتراماچون"  و.يــل  م" شــود.  انجــام 
م" گو�د ما �+ ســر, ادعا دار�م و باشــگاه 
هــم همينطــور. پس بهتر اســت جلســه ا, 
بگذار�ــم و دربــاره ا�ــن ادعاهــا, طرفين 
صحبــت .نيــم و بــه �ــ+ نتيجه برســيم.» 
و, افــزود: «بــا توجــه بــه شــناخت" .ــه از 
استراماچون" دارم، بعيد م" دانم او دنبال 
غرامت باشــد ول" نEته ا�نجاســت .ه ا�ن 
اســتراماچون"  و  اســتقالل  بيــن  موضــوع 
از لحــاظ حقوقــ" با�د بســته شــود و او هم 

دنبال همين است.»

تمرین آبی ها در چمن مصنوعی 
به خاطر بی پولی!

ناراحت� شد�د فرهاد مجيد" از زمين تمر�ن

چندگانــه  شــروط  .ــه  روز, 
آندره آ اســتراماچون"، سرمرب" 
ســابق تيم استقالل توسط و.يلش به باشگاه 
ا�ميل شــد �E" از شرط ها, ادامه همEار,، 
انتخاب �+ زمين تمر�ن مناسب برا, آب" ها 
بــود .ــه در ظاهــر خيلــ" خواســته .وچ+ و 
پيــش پــا افتــاده بــود امــا وضعيــت روزهــا, 
گذشته اســتقالل و فرهاد مجيد, نشان داد 
.ــه مــرد ا�تاليا�ــ" ا�ــن روزهــا را پيش بين" 
.ــرده بــود و ب" جهــت نبــود .ــه او �Eــ" از 
شروطش را به الزام باشــگاه برا, تهيه زمين 
تمر�ــن مناســب اختصــاص داده بود و شــا�د 
حــاال او بابــت تصميمــش جهــت جدا�ــ" از 
اســتقالل د�گر هيچ شــ+ و ترد�د, نداشته 
باشد و حت" به خاطر آن احساس رضا�ت هم 
.ند. فرهاد مجيد, و تيمش در شــرا�ط" .ه 
ليــگ  و  ليــگ  در  حساســ"  باز, هــا, 
قهرمانان(اگــر بحــث انصــراف باشــگاه ها, 
ا�ران" قطع" نشــود) پيــش رو دارند در چند 
روز گذشته تمر�ن خوب" نداشته اند .ه دليل 
عمده آن نبود زمين تمر�ن مناســب �ا شرا�ط 
نامســاعد جو, بوده اســت. د�ــروز هم وقت" 
آب" پوشان خواســتند راه" مجموعه انقالب 
شــوند به آن ها گفته شــد به خاطر بارش برف 
چنــد روز پيش در تهران زمين چمن مجموعه 

تيــم  نــدارد و  بــرا, تمر�ــن  شــرا�ط خوبــ" 
اســتقالل بــه اجبــار راهــ" ورزشــگاه مدرن 
منطقه ١٧ تهران شد و تمر�نش را رو, چمن 
مصنوع" برگزار .رد. قطعا تمر�ن رو, چمن 
مصنوعــ" مطلــوب هيــچ مربــ" و باز�Eنــ" 
نيست و احتمال آســيب د�دگ" باز�Eنان هم 
در  اســتقالل  اســت.  بيشــتر  زميــن  ا�ــن  در 
روزها, گذشــته هم .م مصدوم نداشته و در 
باز, دوســتانه بــا داماش هم عــارف غالم"، 
مدافع جوان ا�ن تيم دچار مصدوميت نســبتا 
 "Eد, شــد و حت" بــه گفته .ادر پزشــ�شــد
اســتقالل درب" برگشــت را هم از دست داده 
اســت. عالوه بــر آن ســياوش �زدانــ" و عل" 
دشــت" هم مصدوم هســتند و فرهاد مجيد, 
هم به جز اميرارســالن مطهر, خر�د د�گر, 
در نقل وانتقــاالت نيم فصل نداشــته .ه دلش 
بــه آن ها خوش باشــد تــا مصدومانــش بهبود 
نگــران  شــدت  بــه  او  بنابرا�ــن  .ننــد.  پيــدا 
روزها, آ�نــده و افزا�ش مصدومان احتمال" 
اســت و د�ــروز هم بــه وضــوح ناراحــت بود و 
تمر�ــن را �+ ربع زودتــر به پا�ان رســاند و با 

عصبانيت ورزشگاه را تر[ .رد. 
  

البتــه ناراحتــ" و عصبانيــت تنهــا وا.نــش 
ســرمرب" جوان آب" ها بــه وضعيت نامطلوب 

محــل تمر�ن تيمش نبــود و او پيــش از تر[ 
ورزشــگاه با مســئوالن باشــگاه تماس گرفت 
و به شــدت نسبت به شــرا�ط موجود گال�ه و 
انتقاد .رد. مد�ران باشگاه هم .ه ا�ن روزها 
از �+ ســو بابت .م .ار, در نقل وانتقاالت و 
ماجــرا, اســتراماچون" و از ســو�" به خاطر 
تصميــم ا, اف ســ" بــرا, گرفتــن ميزبانــ" 
از تيم هــا, ا�رانــ" در ليــگ قهرمانان تحت 
فشــار قرار دارند ســر�عا دســت به .ار شدند 
تا بهانــه تازه ا, دســت مجيد, و هــواداران 
ندهند. آن ها بالفاصله پس از تماس مجيد, 
با مســئوالن ورزشگاه آزاد, تماس گرفتند و 
زمين چمــن شــماره ٢ آزاد, را برا, تمر�ن 
اســتقالل رزرو .ردنــد و قرار اســت آب" ها از 
امــروز در ا�ــن مجموعــه تمر�ن .ننــد. البته 

شــنيده م" شــود دليل اصل" تمر�ن نEردن 
اســتقالل در مجموعه انقــالب عدم پرداخت 
اجاره بهــا, ا�ــن مجموعــه توســط مد�ــران 
باشــگاه بــوده و مد�ــران مجموعــه انقــالب 
تمر�ن دوباره آب" ها در ا�ن ورزشگاه را منوط 
بــه تسو�ه حســاب بده" هــا, پيشــين .رده 
بودنــد و وجود بــرف و �خ زدگــ" زمين چمن 
بهانــه بــوده اســت!  در مصاحبــه سرپرســت 
تيم فوتبال اســتقالل با ا�ســنا مشــخص شد 
.ه بحث بده" باشــگاه بــه مجموعه انقالب 
رمضانــ"،  ســعيد  اســت.  داشــته  صحــت 
دربــاره  اســتقالل  فوتبــال  تيــم  سرپرســت 
موضوع زميــن تمر�ن ا�ن تيم و حاشــيه ها, 
ا�جادشــده گفــت: «در روز د�ــدار بــا داماش 
بــا پيمانEار زميــن صحبت .ردم و به ا�شــان 

گفتــم .ه تعــداد .ارگــران بــرا, جمع آور, 
.اور .م اســت و با�د تعداد آن ها بيشتر شود. 
در آن روز حتــ" باز�Eنان بــه پيمانEار .م+ 
.ردند اما ا�شــان موضوع طلب از باشــگاه را 
مطــرح .رد .ه به ا�شــان گفتم ا�ــن موضوع 
بــا مذا.ره قابل حل اســت و تا زمان پرداخت 
باشــگاه به صورت نقد, هز�نه ها را پرداخت 
م" .نم. ما چند روز در ســالن وزنه ر�Eاور, 
و تمر�ــن .رد�ــم و در روز تمر�ــن اصلــ" بــه 
مــن گفتند .ه رو, زمين .اور نيســت و برف 
نشسته است.» اگر ا�ن مسئله درست باشد با 
ا�ن حساب احتماال حضور استقالل در زمين 
شــماره ٢ آزاد, هــم .وتاه خواهــد بود مگر 
آنEــه مد�ران باشــگاه اجاره بهــا, ا�ن زمين 

چمن را به موقع پرداخت .نند. 

�9 ا�ران� گران تر�ن مهاجم زنيت 

سردار ١٨ميليون یورویی 
بــازار  بــه  بــا نگاهــ"  ســا�ت اســپورت ٩٠ 
زمســتان" ٢٠٢٠ مدع" شــد چند باشــگاه 
درصــدد بــه خدمــت گرفتــن پد�ــده جد�د 
فوتبال ســوئد از باشگاه دسته دوم" �ونيون 
برليــن هســتند .ــه �Eــ" از ا�ن باشــگاه ها 
اســت.  روســيه  در  ســن پترزبورگ  زنيــت 
بــه نوشــته ا�ــن ســا�ت، باشــگاه روســ" .ه 
عنوان قهرمان" نيم فصــل را در اختيار دارد 
بــرا, تقو�ت ســاختار تهاجم" خــود بدش 
نم" آ�ــد ا�ــن ســتاره ســوئد, را بــه خدمت 
بگيــرد بــه خصــوص .ــه احتمــال ترانســفر 
مهاجــم ١٨ميليون �ورو�" ا�ن باشــگاه نيز 
هنوز وجود دارد. منظور ا�ن ســا�ت ســردار 
آزمون، ســتاره ٢٦ ســاله ا�ران" زنيت است 
.ــه �ــ+ ســال بعــد از انتقــال ١٢ميليــون 
�ورو�ــ" از روبيــن .ازان به بنــدر پترزبورگ 
حــاال با افزا�ش ٥٠درصــد, ارزش خود در 
 "�مار.ت اروپا مشــتر�ان" ١٨ميليون �ورو
دارد اما باشگاه روســ" برا, واگذار, او در 
زمســتان �ا تابستان ســال آت" با ترد�دها, 
ز�اد, روبه رو شــده اســت. ســا�ت اسپورت 
٩٠ نوشت: «سباستين آندرسون مشتر�ان" 
همچون والنســيا، اشــتوتگارت، ال�پز�ش و 
همينطور زنيــت در روســيه را خواهان خود 

م" بينــد .ه از ا�ــن جمع پيشــنهاد روس ها 
بهتــر از ســا�ر مشــتر�ان اســت. امــا ترد�ــد 
بــزرگ آندرســون بــرا, پيوســتن بــه زنيت 
حضور ٣ مهاجم سرشــناس همچون سردار 
آزمــون(١٨ ميليــون �ــورو در بــازار .نون") 
آرتم زوبيا(١٢ميليــون �ورو در بازار .نون") 
و .و.ور�ن (٥ميليــون �ورو در بازار .نون") 
در ا�ــن تيــم اســت .ــه او را بــا ترد�دها�ــ" 
روبه رو .رده چرا.ه احتمال نيمEت نشــين" 
در رقابــت با ا�ــن ٣ مهاجم .ار.شــته وجود 
دارد. شــا�د تنها شــانس او جا�گز�ن" اش با 
ســردار باشــد .ه چه در زمســتان جار, چه 
در تابســتان آتــ" چمدان ها, خــود را برا, 
چالش" جد�د در باشــگاه" بزرگتر خواهد 
بســت.» ا�ن ســا�ت، ســردار آزمون، ســتاره 
تيم مل" ا�ران را بــا ١٨ميليون �ورو در بازار 
فعلــ" اروپا گران تر�ــن مهاجم حــال حاضر 
تيــم صدرنشــين و مدافــع عنــوان قهرمان" 
روســيه لقب داد و مدع" شــد بــا روند, .ه 
ا�ن باز�Eن در پيش گرفته هيچ بعيد نيســت 
تابستان پيش رو شاهد انتقال" هيجان انگيز 
و نجومــ" بــرا, ا�ــن باز�Eن گلزن باشــيم؛ 
اتفاقــ" .ــه م" توانــد ســود خوبــ" نصيــب 

باشگاه سرشناس روس" .ند.

اسکوچيچ گزینه خارجی تيم ملی ایران 
اگرچــه از جيانــ" د, بياســ" ا�تاليا�ــ" بــه عنــوان گز�نــه جد�د ســرمربيگر, تيــم مل" نام 
برده شــده امــا گو�ا دراگان اســEوچيچ آن مرب" خارج" اســت .ه نامش در بيــن گز�نه ها, 
هدا�ــت تيــم مل" د�ده م" شــود. ا�ن خبر �E"، دو روز, اســت .ه به گوش رســانه ها و البته 
خود اســEوچيچ هم رســيده و او ا�ن مورد را در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران تا�يد .رده اما 
هنوز فدراســيون فوتبال به صورت رســم" پيشنهاد, به باشــگاه صنعت نفت نداده است. به 
نظر م" رســد شــناخت اســEوچيچ از فوتبال ا�ران و نتا�ج خوب" .ه او امســال با صنعت نفت 
گرفتــه باعث شــده .ه نامش بــرا, هدا�ت تيم مل" مطرح شــود. د�روز هم تســنيم در بخش 
انگليســ" زبان خود از اســEوچيچ به عنوان �E" از ٣ گز�نه نها�" تيم مل" نام برد و نوشت او 
در .نار دا�" و قلعه نو�" مربيان" هســتند .ه احتماال �E" از آن ها جانشــين مار[ و�لموتس 

خواهد شد.

توافق مالی استوکس و پرسپوليس 
چنــد روز, اســت .ــه خبــر مذا.ــره آنتون" اســتو.س، مهاجــم ســابق ســلتي+ و ترا.تور با 
پرســپوليس در رســانه ها, مختلN منتشر شــده و حت" ا�ن مهاجم ا�رلند, دوشنبه شب به 
دب" رفت تا مذا.رات پا�ان" را با ا�ن باشــگاه ا�ران" انجام دهد. مد�ر برنامه ها, ا�ن باز�Eن 
در خصوص مذا.رات گفت: «من نم"  توانم در ا�ن خصوص صحبت .نم اما به شــما م" گو�م 
.ــه آنتون" با باشــگاه پرســپوليس به توافق مال" رســيده و فقــط توافق بر ســر جز�يات مانده 
اســت.» گو�ا استو.س در انتظار پيش پرداخت از سو, باشگاه پرسپوليس است و طبق گفته 
مد�ربرنامه ها, ا�ن باز�Eن ا�رلند,، اســتو.س قبل از ا�ن درخواســت در�افت ٥٠درصد از 
قرارداد خود را .رده بود .ه ا�ن درخواســت از ســو, باشــگاه پرسپوليس رد شد و قرار بر ا�ن 

است درصد .متر, از قرارداد او به عنوان پيش قرارداد پرداخت شود.
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