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کسانی که تصمیم گیرنده هستید و سلیقه  •
ای عمل می کنید و بسته کمک معیشتی را 
به قشری که محتاج اند پرداخت نمی کنید، 
بدانید که این حق الناس است و خداوند از 

شما راضی نخواهد بود.
ــم مسئوالن آیــا درایـــن مملکت  •  نمی دان

زندگی نمی کنند؟ همه چیز سه برابرشده 
از خودرو و مسکن بگیرید تا اجاره بها و اقالم 
خوراکی. آن وقت، تورم را حدود ۴۰درصد 
اعالم می کنند. آیا فکر می کنید با انسان 
های اولیه روبه رو شده اید که هرچه بگویید 

باور کنیم؟!
لطفا جریمه نداشتن معاینه فنی رو تمدید  •

کنید چند بار مراجعه کردم بسیار شلوغه.
ــالح طلبان  • ــارد صالحیت گسترده اص ب

واعــتــدال گرایان بــرای انتخابات پیش رو 
ــت که  دیــگــربــرای هــمــگــان مــشــخــص اسـ

اصولگرایان برنده این انتخابات هستند.
نگرفت  • تعلق  ــن  م ــه  ب معیشتی  یــارانــه 

درصورتی که مستأجر هستم .ماشین هم 
ندارم.

به جای این که به گرانی وتــورم کاالهای  •
اســاســی بــپــردازیــد و گیر بدهید بــه قیمت 
خودرو به مایحتاج مردم بپردازید. خودرو 
ــاالی اساسی نیست که ایــن قــدر مطلب  ک
درباره آن می نویسید. بدون خودرو می توان 
زندگی کرد اما بدون غذا و پوشاک قطعا خیر.

ــت عزیز که در ۵۰ سالگی از محل  • دوس
کارتان اخــراج شدید! تا امثال خــاوری ها، 
شبنم نعمت زاده ها،هادی رضوی ها و... 
تواین  نیست  هم  کم  تعدادشان  که  دیگه 
مملکت هستند جایی واسه شنیدن حرف 

مامردم نیست.
هموطنی که با لحنی تند به آقای الریجانی  •

می گویید مگر چه کاره ای که در کار شورای 
رئیس  ایشان  کنید؟  می  دخالت  نگهبان 
مجلس است. شما چه کاره اید که نظر می 

دهید؟
 وقتی قیمت خودرو ازاین پایین ترنمیاد  •

پس مقاله نوشتن کاری بیهوده وعبث است 

و باعث مسخره کردن روزنامه وزین خراسان 
می شود. خودتون را الکی وبیهوده ضایع 

نکنید.
ظاهرا مسئوالن سایت دیوار تصمیم ندارند  •

به مسئولیت های اجتماعی و اخالقی خود 
عمل کنند چون همچنان برخی افراد سودجو 
و مغرض اقــدام به ارســال آگهی های کمک 

کردن در این سایت و اپلیکیشن می کنند.
کمبود نقدینگی دولت را همیشه در بهمن  •

و اسفند ملت باید پرداخت کنند هر روز با یک 
ترفند باید از جیب مردم پول بردارند. یک 
روز بازی با دالر یک روز جریمه بدون الصاق 
قبض، یک روز با جریمه روزی ۵۰ هزار تومان 

بابت معاینه فنی و... بیچاره ملت.
 واقعا متاسفم بابت زنده پخش نشدن برنامه  •

جهان آرا. انصافش این است که این برنامه 
زنده پخش شود و در هر برنامه ای یک نماینده 
از دولت مرتبط با بحث حضور داشته باشد نه 
این که برنامه را از جذابیت بیندازند تا مبادا 

به دولت بربخورد.
 چرا بانک تجارت مبلغ ۱۰ هزار تومان از  •

حساب دارندگان حساب رو بلوکه می کنه و 
اجازه برداشت نمی ده؟ مسئوالن بانک این 
کار غصب و حرام هست. این بار دوم است که 

بنده درباره این موضوع پیام میدم.
چــه نــهــادی باید بــه تخلفات کامیونت ها  •

ونیسان های توزیع کننده لبنیات گوشت و 
دیگر مــواد غذایی رسیدگی کند؟ سد معبر 
می کنند، خالف جهت توقف می کنند. دوبله 
سوبله سر پیچ و هرجایی که دوســت دارنــد 
توقف می کنند. مگر قانون برای این ها نباید 

اعمال بشه؟
ــت  •  بـــاوجـــود ایــن هــمــه تبلیغ بـــرای دول

الکترونیک، مسئوالن چرا برای نوبت دهی 
غیرحضوری معاینه فنی خودروها کاری نمی 
کنند؟ مردم چه گناهی کردند که هم باید پول 
بدهند و هم وقت شان گرفته بشه و هم ازسرما 

مریض بشوند. انصاف هم خوب چیزیه.
ــتـــم  • ــب درجـــــــــه 3هـــسـ ــ ــاسـ ــ ــک کـ ــ ــ  ی

سودمن  دارم  فــروش  ماهانه۱۰میلیون 

میشه دو میلیون تومان. در صورتی که  برای 
من درآمد ماهیانه نوشتند ۱۰میلیون تومان. 
یارانه معیشتی به من تعلق نگرفته داخل 
سایت هم میگه اگه اعتراض کنی یارانه ات 

هم قطع میشه. کجابایدپیگیری کنیم؟
هر روز در مسیر مدرسه خودروی پژو پالک  •

دولتی متعلق به اداره راه وشهر سازی بیرجند 
را می بینیم که از آن برای رساندن فرزند یکی 

از پرسنل به مدرسه استفاده میشه.
 واقعا چرا باید حقوق اغلب کارکنان شرکت  •

نفت ۵ تا ۱۰ برابر حقوق معلمان باشه. تازه 
امکانات رفاهی متعدد، خدمات درمانی رایگان 
و .  .. رو هم بهش اضافه کنید. پول فروش نفت 

مملکت فقط مال اون ها که نیست.
 با وجود ورشکستگی وسکته وفوت همسرم  •

وفرزند پسر بیکار تحصیل کرده و مستاجری 
و قرض هاو وام های پرداخت نشده از یارانه 
معیشتی هم محروم شدیم. به داد جوانان 

بیکار وسن باال وازدواج نکرده ما برسید.
ــی بــابــت کــارهــای  • ــان ــای روح ــا حــاال  آقـ  ت

اشتباهش عذرخواهی کرده؟!
نیازمند کمک معیشتی هستم. مستاجرم  •

و شغل درستی ندارم. بسته معیشتی به من 
تعلق نگرفته بعد هم تهدید کردند که اگر 
پیگیری کنید یارانه رو قطع می کنند. لطفا 

رسیدگی کنید.
بهزیستی استان! بنده معلول ومتاهل با  •

دوفرزند محصل بدون شغل ومسکن حدود 
سه ماه است که به بنده مستمری تعلق گرفته 
نشده  واریــز  فرزندانم  از  یکی  ومستمری 
ویارانه هم افزایش نیافته لطفا پیگیری شود.

چرا بعضی از زنان تا مشکلی دارند مهریه  •
می خواهند؟ آن هم بعد از بیست و چند سال 

زندگی!
خانمی که دربـــاره آرایشگاه هــای  زنانه  •

پیام داده بود درست گفتند باید نظارت ها 
بیشتر شود. هنوز وارد نشدی برات خرج می 
تراشند. یک بار می گویند موهاتو صاف کن، 
یک بار می گویند ابروتو تاتو یا هاشور کن و... 

هزار عیب ازت می گیرند تا پول بدهی.

این فرصت اشتغال را دریابید! 

 سال هاست اقتصاد ایران با معضل قاچاق دست 
و پنجه نرم می کند. این اتفاق درباره اقالمی نظیر 
پوشاک به صورت جدی مطرح بوده و هست و تاثیر 
منفی بر اشتغال در این بخش داشته است. اگر از 
منظر اشتغال زایی نگاه کنیم، صنعت پوشاک، 
صنعتی مبتنی بر نیروی کار و بسیار اشتغال زا 

محسوب می شود. 
صنایعی از این دست با سرمایه نسبتا اندک می 
تواند اشتغال  فراوان ایجاد کند. صنعتی که تقریبا 
همه زنجیره تولید آن داخلی است و حتی عمده 
ماشین آالت آن نیز از داخل قابل تامین است. 
از منظر فرهنگی نیز تاثیر خاصی که پوشش در 
القای مفاهیم فرهنگی دارد موجب شده است 
تا واردات این محصوالت به دلیل نوع طراحی 
ــت آن چــنــدان مطلوب سیاست  پــارچــه و دوخ
گذاران فرهنگی نباشد.در چنین شرایطی، خبر 
افزایش تولید 2۰ درصدی پوشاک، خبری مثبت 
است. پیش از این گزارش مرکز آمار از کاهش نرخ 
بیکاری حکایت داشت که شاید بتوان بخشی 
از این اتفاق را ناشی از افزایش تولید پوشاک 

دانست. عالوه بر این یکی از نتایج مثبت افزایش 
نرخ ارز )با وجود آثار منفی آن بر تورم و قدرت 
خرید مردم( همین کاهش واردات محصوالت 
غیرضروری و توجیه پذیر شدن تولید محصوالت 
داخلی است که دربــاره پوشاک مصداق دارد. 
پوشاک با وجــود ظرفیت بیش از یک میلیون 
شغل، اکنون حدود 3۰۰ هزار شغل را در خود 
جای داده است و هرگونه تغییر مثبت در این 
صنعت، سهم به سزایی در کاهش نرخ بیکاری 
مجموعه  به  نگاهی  شرایطی  چنین  در  دارد. 
اقداماتی که می تواند صنایعی از قبیل پوشاک را 

فعال کند ضروری است:
۱- سیاست گذاری عرصه اشتغال باید مبتنی 
بر سیاست گــذاری عمودی باشد. به این معنا 
که زنجیره تولید تا توزیع را در بر گیرد. حمایت 
از واحدهای تولیدی در صنعتی نظیر پوشاک 
باید همراه با تجمیع واحدهای خرد تحت یک 
نشان تجاری مشخص باشد و بازاریابی و تبلیغات 
مناسب بــرای فــروش آن ها صــورت گیرد. هم 
اکنون بسیاری از واحــدهــای تولیدی خــرد با 
محصوالت کیفی در این بخش وجود دارند اما 
چون فاقد نشان تجاری شناخته شده ای هستند، 
ترجیح می دهند که بعضا حتی با نشان تجاری 

خارجی محصول خود را عرضه کنند.
2- حمایت از تولید در این بخش باید با تکمیل 
دیگر زنجیره های تولید همراه باشد. زنجیره ای 
که حتی در بخش هنر و طراحی و مد نیز فعال 
باشد و بتواند با استفاده از ظرفیت بی نظیر هنر 
ایرانی، محصولی متفاوت و جذاب طراحی کند. 

برخی نمونه های طراحی پارچه و لباس بر مبنای 
نقش های هنری ایرانی - اسالمی نشان داده 
است که چه مقدار ظرفیت هنری ما برای طراحی 

پارچه و لباس جذابیت دارد.
بازاریابی  زمینه،  ایــن  در  نکته  ترین  مهم   -3
برای فروش محصول در خارج از کشور، به ویژه 
کشورهای همسایه است. بازار منطقه و به ویژه 
کشورهای اسالمی که به لحاظ نوع پوشش و 
سلیقه هنری به ما نزدیک هستند، باید مدنظر 
قرار گیرند. حتی در بازارهای دورتر نیز چنان 
که دیگر آثار هنری ایرانیان از فرش وسینما تا 
موسیقی و نقاشی مورد تحسین جهان قرار گرفته 
اســت، محصوالت پوشاک نیز در تلفیق با هنر 
اصیل ملی و حتی هنرهای محلی و لباس های 
مبتنی بر پوشش های بومی می تواند، در جهان 
مورد توجه قرار گیرد. این یکی از مهم ترین وظایف 
وزارت صمت و معاونت اقتصادی وزارت خارجه 
به عنوان بازوهای تجارت خارجی و متولیان 
دولتی صادرات غیرنفتی است که باید از طریق 
سفارتخانه های ایران در دیگر کشورها در این 
زمینه فعال باشند.در هر صورت بخشی از صنایع 
داخلی که کمتر از دیگر صنایع تحت فشارهای 
تحریمی قرار دارنــد، باید در این وضعیت مورد 
توجه بیشتری قرار گیرند. صنایعی که با سرمایه 
گذاری اندک اشتغال فراوان ایجاد می کند و مانع 
خروج ارز از کشور می شود؛ صنعت پوشاک از این 
دست است. صنعتی که فراتر از اقتصاد، جنبه 
فرهنگی، هنری و هویتی دارد و باید بیش از پیش 

مورد توجه قرار گیرد.

گنجی که درخانه و خانواده داریم!

یکی از نکاتی که گــاه بسیار مــورد غفلت قرار 
می گیرد و آن را ناچیز و دست کم می شماریم 
اهمیت و ارزشی است که توجه به خانه و خانواده 
در زندگی معنوی ما دارد. اگر االن به ما بگویند 
که مثال در فالن روستای خراسان شمالی یکی 
از اولیای خدا زندگی می کند که از باطن خبر 
می دهــد و از مغیبات می گوید بــرای دیــدن او 
می شتابیم و اگر بشنویم که در فالن کتاب ذکر 
و دستور و طلسمی برای حصول مدارج معنوی 
هست برای به دست آوردن آن کتاب می کوشیم 
اما در همین حال متوجه نیستیم که خداوند 
گران بهاترین گنج ها را در خدمت به پدر و مادر یا 
احسان به خواهر و برادرمان قرار داده و نمی دانیم 
اثر محبت ما به همسر یا ابراز عاطفه به فرزندانمان 
از برخی عبادت های سخت و دشــوار در مسیر 

سلوک معنوی کمتر نیست. روایات و احادیثی که 
در این زمینه از رسول گرامی اسالم)ص( به دست 
ما رسیده عجیب و حیرت انگیز است و انسان را به 
فکر فرو می برد و نسبت به این گنج پنهان دچار 
حیرت می کند. گنجی که در دسترس همه ما 
هست و از آن غافلیم و گاه آن چه خود داریــم از 
الوسائل  مستدرک  کنیم. در  می  تمنا  بیگانه 
حدیثی طوالنی هست که وقتی پیامبر اکرم)ص( 
به خانه دخترشان حضرت فاطمه زهرا سالم ا... 
علیها وارد شدند و دیدند که امیر مؤمنان نشسته 
و در حال پاک کردن عدس است، ایشان از دیدن 
این صحنه بسیار خوشحال شدند و خطاب به امام 
علی)ع( فضیلت و ارزش کار مرد در خانه را بیان 
کردند. فضیلت هایی که حضرت بیان فرمودند 
ــدودا یک صفحه اســت و مضامین شگفت و  ح
عجیبی دارد.در حدیث مشهور دیگری از رسول 
اکرم)ص( نقل شده که فرمودند ثواب مردی که 
در خانه با مهربانی و محبت کنار زن و بچه اش 
نشسته در نزد خدا از کسی که در مسجد من به 
اعتکاف و عبادت مشغول باشد بیشتر است. در 
توصیه هایی هم که از علما و اهل معنویت و عرفان 
نقل شده همواره این نکته به عنوان یکی از اسرار 

سلوک معنوی ذکر می شود که نه تنها مهربانی و 
خوش اخالقی با خانواده بلکه تحمل بداخالقی 
و آزار همسر از مهم ترین شرایط و مراحل سلوک 
است. از یکی از عرفای بزرگ معاصر نقل کرده 
اند که یک نفر به ایشان مراجعه کرد و گفت من 
ختم چله زیارت عاشورا را با دستور و آدابی که 
داده بودید انجام دادم و مشکل من حل نشد، 
ایشان فرموده بودند که شما اگر صد بار دیگر هم 
این ختم را انجام بدهی مشکلت حل نمی شود، 
بعد اضافه کرده بودند که مشکل شما این است 
که خانمت را می زنی! برو اول رفتار خودت را در 
خانواده اصالح کن! او گفته بود که این موضوع 
را غیر از خدا کسی نمی دانست و همسرم به 
احــدی ابــراز نمی کرد اما آن عــارف اهل دل به 
جای دستورات خاص معنوی و عرفانی یا توصیه 
به اذکار و اوراد و عبادات به او دستور داده بودند تا 
اخالقش را با همسر خود درست کند. اگر دنبال 
مقامات معنوی و مدارج روحانی و سیر و سلوک 
هستیم شاید راه نزدیکش خدمت به پدر و مادر 
و مهربانی به همسر باشد. این گنج ارزشمندی 
است که خداوند به همه ما ارزانــی داشته و در 

دسترس همه ما قرار داده است.

سومین دوره رقابت های جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی پایان یافت 

ایران،قهرمان پهلوانان جهان

ایــران قهرمان سومین دوره رقابت های جهانی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی شد. 
شب گذشته اختتامیه سومین رقابت های جهانی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در بجنورد 
برگزار شد و مرشد زنگ پایان این رقابت ها را به صدا 
درآورد تا ایران با کسب ۱۴6 امتیاز در صدر این 

رقابت ها قرار گیرد. بر اساس امتیازات کسب  شده، 
تیم آذربایجان با ۱3۰ امتیاز و تیم عراق با ۱۱6 
امتیاز رده  های دوم و سوم را به خود اختصاص 
دادند.این مسابقات با حضور ۱۰۰ ورزشکار از 
2۱ کشور از جمله کره جنوبی،لهستان،ترکیه 

قبرس،اوکراین،ازبکستان  و... برگزار شد.

وزیر ارتباطات: ماهواره ظفر تا دهه فجر پرتاب می شود  

محمدی– وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
پاسخ  در  ــت  دول هیئت  نشست  حاشیه  در 
به سوالی درخصوص زمــان پرتاب ماهواره 
ظفر، اظهار کرد: این ماهواره قبل از دهه فجر 
پرتاب خواهد شد.به گزارش خراسان، محمد 
جواد آذری جهرمی افزود : ماهواره ظفر سه 
مأموریت دارد. مأموریت اول این ماهواره 
تصویربرداری سنجشی برای حوزه کشاورزی 
دوم  است.مأموریت  طبیعی  بحران های  و 

ــرای ارتــبــاطــات مخابراتی   ــواره ظفر ب ــاه م
تعریف شــده که بر ایــن اســاس 2۵6 کانال 
فعال مخابراتی دارد که می تواند ارتباطات 
ــواره  ــاه ــرار کــنــد. مــأمــوریــت ســـوم م ــرق را ب
ظفر جمع آوری اطــالعــات اســت و بخشی 
استفاده  ــورد  م که  را  فضایی  تشعشعات  از 
مطالعاتی دانشمندان فضایی قرار می گیرد  
جمع آوری خواهد کرد.وزیر ارتباطات بیان 
ــرد: ایــن کــار یک فعالیت تحقیقاتی مهم  ک

است و امیدواریم مأموریت ماهواره ظفر و 
همچنین مــاهــواره بر سیمرغ موفق باشد. 
ــاع در حــال کار  کارشناسان در وزارت دف
هستند و به زودی با تصمیمی که اتخاذ شده، 
از طریق رسانه ملی به صــورت شفاف همه 
فرایند اطالع رسانی می شود.وی افزود: از 
ماهواره ظفر دو نسخه وجود دارد و اگر اقدام 
را  دوم  نسخه  سرعت  به  نبود،  موفق  اولیه 
 برای قرار گرفتن در مدار عملیاتی می کنیم.

هکری ارباب اره ،قاضی خیالی 
باشتین و جنجال تمام نشدنی  روا!

مصطفوی-علی نصیریان از ابوالفتح در هزار 
دستان تا قاضی باشتین  در سربداران و... هر 
بیننده ای را مسحور بــازی زیبا و روان خود می 
کند .بازی درخشان  او به عنوان قاضی شارع در 
سریال سربداران را همه به یاد داریــم . سریالی 
از یک واقعه تاریخی که از دو منظر حائز اهمیت 
است؛ اول، شکل گرفتن قیامی بیشتر مردمی علیه 
استیالی ستمگرانه ایلخانان مغول و پیروزی قاطع 
ایرانیان و دوم، شکل گرفتن نخستین حکومت 
ــران. امــا جالب اســت  بدانید  شیعی در تاریخ ای
وجود  شخصیت قاضی باشتین  در تاریخ  با اما و 
اگرهایی روبه روست. در صفحه تاریخ، گزارش 
مفصلی  از شخصیت قاضی باشتین نوشتیم. فردی 
که عالی جناب نصیریان نقش او را در سربداران 

بازی کرده است. صفحه تاریخ)۱2( را بخوانید.
ــادی از  * یک ســال بعد از ایــن که اطالعات زی
زندگی خصوصی ثروتمندترین مرد جهان به 
سرقت رفت گاردین از دست داشتن بن سلمان، 
ولیعهد سعودی که هنوز با جنجال قتل و قطعه 
قطعه کــردن جسد  جمال خاشقچی با اره  در 
سفارت این کشور در ترکیه دست و پنجه نرم 
می کند   در سرقت  اطالعات شخصی بزوس، 
موسس آمازون گزارشی منتشر کرده است؛ بمبی 
خبری که حاال همه جهان درباره اش صحبت می 
کنند.  طبق گزارش گاردین، بن سلمان با ارسال 
یک پیغام در »واتس َاپ )WhatsApp( به تلفن 
بزوس، تلفن او را هک کرده است. حاال انتشار 
این گزارش در این شرایط چه معنایی و چه آثاری 

دارد؟ گزارش صفحه بین الملل را بخوانید.
* همه ماجرا از حضور یک کارشناس در برنامه سالم 
صبح بخیر شــروع شــد. کارشناسی که با ورود به 
برنامه  از میزان بیشتر از استاندارد سم آفالتوکسین 
در شیرهای پاستوریزه صحبت کــرد که منجر به 
سرطان می شــود.  ادعایی که واکنش مسئوالن 
وزارت بهداشت را هم به دنبال داشت. این وسط سهم 
عبدا... روا به عنوان مجری برنامه، در دامن زدن به 
شایعه شیرهای آلوده کم نبوده است مجری جنجالی 
که اگر چه دیروز سعی کرد این  موضوع را جمع و جور 
کند اما اقدام های عجیب در کارنامه او کم نیست. در 
صفحه سینما  و تلویزیون درباره واکنش غیر حرفه ای  
ــزوم بــرخــورد حساب شده تر با مسائل  مجری و ل

حساس گزارشی نوشتیم. مشروح آن را بخوانید.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تحلیل روز

گزارش گاردین ازهک و سرقت اطالعات تلفن ثروتمندترین مرد دنیا توسط بن سلمان 

»ارباب اره ها«هکر شد
بمبی خبری در ماجرای هک شدن تلفن ثروتمندترین 
ــدا کــرده  ــال گذشته خیلی ســر و ص ــرد دنیا کــه س م
بن سلمان،  محمد  نقش  از  رسانه ها  بود،ترکید. 
ولیعهدخام سعودی، در هک کردن تلفن همراه جف 
بزوس، رئیس آمازون خبر داده انــد. افشاگری خارق 
العاده ای که ممکن است پادشاه آینده عربستان سعودی 
را در تیررس فشار بنیان گذار آمریکایی آمــازون قرار 
دهد و شوک عظیمی را از وال استریت به سیلیکون 
ولی بفرستد. گفته می شود همه چیز با یک تبادل ساده 
اطالعات از طریق شبکه واتس اپ آغاز شده و پس از آن 
تلفن رئیس آمازون هک شده است. خبر هک شدن تلفن 
همراه جف بزوس، رئیس و موسس شرکت آمازون و 
ثروتمندترین مرد جهان ابتدا توسط روزنامه انگلیسی 
"گاردین" منتشر شد. پس از آن، این خبر به شکل وسیع 
در آمریکا و رسانه های دیگر کشورها بازتاب یافت.
هر چند که سفارت سعودی در آمریکا ادعای روزنامه 
گاردین مبنی بر نقش داشتن بن سلمان در هک تلفن 

همراه جف بزوس را کذب خوانده و رد کرده است.

موضوع چیست؟	 
روزنامه "گاردین" با انتشار گزارشی متکی بر اطالعات 
منابعی که خواهان فاش شدن هویت خود نشده بودند، 
اعالم کرد که جف بزوس در ماه مه سال ۲۰۱۸ یک پیام 
واتس اپی محافظت شده دریافت می کند که آشکارا 
از حساب کاربری شخصی ولیعهد عربستان ارسال 
شده است.گفته می شود که از طریق این پیام ویدئویی 
ارسال شده، بدافزاری وارد تلفن همراه موسس و رئیس 
آمازون می شود و از این طریق اطالعات زیادی از تلفن او 
به سرقت می رود.گاردین همچنین می نویسد که پیش 
از سرقت اطالعات موجود روی تلفن همراه جف بزوس، 

بین او و ولیعهد عربستان از طریق واتس اپ اطالعاتی 
رد و بدل شده است.گاردین در عین حال اعالم کرده 
است که روشن نیست چه اطالعاتی از تلفن جف بزوس 

به سرقت رفته است.

نقش "واشنگتن پست"	 
روزنامه "واشنگتن پست" نیز با  انتشار گزارشی از 
هک شدن تلفن جف بــزوس خبر داده اســت. باید 
یــادآور شد که صاحب این روزنامه نیز جف بزوس، 
موسس و رئیس شرکت آمازون است.سایت "نشنال 
انکوریر" در اوایل سال ۲۰۱۹ خبر از درز اطالعات 
ایــن مولتی میلیاردر  بــر زنــدگــی خصوصی  ناظر 
آمریکایی منتشر کرده بود. در آن هنگام روشن نشد 
که این اطالعات خصوصی چگونه به سرقت رفته و از 
جانب چه کسی منتشر شده است.این سایت در ادامه 
گــزارش خود به ارتباط درز اطالعات جف بزوس، 
صاحب "واشنگتن پست" با قتل جمال خاشقچی، 
خبرنگار این روزنامه در کنسولگری عربستان در 
استانبول اشاره کرده است.بر اساس گزارش سایت 
یادشده درز اطالعات خصوصی جف بزوس چند ماه 
پس از افشای قتل خاشقچی صورت گرفته است.
ــداد، یعنی قتل خاشقچی،  این که بین این دو روی
خبرنگار واشنگتن پست توسط عربستان سعودی 
و انتشار اطالعات خصوصی جف بزوس، صاحب 
امتیاز این روزنامه چه ارتباطی با یکدیگر دارند، در 
در  گمانه زنی هاست.این  موضوع  کنونی  شرایط 
حالی است که خبرگزاری رویترز اعالم کرده که با 
اتکا بر اطالعات دو کارمند سازمان ملل، در حال تهیه 
گزارشی در این باره است که قرار است در ماه ژوئن 

امسال به سازمان ملل متحده ارائه شود.

جمهوری خواهان در تعیین شیوه محاکمه ترامپ در سنا به موفقیت رسیدند 

روز اول استیضاح به نفع ترامپ 
نیمی از دنیا در حالی از خواب برخاستند 
که اولین روز محاکمه ترامپ، به پایان 
نرسیده بود. قاضی رابرتز، ساعت ۱:5۸ 
صبح خسته و بی حــال، از سالن اصلی 
ــارج شد در حالی که آخرین دور  سنا خ
رأی گیری از ۱۱ دور رأی گیری درباره 
تغییرات پیشنهادی دموکرات ها در برنامه 
محاکمه طراحی شده توسط کاخ سفید 
توسط جمهوری خواهان، همانند دیگر 
موارد دیگر، رد شد.در  جلسه نخست که 
تقریبا۱3ساعت طول کشید، موضوع بر 
سر مضمون اتهامات وارد شده به رئیس 
جمهور آمریکا نبود و مباحث حول چگونگی 
پیشبرد روند استیضاح دور می زد اما در 
نخستین ساعات بامدادی روز چهارشنبه 
فراکسیون جمهوری خواه در سنا موفق به 
تصویب طرح خود شد.سناتورهای وابسته 
به حزب دموکرات ساعت ها تالش کرده 
بودند که از تصویب طرح میچ مک کانل 
رهبر اکثریت جمهوری خــواه در سنای 
آمریکاجلوگیری کنند. آن ها بر آن بودند 
که نه تنها در جریان بررسی طرح استیضاح 
ترامپ، شاهدان به مجلس سنا دعوت 
شوند، بلکه حتی آن دسته از اسنادی که 
به پرونده اوکراین باز می گردد، در اختیار 
سناتورها قرار گیرد.تالش هایی که البته به 
نتیجه نرسید و جمهوری خواهان با اکثریت 
آرای خود طرح مک کانل را تصویب کردند.
نه تنها دسترسی به اسناد وزارت خارجه و 
حضور بولتون برای شهادت علیه ترامپ 

بلکه حتی احضار رئیس دفتر ترامپ هم 
در محکمه سنا رای نیاورد،حتی قرار شد 
روند محاکمه ترامپ بیشتر از ۱۰ روز طول 
ــادآور می شــود که 53 کرسی  نکشد. یـ
از مجموع ۱۰۰ کرسی مجلس سنا در 
اختیار نمایندگان جمهوری خواه است.
آدام شیف، نماینده دمــوکــرات و رئیس 
نمایندگان  مجلس  اطالعاتی  کارگروه 
ــه کارشکنی در  آمــریــکــا مــک کــانــل را ب
پیشبرد یک رونــد عادالنه بــرای بررسی 
اتهامات وارد شده به دونالد ترامپ متهم 
کــرده است.شیف تاکید کــرده اســت که 
سناتورهای  از  دیگر  برخی  و  مک کانل 
ــواه بــر آن هستند تا  حــزب جمهوری خ
مانع از حضور شاهدان در روند بررسی 
اتهامات شده و دسترسی به اسناد مربوط 
را ناممکن سازند. دموکرات ها اقدامات 
سناتورهای جمهوری خــواه را تالشی 
برای الپوشانی خطاهای دونالد ترامپ 
ارزیابی کرده اند.این در حالی است که 
پت سیپولونه، مشاور حقوقی کاخ سفید، 
اقدامات نمایندگان دموکرات را نه تنها 
بلکه حتی "خطرناک برای  "مضحک" 
نظام جمهوری" آمریکا خوانده است.باید 
یادآور شد که دموکرات ها برای استیضاح 
قانونی دونالد ترامپ نیاز به دو سوم آرای 
مجلس سنا دارند و از آن جا که اکثریت 
کرسی های سنا در اختیار نمایندگان 
جمهوری خواه است، چنین امری بسیار 

بعید به نظر می رسد. 

کامیار-سرانجام لبنان پس از سه ماه بی دولتی 
، صاحب دولتی با ۲۰ وزیر شد.یکی از مهم ترین 
تفاوت های کابینه حسان دیاب با کابینه پیشین 
لبنان به ریاست سعد الحریری این است که کابینه 
جدید لبنان متشکل از ۲۰ تکنوکرات است، در 
حالی که کابینه سعد الحریری 3۰ وزیر داشت.

یکی از مطالبه های مردم لبنان کوچک شدن 
دولت و کم شدن هزینه های آن بود. با کاهش ۱۰ 
وزیر در کابینه جدید به طور عملی هزینه ها نیز 
کاهش پیدا می کند و یکی از مطالبه های مردم 
تامین می شود.یکی دیگر از تفاوت ها این است که 
در کابینه حسان دیاب چهره های کمتر شناخته 

ــد. یکی دیگر از مطالبه های  شده حضور دارن
معترضان لبنانی برکناری کامل کسانی بود که 
در دولت های پیشین حضور داشتند.حسان دیاب 
با معرفی چهره های کمتر شناخته شده به طور 
عملی این مطالبه مردم را نیز تامین کرده است.
تفاوت دیگر، حضور پنج زن در کابینه جدید است 
که برای نخستین بار نیز یک زن رهبری وزارت 
دفاع را بر عهده گرفته و همزمان به عنوان جانشین 
نخست وزیر معرفی شد.مهم ترین اولویت کابینه 
جدید لبنان، پایان دادن به ناآرامی های این 
کشور است. دیاب با در نظر گرفتن مطالبه های 
مردم در تشکیل کابینه، گام نخست را در جهت 
احترام به معترضان برداشته است.نخست وزیر 
جدید پس از تشکیل کابینه نیز اعالم کرد که در 
جهت تامین دیگر مطالبه های مردمی و پایان 
دادن به ناآرامی ها در کشور حرکت می کند.
با این حال، کابینه جدید لبنان با چالش های 
مهمی نیز مواجه است.نخستین چالش این است 
که برخی جریان های داخلی لبنان با حمایت 
بازیگران خارجی که از معرفی دیاب به عنوان 
نخست وزیر جدید رضایت ندارند، تمایلی برای 
پایان دادن به ناآرامی های داخلی این کشور 
ندارند.در همین زمینه نیز ساعاتی پس از اعالم 
کابینه، معترضان به خیابان آمدند و علیه دولت 
جدید اعتراض کردند؛ در حالی که در چینش 

کابینه درخواست معترضان در اولویت اول قرار 
داشت و مد نظر نیز قرار گرفت.بنابراین، کابینه 
جدید باید بتواند در گــام نخست زمینه پایان 
ناآرامی ها را فراهم کند، موضوعی که سخت به 
نظر می رسد.چالش دیگر، میراثی است که از 
کابینه های دیگر به خصوص کابینه سعد الحریری 
به حسان دیاب به ارث رسیده است. مهم ترین 
این میراث، مشکالت معیشتی و اقتصادی است 
که عامل اصلی آغاز اعتراض ها در لبنان از ۱7 
اکتبر ۲۰۱۹ بود.کاهش حقوق و قدرت خرید 
کارمندان و بازنشستگان، افزایش مالیات ها، 
کاهش ارزش پول ملی، توقف ورود دالر به لبنان، 
فرار سرمایه ها و نخبگان، کسری شدید بودجه، 
بدهی هنگفت خارجی و همچنین فساد گسترده 
اقتصادی از مهم ترین چالش های اقتصادی پیش 
روی دولت جدید لبنان محسوب می شود.کاستن 
از این مشکالت در گام اول به ثبات و آرامش در 
کشور، در گام بعدی به صبر مردم و دادن زمان 
به دولت و در گام سوم به عقالنیت و تدبیر درست 
دولت نیاز دارد.نکته پایانی این که، تشکیل کابینه 
جدید لبنان در مرحله اول یک موفقیت برای 
حسان دیاب و در مرحله دوم نیز موفقیت برای 
میشل عون، رئیس جمهوری و جریان هایی نظیر 
ائتالف مقاومت است که با نخست وزیر جدید برای 

تشکیل کابینه همکاری کردند.

پس از ماه ها ناآرامی، دولت جدید لبنان با 20 وزیر تشکیل شد 

آغاز ماموریت سخت دیاب 

چهره روز 

عراق

در تحولی بی سابقه در تاریخ لبنان، در کابینه 
دولت جدید این کشور که از ۲۰ وزیر تشکیل 
شده است، شش وزیر زن معرفی شده اند . یکی 
از این افراد »زینت عکر عدرا« است که عالوه بر 
تصدی معاونت نخست وزیر، متصدی وزارت 
دفــاع شده تا به عنوان نخستین وزیــر دفاع 
زن در لبنان و همچنین در جهان عرب لقب 
بگیرد. عدرا؛ که پیش از این در عرصه سیاست 
لبنان شخصیت مطرحی نبود، از یک خانواده 
مسیحی ارتدوکس است و از سوی فراکسیون 
پارلمانی »لبنان القوی« نامزد تصدی منصب 
وزارت دفاع شده است. ریاست این فراکسیون 
را »جبران باسیل« رهبر جریان »آزاد ملی« و 
داماد میشل عون و وزیر خارجه دولت مستعفی 
»سعد الحریری« بر عهده دارد. وزیر دفاع جدید 
لبنان همسر »جواد عدرا« سرمایه دار معروف و 
مدیرکل »شرکت بین المللی اطالعات« است؛ 
این شرکت یکی از معروف ترین شرکت های 
فعال در زمینه نظرسنجی در لبنان به شمار 
ــر زن دیگر کابینه دولت  مـــی رود. پنج وزی
جدید لبنان شامل »مــاری کلود نجم« وزیر 
دادگستری »لمیا یمین الدویهمی« وزیر کار، 
»فرتینه اوهانیان« وزیر جوانان و ورزش، »منال 
عبدالصمد« وزیر اطالع رسانی و »غاده شریم« 

وزیر امور مهاجران هستند.

با وجود تهدیدهای حشدالشعبی، برهم 
صالح با ترامپ دیدار کرد 

دیدار دردسرساز با دونالد

برهم صالح، رئیس جمهور عراق با وجود مخالفت 
برخی جریان های سیاسی وگروه های مقاومت در 
این کشور در حاشیه اجالس داووس در سوئیس با 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفت وگو 
طی  ُنَجباء  اسالمی  مقاومت  کرد.پیشترجنبش 
بیانیه ای "برهم صالح" را از مالقات با رئیس جمهور 
ایاالت متحده نهی کرده و درباره تبعات این اقدام 
خالف مصالح ملی عراق، هشدار داده بود. در بیانیه 
این جنبش ضمن اشاره به مصوبه پارلمان عراق مبنی 
بر لزوم اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور، هشدار 
داده شــده که هیچ یک از شخصیت های رسمی 
عراق حق ندارند دست های آلوده ترامپ و امثال 
وی را بفشارند.پس از این دیدار نیز نصر الشمری 
سخنگوی نجباء خطاب به برهم صالح نوشت: خود 
را با دست خود به سقوط کشاندی و ذلت و شرم بر 
تو مستولی شد. عراقی ها افتخار نمی کنند کسی 
در میان آن ها باشد که خون شهیدانشان را مورد 
اهانت قرار بدهد. ای جدایی طلب کنار برو )اشاره 
به رأی برهم صالح به جدایی اقلیم کردستان از 
عراق(.با این حال در بیانیه دفتر ریاست جمهوری 
عراق آمده است: دیدار صالح با ترامپ در چارچوب 
جدول برنامه ریزی شده رئیس جمهور برای دیدار با 
سران کشورهای مختلف در حاشیه نشست داووس، 
انجام شد.بنا بر گزارش خبرنگاران آمریکایی حاضر 
در نشست دو جانبه روسای جمهور آمریکا و عراق در 
داووس، ترامپ به رغم تنش ها بین بغداد و واشنگتن 
و تصویب مصوبه خروج نظامیان خارجی از این کشور 
گفت: »ما )آمریکا و عراق( رابطه بسیار خوبی داریم«.
ادعــای رئیس جمهور آمریکا دربــاره »رابطه خیلی 
خوب« این کشور با عراق در حالی مطرح شده که به 
دنبال اقدام واشنگتن در ترور سردار سپهبد شهید 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در نزدیکی 
فرودگاه بین المللی بغداد، پارلمان عراق مصوبه 
خروج نظامیان خارجی از عراق را تصویب کرد و 
ترامپ در واکنش به این مصوبه، دولت عراق را به 
تحریم تهدید کرده بود.رئیس جمهور آمریکا در دیدار 
با برهم صالح همچنین اعالم کرد که تعداد نظامیان 
آمریکایی در عراق به حدود پنج هزار نفر کاهش یافته 
است.ترامپ درباره آینده حضور نظامیان آمریکایی 
در عراق یا خروج آن ها به گفتن این جمله بسنده کرد: 
»ما خواهیم دید که چه خواهد شد«.رئیس جمهور 
آمریکا که بارها از مواضع »جورج بوش پسر« و »باراک 
اوباما« در بی  توجهی به نفت عراق صحبت کرده و 
گفته بود که »ما باید نفت )عراق( را برمی داشتیم«، 
در دیدار امروز با رئیس جمهور عراق درباره نفت عراق 
تاکید کرد: »ما حرف های زیادی داریم که باید درباره 

آن ها صحبت کنیم«. 

عمان، پس از قابوس 

دکتر فاطمه رضایی -عمان این روزها نه فقط یک 
پادشاه که چندین عضو مهم کابینه اش را نیز از دست 
داده است.  البته  باید در نظر داشت که در دهه های 
اخیر براساس گزارش های سازمان ملل، عمان سیر 
صعودی در پیشرفت و توسعه زیرساخت ها داشته 
است.آن چه مشخص است این که سلطان قابوس 
در چنددهه پادشاهی اش کم و بیش نقش مهمی در 
عرصه سیاست خارجی جمهوری اسالمی داشته 
است. وی از پایه گــذاران شــورای همکاری خلیج 
فارس محسوب می شود و در دوران جنگ هشت 
ساله نیز تالش بسیاری برای میانجی گری بین دو 
کشور کرد، هرچند در مجموع دستاورد چندانی 
در این زمینه نیافت.در دهه اخیر که گاه ایران تنش 
های منطقه ای با برخی از کشورها داشته یا در 
موضوعات هسته ای و پیشبرد مذاکرات چندجانبه 
ایــران و کشورهای غربی از جمله ایــاالت متحده؛ 
عمان تالش کرده است تا نقشی قابل توجه ایفا کند.

سلطان قابوس هربار با پیغامی برای آرامش منطقه 
به ایران آمده و با مقامات ایرانی دیدار کرده است.  
پادشاهی که به عنوان وزیرامور خارجه کشورش در 
عرصه دیپلماتیک بین الملل حضور جدی و قابل 
تأمل داشته و به کشور مورد اعتماد برای طرفین 
تبدیل شده است.و اکنون با مرگ سلطان قابوس، 
شاید بــرای مــردم عمان انتخاب جانشینی که به 
اندازه وی یا بیشتر برای توسعه و پیشرفت ارزش قائل 
باشد، اهمیت دارد اما برای کشورهای منطقه و حتی 
فرامنطقه جانشینی که همچنان دغدغه صلح و حفظ 
آرامش در منطقه خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز را 
داشته باشد، اهمیت دارد.هرچند سلطان قابوس 
روابط نزدیکی با آمریکا و انگلیس داشته اما چنان 
نقش میانجی و بی طرف را خوب ایفا کرده که مورد 
اعتماد کشورهای مختلف قرار گرفته و در برهه های 
حساس وارد گود حوادث منطقه شده است. عمان 
همواره خود را از تنش ها و درگیری های نظامی و 
غیرنظامی شیعه و سنی و شرق و غرب دور نگه داشته 
و به همان نقش دیپلماتیک منطقه ای رضایت داده 
است.سلطان قابوس هیچ فرزندی ندارد و به طور 
علنی هم جانشینی منصوب نکرده است، اما به طور 
خصوصی در نامه مهر و موم شده خطاب به شورای 
خاندان سلطنتی عمان انتخاب خودش را اعالم 
کرده است."هیثم بن طارق" پسرعمو و برادر ناتنی 
او که به عنوان وزیر فرهنگ عمان انجام وظیفه می 
کند به عنوان جانشین سلطان سوگند یاد کرد.  ولی 
در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در سال ۱3۹6 
از طرف پادشاهی عمان به ایران آمده اســت.او در 
دهه های گذشته پست های دولتی چندی را عهده 
دار بوده است. از وزیر فرهنگ تا قائم مقام وزیر امور 
خارجه و مهم ترین آن کمیته ویژه عمان ۲۰4۰ که 
برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه این کشور 
را بــرای چنددهه آینده تدوین خواهد کرد.طبق 
اطالعاتی که در سال ۲۰۰۹ در جریان ویکی لیکس 
منتشر شد، نامی نیز از هیثم برده شده بود که سرمایه 
ها و دارایی خود را در حوزه رسانه، تبلیغات، توسعه 
گردشگری و خدمات انرژی و ساخت و ساز مصرف 
کرده است .اکنون عمان با وجود پیشرفت های سال 
های اخیر با یک رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می 
کند و این یکی از چالش های جدی حکومت سلطان 
هیثم خواهد بود. عمان با یک کسری بودجه روبه 
روست که باید با استقراض خارجی جبران شود.

کشورهای خارجی که پیش از این قرار بود به کمک 
اقتصاد عمان بیایند اکنون با مالحظات بیشتر به 
سمت عمان خواهند آمد. هنوز واکنش دیگر برادران 
و پسرعموهای سلطان قابوس که در رؤیای جانشینی 
وی بوده اند، مشخص نیست.سلطان هیثم در روز 
سوگند پادشاهی، به حفظ سیاست خارجی عمان 
در قبال حوزه خلیج فارس و  همزیستی مسالمت آمیز 
با کشورهای همسایه بدون دخالت در امور داخلی 
دیگر کشور ها و حفظ روابط دوستانه با همه ملت 
ها تاکید کرد. او قسم خورد که راه سلطان قابوس را 
ادامه خواهد داد و دستاوردهای او در عرصه داخلی 
و خارجی را حفظ خواهد کرد و همه تالش خود را 
برای باال بردن استاندارد زندگی در عمان به کار 
خواهد گرفت.تحلیل گران سیاسی معتقدند بی 
طرفی عمان در مناقشات منطقه ای و تثبیت جایگاه 
میانجی در مسائل مختلف بین المللی، مهم ترین 
میراث سلطان قابوس است و باید از سوی سلطان 
هیثم بن طارق جدی گرفته شود.باید منتظر ماند و 

دید تحوالت عمان به کدام سمت حرکت می کند.

اعضای هیئت وزیران جدید لبنان در کاخ بعبدا مقر رئیس جمهور در شرق بیروت با حضور رئیس مجلس

مردم عراق قرار است  فردا تظاهرات  
ضد آمریکایی را با هدف تاکید بر لزوم 
اخـــراج نظامیان آمریکایی از عراق 
برگزار کنند.دعوت کنندگان و سازمان 
دهندگان این راهپیمایی پیشاپیش از 
آن به عنوان حضور میلیونی معترضان 
بــه  وجــود آمریکا در کشورشان یاد 
کرده اند.این برای نخستین بار در طول 
۱6 سال گذشته است که  طیف های 
سیاسی مختلف، گروه های مقاومت 
اسالمی، نهادهای حاکمیتی و مقامات 
و دولتمردان و نمایندگان پارلمان بر سر 
اخراج نظامیان آمریکا با همدیگر یک 
صدا شده اند. حتی گروه های مقاومت 
عراقی  وعــده کــرده اند که در صورت 
اتمام همه راه های مسالمت آمیز برای 
اجبار آمریکایی ها به خروج از عراق، 
در صورت اصــرار واشنگتن به ماندن 
نظامیانش، به گزینه مقاومت مسلحانه 
در برابر اشغالگران روی خواهند آورد.بر 
همین اساس شبکه های اجتماعی این 
روزها تصاویری از نعش های نظامیان 
ــاره  آمریکایی را به نشانه تهدید دوب

بازپخش کرده اند تا یادآوری این مسئله 
باشد که مرگ بهای ماندن نظامیان 
آمریکا در عراق است.اما سوال مهم این 
است که چرا مردم و گروه های سیاسی 
عراق بر اخــراج نظامیان آمریکایی از 
این کشور تاکید دارنــد؟بــدون شک، 
انزجار مردم عراق از آمریکا ناشی از 
سیاست ها و کارکرد واشنگتن درباره 
عراق است.در بعد سیاست، آمریکا در 
سه دهه اخیر با جنگ و تحریم بزرگ 
ترین ضربه ها را به مردم عراق وارد کرد. 
آمریکا ابتدا در سال ۱۹۹۱ در قالب 
ائتالف بین المللی به بهانه حمایت از 
کویت به عراق حمله کرد.آمار دقیقی 
از کشته های عراق در این جنگ وجود 
نـــدارد، امــا در کل ده هــا هــزار عراقی 
کشته، 75 هزار نفر زخمی و بیش از ۸۰ 
هزار نفر نیز اسیر شدند.آمریکا در سال 
۲۰۰3 برای بار دوم و این بار به بهانه 
سالح کشتار جمعی که هرگز نیز پیدا 
نشد به عراق حمله و رژیم بعثی حاکم 
بر این کشور را سرنگون کرد.اگرچه 
رژیم بعثی جنایت های متعدد و فجیعی 

علیه مردم عراق مرتکب شده بود، اما 
جنگ آمریکا نیز پیامدهای سنگینی 
بــرای مــردم عــراق داشــت که از جمله 
می توان به کشته شدن بیش از ۱4۰ 
هزار نفر، کشته و زخمی شدن بیش 
از یک میلیون نفر در جنگ و زندان ها 
از جمله در زنــدان ابوغریب، آوارگــی 
اشغال  و  عراقی  شهروند  میلیون ها 
این کشور از سوی آمریکا از ۲۰۰3 
ــاره کــرد.عــالوه بر جنگ،  تا کنون اش
آمریکا با تحریم عراق، نفت در برابر غذا 
را بر این کشور تحمیل و آسیب جدی 
اقتصادی و انسانی به این کشور وارد 
کرد.بر اثر محاصره و تحریم اقتصادی 
در سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰3 میالدی 
بیش از یک میلیون کودک عراقی فوت 
ــروز  ام عملکردی،  لحاظ  شدند.به 
بخش زیادی از مشکالت عراق ناشی از 
اشغال این کشور از سوی آمریکاست. 
آمریکایی ها پس از جنگ سال ۲۰۰3 
از عراق خارج نشدند و حضور پررنگی 
در تحوالت ایــن کشور دارند.بخش 
زیادی از درآمدهای نفتی عراق را آمریکا 
به بهانه سرنگون کردن رژیم بعثی و 
هزینه حضور در عراق دریافت می کند، 
در حالی که مــردم این کشور از فقر و 
بیکاری گسترده رنج می برند.آمریکا در 
دو جنگی که بر عراق تحمیل کرد سبب 
نابودی بیش از ۱۰ هــزار تاسیسات 

حیاتی در این کشور شد. در عین حال، 
عراق مجبور شد 5۲ میلیارد خسارت 
بــرای جنگ خلیج فــارس بــپــردازد.

تروریست های داعش نیز که از حمایت 
واشنگتن برخوردار بودند مانند آمریکا 
ــراق را  بسیاری از زیرساخت های ع
تخریب کردند، به نحوی که عراق بیش 
از ۱۰۰ میلیارد دالر برای بازسازی 
زیرساخت های تخریب شده نیاز دارد. 
حاال نیز یکی از جنایت هایی که مردم 
عــراق هیچ گاه از یاد نمی برند، ترور 

ابومهدی المهندس، نایب رئیس حشد 
الشعبی از سوی آمریکاست که بامداد 
سوم ژانویه ۲۰۲۰ به همراه سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران  انجام شد.مردم 
ــدد هستند بــا بــرگــزاری  عـــراق درصـ
آینده،  تظاهرات میلیونی در جمعه 
اعتراض خود را به کارنامه سیاه آمریکا 
در عراق نشان دهند و از دولتمردان 
خود بخواهند عزمی جدی برای اخراج 
نظامیان آمریکا از عراق داشته باشند.   

آماده برای»جمعه بزرگ« 
تظاهرات میلیونی ضدآمریکایی فردا در عراق برگزار می شود،چرا 

عراقی ها بر اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور تاکید دارند؟ 

جمهوری خواهان به رهبری 
میچ مک کانل با اتکا بر اکثریت 
خود در سنا تصویب کردند که 
دادگاه استیضاح فقط 10 روز 
به طول بینجامد ، هیچ شاهدی 
نیز به دادگاه احضار نشود،به 
عبارتی ؛ تبرئه ترامپ. دادگاه بیل 
کلینتون بیش از یک ماه به طول 
انجامید و اندرو جانسون هم 
بیش از دو ماه گرفتار روند دادگاه 
استیضاح خود بود.

نمای روز

ترامپ کوچک تر!
هبی دوبلر و همسرش که در روستای ورنچ هازن 
نزدیک زوریخ زندگی می کنند این پیام را در مزرعه 
 خانه خود نوشتند: ترامپ را دوباره کوچک تر کنید. 
این سوئیسی که می دانست بالگرد رئیس جمهور 
آمریکا برای حضور در اجالس داووس از مزرعه اش 
می گذرد از این فرصت استفاده کرد و در مزرعه خود 

این عبارت را نوشت.

نمونه هایی از پیام های مردم عراق خطاب به اشغالگران آمریکایی :از کشورمان خارج شوید، قبل آن که 
شکست خورده خارج تان کنیم.» ثورة العشرین« نیز قیام ملی بزرگ 1920 عراقی هاست که طی آن این 

 کشور ماه ها شاهد تظاهرات گسترده ضد اشغالگران انگلیسی بود.عراقی ها از جمعه این هفته به عنوان
 » ثورة العشرین « دوم یاد می کنند.
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خبرچهره ها و گفته ها 

شهادت فرمانده بسیج دارخوین توسط 2 تروریست 
فرماندار شهرستان شادگان در استان خوزستان 
از به شهادت رسیدن فرمانده بسیج دارخوین 
به ضــرب گلوله  »دو تروریست« خــبــرداد. به 
گفته »سعید حاجیان«این حادثه بامداد دیروز 
زمانی که شهید عبدالحسین مجدمی مقدم 
درحال ورود به منزلش با خودرو بود، رخ داد. 

» تروریست ها دو نفر موتورسوار بودند که اطراف 
منزل فرمانده بسیج دارخوین کمین کرده بودند 
و در حالی که او سوار بر خــودرواش  وارد خانه 
می شد با ضرب گلوله اسلحه کالشینکف و تفنگ 
شکاری وی را به شهادت رساندند.« حاجیان 
که با ایرنا گفت و گو می کرد، افزود: »تحقیقات 

در این زمینه آغاز شده و به زودی در این باره 
اطالع رسانی خواهیم کرد.« شادگان در ۷۰ 
کیلومتری جنوب اهواز و ۳۵ کیلومتری شمال 
آبادان واقع شده است. درهمین حال به گزارش 
مهر روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی 
عصر )عــج( خوزستان در اطالعیه ای دربــاره 
شهادت سروان پاسدار عبدالحسین مجدمی 
مقدم آورده است: »بدین وسیله به اطالع امت 

شهید پرور خوزستان می رساند سروان پاسدار 
عبدالحسین مجدمی مقدم از پاسداران مجاهد 
و تالشگر ناحیه مقاومت بسیج شادگان شب 

گذشته به فیض شهادت نائل شد.« 

اسالمی: جعبه سیاه به عنوان 
 یکی از بخش های مهم سانحه 

باید در ایران باشد 

هادی محمدی – موضوع هواپیمای اوکراینی 
همچنان خبرساز است و خبرنگاران به دنبال 
بــازکــردن گــره هــای ایــن واقعه و رفــع ابهامات 

هستند.
 روز گذشته نیز در حاشیه نشست هیئت دولت 
خبرنگاران از وزیر راه و شهرسازی که به تازگی به 
عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به اوکراین سفر 
کرده و مالقات هایی هم داشته در این خصوص 

سواالتی مطرح کردند. 
محمد اسالمی در پاسخ به سوال خراسان درباره 
وضعیت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی گفت: 
جعبه سیاه جزو الینفک بررسی سانحه است و 
این سانحه چون در ایران رخ داده مسئول بررسی 
آن سازمان هواپیمایی بوده و طبق قوانین ایکائو 
در حال بررسی موضوع هستیم همچنین هیئت 
بررسی سانحه برای بررسی مدارک هواپیما به 
اوکراین نیز سفر کردند. وی افــزود: از لحظات 
اول حادثه، سازمان هواپیمایی کشوری با شرکت 
بوئینگ و طرف اوکراینی و همه طرف هایی که 
باید در این بررسی حضور داشته باشند ارتباط 
برقرار کردند و نمایندگان آن ها در روند بررسی 
سانحه حضور دارند البته جعبه سیاه به عنوان 
یکی از آیتم های مهم سانحه باید در داخل کشور 
باشد. اگر تیم بررسی در بازگشایی اطالعات این 
سانحه به مشکل برخورد کرد، آن زمان تصمیم 
می گیرند تا چگونه از طــرف هــای دیگر برای 
استخراج اطالعات کمک بگیرند.همچنین لعیا 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هم در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و گفت : کمیته ای توسط 
هیئت دولت تعیین شده که عالوه بر وزارت راه 
و شهرسازی بقیه بخش های مرتبط از جمله 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت 
امور خارجه، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی 
رئیس جمهوری و سخنگوی دولت اعضای این 
کارگروه هستند، همچنین ستاد نیروهای مسلح 
در این کارگروه عضویت دارد و در ذیل کارگروه 
منتخب هیئت دولــت، کمیته هــای حقوقی، 
اطالع رسانی و اجتماعی و انسانی تشکیل شده 
است  و هر کدام از این کمیته ها یک مسئول دارد. 
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: دولت باید در 
این خصوص فعال و پاسخ گو باشد؛ در درجه اول 
به مردم ایران، از آن جا که در این هواپیما اتباع 
خارجی هم حضور داشتند و هواپیما متعلق به 
خط هواپیمایی خارجی بوده، بنابراین دولت باید 

پاسخ گوی خارجی ها نیز باشد.

 روحانی: رضایت یک جناح 
ما را به جایی نمی رساند 

انتخاباتی مانند کشورهای اروپایی با حضور 2۰ درصدی مردم 
مورد رضایت ما نیست 

رئیس جمهور با بیان این که »رضایت خاصه 
و رضایت یک جناح و یک قوم ما را به جایی 
نمی رساند« تاکید کرد: باید رضایت عامه مردم 
را مدنظر قــرار دهیم و بر این اســاس اقــدام و 
حرکت کنیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیئت 
دولت  با اشاره به انتخابات پیش رو، اظهار کرد: 
هیچ نهاد غیر انتخابی در کشور وجود ندارد و 
همه نهادها و مسئوالن مشروعیت خود را از 
اراده و خواست مردم کسب می کنند. بنابراین 
به همین دلیل است که مردم را پای صندوق 
رای دعوت می کنیم واال چه لزومی دارد که 

اکثریت مردم در انتخابات شرکت کنند.
ــردم به خوبی بدانند  روحــانــی افـــزود: اگــر م
که امــروز و فردا رای و نظر آن ها حاکم است 
بی تردید اگر از عملکرد فردی ناراضی بودند 
در انتخابات بعدی می توانند جبران کنند و در 

چنین حالتی به آینده امیدوارتر خواهند بود.
رئیس جمهور با اشــاره به اهمیت انتخابات 
آینده و قدرت سیاسی و اجتماعی حاصل از 
آن، اظهار کرد: باید همه پای صندوق آرا حضور 
یابند و درســت است که باید با دقت افــرادی 
ــد، برگزینند اما نباید  که شرایط الزم را دارن
هدف را فراموش کنیم و هدف اصلی حضور 
اکثریت قاطع مردم پای صندوق آراست واال 
می توان انتخاباتی مانند بعضی از کشورها 
حتی برخی از کشورهای اروپایی با حضور 
1۵ و 2۰ درصدی مردم برگزار کرد اما چنین 

انتخاباتی مورد رضایت ما نیست و هیچ وقت 
نخواستیم که در انتخابات حضور مردم کمرنگ 
باشد.روحانی با طرح این ســوال که حضور 
پرشور مــردم را چگونه می توان ایجاد کرد، 
اظهار کرد:  بدون تردید تنها عامل ایجاد چنین 
شرایطی وجود فضای رقابتی است و مردم باید 
به سالمت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات 

اطمینان داشته باشند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر توصیه و 
نصیحت به دیگران مورد رضایت آن ها نیست 
اما به وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و 
مردم عزیز توصیه می کنم اهمیت انتخابات را 
مدنظر قرار دهند و با قوت به پای صندوق آرا 
بیایند. روحانی تصریح کرد: همه باید بدانند 
که باالتر از مردم و باالتر از قانون نداریم. هیچ 
نهادی مقدس نیست مگر این که در چار چوب 
قانون و خواست مردم حرکت کند. این ها برای 
ما روشن است. رئیس جمهور با بیان این که باید 
دستورالعمل رهبری را مبنی بر افزایش قدرت 
به صورت حساب شده عملی کنیم، گفت: اگر 
کسی در کشور می خواهد اقدامی انجام دهد 
که با قدرت ملی کشورمان سازگار نیست حتما 
مسئول است و باید در برابر مردم پاسخ گو باشد. 
اگر کسی کالم، سخن و مصوبه اش به یک تنش 
غیرضروری تبدیل شود باید به مردم پاسخ گو 
باشد و اگر قوانین و مقرراتی تصویب می شود 
که رابطه بانکی و مالی کشورمان را با دنیا دچار 
مشکل می کند باید در مقابل آن مسئول و به 

مردم جواب گو بود.

آیت ا... جنتی: رئیس جمهور حرفی نزند 
که دشمنان سوء استفاده کنند 

بسیاری از افراد فاقد سابقه از طریق بررسی های محلی احراز 
صالحیت شدند 

دبیر شورای نگهبان با گالیه از اظهارات اخیر 
رئیس جمهور راجع به بررسی صالحیت ها و 
سوء استفاده وزیر خارجه آمریکا از آن، متذکر 
شد: در شرایط فعلی، کشور نیاز به آرامش و 
امید آفرینی دارد و آقای رئیس جمهور نباید 
اظهاراتی داشته باشد که خدای نکرده افکار 
عمومی را نگران کند یا موجب یأس مردم شود 

و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد.
به گــزارش مهر، آیت ا...احمد جنتی دبیر 
شورای نگهبان صبح دیروز در جلسه این شورا 
افزود: شورای نگهبان از تایید یا رد صالحیت 
هیچ فردی منتفع یا متضرر نمی شود و برایش 
این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر 

قانون عمل می کند. 
وی همچنین با بیان این که باید از اعضای 
ــورای نگهبان تشکر کنم که در ایــن ایام  ش
حداکثر وقت خود را گذاشته اند تا رسیدگی 
به شکایات و پرونده های داوطلبان با کمال 
دقت انجام شود،  از همکاری خوب مراجع 
قانونی چــون ناجا، وزارت اطالعات و قوه 
قضاییه با شورای نگهبان در فرایند بررسی 

صالحیت ها تشکر کرد.

 بسیاری از افرادی که فاقد سابقه بودند 	 
ــراز  ــای مــحــلــی  احـ ــی ه ــررس ــق  ب ــری  از ط

صالحیت شدند
وی افزود: در کنار مستندات و مدارک مراجع 

تأیید  بــه  بــررســی هــای محلی نیز  قانونی، 
صالحیت افراد گمنام کمک کرد و بسیاری 
از افرادی که فاقد سابقه بودند، از این طریق 
ــراز صالحیت شدند. وی تصریح کرد:  اح
البته اگر در مرحله بررسی صالحیت ها در 
هیئت های نظارت استانی و مرکزی اشتباهی 
صورت گرفته باشد یا مستندات جدیدی به 
دست ما برسد، اعضای شــورای نگهبان با 
دقت به آن ها رسیدگی خواهند کرد و چنان 
چه تغییراتی در نتایج اولیه صــورت گیرد 
جای هیچ گونه نگرانی نیست چرا که شورای 
نگهبان صرفًا به وظیفه شرعی و قانونی خود 

عمل می کند. 
وی در ادامه خطاب به اعضای شورای نگهبان 
تاکید کرد: باید در کمال دقت در این مرحله 
شکایات داوطلبان بررسی شود تا کسانی 
که حداقل شرایط قانونی را دارند در جمع 

داوطلبان قرار گیرند.  
آیت ا... جنتی تصریح کرد: یکی از اشکاالت 
قانون این است که شاید فردی صالحیت های 
عمومی نمایندگی را پیش از ورود به مجلس 
داشته باشد و انسان مؤمنی هم باشد و شورای 
نگهبان او را تایید کند، اما پس از ورود به 
مجلس و وقتی دستش به پول و قدرت برسد 
گرفتار مقام و موقعیت شود که در این خصوص 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئولیت 

جدی دارد.

باید صبر کرد

غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نــظــام گــفــت: انــتــظــار ایــن اســت که 
رسیدگی به وضعیت صالحیت ها از سوی شورای 
نگهبان دقیق و قانونی باشد و چیزی که خالف 
انتظار است از آن شورا مشاهده نشود.شورای 
نگهبان هنوز نتیجه بررسی نهایی خود را راجع به 

شکایاتی که صورت گرفته، به 
پایان نرسانده است. باید 

ــن شــورا  ــرد تــا ای صبر ک
کند  اعـــالم  را  نتیجه 

قضاوت  آن  از  بعد  و 
کــــــــــــرد./

جماران

 مرگ سیاست ترامپ علیه ایران

استفان والــت، نظریه پــرداز برجسته روابــط 
ــردار سلیمانی  ــاره به تــرور س بین الملل با اش
نوشت:کمتر از یک هفته از آغاز سال 2۰2۰ 
می گذشت و رئیس جمهور آمریکا موفق شد که 
پا در یک بحران بی معنی و خطرناک دیگر با ایران 
بگذارد. ترور ژنرال سلیمانی انگیزه  مضاعفی 
است که ترامپ به ایران داده تا به سوی سالح 

هسته ای حرکت کند؛ اقدامی 
که واشنگتن در آن صورت یا 
باید وارد جنگ همه جانبه با 

ایران شود یا عقب بنشیند 
شدن  هسته ای  و 

ایـــران را قبول 
کند./انتخاب

حضور در نماز جمعه پاسخ صریح 
مردم به ترامپ 

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ، گفت: 
در نماز جمعه ای که حضرت آقا اقامه فرمودند، 
حضور عظیم مردم تهران پاسخی صریح و روشن 
به اقدامات تروریستی و آشوب گرایانه ترامپ 
بود؛ یعنی نماز جمعه هفته قبل ایجاد آشوب های 
اجتماعی، قطبی سازی در جامعه و حالت نفرت و 
پراکندگی در جامعه را ترمیم کرد و مردم تهران 
به تقابل با راهبرد آمریکا پاسخ دادند و حمایت 
قاطعشان را از جمهوری اسالمی ایران و رهبری 

اعالم کردند./باشگاه 
خبرنگاران
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اخبار

هادی حجازی فر با فیلم »منطقه 
پرواز ممنوع« اثر امیر داسارگر، 
حضور موفقی روی پرده سینما 
دارد. این فیلم از ابتدای اکران 
مورد استقبال مخاطب نوجوان 

قرار گرفته و بیش از پنج میلیارد تومان فروخته است.

»سلفی  فیلم  با  بازغی  ژمان  پ
با دموکراسی« کــاری از علی 
عــطــشــانــی، در بــخــش بـــازار 
ــواره فیلم برلین دیــده  ن ــ ش ــ ج
خواهد شد. این فیلم متقاضی 

حضور در جشنواره فجر شده بود اما به جشنواره 
راه پیدا نکرد.

چهره ها و خبر ها

الهام کــردا دو روز قبل، بازی 
در سریال »کــرگــدن« ساخته 
کیارش اســدی زاده را به پایان 
ــن مجموعه  ــت. ای رســانــده اس
در  خانگی  نمایش  در  کنون  ا
حال توزیع است و تا به حال 11 قسمت از آن 

منتشر شده است.

ــه جمع  مــرجــانــه گــلــچــیــن بـ
شرکت کنندگان مسابقه »شام 
ایرانی 2« به کارگردانی سعید 
ابوطالب، اضافه شد. او همزمان 
در حال بازی در سریال نمایش 

خانگی »موچین« ساخته حسین تبریزی است.

ــا  ــن روزهـ ــرام نـــورایـــی ایـ ــی ــل ع
مشغول بازی در سریال »نفوذ« 
به کارگردانی جواد شمقدری 
ــن مجموعه در  . قصه ای ســـت ا
سال های 57 و 58 می گذرد 

ــوادث مهم قبل و بعد از انقالب را به تصویر  و ح
می کشد.

ــرای  ــرای اجـ ــ ــا کــیــانــیــان ب رضـ
ــر نـــون زنـــش را  ــت نــمــایــش »دک
بیشتر از مصدق دوســت دارد« 
به کارگردانی هادی مرزبان در 
تاالر وحدت روی صحنه می رود. 
او به عنوان طراح صحنه نیز در این تئاتر حضور دارد.

جنجال ماجرای شیرهای آلوده، صبح شنبه 
ــالم صبح بخیر«  ــاری، از برنامه »س هفته ج
ــروع شد و در پنج روز گذشته،  شبکه سه ش
افکار عمومی را درگیر کــرده اســت. اگرچه 
این برنامه تلویزیونی تالش کرد تا در چهار روز 
متوالی، ماجرا را فیصله بدهد و چندین مقام 
و سازمان مسئول درباره این مسئله توضیح 
دادند، اما بحث احتمال وجود آلودگی در شیر 
که توسط یک بازرس انجمن بهداشت و ایمنی 
مواد غذایی آغاز شد، در افکار عمومی به پایان 
نرسیده است. امــروز عملکرد برنامه »سالم 

صبح بخیر« را در این ماجرا بررسی کرده ایم.

واکنش غیرحرفه ای مجری	 
سهم عبدا... روا به عنوان مجری برنامه، در 
دامن زدن به شایعه شیرهای آلوده کم نبوده 
اســت. پس از این که بهادر حاجی محمدی 
کارشناس برنامه، در میان صحبت های خود 
به موضوع وجود سم آفالتوکسین در شیرهای 
پاستوریزه اشاره کرد، عبدا... روا در جایگاه 
مجری نباید تنها با استناد به صحبت های این 
کارشناس، با اطمینان و صراحت این مسئله 
ا تأیید می کرد. او برخورد غیرحرفه ای با  ر
این موضوع داشت و با اشاره به ِسمت مهمان 
ــرنــامــه گفت کــه رزومـــه  او مشخص است  ب
و  تحقیقات  نتیجه  را  کارشناس  حبت  ص و 
داده  انجام  دانشگاه  در  که  هش هایی  و ژ پ
دانست! روا حتی بحث ذرت های آلوده را هم 
پیش کشید و در واکنشی عجیب، در پاسخ 
به کارشناس برنامه که به این موضوع اشاره 
کرد و گفت متوجه نشدیم چند صدهزار تن 
ذرت آلــوده وارد کشور شد یا نه، گفت: »من 
می دانم اما نمی توانم بگویم!« این واکنش جز 
التهاب آفرینی، هیچ دستاورد دیگری نداشت. 
نتیجه این شد که از یک شنبه تا چهارشنبه، روا 
در این برنامه غایب بوده و ظاهرًا به مرخصی 

اجباری رفته است.

تالش برای تکذیب شایعه	 
بعد از باال گرفتن ماجرا در عصر روز شنبه، 

عوامل برنامه »سالم صبح بخیر« در برنامه روز 
یک شنبه با ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت 
بحث  او  کردند.  برقرار  تلفنی  فت وگویی  گ
آلودگی را تکذیب کرد و میزان آفالتوکسین 
را در محدوده مجاز دانست. با این حال مسئله 
به پایان نرسید و روز دوشنبه صبح، بخشی 
از برنامه به شایعه انتقال بیماری ها از دام به 
محصوالت لبنی، اختصاص داشــت. این بار 
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد 
غذایی سازمان دام پزشکی درباره این موضوع 
صحبت کرد و درباره حضور دایمی بازرسان 
در دامداری های صنعتی توضیح داد. صبح 
روز سه شنبه هم بخش واکنش سریع با موضوع 
بررسی سالمت شیر و وضعیت بهداشت در 
شور، پخش شد و معاون وزارت بهداشت  ک
مهمان این بخش بود تا نگرانی مردم را درباره 
مسئله شیرهای آلوده از بین ببرد. او این بار نیز 
اظهارات مهمان اول برنامه را تکذیب کرد. روز 
گذشته هم بخش واکنش سریع برنامه »سالم 
صنفی  انجمن  دبیر  حضور  با  بخیر«،  بح  ص
محصوالت  تولیدکننده  یک  و  لبنی  نایع  ص
لبنی، بــرای آخرین بار به ماجرای احتمال 
وجود سم آفالتوکسین در شیرهای پاستوریزه 
پرداخت. اما شاید بهتر بود از ابتدا دربــاره 
طرح چنین موضوع مهمی در برنامه احتیاط 
ــادی به خــرج داده می شد تا  و حساسیت زی

طالعات غلط منتشر نشود و »ســالم صبح  ا
بخیر« مجبور نباشد هر روز بخشی از برنامه را 
به تکذیب شایعه ای که توسط مهمانش مطرح 
شده بود اختصاص بدهد. به طور قطع بریده 
ویدئوی صحبت های کارشناس برنامه درباره 
وجود سم در شیر، بیشتر از چهار برنامه ای که 
روزهــای گذشته در رد آن شایعه پخش شد، 

دیده شده است.

ــورد حــســاب شــده بــا مسائل 	  ــرخ لـــزوم ب
حساس

این اولین بار نیست که برنامه »سالم صبح 
بخیر«، درباره یک مسئله، حاشیه و جنجالی 
ایجاد می کند. بهتر است ماجرای شیرهای 
آلــوده و اتفاقاتی مانند شوخی حسین کلهر 
با علی دایی و توهین او به باشگاه استقالل، 
ــرای ایــن برنامه تجربه ای بشود که از این  ب
پس در برخورد با مسائل حساس و ملتهب، 
واکنش حساب شده ای داشته باشد و باعث 
ایــجــاد بــحــران و حاشیه نــشــود. هرچند که 
ــوده از مثال شوخی های  مسئله شیرهای آل
حساسیت برانگیز مجری با علی دایی و باشگاه 
استقالل جدی تر و مهم تر است، اما ایجاد یک 
حاشیه یا جنجال، عذرخواهی و غیبت کوتاه 
مجری خاطی در این برنامه، دیگر دارد تبدیل 

به یک روند تکراری می شود.

مناظره جلیلی و قوچانی در شبکه 4

ششمین قسمت از برنامه »شب سینما« با حضور 
وحید جلیلی و محمد قوچانی با موضوع بررسی ۴۰ 
سال سینمای انقالب، پنج شنبه سوم بهمن روی 
آنتن زنده شبکه چهار می رود.  به گزارش فارس، در 
این برنامه به آسیب شناسی سیاستی و رویکردهای 
سیاست گذاری سینما در چهار دهه فعالیت سینمای 
ایران پرداخته خواهد شد. به همین منظور محمد 
قوچانی روزنامه نگار و سردبیر بسیاری از نشریات 
و روزنامه های طیف اصالح طلب و وحید جلیلی 
روزنامه نگار و سردبیر سابق مجله سوره مهمان های 

این قسمت از »شب های هنر« خواهند بود.

 بالتکلیفی صوت و تصویر فراگیر 
به روایت یک مدیر سینمایی

معاون نظارت و ارزش یابی سازمان سینمایی 
خواستار تعریف عبارت »صوت و تصویر فراگیر« 
ــازی شــد.  ــج ــورای عــالــی فــضــای م ــ از ســـوی ش
محمدمهدی طباطبایی نژاد در گفت وگویی با ایسنا 
در پاسخ به این که تکلیف تولیدات شبکه نمایش 
خانگی با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر این که صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست، 
چه خواهد شد؟ بیان کرد:  »براساس این بخشنامه 
به مراجع قضایی ابــالغ شده که صوت و تصویر 
فراگیر در حوزه تصمیم گیری ساترا )سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات صوت و تصویر فراگیر( است و 
ما هم در این باره بحثی نداریم چون محل بحث ما 
همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است تا براساس 
آن مشخص شود VODها در چه تعریفی گنجانده 
می شوند.« وی ادامه داد: »ما معتقدیم VOD ها 
مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی شوند، چون 
مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد 
که صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ 
یکی این که کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر این 
که کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد. در حالی که 
از نظر ما VOD ها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم 
کارَبرشان قابل شناسایی است. پس مصداق آن 
چه بیان شده نیستند ولی چون این موضوع باید به 
تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک 
مرجع قانونی برسد، این مسئله تا تعیین مصداق 

دقیق صوت و تصویر فراگیر بالتکلیف است.«

درباره نخستین قسمت سریال 
سیروس مقدم در نمایش خانگی

شروع خوب با 
خواب زدگی »هما«

ز سه شنبه اولــیــن قسمت از سریال  و ر
»خواب زده« در شبکه نمایش خانگی توزیع 
شد. این سریال اولین تجربه سیروس مقدم 
در مدیوم نمایش خانگی اســت و سعید 
نعمت ا... که پیش از این فیلم نامه نویس 
تعدادی از آثار سیروس مقدم بوده ، برای 
ــار نویسندگی فیلم نامه سریال  اولین ب
ماورایی این کارگردان را برعهده داشته 

است.
هنوز نمی توان سریال »خــواب زده« را به 
صورت کلی ارزیابی کرد، اما این مجموعه 
ــدم اول، موفق شــد شــروع جذابی  در ق
داشته باشد و مخاطب را با قصه درگیر 
کند تا برای تماشای ادامــه قصه کنجکاو 
باشد. ریتم سریال هم در قسمت اول تند 
و راضی کننده بود. موضوع و تم ماورایی 
این مجموعه باعث شده مخاطب پس از 
مدت ها، از نظر محتوا و قصه، با اثر متفاوتی 
در نمایش خانگی روبــه رو باشد. پیش از 
انتشار و حتی کلید خوردن سریال، اخباری 
که دربــاره »خـــواب زده« منتشر می شد، 
وعده تماشای سریالی در ژانر وحشت را به 
مخاطب می دادند، اما سریال »خواب زده« 
فقط یک سریال ماورایی ا ست و نباید از آن 
انتظار داشت که مانند آثار ژانر وحشت، 
تکان دهنده و ترسناک باشد. حال وهوای 
کلی سریال »خــواب زده« بی ارتباط با آثار 
ماورایی سیروس مقدم یعنی »اغما« و »روز 

حسرت« نیست و مانند 
مــجــمــوعــه »اغـــمـــا«، 

ــور  ــضـ ــد حـ ــ ــاهـ ــ شـ
شیطان در زندگی 
ــی بــه  ــت ــی ــص ــخ ش

ــا«  ــم ــام »ه ــ ن
هستیم.

شیِر ریخته، جمع شدنی نیست!
  تالش ادامه دار »سالم صبح بخیر«برای حل جنجال شیرهای آلوده که عبدا... روا،

مجری برنامه نیز در آن نقش داشت

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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روحانی: باید رضایت عامه مردم مدنظر باشد

 عامه مردم: الیک دارین آقای دکتر!
 از کی ایشاال مد نظر قرار می گیره؟

موسوی، نماینده مجلس:  مالیات خروج از کشور همان 
عوارض خروجی است که قبال تعریف شده است

دارکوب: پس اسمش رو عوض کردین تنوع  بشه؟! 

وزیر ارتباطات: پنهان کاری، عقیده پیرمردهاست

ما جوونا فقط سورپرایز می کنیم!

بی سابقه ترین سرمای یک دهه گذشته جمعه به تهران می رسد

تهرانی ها: پس تا هراز رو نبستن ما بریم شمال!

مهدی طارمی مورد توجه تیم های استون ویال و بیرمنگام انگلیس

 دارکوب: ولی ازش بعید نیست یهو سر از
 تیم القلقلی امارات دربیاره!

 موردی از ویروس کرونای چینی در ایران مشاهده نشده است

مردم: اون قدر جنس بنجل چینی دورمون رو 
گرفته که ویروس هاشون به چشم نمیاد!

وزیر میراث فرهنگی: برنامه اقدام فوری گردشگری از روز شنبه 
به اجرا درمی آید

گردشگران و آژانس های مسافرتی : هرچی رو 
بندازیم شنبه، معلومه که عملی نمیشه!

تیتر روز

 

مسود رفیُقم زنگ زد که: »برار مخوام ُبرم زاهدان، ِنمیی؟« ِانا حاال 
خوب رفت، گفُتم: »توَیم همه سال ره گذاشتی، تو همی اوضاع سیل 
ِمخی بری؟« گفت: »اتفاقا مخوام بُرم به سیل زده ها کمک رسانی کُنم«! 
گفُتم: »دداش گُلم، دقیقا چی کارا ازت برمیه بری سیل زده ها؟« گفت: 
»چندتا شل آب معدنی مبُرم اونجی و به مصدوم هاشان کمک مکُنم.« 
گفُتم: »دم شما گرم ولی مگه یاد دری اصال َیگ چسب زخم بزنی؟« 
گفت: »یاد می گیُرم، اقلنش ِمتُنم آبا ره از خانه هاشان پارو کُنم که.« 
گفُتم: »بری ای کارا کسی هست، تو اگه راست ِمگی از همین جی 
کمک هاته بفرست براشان و تو دست و بال شان نباش.« گفت: »خب 
مخوام بُرم از اونجی پست و استوری هم بذاُرم که فالوورام یاد بیگیرن 
کمک کنن.« گفُتم: »ها... همی ره بگو! قصدت کمک رسانیه و اصال 
هم ِنمخی شوآف کنی! دستت درد نگیره، پست هاته همین جی بذار 
و از هم خانه تان فالووراته ترغیب کن کمک کنن. هم زحمت خودت 
کمتر ِمشه و هم زحمت اونایی که درن اون جا واقعا کمک ُمکنن.« َیگ 
کم فکرکرد و گفت: »خب پس شماره حساب مُدم که بچه ها پول بیریزن 
به حساُبم، بعد مُرم پوال ره بین سیل زده ها ُتخس مکُنم.« عصبانی شُدم 
و گفُتم: »َیره دست وردار دگه! اِنقد سازمان و خیریه معتبر هستن که 

الزم نکرده شما شماره حساب بدی.«
نشون به او نشون که فرداش با کاملیاخانم رفتم ُمغازه اش دیدم پرده 
زده »محل دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی به سیل زده های 
سیستان و بلوچستان« گوشی َرم داده به معصوم خانم عیالش و 
واستاده دم در و دره الیو مگیره بری اینستا. تا چشمش به ما افتاد گفت: 
»اوا چه جالب! االن دوست خوبم مهندس کمال هم گفتن یک میلیون 
تومان نقد با 10 تخته پتو کمک کردن، دست شون درد نکنه« اَیم از ای!

آق کمال به سیل زده ها کمک می کند

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

کله چغوکی 

دوبیتی های خبری هفته
تعطیلی مدارس

کل هفته مدرسه تعطیل شد
این چه وضع و شیوه تحصیل شد؟

افتخارات محصل های ما
با رکوردی این چنین تکمیل شد!

***
آلودگی هوا

جدولی از این همه ترکیب شیمی در ریه
دردهای این چنینی نیست مشمول دیه

با نفس تنگی گالویزم تمام سال را
پس نپرس از من چرا رفتی دوباره بادیه !

***
امتحانات پایان ترم

با کل کالس هی قیاسم کردی
انگشت نمای عام و خاصم کردی
اما همه جا هنوز هم می گویم...
از لطف تو که به زور پاسم کردی!

بهار نژند  

شعر روز
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کارتون روز

در حاشیه درآمد ابالی اینفلوئنرسها و مالیات ندادن شان! 

باخانمان

به دلتنگیش نمی ارزه

ــوی ســایــت گذاشته  ــرم کــه نــمــرات ت هــر ت
سیستم  حقانیت  بــه  بیشتر  مــن  مــی شــه، 
ــوزش عالی کشور شک می کنم! واقعا  آم
با این همه دغدغه  منطقی نیست که من 
ــه درس و از زیـــر درس  و بــی عــالقــگــی ب
دربــرو بودنم، پاس که هیچی، معدل الف 
ریخته.  قبحش  دیگه  الفم  معدل  بشم. 
خرخون  جوش جوشی  عینکی های  قبال 
معدل الــف مــی شــدن، االن عینکی های 
جوش جوشی معمولی هم تونستن معدل 
الف بشن و این خطرناکه. هشدار جدی 
باید داده بشه به دانشجوها که گول این 
نمره ها رو نخورن و خدایی نکرده ادامــه 

تحصیل ندن.
فکر نکنید اگه بیفتید استاد انداخته و اگه 
نمره  خوب بگیرید خودتون گرفتیدا، نه! 
جفتش رو استاد می ده و دانشجو این وسط 
نقش عنصر بی بو رو داره. برای مثال، االن 
من رفتم سر جلسه بعد چهارسال درس 
خوندن، نتونستم چهارتا نویسنده مربوط به 
رشته ام نام ببرم. دیر رسیدم نصف سوال ها 
رو هم ننوشتم، حضور سرکالس هام هم 
1۸. من  به موقع نبود و در نهایت شــدم 
می خواستم به استادش بگم 10 هم بدی 
صفا دادی. اون لحظه که نمره رو دیدم، 
رو  آسمان«  »بچه های  فیلم  تو  علی  حس 
داشتم که برای دوم دویده بودم اما هجده 
شدم. این ضایعه آن قدر عجیب و دردناک 
بود که اعتراض زدم استاد تغییر بده نمره مو، 
بدتر شد، استاد بیست داد! اگه استادش 
مسن و خانم نبود و می دونست فامیلیم رو 
چه جوری تلفظ کنه، حتما شک می کردم 
ــراره ایشاال بیاد خواستگاریم، ولی  که ق

متاسفانه این هم نبود.
ــزان مـــن! ایــنــا هــمــه ش کــار  ــزی ــه ع ایــنــه ک
خودشونه. این کارها رو می کنن که استعداد 
درخشان بشید بدون کنکور همون دانشگاه 
برید یا ترغیب بشید کنکور بدید اما شما 
عقل کنید. دلتنگ دانشگاه و دانشجویی 
نشید. یعنی این دلتنگ شدنا به بدبخت 

کردن خودتون و دانشگاه رفتن نمی ارزه!

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

27 صدم 
درصد از 
9 درصد 
اعتبارات 
مالیات بر 
ارزش افزوده 
برای ورزش 
دایمی شد  
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          همین قدره!دیگه ظاهر و باطن مالیاتم      معصوم رو هم بدین،  ورزش اون طفل های از روی این  سهم
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

تو ژاپن، توی آدامست رو هر جایی نچسبون!

قوطی های 
آدامس یه 
بسته کاغذ 

میذارن که 

وقتی آدامست 

رو خوردی 

بذاری تو اون 

کاغذه که به 

جایی نچسبه

این تصویر واقعی است

شیرهای گرسنه در سودان

ارتش کنار ملت

  میوه های پروازی و کولر گازی هایی که واقعا با  گاز کار می کنند!
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درمان سرطان محقق می شود؟

ــروه بین المللی از   یک مطالعه فــوق الــعــاده از یک گ
دانشمندان، نوع جدیدی از سلول های ایمنی را با توانایی 
هدف قرار دادن و از بین بردن اغلب سلول های سرطانی 
کشف کرده که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است. 
این کشف قبالً ناممکن به نظر می رسید، اگرچه هنوز هم 
روی انسان آزمایش نشده است اما امکان ایجاد تحول و 
یک انقالب در ایمنی درمانی را به عنوان یک درمان جهانی 
برای سرطان فراهم می کند. کاربران هم با امید به این که 
برای سرطان درمانی پیدا شود، به این خبر واکنش نشان 
دادند. کاربری نوشت: »واقعا سخته دیدن بچه هایی که 
به خاطر سرطان، شیمی درمانی میشن.« کاربر دیگری 
نوشت: »به امید روزی که سبک زندگی انسان ها به شکلی 
تغییر کنه که شاهد این همه بیماری های عجیب و غریب و 

ناشناخته نباشیم.«
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میوه  های پروازی!

این روزها خرید و فروش میوه های ممنوعه در فضای 
مجازی حسابی داغ شده است، در حالی که طی ماه های 
اخیر کمتر خبری از این میوه ها به گوش می رسید. کیفیت 
میوه ها در فروشگاه های اینترنتی نشان می دهد این میوه 
ها از طریق کولبری وارد کشور نشده اند و از آن جایی که 
عمده این میوه ها مربوط به نیم کره جنوبی است به نظر می 
رسد از طریق هواپیما به کشور قاچاق می شوند و داخل 
کشور با کیلویی حدود 500 هزار تومان به فروش می 
رسند. کاربران هم به این الکچری بازی برخی ها واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »دیگه کار به جایی کشیده 
که پولدارا رو به میوه های پروازی آوردن.« کاربر دیگری 
نوشت: »خدا کنه خبرش نیاد که برای وارد کردن این میوه 

ها هم دالر دولتی یا نیمایی اختصاص دادن!«
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عجایب جهیزیه ای!

یکی از پیج های معروف در اینستاگرام یک نظرسنجی انجام 
داده و در استوری اش پرسیده: »عجیب ترین چیزی که 
درباره جهیزیه دیدین یا شنیدین چی بوده؟« و پاسخ های 
عجیب و غریبی گرفته که تعدادی از آن ها را به نمایش 
گذاشته است. به طور مثال کاربری در پاسخ به این سوال 
نوشته: »مادر شوهر دختر عموم گفت چرا سوزن نداره، 
فردا خشتک پسرم پاره بشه باچی بدوزه!« کاربر دیگری 
درباره عجیب ترین چیزی که دیده نوشت: »خونه مون گاز 
رومیزی داشت، من دیگه گاز نخریدم، فقط فر خریدم. 
خواهر شوهرم اومد گفت باید می خریدی می ذاشتین 
انباری.« یکی دیگر از کاربران نوشت: »عجیب ترینش آب 
سرد کن توی اتاق خواب )بود(. حس مطب دکتر بهم دست 
داد.« اما یکی از عجیب ترین تجربه ها را کاربری این گونه 
نوشت: »مادر شوهر خواهرم روزی که داشتن جهیزیه رو 
می چیدند، وقتی خواستند تابلو فرششو بزنن به دیوار 

گفت ِاوا میخ نداده مادرت؟!«
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 البته که کولر گازی با برق کار می کند

»یعنی واقعا آقای وزیر اطالع ندارد؟« ویدئویی در این 
یکی دو روز از رضا اردکانیان، وزیر نیرو منتشر شده که او 
خبر از تعویض کولرهای گازی فرسوده برای صرفه جویی 
در مصرف گاز می دهد. نقل همین خبر و انتشار این ویدئو 
باعث شد این اظهارنظر، واکنش های مختلفی بین کاربران 
ایجاد کند که حتی به شوخی و طنز هم کشیده شد. این 
کاربران برداشت شان این بود که جناب وزیر اطالع ندارد 
کولر گازی در واقع با برق کار می کند. اما اگر خبر را به 
صورت دقیق خوانده باشیم متوجه می شویم منظور وزیر 
بد فهمیده شده است. وزیر نیرو خبر داده که یک میلیون 
کولر گازی در کشور نوسازی می شوند تا بدین وسیله 
برق کمتری مصرف شود. برق کمتر هم مساوی با کمتر 
کار کردن نیروگاه های تولید برقی است که عمدتا برای 
تولید برق از سوخت های فسیلی و گاز استفاده می کنند.
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ادامه ماجراهای عمو فیروز !

به تازگی ویدئویی از حضور فیروز کریمی در تلویزیون در 
فضای مجازی پربازدید شده است که او روی آنتن برنامه 
زنده، تلفنش را که زنگ خورده خیلی راحت جواب می دهد. 
او در میان تعجب مجریان برنامه، می گوید باید تماس 
تلفنی اش را پاسخ بدهد و چیزی به شخص آن سوی تلفن 
بگوید. مجری برنامه با خنده می گوید: »پس سالم ما رو هم 
برسونید«. البته فیروز کریمی به اظهارنظرهای عجیب و 
طنزآمیزش معروف است و پیش از این هم از این کارهای 
عجیب کم انجام نداده است. کاربری نوشت: »حقیقتا من 
هم دوست داشتم همین جوری تو یه برنامه زنده، راحت 
باشم و هیچی واسم مهم نباشه« البته بعضی کاربران هم 
نظر دیگری داشتند. کاربری نوشت: »باالخره یک سری 
رفتارهای اجتماعی رو باید آدم رعایت کنه و به نظرم درست 
نبود«. کاربر دیگری هم نوشت: »به نظرم بهتره فیروزخان 

فرق بی احترامی و شوخی رو یاد بگیره.«
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معروف ترین مارمولِک پرتقال دوست!

این روزها ویدئویی از یک مارمولک کوچک سبز که فارغ از 
غوغای جهان مشغول لیس زدن یک پرتقال است، حسابی 
در شبکه های اجتماعی پربازدید شده است. منتشر کننده 
این ویدئو دختر 21 ساله آمریکایی بوده که اولین بار آن را 
روی نرم افزار تیک تاک منتشر کرده است و شاید فکرش 
را نمی کرده این طور مورد توجه قرار گیرد. او درباره لحظه 
فیلم گرفتن از این صحنه می گوید: »تابستان گذشته که 
برای عروسی خواهرم به جزیره هاوایی رفته بودیم، یک 
روز پس از عروسی برای خرید نارگیل تازه به ساحل رفتیم 
که تا زمان برش زدن نارگیل توسط فروشنده، ناگهان چیزی 
توجهم را جلب کرد. خوب که دقت کردم دیدم  یک مارمولک 
کوچک  درحال لیس زدن یک پرتقال بُرش خورده است. 
من هم بالفاصله دست به موبایل شدم و از این صحنه 

فیلم گرفتم«.

وقتی ارتشی 
ها متوجه شدن 
بچه های یکی 

از مناطق کفش 
و دمپایی ندارن 

هزار جفت 
کفش و دمپایی 
برای بچه های 

این منطقه تهیه 
کردن

احتماال 

سودانی ها 

برای این که 

شیر بی یال و 

دم و اِشکم رو 

باهاش آشنا 

بشن به شیرها 

غذا نمی دن و 

شیرها به این 

حال و روز در 
اومدن!

این تابلوی 
نقاشی نیست 

بلکه مسیر 
واقعی مدرسه 
دانش آموزان 
»چال کندی« 
در آذربایجان 

شرقیه 
که کاش 
مسئوالن 
ببینن و...!

آیت ا.. .سیستانی: این مرجع عالی قدر پنج شنبه گذشته 
به دلیل شکستگی استخوان ران در عراق، تحت عمل 

جراحی قرار گرفتند که بحمدا... حالشان خوب است.
زینب ابوطالبی: بعد از صحبت های جنجالی ابوطالبی  
در شبکه افق، وی خیلی زود به یکی از سوژه های شبکه 
های اجتماعی تبدیل شد. او در بخشی از صحبت هایش 
گفته بود: »اگر کسی اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود.« 

البته او در یک پیام ویدئویی از مردم عذر خواهی کرد.
باران کوثری: بعد از منتشر شدن تصویری از یک پاسپورت 
آمریکایی با عکس و مشخصات باران کوثری، نام او سر زبان 
ها افتاد و عده زیادی او را دو تابعیتی خواندند. هرچند 
برخی تصویر را فتوشاپ دانستند اما تکذیبی هم از سوی 

کوثری اتفاق نیفتاد.
سردار فضلی: طی روزهای گذشته و پس از انتشار خبر 
عمل جراحی سردار ، شایعه ای در فضای مجازی با عنوان 
پیوستن حاج علی فضلی به یاران شهیدش منتشر و این 
خبر خیلی زود تکذیب شد. سردار فضلی فرمانده دانشگاه 

افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع( است.
ثبت نام ایران خودرو: شاید شما هم برای ثبت نام خودرو 
این واژه ها را جست وجو کرده باشید اما به گواه بسیاری 
ظرفیت ها در کسری از ثانیه پر می شود و فروش به اتمام می 
رسد البته جالب است که در سایت هایی مثل دیوار، شغلی 
به نام ثبت نام کننده خودرو ایجاد شده که برای هر ثبت نام 
خودرو چندین میلیون تومان مطالبه می کنند.

رخشان بنی اعتماد: موضوع بازداشت چند 
ساعته این کارگردان هم بهترین دلیل برای 

قرار گرفتن نامش در این فهرست است.
روزنامه خراسان:نام روزنامه خراسان 
هم در میان واژه های پرجست وجوی 
این هفته  قرار دارد.به طور مشخص 
معلوم نیست این جست وجو با هدف 
یافتن چه چیزی بــوده اما بخشی از 
ــزارش هایی مانند انتقاد از محسن  گ
ــی کــه بــاعــث واکــنــش گسترده  ــاووش چ
طرفداران وی شد،چند ویژه نامه مربوط 
به شهادت سردار سلیمانی  یا گفت وگوی 
اختصاصی خراسان با سخنگوی طالبان 

ممکن است از دالیل این جست وجو باشد .

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#جهان_آرا: بعد از اعالم پخش نشدن زنده سه برنامه 
عصرانه، ثریا و جهان آرا بسیاری از کاربران برای حمایت 

از برنامه جهان آرا این هشتگ را داغ کردند.
#ایران: از هشتگ هایی که مورد استفاده همه ایرانی 

هاست و در برهه های مختلفی داغ می شود.
#عین_االسد: این هشتگ بعد از حمله موشکی سپاه 
همچنان داغ است و برخالف آنچه ترامپ گفته بود، به 
صورت قطره چکانی خبرهایی از مصدومان این حادثه 

در رسانه های آمریکایی در حال انتشار است.
توئیتر  فعاالن  همچنان  #هواپیمای_اوکراینی: 
ــورد با  ــرخ ــن هشتگ، خــواســتــار ب بــا داغ کـــردن ای
 مسببان و روشــن شدن ابعاد پنهان حادثه هستند.
#نماز_جمعه_تاریخ_ساز: نماز جمعه هفته پیش که 
بعد از هشت سال به امامت رهبر معظم انقالب اقامه شد 

هم از برترین هشتگ های این هفته بود.
#من_بلد_نیستم: بعد از صحبت های پنج شنبه هفته 
پیش رئیس جمهور در مجمع ساالنه بانک مرکزی که 
گفته بود: »من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و 
برای حل مشکالت فقط به داخل نگاه کنم« برخی با 

نوشتن پیشنهادهایشان این هشتگ را داغ کردند.
#ملت_مقاومت_علیه_آمریکا: با اتمام نماز جمعه 
هفته پیش، بسیاری از  کاربران بخش هایی از بیانات 
رهبر انقالب را که درباره مقاومت بود با این هشتگ 

منتشر کردند.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه7

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

رهبر جمهوری اسالمی ایران: پس از این که اعالم شد 
بعد از هشت سال رهبر عزیز انقالب امامت نماز جمعه را 
به عهده دارند، بسیاری برای مطالعه خطبه های پیشین 

ایشان به سراغ ویکی پدیا رفتند.
قاسم سلیمانی: زندگی نامه، افتخارات و تاثیر این سردار 
بزرگ در منطقه را که در یک حمله تروریستی در عراق به 
 دستور ترامپ به شهادت رسید، در این مقاله می خوانید.
آفالتوکسین: جنجال وجود سم آفالتوکسین در شیر، از 
اظهار نظر یک کارشناس در یک برنامه تلویزیونی شروع و 
باعث تکذیبیه های فراوان از طرف وزارت بهداشت، اداره 

استاندارد و ... شد.
کاخ مرمر: پرویز فتاح در برنامه نگاه یک از استقرار آیت 
ا... رفسنجانی در کاخ مرمر انتقاد کرده و گفته که بعد 

از فوت او کاخ را به سختی پس گرفتیم که با 
واکنش محسن هاشمی همراه بود. کاخ 

مرمر از کاخ های تاریخی تهران است.
معظم  رهبر  امامت  جمعه:  نماز 
انقالب در نماز جمعه هفته ای که 
گذشت، نام نماز جمعه را در این 

فهرست قرار داده است.
آیت ا... سید علی سیستانی: 
مــوضــوع وضــعــیــت جسمانی 
مــرجــع  شیعیان کــه در عــراق 
ساکن بوده و به دلیل شکستگی 
ــا تحت  از ناحیه اســتــخــوان پ
عمل جراحی قرار گرفته است 
باعث شد نام این مرجع زیاد 

جست و جو شود.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

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

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

 شغل ثبت انم  کننده خودرو
 و شوخی خطرانک اب  شیر!

دهه شصتی ها، دهه هفتادی ها، نسل سوخته، نسل بی 
خیال خوش گذران و... سوژه جدل ها و بحث های سرگرم 
کننده اســت. نسل دهه های 60 و 70 ایــران، در دنیا به 
نسل Y معروفند و ظاهرا اولین نسلی هستند که به پدرها و 
مادرهایشان آموزش می دهند. این نسل، در دنیای رایانه 
ها، اینترنت، رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات بزرگ 
شده اند و هرکدام نسبتی با این فضاها دارنــد. این نسل 
به فضای مجازی پناه برده اند که این مسئله از مشاهده 
های روزمــره و دنبال کردن فعالیت هایشان در فضاهای 
مجازی پیداست. چه می شود که نسل ها، خلقیات متفاوتی 
دارند و چرا جوان ترها این چنین در شبکه های مجازی غرق 
هستند؟ چرا آلبوم های عکس شخصی، امروز جایشان را 
به اینستاگرام داده اند؟ جواب این سوال آخر البته چندان 
سخت نیست. البد از اینستاگرام هزار کار بر می آید که از 
آلبوم ها بر نمی آمد. مقصود فراستخواه، جامعه شناس و 
استاد دانشگاه، درباره نسل ها در ایران مطالعه و پژوهش 
کرده است. او معتقد است، ناکارآمدی دستگاه معناساز در 

شکل گیری روحیات نسل جوان، تاثیر زیادی داشته است.

زندگی در فضای مجازی	 
قدیم ترها، یعنی زمان پدرها و مادرهای ما و البته پدربزرگ 
ها و مادربزرگ ها، یک نوع زندگی وجود داشت. درواقع 
شاید بتوان گفت یک زندگی تعریف شده وجود داشت. 

در دنیای امروز، جوانانی که به آن ها نسل دهه 60 و 70 
می گوییم و حتی جوان ترین ها که نسل دهه 80 هستند، 
زندگی جداگانه ای را هم تجربه می کنند و آن هم زندگی 
در فضای مجازی است. چرا این قدر فضای مجازی مهم 
است؟ یا چه شده که نمی توان زندگی در فضای مجازی 
را از زندگی روزمره جدا کرد؟ هر کدام از نسل هایی که با 

اینترنت مواجه شدند، یک نسبت منحصر به فرد 
با این موضوع داشتند. اینترنت برای 

نسل دهه 60 یک پدیده بود، برای 
دهــه هــای 70 و 80 بخشی 

از زنــدگــی روزمـــره. بــرای 
کسی که متولد دهه 60 

است، رایانه و اینترنت 
در زمـــانـــه خـــودش 
یــک کشف بـــود، یک 
دریافت تازه از جهان، 
یافتم!«  »یافتم،  یک 

ــرای نسل دهه  ــود. ب ب
70، نه. نسل دهه 70 

ــان را  ــش ــراف از وقــتــی اط
شناختند، رایانه و اینترنت 

ــود داشــت. همان طــور که  وج
کاسه و استکان و وسایل معمولی 

خانه هست. هم اکنون بــرای این نسل و نسل دهه 80، 
اینستاگرام، فیس بوک، توئیتر و همه این شبکه ها تکراری 
است. خیلی از جوان هایی که اسم هفتادی یا دهه هشتادی 
رویشان گذاشته ایم، انگار شبانه روزی در شبکه های مجازی 
زندگی می کنند. دنیا را به شکل الیک و فالوئر می بینند 
و این دنیا اتفاقا فضای ارزشی آن هاست و خیلی جدی در 
آن زندگی می کنند. وقتی جوان ها در دنیای واقعی چیزی 
نمی بینند، پناه می برند به دنیای درونی و روحی و دنیایی 

از معانی.

   این پناه دادن چه اشکالی دارد؟

مشکالت از همین جا شــروع می 
شود. نوع بدخیم پناه بردن می 
شود اعتیاد. اعتیاد گاهی به 
مــواد مخدر اســت، گاهی 
ــای مجازی  بــه شبکه ه
ــای  و گــاهــی گــــروه ه
ــی پــرمــخــاطــره.  ــت دوس
مهمانی بد نیست ولی 
وقتی ما دنیا را برایشان 
ها  آن  کنیم،  مــی  تنگ 
سراسیمه مــی رونـــد به 
سمت دنیای خودشان. در 
تمام امورشان ریسک وجود 
دارد و این اوضاع را خطرناک می 
کند. تصور کنید اگر انرژی زندگی در 

جوان ها را به سمت ساختن و هنر و فرهنگ و علم و فعالیت 
های اجتماعی سرازیر می کردیم، چه می شد. ترس ها 
و دلهره ها در این نسل چه به دلیل مشکالت اجتماعی و 
چه مشکالت جهانی، در رفتار و سبک زندگی شان و در 

درکشان از آینده خودشان تاثیر می گذارد.

نسل هزاره	 
نسل Y یا نسل هزاره که در دنیا متولدان 1081 تا 2000 
هستند؛ بچه های عصر رایانه های PC، اینترنت، تلویزیون 
های ماهواره ای، مطرح شدن دهکده جهانی، وبالگ ها 
و ویکی ها و دایرة المعارف هایی هستند که به دست مردم 
نوشته می شوند. کودکان به پدر و مادرها کار با رایانه را یاد 

می دهند و شکل خانواده عوض شده است.
برای درک بهتر، من این جا دو نسل Y شصت و Y هفتاد 
را مطرح می کنم. متولدان 60 تا 69، نسلی هستند که 
تقریبا جنگ، هزینه ها، حماسه ها و سختی هایش را دیده 
اند. بعد از آن، اقتصاد کوپنی و اقتصاد پساکوپنی را دیدند. 
ایدئولوژی و پراگماتیزم را دیدند. اوقات فراغت برایشان 
اهمیت پیدا کرد، جنبش سبک زندگی راه انداختند برای 
ابراز وجود، عشق برایشان موضوع مهمی بود و عاشق شدند 
و شکست خوردند. نسل دهه 60 تجربه نسبتا زیاد سیاسی 
و خاطره های زیادی دارد اما تجربه های دهه های 60 و 70 
با هم متفاوت است. بیشتر چیزهایی که برای نسل دهه 60 
پدیده و خاطره بود، برای نسل دهه 70 موضوعی  عادی  
است. سیاست برای این نسل بیشتر روایت است. سرگرمی 
و لذت برایشان مهم است. این نسل تجربه کم سیاسی و 

تجربه زیاد ارتباطی دارد. دنیا را از طریق اینترنت تجربه می 
کند. قبل از ما دنیا را می بیند و زودتر از همه چیز باخبر می 
شود. حالتی دارد که انگار به خاطر احساس خألیی، می 

خواهد مرتب از این جا به آن جا بپرد.
دهه هشتادی ها را از قلم نیندازیم. آن ها شاید بیشتر از 
همه با اینترنت و شبکه های مجازی پیوند داشته باشند. این 
نسل کودک ترین و کم سن و سال ترین مردم جهان هستند. 
نسل Z که نسل پساانقالب است و متولد قرن 21. این نسل، 
داعش را دیده اند و از آن طرف میکروبالگ ها را. فیس بوک، 
توئیتر و اینستاگرام برای این نسل کهنه است. نسل آن ها 
نسل بچه های دیجیتالی است که خیلی هم پلورال و بی 

قاعده هستند.

بهترین رویکرد جامعه در مقابل این تغییرات چیست؟	 
به نظر من ایجاد مکان های سوم می تواند تاثیر مثبتی 
داشته باشد. نوجوان ها و جوان ها یا در خانه اند یا می روند 
مدرسه و دانشگاه. در خانه با انواع مشکالت مواجه اند و در 
مدرسه و دانشگاه هم زیر پایشان خالی است. چشم انداز 
روشنی ندارند. در چنین شرایطی چیزی که نیاز دارند یک 
جای سوم است. سیستم آموزشی با نیازهای واقعی بیگانه 
است. الگوهای پادگانی و تربیتی ایدئولوژیک در آموزش و 
درس هایی که با زندگی واقعی بیگانه است و بچه هایی که 
عزت نفس شان برای تقلیل همه چیز به کسب نمره از درس 
های خسته کننده و تکراری سرکوب می شود. این جاست 

که جای سوم اهمیت دارد. جایی برای خلق معانی تازه.
منبع: هفته نامه کرگدن  

چرا نسل جدید به فضای مجازی پناه برده اند؟

1. نماز جمعه 27 دی به امامت حضرت آیت ا... خامنه ای
7.22 میلیون بازدید در 1۳۵۶ کانال، تاریخ انتشار: 10/27

2. فرمول استفاده از سهمیه بنزین
 ۶.21 میلیون بازدید در 17۸0 کانال، تاریخ انتشار: 10/27

3. نیروهای شهرداری اصفهان در مناطق سیل زده
۵.۴۸ میلیون بازدید در 7۹۹ کانال، تاریخ انتشار: 10/2۸

4. مفتی فربه داعش در موصل دستگیر شد
۵.21 میلیون بازدید در 10۹2 کانال، تاریخ انتشار: 10/27

5. سازوکار دریافت مالیات خروج از کشور
۴.۹0 میلیون بازدید در 120۸ کانال، تاریخ انتشار: 11/1

6. زمان واریز سهمیه بنزین بهمن ماه
۳.۸۳ میلیون بازدید در 17۵۵ کانال، تاریخ انتشار: 10/2۹

7. تایید خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی
۳.۴۵ میلیون بازدید در ۹۹۶ کانال، تاریخ انتشار: 10/۳0

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

برای کمک به چپ برانید

روی کاغذی 

نوشتن »ما نیاز 

به کمک داریم« 

و توی راه منتهی 

به روستاشون 

نصب کردن. 

انگار سال ها 

محرومیت را در 

این جمله فریاد 
زدن!



9بررسی حوادث پنج شنبه 3 بهمن 1398
27جمادی االول 1441.شماره 20301

عبرت

زندان

پشیمانی یک زن از قتل شوهر 
به بهانه بداخالقی

زن جوانی که شوهرش را به بهانه بداخالقی 
کشته بود، دیروز در دادگاه از خود دفاع کرد. 

شامگاه چهارم دی سال ۹۷، اعظم ۳۶ ساله 
همسرش  را  در خانه شان در حوالی کوهسار خفه 
کرد  و همان موقع با پلیس تماس گرفت.ماموران 
وقتی به خانه این زوج رفتند با جسد مردی 54 

ساله به نام حبیب روبه رو شدند.
دختر ۱4 ساله این زوج  به ماموران گفت : پدرم 
مرد بدخلقی بود و همیشه سر هر موضوعی با 
مادرم درگیر می شد.آخرین بار  وقتی درگیری 
میان آن ها  باال گرفت، نفس پدرم بند آمد و روی 
مبل افتاد  و همان موقع مــادرم روســری را  دور 

گردنش پیچید و او را خفه کرد.
ــادرش  تحت  ــ ــارات دخــتــر نــوجــوان،  م ــه بــا اظ

بازجویی قرار گرفت و  به قتل اعتراف کرد.
این زن ادامــه داد:  حبیب بسیار عصبی بــود  و 
ــر مــوضــوعــی کــتــک کـــاری راه  ــر ه همیشه س
می انداخت تا این که آخرین بار کنترل اعصابم 

را از دست دادم و او را خفه کردم.
ایــن زن در حالی پــای میز محاکمه ایستاد که 
دو  دخترش  از قصاص گذشتند اما فرزند دیگر 
قربانی که در دادگاه حاضر نبود، برای نامادری 

اش حکم قصاص خواست.
  اعظم  روبه روی قضات ایستاد و گفت : آخرین 
بار حبیب با دختر کوچکم درس کــار  می کرد 
که شروع به فحاشی کرد و دخترم  را کتک زد.او 
فحش های رکیکی به دخترم داد، از رفتار او 
عصبانی شدم و به او اعتراض کردم اما حبیب 
دست بــردار نبود. او به سوی من  حمله کرد تا 
مرا کتک بزند.او حتی به سمت آشپزخانه رفت و 
چاقوی آشپزخانه را برداشت. همان موقع  دعوا 
میان ما باال گرفت  و وقتی حبیب به خاطر تنگی 
نفس روی مبل افتاد،در یک لحظه روسری را دور 

گردنش پیچیدم و او را  خفه کردم.
ــه داد:  وی در حالی که اشــک می ریخت ادام
دختر  بزرگ شوهرم که حاال برای من درخواست 
قصاص کــرده، زندگی مستقلی دارد. من از او 
تقاضا دارم به خاطر دو خواهر ناتنی اش از قصاص 

صرف نظر کند.

کابوس 5 ساله زندان برای 
قاتل جنگل جنوب تهران

مرد جوانی که پنج سال قبل با همدستی دو نفر 
از دوستانش، دست به قتل زده بود، پول ندارد از 

زندان آزاد شود.
 رسیدگی به این پرونده از شانزدهم  اردیبهشت 
سال ۹۳ به  دنبال پیدا شدن جسد خونین یک 
مرد ۳۰ ساله به نام مهران در گودالی در حوالی 

جنگل های جعفرآباد  در جنوب تهران آغاز شد .
شواهد نشان می داد این مرد با ضربه های چاقو 
کشته شده است .پلیس به تحقیق پرداخت و در 
نخستین گام از بررسی ها، به درگیری های دنباله 

دار قربانی با جوانی به نام عباس پی برد.
به این ترتیب عباس که صاحب یک کارگاه  در 
جنوب تهران بود، ردیابی و بازداشت شد و به 
مشارکت در قتل با همدستی دو نفر از  کارگران 

کارگاهش به نام های کریم و احمد اعتراف کرد.
 متهمان نیز بازداشت شدند و همگی  پای میز 
ــاه جرمشان  را  محاکمه ایستادند اما در دادگ
گردن یکدیگر انداختند .آن ها  هر یک مدعی 
شدند دیگری ضربه های مرگبار را به قربانی زده 
است.  در پایان جلسه، قضات با توجه به این که 
روشن نبود کدام یک از متهمان ضربه مرگبار را 
به قربانی زده اســت،  هر یک از آن ها را مطابق 
ماده 4۷۹ قانون مجازات اسالمی به پرداخت 
یک سوم دیه انسان کامل محکوم کــرد. حکم 
صادر شده در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد 
و قطعی شد اما کریم به خاطر ناتوانی در پرداخت 

دیه پنج سال در زندان ماند.
وی طی  نامه ای از قضات دادگاه کمک خواست و 
درخواست اعسار را مطرح کرد . این متهم دیروز  
در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران 
پای میز محاکمه ایستاد و  به قضات گفت:  من 
اصاًل مهران را نمی شناختم .من و دوستم احمد 
چند ماه بود در کارگاه عباس مشغول کار شده 
بودیم.ما در محل کار بودیم که عباس با ما تماس 
گرفت و از ما خواست به جنگل های جعفرآباد 
برویم .وقتی آن جا رفتیم با جسد مهران روبه 
رو شدیم .عباس می گفت  او را به خاطر مسائل 
ناموسی کشته بود. او از ما خواست تا جسد را 
داخل گودال بیندازیم. ما هم قبول کردیم . وی 
ادامه داد:  من هیچ ضربه ای به مقتول  نزده بودم 
اما به پرداخت یک سوم دیه محکوم شدم. حاال 
هم توان پرداخت دیه را ندارم و پنج سال است  در 
زندان مانده ام.  این متهم گفت : در مدتی که در 
زندان هستم همسر و فرزندم به سختی زندگی 
شان را می گذرانند .حاال تقاضا دارم تا قضات  
دادگـــاه با تقسیط دیــه موافقت کنند .مــن در 
صورتی که آزاد شوم کار می کنم و دیه را قسطی 
به اولیای  دم می پردازم.  در پایان جلسه قضات 

وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

دزدان پایتخت هرکدام سرنوشت های متفاوتی دارند و 
داستان هایشان شنیدنی و عبرت آموز است.

رفتنشان  ــه  راه کــج  عامل  را  اعتیاد  دزدان  بیشتر 
می دانند و انگیزه شان از سرقت ها را تهیه پول برای 

هزینه مواد افیونی دانسته اند.
شامگاه دوشنبه ۳۰ دی امسال، ماموران کالنتری 
تهرانسر از درگیری یک جوان با چند مرد مطلع شدند و 
خیلی زود تیمی از ماموران گشت کالنتری برای بررسی 

موضوع به محل اعزام شد.
ماموران با حضور در محل اطالع پیدا کردند چند مرد 
که از دوستان و همکاران پسر جوانی به نام فرهاد 
بودند، با پرداخت پول منتظر صفر شدن جریمه های 
خودروهایشان بودند اما با گذشت مدتی، این اقدام 
صــورت نگرفته اســت و به همین دلیل با هم درگیر 
شده اند.تیم پلیسی در ادامه تحقیقات پی بردند این 
جوان ابتدا برای جلب اعتماد طعمه هایش با پرداخت 
چند قبض جریمه خودرو، اعتماد آن ها را جلب کرده 
است و طعمه ها با این تصور که وی توانسته با دریافت 
پول کمتری جریمه خودروها را صفر کند، برای وی 

مشتری پیدا کرده اند.
دیگر سوژه ها که با پرداخت نصف پول جریمه هایشان 
به پسر جــوان، در انتظار صفر شدن جریمه هایشان 
بودند با گذشت حدود یک سال وقتی این اقدام صورت 
نمی گیرد، با وی قرار مالقاتی برای حل این مشکل 

می گذارند که بین آن ها درگیری رخ می دهد.

قمپزدر کردن

فرهاد ۳۰ ساله که یک جوان تحصیل کرده است، ادعا 
می کند قصد کالهبرداری نداشته و تنها به خاطر قمپز 

در کردن، کارش به این جا کشیده است.
سابقه داری؟	 
نه.
شغل؟	 

در یک شرکت خصوصی کار می کردم.
به چه جرمی دستگیر شدی؟	 

باور کنید من قصد کالهبرداری یا خالفکاری نداشتم. 
االن به جرم کالهبرداری به بهانه صفر کردن جریمه 
خودروها دستگیر شدم البته خودم با پلیس تماس 

گرفتم.
اصل ماجرا چیست؟	 

یک روز با همکاران در محل کار نشسته بودیم و صحبت 
می کردیم که یک دفعه برای خودنمایی، من از خودم 
قمپز در کردم و گفتم برای پرداخت جریمه آشنا دارم 
و می توانم خالفی شان را صفر کنم، بعد از یک هفته 
از شانس بد مــن، موتور سرپرست شرکت را پلیس 
توقیف کرد و مدارکش را تحویل من داد تا کار صفر 
کردن خالفی را انجام دهم. چون حرف زده بودم و 
نمی خواستم شرمنده باشم و قمپز در کردنم لو برود از 
جیب خودم جریمه را پرداخت کردم و گفتم که خالفی 
تان صفر شده است که این ماجرا در شرکت پخش 
شد و از فردا پولی بود که به حسابم می ریختند و می 

خواستند جریمه هایشان را صفر کنم.
برای سرپرست شرکت چقدر خرج کردی؟	 

5۰۰ هزار تومان جریمه داشت که همه را از جیب خودم 
پرداخت کردم.

چقدر پول به حسابت واریز شد؟	 
متفاوت بود، از 5۰۰ هزار تومان تا شش میلیون تومان 

پول به حسابم واریز شده بود.
شش میلیون تومان؟!	 

بله، ۱۳ میلیون جریمه داشــت که شش میلیون به 
حسابم ریخت تا جریمه هایش را صفر کنم.

با پول ها چه کردی؟	 
باور کنید با پول هایی که به حسابم واریز شده بود چند 
جریمه را صفر کردم، حتی جریمه ۱۳ میلیونی را با پول 
هایی که به دست آوردم پرداخت کردم و این روند باعث 
اعتماد بیشتر آن ها شده بود که در مجموع ۱۶ میلیون 
تومان به حسابم آمد و برای این که پول ها را برگردانم 

حتی خودروی خودم را هم فروختم.
پس چرا دستگیر شدی؟	 

چون نمی خواستم ماجرای قمپز در کردنم لو برود، ادعا 
کردم دوستم که جریمه ها را صفر می کرد، دستگیر 
شده است و مدتی آن ها را منتظر گذاشتم تا این که با 
آن ها قرار گذاشتم تا پول هایشان را بازگردانم که آن 
ها گفتند چرا جریمه دیگران را صفر کردی، برای ما هم 
باید انجام بدهی و سر این موضوع با هم بحث کردیم که 

خودم با پلیس تماس گرفتم.
حرف آخر؟	 

من کالهبرداری و جعل نکردم و به خاطر یک قمپز در 
کردن پایم به این جا کشیده شد و در حال بازگرداندن 

پول های شاکیان پرونده ام بودم که دستگیر شدم.

دزد دریچه های فاضالب

چندی قبل با توجه به انتشار فیلم صحنه سرقت دریچه 
های فاضالب در تهران و مشکالتی که برای مردم در 
شهر پیش آمده بود، تیمی از ماموران کالنتری برای 

دستگیری عامل این سرقت ها وارد عمل شدند.
ماموران در ابتدا با توجه به فیلم صحنه سرقت، اطالع 
ــودروی پراید هاچ بک سفید  یافتند مرد جوانی با خ
رنگ دست به سرقت دریچه های فاضالب خیابان های 
خلوت می زند که در همین راستا شماره پالک خودروی 

سارق جوان در اختیار ماموران قرار گرفت.
تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که ماموران 
پراید سفید رنگی با همان شماره پالک ثبت شده 

در دوربین مداربسته را مشاهده و اقدام به توقیف 
خودرو کردند.راننده پراید که مرد جوانی بود، وقتی 
در برابر ماموران قرار گرفت، گفت: باور کنید من با 
خودرویم خالف نکردم و نمی دانم این مشکل چرا برای 
من پیش آمده و از سوی چند کالنتری دیگر خودرویم 
توقیف شده و حتی جریمه های زیادی برای خودرویم 
ثبت شده و این در حالی است که من هیچ کار خالفی 
نکرده ام.ماموران در ادامه با تحقیقات فنی و پلیسی 
اطــالع یافتند ســارق اصلی با تغییر در شماره پالک 
خــودرویــش، مسیر تحقیقات پلیس را به سمت مرد 
بی گناهی که صاحب این پراید است، تغییر داده است.

تیم پلیسی در ادامــه تجسس ها متوجه شدند سارق 
با چسباندن یک کاغذ سفید رنگ روی شماره پالک 
خودرویش، عدد 2 را به عدد یک تبدیل کرده و همین 
باعث شده مسیر تحقیقات به سمت مرد بی گناه کشیده 
شود.همین سرنخ کافی بود تا ماموران با در اختیار 
داشتن شماره پالک خودروی سارق جوان، تحقیقات را 
آغاز کنند تا این که در شامگاه دوشنبه ۳۰ دی ماه، دزد 
جوان سوار بر خودرویش شناسایی و در یک عملیات 

غافل گیرانه دستگیر شد.
متهم پس از دستگیری با توجه به مــدارک پلیسی به 
سرقت هایش اعتراف کرد و مالخر این دریچه های آب 
و فاضالب را نیز لو داد. در یک عملیات پلیسی، خریدار 

اموال سرقتی نیز دستگیر شد.
گفت وگو با مرد شیشه ای	 

میثم ۳۶ ساله که اعتیاد به مواد مخدر شیشه دارد، 
می گوید اعتیادش باعث شده تا دست به سرقت بزند و 
قصد دارد پس از آزادی کار شرافتمندانه ای انجام دهد.

سابقه داری؟	 
نه.
اعتیاد داری؟	 

بله، از یک سال و نیم قبل به مواد مخدر شیشه اعتیاد 
پیدا کردم.

االن به چه جرمی دستگیر شدی؟	 
سرقت دریچه های آب و فاضالب.

چطور به فکر دزدی افتادی؟	 
من ضایعات می فروختم که پیشنهاد دادند دریچه های 
چدنی آب و فاضالب را برایشان بیاورم، من هم تصمیم 

به این کار گرفتم.
هر دریچه را به چه قیمتی می فروختی؟	 

8۰ تا ۱۰۰ هزار تومان.
چند سرقت انجام دادی؟	 

5۰ سرقت که همه پول هایش را هزینه اعتیادم کردم.
چطور معتاد شدی؟	 

از طریق دوستانم .
یعنی خودت نمی خواستی؟	 

آدم تا خودش نخواهد کاری نمی کند و دوست تنها یک 
واسطه است.

چطور به فکر تغییر پالک افتادی؟	 
به ذهنم رسید.

فکر نمی کردی دستگیر شوی؟	 
می دانستم دستگیر می شوم ولی به خاطر اعتیادم 

انجام دادم.

دزد شب روی بیمارستان ها

چندی قبل ماموران کالنتری ۱48 انقالب از ماجرای 
سرقت از بیماران چند بیمارستان باخبر و تیمی از 
ماموران تجسس کالنتری برای دستگیری عامل این 
دزدی ها وارد عمل شدند.ماموران در گام نخست 
به ســراغ دوربین های مداربسته رفتند و خیلی زود 
تصویر این سارق جوان که در گذشته نیز به همین شیوه 
دست به دزدی زده بود، به دست آمد.همین کافی 

بود تا ماموران با اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه این 
سارق را شناسایی کنند. در آخرین روز دی ماه، در یک 
عملیات غافل گیرانه سارق سابقه دار که سعید نام دارد، 

دستگیر شد.
گفت وگو با سارق سابقه دار	 

سعید ۳۰ ساله که چهار ماه قبل از زندان آزاد شده، از 
همان روزهای نخست، بار دیگر سرقت هایش را آغاز 

کرده و در این مدت ۳۰سرقت انجام داده است.
سابقه داری؟	 

بله، یک بار به خاطر سرقت از بیمارستان دستگیر و 
چهار ماه قبل نیز آزاد شدم.

چرا دوباره شروع به دزدی کردی؟	 
به دلیل بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر.

چه مدت است مواد مصرف می کنی؟	 
هشت سال.

شیوه و شگرد؟	 
شب ها به بهانه دیدن بیمار وارد بیمارستان می شدم 
ــواب بــودنــد یــا حواسشان به  و وقتی بیماران در خ
وسایلشان نبود، دست به سرقت گوشی موبایل و کیف 

پول هایشان می زدم.
هر گوشی را به چه قیمت می فروختی؟	 

2۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان.
آزاد شوی چه کار می کنی؟	 

به شهر خودمان می روم و کار می کنم.
چه تضمینی است که دوباره دزدی نکنی؟	 

دیگر دزدی نمی کنم.
چرا باید سرتان به سنگ بخورد تا دیگر خالف 	 

نکنید؟
خب دیدن دیگران فایده ندارد و حتما باید خودمان 

تجربه کنیم.
چرا سرکار نمی رفتی؟	 

کار نبود.
زندان برای شما درس عبرت نمی شود که دوباره 	 

دزدی می کنید؟
زندان هم سخت است اما اعتیاد باعث می شود دوباره 

به سمت خالف بروم.

سارق شیشه ای

چندی قبل ماموران کالنتری ۱24 قلهک از سرقت 
لوازم داخل خودرو پژو 2۰۶ مطلع و تیمی از ماموران 

برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.
مــامــوران در گــام نخست تحقیقات پی بردند سارق 
که صاحب یک خودروی پژو 2۰۶ سفید رنگ است، 
ابتدا برای اجرای نقشه اش پالک یک خودروی مشابه 
خودروی خود را سرقت می کند و با نصب آن دست به 

سرقت لوازم داخل خودرو می زند.
تیم پلیسی با توجه به اطالعات به دست آمده مشخصات 
خــودروی پژو 2۰۶ سفید رنگ را در اختیار تیم های 
گشت کالنتری قرار دادند تا این که در نخستین روز 
اسفند امسال ماموران در حین گشت زنی به خودروی 
پژو 2۰۶ سفید رنگ مشکوک شدند و او را تحت نظر 
قرار دادند.ردیابی های پلیسی ادامه داشت تا این که 
سارق جوان پس از توقف خودرویش به سراغ خودروی 
پژو 2۰۶ دیگری رفت و قصد سرقت لوازم داخل خودرو 
را داشت که ماموران وارد عمل شدند و این دزد جوان را 

در حین سرقت دستگیر کردند.
گفت وگو با دزد تازه کار 	 

حمید 42 ساله که یکی از دزدان تازه کار است، باعث 
همه این مشکالت و بدبختی های زندگی اش را اعتیاد 

به مواد مخدر می داند.
به چه جرمی دستگیر شدی؟	 

سرقت لوازم داخل خودرو.
شیوه و شگرد؟	 

ــودروی خــودم را  ــودروی مشابه خ ابتدا پالک یک خ
سرقت می کردم و با نصب آن روی خودرویم، دست به 

سرقت لوازم داخل آن می زدم.
در خودروها را چطور باز می کردی؟	 

فقط پژو 2۰۶ هدف سرقت هایم بود که با شکستن 
شیشه خودرو، دست به دزدی می زدم.

دزدگیر داشت هم سرقت می کردی؟	 
بله، تا صدای دزدگیر در می آمد من سرقتم را انجام 

می دادم و به سرعت پا به فرار می گذاشتم.
چند فقره سرقت انجام دادی؟	 

سه تا.
چرا دزدی؟	 

اعتیاد به مواد مخدر شیشه دارم و نیاز به پول داشتم.
چه مدت است شیشه ای شدی؟	 

ابتدا حشیش مصرف می کردم اما حدود یک سال است 
که شیشه ای شدم.

ازدواج کردی؟	 
زمانی که ازدواج کردم معتاد نبودم اما در شرف جدایی 

هستم.
ارزشش را داشت که دزدی کنی؟	 

اگر می دانستم ارزشش را ندارد، این کار را نمی کردم.
تصمیم به ترک اعتیاد نداری؟	 

تصمیم گرفتم دیگر مواد مصرف نکنم تا زندگی سالمی 
داشته باشم.

حرف آخر؟	 
پشیمانم و امیدوارم آن هایی که هنوز دستگیر نشده اند 
هم از کارشان پشیمان شوند چون هیچ چیزی ارزش 

زندان و دستگیر شدن را ندارد.
بنا بر این گــزارش، متهمان برای تحقیقات بیشتر در 

اختیار ماموران پلیس تهران قرار گرفتند.

4 سرنوشت عبرت آموز از دزدان پایتخت

کاردرمانی چاره پیشگیری از اعتیاد و سرقت 
دکتر رضا احمدی روان شناس و استاد دانشگاه 

اعتیاد و افرادی که معتاد هستند، آسیب های بی 
شماری را به خانواده و جامعه خود وارد می کنند. فرد 
معتاد گناهکار و مجرم به شمار نمی رود بلکه باید به 
عنوان یک بیمار در اجتماع به وی نگاه کرد اما چرخه 
اعتیاد به گونه ای است که حوادث تلخ بی شماری را 

رقم می زند.
افراد معتاد آسیب هایی مثل قتل، خشونت، فساد، 
سرقت و... را در جامعه رواج می دهند. افراد معتاد 
به دلیل بیکاری و نداشتن درآمد کافی مرتکب سرقت 
های خرد و کالن می شوند و برای تامین هزینه های 

زندگی و خرج مواد خود به سرقت رو می آورند.
نبود سرگرمی، دوستان ناباب و زندگی در محله 
های جرم خیز، از عواملی است که فرد را ابتدا به 
سمت اعتیاد می کشاند سپس این افراد به سرقت و 
دزدی گرایش پیدا می کنند. وقتی یک فرد به پدیده 
اعتیاد آلوده می شود، چاره ای جز سرقت برای تامین 

مایحتاج زندگی و مواد مخدر خود ندارد.
البته باید گفت برخی معتادان پس از ترک اعتیاد و 
بازگشت به زندگی همچنان دست به سرقت می زنند 
و علت سرقت را اعتیاد بیان می کنند در حالی که این 
یک بهانه برای این افراد محسوب می شود و راحت 

ترین کار را برای خود انتخاب می کنند .
یکی از نکات مهم در پیشگیری از گسترش اعتیاد 
و سرقت های خرد و کالن در جامعه، ایجاد شغل و 
تعریف کار برای این افراد است که پس از ترک اعتیاد 
و بازگشت به جامعه باید سرگرمی به عنوان کار برای 
شان تعریف شود تا عالوه بر کسب درآمد صحیح، 

بتوانند سالم زندگی کنند.
بنابراین کاردرمانی قدم اول برای کاهش اعتیاد و 
پیشگیری از سرقت و آسیب های خطرناک دیگر در 
جامعه است.  به طور قطع تعریف کار برای این افراد 
چاره اصلی حل مشکالت است تا آن ها هم بهانه ای 
برای گرایش دوباره به مصرف مواد مخدر و سرقت 
نداشته باشند.  برخی معتادان که خود را در آخر خط 
می بینند و هیچ مسئله ای برای شان مهم نیست، 
مرتکب هر کار غیراخالقی می شوند. برخی افراد 
که از شهرهای کوچک به کالن شهرها مهاجرت می 
کنند و درگیر اعتیاد می شوند باید به شهرهای محل 
زندگی سابق خود بازگردند و بعد از ترک اعتیاد، در 
شهر خودشان کاردرمانی برای آن ها تعریف شود. از 
این رو برای کاهش چرخه سرقت و اعتیاد و روند رو 
به افزایش اتفاقات هولناک تر، نیاز است کاردرمانی 

مورد توجه مسئوالن مربوط قرار گیرد.

دزد لوازم خودرو	 

متهم پرونده خالفی صفر	 

دزد دریچه های فاضالب	 

دزد بیمارستان	 



هوش تحلیلی

معما

اوه اوه چه سرده!

ــدوارم تـــوی ایـــن هـــوای ســرد  ــیـ  ســـام. امـ
دل هاتون گرم باشه. از این که دوباره با یک 
مسابقه »چی شــده؟« جدید در خدمتتون 
امــیــدواریــم  خوشحالیم.  خیلی  هستیم 
از  انبوهی  بــا  گذشته  هفته های  مثل   کــه 
پیامک های شما مواجه بشیم و انرژی بگیریم. 
این هفته و بعد از برف خوبی که توی هفته 
بارید یک عکس با مزه از پرنده ای کنار ساحل 
براتون انتخاب کردیم که شما باید برای این 
عکس، یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ بامزه 
بنویسید و تا ساعت 24 روز دوشنبه وقت 
دارید، برای ما به شماره پیامک 2000999 
ارسال کنید. حتما کلمه »چی شده؟« و نام و 
نام خانوادگی تون رو هم بنویسیدتا بتونیم 
روز چهارشنبه اون ها رو  در همین ستون 
خاقانه ترین  و  بانمک ترین  کنیم.  چــاپ 
پیام  ها که اسم نویسنده دارن، به اسم خود 
نویسنده ها چاپ می شه. منتظر پیامک های 

شما هستیم. همیشه خوش باشید.

سرگرمی پنج شنبه   3 بهمن 101398
27 جمادی االول 1441.شماره 20301

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

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به اعداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب را برای جای خالی پیدا کنید.

چی شده؟

حل جداول ومعماها

سودوکو
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بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

632415987
741893265
859276134
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183549672
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318954726
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253916748
916748253
489537162
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537162489
625891374
891374625
374625891

معمای شطرنج

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

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

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

ا  ش  خ ل  ن   م ن  ز          خ 
ه ك ا  ا   ر ي ش ك  ا ي       د  س 
ا ف و  ر  خ  ه ي م  ب  ا ل ت ف     
ا ن ش ر  ه   و د ج   ه  ر        و 
ر  ي  س س  ي ك ز  ا     د ق  د 

 

و ه ل  ا ل  پ    م ن 

ا د  د ل  ي ن ر    
   

ا ا م  ا ن  و ت  پ   س 

ا ن ر  ر  ن گ  و    د 
 

با توجه به شکل های داده شده، گزینه متفاوت با 
دیگر گزینه ها را انتخاب کنید.

تست هوش:

 گزینه )2( اختالف اعداد خانه های مقابل هم ثابت است.

هوش تحلیلی: گزینه )2(

رابطه خویشاوندی: خواهر یا دخترخاله

معمای  شطرنج: 

Q×h7+!!     K×h7
B×h6!          g×h6
R×h6+!       K×h6
Rh3+#

خواهران هم مدرسه ای:

 بر اساس اطالعات مسئله می توان گفت: نیلوفر کوچک تر از نسرین و ژاله 
است و نسرین در کالس سوم است. در نتیجه نیلوفر در کالس پایین تر از سوم 
قرار دارد. از آن جایی که عبارت نادرست را خواسته پاسخ گزینه یک می شود.

خفن استریپ:

ناخودآگاه

بازی ریاضی:
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گود-نوعی باکتری تک سلولی 5. سقف دهــان- جای 
 بدون هوا 6. فرهنگ لغت 7. دسته ای از اعضای یک حزب
8. باریک بینی- ردیــف 9. خدمتکار– لــون 10.کهن 
سال- قطعه-فیلمی از احمدرضا درویش 11. قواعد- 
مرغابی–بخشی از شبانه روز 12.دورنما- آرایش درختان

عمودی:

ــرض واگــیــردار-رئــیــس کلیسای کاتولیک روم  1.  م
2. جواب مثبت- فیلمی از مسعود کیمیایی 3.پیست 
اسب دوانی– قدیمی ترین کاغذ شناخته شده جهان 4. 
گردش دوران– گونه 5.ضمیر غایب–گروهی از سنگ 
های آذرین 6.  میوه کاشف جاذبه– خرس ترکی –بخشی 
از مال که بخشیده می شود 7. مهر و موم– غذای زمین-

جواب های 8. نوه تیمورلنگ- بازی نفسگیر 9. حرارت 
بدن- مزه فلفل 10. زیردریایی معروف ژول ورن– شاعر 
نامدار آلمانی 11. شهری در آلمان-  درخت تسبیح 12. 

نوعی بستنی-کالبدشناس یونان باستان

افقی:    1. باد معروف- نخستین سفینه فضایی 2. چروک – چاه جهنم-گوشه ای 
از دستگاه همایون 3. واحد اندازه گیری طول-سالح ترکاندنی- واحد تحصیلی4. 

افقی:  1.راز–ورتاج 2.ثقل-واحد شمارش چارپایان-لقب اروپایی3.عزیز عرب-
مراقب- معبد راهب 4. قحط-غرور- بازی نفسگیر 5. ورزش تک رقمی- وسیله درو-

کاهگل 6. حیوان عصر ژوراسیک 7.  جانشین 8. درخت 
کریسمس- خانه سنگ پشت- ستون بدن 9.صدمه- پدر 
رستم–خوراکی از اسفناج 10 .مدال قهرمان–زنبور عسل- 
ترک خفیف استخوان 11. پارچه مالیدنی– حافظه–یک 

آنزیم حیوانی 12.جهانی-نت سوم

 عمودی :
ــروه خونی کمیاب-  ــرخ- گ ــل س 1. قسم پزشکان 2.گ
مستعمره 3.لوله تنفسی–نامه بر- بی خطر 4.نام قومی 
آریایی– مارپیچ بزرگ- بله روسی 5.اجاق سربسته–انب 
6. طاقت–بخشی ازپــا- جوشی مخصوص تعمیر ظروف 
7. آبشار در والیبال– مــوی شیر- ابکم  مسی و برنجی 
8.اشتراک–قلب 9. نفس سیگاری– دورویــی- بخشش 
10.زیرک–سالخورده- قبر 11. جنگ-هوای فرار– اثر 

رطــوبــت 12. شرم 
حضور
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دزد دکه

ــرادی که در تصویر  20 دقیقه پیش یکی از این اف
می بینید از تنها دکه آن اطراف پول دزدیده است. 

هر کدام از این افراد 
ادعا می کند که 20 

دقیقه قبل در اطراف 
دکــه نــبــوده اســت. 
اما بدون شک دزد 

یکی از این چهار 
نفر است. به نظر 
شما کــدام یک 
دروغ می گوید؟

معما

معما

دزد دکه:

  دزد مردی است که بستنی در دست دارد. اگر این 
بستنی را بیش از 20 دقیقه قبل گرفته بود بدون 

شک تا حاال آب می شد.

نمونه:
* وقتی می خوای بری توی وان ببینی آب گرمه یا سرد!

* وقتی می خوای بری دریا ولی پات خیس نشه!
* وقتی میگن پاتو از این خط اون ورتر نذار

خواهران هم مدرسه ای

سه خواهر در یک دبیرستان تحصیل می کنند؛  نیلوفر 
در کالس پایین تر از نسرین و ژاله در کالس باالتر 
از نیلوفر است. اگر نسرین در کالس سوم متوسطه 

باشد، کدام یک از عبارت های زیر درست نیست:
1. نیلوفر در کالس چهارم است.

2. ژاله و نسرین همکالس نیستند.
3. ژاله در کالس باالتر از نسرین است.

4. نیلوفر در کالس دوم است.

رابطه خویشاوندی

کاملیا پیامکی از یک شماره ناشناس دریافت کرد 
و پاسخ داد: »شما؟« غریبه جواب داد: »من یکی از 
بستگان مادری شما هستم. مادر مادرتان مادر زن 
پدر من است.« با فرض این که اطالعات او درست 

است، رابطه آن ها چیست؟

حل جدول:

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

تمام سطرها تکرار می شود.  
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موسیقیادبی

محمدعلی جمالزاده در میان 
نامزدهای نوبل ادبیات ۱969

مدارک آرشیوی جایزه نوبل ادبیات سال 1969 
میالدی منتشر شد. در این میان، انتشار نام 
نامزدهای جایزه نوبل ادبیات در سال 1969 
ــد نـــام محمدعلی جــمــالــزاده،  ــی ده نــشــان م
ایرانی نیز در میان نامزدهای نوبل  نویسنده 
ــود. به  ادبــیــات در ســال 1969 مطرح شــده ب
ــزارش ایبنا، آکادمی نوبل ادبــیــات، قانونی  گ
تحت عنوان قانوِن 50 ساله انتظار برای انتشار 
آرشیو و مــدارک مربوط به جایزه نوبل ادبیات 
ــدارک آرشیوی جدید نشان می دهد  دارد. م
محمدعلی جمالزاده، داستان نویس ایرانی هم 
یکی از نویسندگانی بوده که داوران در جایزه 
نوبل ادبیات 1969 آثارش را بررسی کردند و در 
یک قدمی دریافت جایزه نوبل ادبیات قرار داشته 
است. 103 نام به عنوان نامزدهای جایزه نوبل 
ادبیات در سال 1969 منتشر شده و جمالزاده 
در شماره 24 این فهرست بلند است. جایزه نوبل 

1969 در نهایت به ساموئل بکت رسید.

  سوء استفاده تبلیغاتی 
از نام و تصویر شفیعی کدکنی

یک سایت آموزشی برای تبلیغات خود از عکس 
و نام استاد شفیعی کدکنی استفاده کرده است 
تا بتواند مخاطبان این حوزه را به خود جلب کند. 
به گزارش ایبنا، طی روزهای گذشته یک سایت 
آموزشی برای تبلیغ، از تصویر و نام استاد محمدرضا 
شفیعی کدکنی استفاده کرده است. در این سایت، 
تبلیغی با تیتر »ثبت نام کنید و رایگان سر کالس 
شفیعی کدکنی بنشینید« دیده می شود. وقتی 
روی لینک این تبلیغ کلیک می کنیم به صفحه 
اصلی سایت می رسیم اما خبری از فیلم کالس های 
شفیعی کدکنی نیست. البته اگر جوینده باشید در 
بخش فیلم های ادبی، می توانید قسمت هایی از یک 
دوره درسی شفیعی کدکنی را بیابید. در تماس با 
شماره ای که در این سایت درج شده بود، پاسخگوی 
تلفن اظهار کــرد ایــن کــار با هماهنگی شفیعی 
کدکنی انجام شده است اما برای این پرسش که 
شفیعی کدکنی از استفاده تصویر و نامش برای 

تبلیغات خبر دارد یا نه، جوابی نداشت.

 اصل از آب در آمدن
 خودنگاره »ونگوگ«

محققان پس از شش سال تحقیق اعالم کردند 
خودنگاره نادری از »ونسان ونگوگ« که سال های 
متوالی در صحت اصالت آن تردید وجود داشت، 
ک اثــر اصیل از ایــن هنرمند مشهور هلندی  ی
اســت. به گــزارش ایسنا، مــوزه » ونگوگ« واقع 
ــرد، این  ــالم ک در »آمــســتــردام« روز دوشنبه اع
خودنگاره احتماال تنها اثر هنری است که در 
ــی » ونــگــوگ« در تابستان  دوران بیماری روان
ــال 1۸۸9 یعنی زمانی که ایــن هنرمند به  س
بیمارستانی در »سن رمی«، شهری در فرانسه 
منتقل شده بود، خلق شده است. وی در دورانی 
از زندگی خود با بیماری روانی درگیر بود. این 
خودنگاره در سال 1910 توسط موزه ملی نروژ 
و به قیمت 10 هزار فرانک فرانسه خریداری شد 

که معادل 100 هزار یورو امروز است.

اعالم 6 سالن میزبان جشنواره 
موسیقی فجر

جشنواره  پنجمین  و  سی  میزبان  لن های  ا س
موسیقی فجر اعالم شد. به گزارش خبرآنالین، 
به نقل از روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره 
موسیقی فجر، شش سالن در شهر تهران میزبان 
ــراهــای سی و پنجمین جشنواره موسیقی  ج ا
فجر اســت. این دوره از جشنواره در تاالرهای 
ــدت، رودکــی، سالن میالد نمایشگاه بین  وح
المللی تهران، فرهنگسرای نیاوران، برج آزادی 
و تاالر سوره برگزار می شود و گروه های موسیقی 
دستگاهی،  نــواحــی،  بین الملل،  ک،  ی س ال ک
ــودک و نــوجــوان و پــاپ در  تلفیقی، بــانــوان، ک
جشنواره حضور دارند. سی و پنجمین جشنواره 
سیقی فجر  از 24 تا 30 بهمن مــاه امسال  مو

برگزار می شود.

ــال بــیــن الــمــلــلــی محمود 	  ــی کـــارگـــاه خ
فرشچیان

ــرای اســتــاد فرشچیان جور  الگی ب 1 س ۸
ــن سن  ــده اســت. او در ای دیــگــری معنا ش
گــل آدم را بسرشتند« را خلق و  ی » بلو تا
حافظ را به زبان خود ترجمه کرد. در کارگاه 
ــادی، تــراژدی و کمدی و  خیال او غم و ش
خیاالت شاعرانه به اندازه کافی جمع اند. تا به 
امروز آثار استاد فرشچیان در پنج کتاب اصلی 
توسط چند ناشر ایرانی و بین المللی بسیار 
ارزشمند منتشر شده است که دو 
کتاب از آثار فرشچیان در زمره 
»آثار برگزیده یونسکو« در 
پاریس محسوب می شود. 
ــه کتاب  جــالــب ایـــن ک
بـــرگـــزیـــده »مــحــمــود 
فرشچیان، برگزیده 
پ  « چا نسکو ر یو ــا ثـ آ
ــال 70  آلــمــان در س
به عنوان نفیس ترین 
ــری عصر  ــن ــاب ه ــت ک
ــر مــعــرفــی و از  ــاض ح
طرف موزه »ویکتوریا و 
آلبرت« لندن و مدیرکل 
یونسکو به بیشتر موزه ها، 
مجموعه ها و کتابخانه های 
ــال شــده  ــ ــا ارس ــی بـــزرگ دن
است. در کتاب »کارگه خیال« 
آمده که فرشچیان در خصوص 

تطبیق چاپ با خود اثر بی اندازه حساسیت 
به خرج می دهد، نمونه اش هم این که او چهار 
ماه در فلورانس و چهار ماه در سالبورگ آلمان 
در چاپخانه ها ناظر چاپ کتاب هایش بوده 
است. با کمی دقت، این حساسیت را می توان 
در ریزه کاری های بی شمار و خیال پردازانه 

استاد نیز دید.

 نقاشی های فرشچیان، منبع الهام	 
 فیلم بردار »اینک آخر الزمان«

بعید است ایرانی باشید و دست کم یک تابلو 
از استاد فرشچیان را ندیده باشید. وفاداری 
به هنر اصیل ایرانی در عین شناخت عمیق 
سبکی  خالق  او  تا  شد  باعث  معاصر،  نر  ه
جدید در نقاشی باشد و معادله ها تغییر کند 
و به جای این که هنر ایرانی به دنبال هنر 
بیرونی باشد تبدیل به یک هنر مولف برای 
ایده گرفتن جهان شود. ویتوریو استورارو، 
فیلم های  مــعــروف  ایتالیایی  ــردار  بـ یلم  ف
سینمایی»اینک آخر الزمان« کاپوال و  پروژه 
ــول ا...« که سه  بزرگ سینمایی »محمد رس
اسکار بهترین فیلم برداری را هم در کارنامه 
خود دارد، گفته است کتاب نقاشی محمود 
فرشچیان منبع الهام ایده هایش برای فیلم 
برداری فیلم مجید مجیدی بوده است. حال 
دوباره سکانس های این فیلم سینمایی را در 
ذهن تان مرور کنید و آثار استاد فرشچیان را 
از نظر بگذرانید. هنرمندی او به شرق دور 
هم رسیده و جین، هنرمند ژاپنی با استفاده 

از آثــار این نقاش بــزرگ معاصر کشورمان، 
ــژه مشغول ساخت  بــا خمیر و مــوم هــای وی

تابلوهای نیمه برجسته شده است.

سرنوشت های گوناگون آثار استاد	 
شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که 
االن آثــار چهره ماندگار سال 90 کجاست 
ــار استاد  و چه وضعیتی دارد؟ برخی از آث
فرشچیان توسط وزیران خارجه وقت ایران، 
یعنی کمال خــرازی و محمد جــواد ظریف، 
به عنوان یک تحفه قابل به سفیر و وزیــران 
کشورهای خارجی اهدا شده است. به جز 
آثار موجود در موزه استاد فرشچیان و تاالر 
استاد در آستان قدس رضوی که او آن ها را به 
این موزه ها اهدا کرده، سرنوشت برخی آثار 
استاد قابل تامل است. به عنوان مثال، تابلوی 
ــروج« در مــوزه هنرهای معاصر تهران و  »ع
12 اثر منتشر نشده مانند »قفس آرزوهای 
طالیی« و »مست مستم ساقیا دستم بگیر«، 
در خزانه رنگ و نقش بنیاد مستضعفان است.  
امکان بازدید از این آثار در بنیاد وجود ندارد 
و گفته شده است که در وضعیت مناسبی 
نگهداری نمی شوند. پنج اثر از جمله نگاره 
ــوزه مجلس  »عــشــق« شیرین و فــرهــاد در م
شورای اسالمی نگهداری می شود؛ هرچند به 
گفته استاد، نگاره های »سهراب و گردآفرید« 
برای همین موزه خریداری شده اما هرگز 
به ایــن مــوزه منتقل نشده و  اکنون در یک 

مجموعه شخصی است.

درباره گستره جهانی ستایش کنندگان آثار استاد محمود فرشچیان که فردا 90 ساله می شود

سفیر کبیر فرهنگ و هنر ایران
اکرم انتصاری- همیشه به همراه یک دفتر طراحی، اولین نفر پشت در موزه بوده است و آخرین نفری که هنگام تعطیلی آن جا به او می گفتند برو بیرون! 
این را استاد محمود فرشچیان، جام جهان نمای نقاشی و مینیاتور ایران در یک مستند می گفت. او متولد پنجم بهمن در نصف جهان است و حال بعد 
از گذشت 90 سال از زندگی  اش و خلق آثاری که یکی از دیگری شاهکارتر است، به راستی می توان او را سفیر کبیر هنر ایران و مایه فخر این سرزمین 
دانست. فدریکو مایور مدیر کل وقت یونسکو درباره او، در کتاب »محمود فرشچیان، برگزیده آثار یونسکو« گفته است: گشودن کتاب نقاشی های 
محمود فرشچیان به راستی سیر و سیاحت در جهانی از شگفتی هاست. آدمیان، حیوانات، طبیعت و اشیای بی جان، ساکنان جهان این هنرمندند و 
آن ها را چنان که هستند می توان باز شناخت.« به هر حال پیداست که همه ما به خاطر هم عصر بودن با نقاش بزرگ »عصر عاشورا«، »شمس و موالنا« و... 
در حال تجربه حسی هستیم که آیندگان حسرت آن را خواهند خورد؛ هرچند قدردان آن نباشیم. در ادامه درباره ستایش هنر فرشچیان از دیدگاه 

جهانی بیشتر خواهیم گفت.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



جواد نوائیان رودسری – قیام سربداران در 
تاریخ ایــران، از دو منظر حائز اهمیت است؛ 
نخست شکل گرفتن قیامی بیشتر مردمی علیه 
استیالی ستمگرانه ایلخانان مغول و در پی 
آن، پیروزی قاطع ایرانیان و دوم، شکل گرفتن 
ــران.  ای تاریخ  در  شیعی  حکومت  نخستین 
هرچند که پیش از سربداران، آل بویه شیعی 
مذهب نیز، اقتداری به هم زدند، اما تشیع در 
ارکان قدرت آن ها مانند سربداران، ساری و 
جاری نبود. چنان که مشهور است، خواجه 
علی بن مؤید، آخرین امیر سربداری، برای به 
کار گرفتن فقه حکومتی شیعه اثنی عشری 
در بدنه حاکمیت، تالش وافــر کرد و حاصل 
درخواست وی از شمس الدین محمد بن مّکی، 
مشهور به شهید اول، در این زمینه، نگارش 
کتاب »لمعه دمشقیه« بود که بعدها شرح های 
فراوانی بر آن نوشته شد و امروزه نیز، جزو آثار 
مورد مراجعه طالب و دانشجویان محسوب 
می شود. با این حال، مردم ما، سربداران را 
بیشتر با سریالی تلویزیونی می شناسند که 
در سال های نخستین پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، با کارگردانی محمدعلی نجفی در 
رسانه ملی پخش شد و مخاطبان بسیاری را 
به خود جلب کرد. هرچند که سازندگان فیلم 
تالش کردند تا منطبق با شرایط آن روزهــا، 
روایــتــی تاریخی از مقاومت خراسانیان در 
ــه کنند، امــا آن چــه از آب  مقابل مغوالن ارائ
درآمد، صرف نظر از توفیقش در انعکاس این 
مقاومت، با بسیاری از روایــت هــای تاریخی 
سازگاری نداشت و به ویــژه، شخصیت هایی 
که نقش محوری را در سریال ایفا می کردند، 
در متون پیشینیان، قابل احصا نبودند. در این 
نوشتار کوتاه، سعی خواهیم کرد که سریال 
خوش ساخت و خاطره انگیز سربداران را از 

منظر تاریخی، نقد و بررسی کنیم.

فضای مغول زده!     
دورانــی که در سریال روایت می شود، اواخر 
عصر ایلخانی است؛ ابوسعید، واپسین ایلخان 
مغول که روزگـــار را به عیاشی و میگساری 
می گذراند، کشور را به دست کارگزاران ایرانی 
و مغول سپرد. اوضاع داخلی بسیار آشفته بود و 
ناامنی در همه جا گسترش داشت؛ با این حال، 
مغوالن بر کیش پیشینیان خود نبودند؛ هر چند 
رسوم مغولی، هنوز رواج داشت، اما بر آن لعابی 
از فرهنگ ایرانی و آداب اسالمی کشیده شده 
بود. مخاطبان سریال، یعنی افــرادی که در 
تاریخ مطالعه چندانی نداشته اند و حکومت 
مغول را با چنگیزخان یکی می گیرند، فضای 
سربداران را، فضای عهد ایلغار و هجمه چنگیز 
می پندارند. جالب است بدانید که مغوالن، 
در زمان غازان خان، سال 694 هـ.ق، به طور 
رسمی پذیرای اسالم شدند و همه سرداران و 

سرکردگان آن ها، به جامه مسلمانی درآمدند. 
وزرای ایرانی، همچون خواجه رشیدالدین 
فضل ا... و تعدادی دیگر، اهتمام فراوانی برای 
ترمیم خرابی های ایجاد شده داشتند و تاحدی 
توانستند آسیب های وارد شده را جبران کنند. 
سران مغول، عمومًا خود را پایبند به اسالم و 
در اواخر دوره ایلخانی، متمایل به تاریخ ایران 
نشان می دادند. می دانیم که یکی از مدعیان 
ایلخانی، پس از مرگ ابوسعید، شخصی به نام 
»انوشیروان« از دودمان چنگیز بود! در دربار 
مغوالن خاندان هایی وجود داشتند که به رغم 
تبار مغولی و گاه چنگیزی، سخت پایبند به 
دیانت محمدی بودند که خاندان امیرچوپان، 
نمونه ای از این خاندان هاست. با این حال، 
سریال یکسره در پی تاراندن مغوالن به زاویه 
تاریک تاریخ است و از این لحاظ، می خواهد 
»پیاز داغ« مسئله ستمگری و خانمان سوزی 
آن ها را کمی زیادتر کند. بنابراین، فضای 
سریال، با وجود بیان برخی حقایق، چندان 
منطبق با واقعیت های تاریخی نیست؛ به دیگر 
سخن، به جای آن کــه صحنه ها، القا کننده 
فضای سال های 720 تا 730 هـ.ق باشند که 
میانه دوره ابوسعید است، بیشتر جو سال های 
616 تا 620 هـ.ق را در ذهن خواننده خلق 
می کنند که مطابق با دوران هجوم چنگیز و 

قتل عام وحشیانه ساکنان فالت ایران است.

آدم های ناواقعی     
دنبال  بــه  تــاریــخ  در  گرفته اید  تصمیم  ــر  اگ
شخصیت های مهم سریال سربداران، مانند 
قاضی شارع بگردید، بی خیال شوید، چون 
چیزی به دســت نخواهید آورد! هرچند که 
ساخت  هنگام  هم،  معروف  کارگردان های 
شخصیت های  خلق  به  تاریخی،  فیلم های 
مجعول برای باالبردن کیفیت کار و باورپذیرتر 
کردن آن برای مخاطب می پردازند، اما این که 
بیاییم و افزون بر شخصیت سازی، جای افراد 
را هم عوض کنیم، خیلی نادر است. به عنوان 
برجسته  شخصیت های  از  بسیاری  مثال، 

سریال سربداران، واقعی نیستند یا دست کم 
یافتن مصداق آن ها در تاریخ، کار هر کسی 
نیست. قاضی شارع که با نقش آفرینی جذاب 
و جاودانه علی نصیریان، در ذهن مخاطبان 
سریال جا خوش کرد و برای سال ها ماندگار 
شد، اصواًل نظیر بیرونی و تاریخی ندارد؛ هر 
چند که در دوره مغول، مانند دوره هــای قبل 
و بعد از آن، همواره وعاظ السالطین به توجیه 
جنایات و هموار کردن راه ناصواب شاهان و 
امیران مشغول بوده اند، اما در دوره ابوسعید، 
آن هم در خراسان، نمی توان نشانی از فردی 
ــام قــاضــی شـــارع گــرفــت. گــویــی تعقیب  بــه ن
قاضی القضات باشتین در صفحات تاریخ به 
جایی نمی رسد و مورخ، باید دست خالی به 
جای اولش برگردد. نظیر همین مسئله درباره 
خواجه قشیری نیز، صدق می کند. حتی در 
سریال جای برخی از شخصیت ها عوض شده 
است. مثاًل »آی تخت« که نقش او را در سریال، 
ــرده ای  ب ــازی می کند،  ب حسین خانی بیک 
است محنت کشیده و سیاه که می خواهد در 
این قیام جایگاهی داشته باشد؛ اما در تاریخ 
نامی از او نیست و خــوانــدن اســم وی برای 
مــورخ، بیشتر یــادآور نام »آی تیمور«، دومین 
امیر سربداری است که پس از وجیه الدین 
مسعود به حکومت رسید. در این بین، البته 
می توان شخصیت های واقعی را هم در سریال 
»کلو  مثال  گرفت؛  ــراغ  س نجفی  محمدعلی 

اسفندیار« که ظاهرًا رئیس صنف آهنگران بود 
و در قیام نقشی محوری ایفا کرد و در سریال 
نیز، می توان نشانی از وی یافت. کلو اسفندیار 
بعدها یکی از امرای سربداری شد و به دلیل 
رقابت داخلی یا ظلم و ستمی که به مردم روا 
می کرد، به قتل رسید. از دیگر شخصیت های 
سریال که می توان رد آن ها را در تاریخ زد، 
طغاتیمور است که در سریال با عنوان طغای 
ــاد فــیــروز بهجت  ــده ی شناخته مــی شــود و زن
محمدی با ایفای نقش وی، شهرت فراوانی 
پیدا کرد. او یکی از شاهزادگان مغول بود که 
در پی مرگ ابوسعید، مدعی حکومت شد و به 
نام خود سکه زد. ظاهرًا مرکزیت حکومت او در 
اسفراین قرار داشت. طغای به وسیله خواجه 
یحیی کرابی، امیر سربداری مغلوب و مقتول 
شد. نکته جالب توجه درباره سریال سربداران، 
افزون بر زمان ساخت و فضای پخش آن، نقش 
عبدالرفیع حقیقت، به عنوان مشاور تاریخی 
پروژه است؛ او که یکی از پژوهشگران شناخته 
تاریخی محسوب  شــده در عرصه مطالعات 
می شود، متن تحقیقی سریال سربداران را به 
رشته تحریر درآورده است؛ اما این که کیهان 
متن  به  چقدر  نامه،  فیلم  نویسنده  رهگذر، 
ــادار مانده،  تحقیقی عبدالرفیع حقیقت وف
مسئله ای است که باید پس از مطالعه هر دو 

نوشته، درباره اش نظر داد. 
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سرنوشت آخرین سرباز کلنل چگونه رقم خورد؟

 کامبوزیا؛ از همراهی با پسیان
 تا تقابل با صهیونیسم

ــادات  ــ ــ مــجــتــبــی س
الریجانی - امیرتوکل 
ــا)1353 –  ــوزیـ ــبـ ــامـ کـ
1283( را که نویسنده، 
محقق، مورخ و حقوقدان 
برجسته ای بود، می توان 
ــت  ــخ ــرس مــــبــــارزی س

و خستگی ناپذیر در برابر ظلم و استکبار هم 
دانست. وی در عنفوان جوانی، از یاران و نزدیکان 
مورد اعتماد کلنل پسیان بود و به واسطه لیاقت و 
کاردانی خود، از طرف او به سمت ریاست اداره 
تلگراف خراسان منصوب شد. بعد از واقعه کشته 
شدن کلنل پسیان، کامبوزیا دستگیر و ابتدا 
ــدان تبعید شد. بین  به بیرجند و سپس به زاه
سال های 1300 تا 1332 هـــ.ش، کامبوزیا 
در کنار فعالیت های خود که شامل تدریس، 
تحقیق، نگارش کتاب و مقاالت و امور کشاورزی 
می شد، به نهضت مبارزه برای ملی شدن صنعت 
نفت پیوست و در نامه هایی به مرحوم آیــت ا...
کاشانی و شهید نواب صفوی، حمایت خود را 
از مبارزه این بزرگواران اعالم کرد. او مدتی به 
عضویت حزب ایران در آمد و نماینده این حزب 
در سیستان بود؛ اما پس از کودتای 28 مرداد و 
بازگشت استبداد، کامبوزیا فعالیت های سیاسی 
را کنار گذاشت و به اجبار انزوا پیشه کرد. او بین 
سال های 1332 تا 1342، با توجه به دیدگاه ها 
و نوشته هایش، به دنبال رهبری می گشت که 
با پیروی از او راه را از بیراهه بشناسد. با شروع 
نهضت امام خمینی)ره(، کامبوزیا فعالیت های 
خود را علیه رژیم شاه وسعت بخشید و تبدیل به 
یکی از مهم ترین سوژه های ساواک در سیستان 
و بلوچستان شــد. پس از مدتی، او را از کلیه 
سمت هایی که داشت برکنار کردند. از وجوه بارز 
مبارزات کامبوزیا، می توان به مخالفت صریح و 
بی پرده او با صهیونیست ها اشاره کرد. او اعتقاد 
داشت که اختالف افکنی بین شیعه و سنی و نیز، 
کلیه به اصطالح اصالحاتی که در زمینه های 
 ... و  آموزشی   ، فرهنگی   ، اجتماعی  مختلف 
توسط رژیم پهلوی در ایران رقم می خورد، پیروی 

کورکورانه از سیاست های صهیونیست هاست.

»قاضی شارع« تحت تعقیب!گزارش تاریخی
آیا شخصیت قاضی باشتین در »سربداران« که با نقش آفرینی استاد علی نصیریان جاودانه شد، واقعیت تاریخی دارد؟

 نکته تاریخی

قاضی شارع که با 
نقش آفرینی جذاب و جاودانه 

علی نصیریان، در ذهن 
مخاطبان سریال جا خوش 
کرد و برای سال ها ماندگار 

شد، اصواًل نظیر بیرونی 
و تاریخی ندارد؛  در دوره 

ابوسعید، آن هم در خراسان، 
نمی توان نشانی از فردی به 

نام قاضی شارع گرفت
نمایی از سریال سربداران و استاد نصیریان در نقش قاضی شارع

 دردسرهای غذا خوردن 
اولین سفیر ژاپن در ایران!

ژاپنی ها در عصر امپراتور »میجی«، تغییرات 
بنیادین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در 
کشورشان آغاز کردند؛ درهای این سرزمین که 
برای چند قرن به روی خارجی ها بسته شده بود، 
دوباره باز شد و به این ترتیب، ژاپن قدم در مسیر 
فعالیت های دیپلماتیک گذاشت. آن ها ابتدا به 
کشورهای اروپایی سفیرهایی را اعزام کردند و 
حتی در برخی پایتخت ها سفارتخانه ساختند. 
حدود 140 سال قبل، در 1258 هـ.ش، میجی، 
امپراتور ژاپن، تصمیم گرفت سفیری به ایران 
به  ترتیب، یوشیدا ماساهارو  این  به  بفرستد. 
عنوان نخستین سفیر ژاپن به ایران آمد . آن چه در 
ادامه می خوانید، گزیده ای از خاطرات ماساهارو 
است که توسط دکتر هاشم رجب زاده و در قالب 
یک کتاب، منتشر شده است. ماساهارو در این 
نوشتار به آداب غذایی ایرانیان دوره قاجار و 
دردسرهایی که سفیر ژاپن برای خــوردن یک 
لقمه غذا تحمل کرده است، اشاره می کند که 
مطالعه آن، خالی از لطف نیست:  »خــوراک 
معمولی مــردم این جا برنج، خربزه و گوشت 
گوسفند است. آن ها، به پیروی از تعالیم اسالم، 
ماهی بی فلس و گوشت خــوک نمی خورند و 
مشروب الکلی نمی نوشند. ما ژاپنی  ها ساکی 
می نوشیدیم و خــوراک گوشت گاو را با کارد و 
چنگال می خوردیم. مردم محل با دیدن رفتار 
و خــورد و خوراکمان ما را فرنگستانی، یعنی 
اروپایی، می خواندند. اما ایرانی  ها باز در سیمای 
گندمگونی ما خیره می شدند و می دیدند که ما 
روی قالی می نشینیم و برنج را تقریبًا مثل آن ها 
می خوریم و فکر می کردند که ما باید مردمی 
 از تیره هندو یا عرب باشیم. در آغاز ورودمان به 
بوشهر، در خانه ای که به شیوه  ایرانی ساخته 
و آراسته شده بود ماندیم، آرام و ساکت بودیم 
و برنج می خوردیم. از همین جا ایرانی  ها به ما 
احساس نزدیکی و دوستی پیدا کردند. وقتی 
که با ایرانی  ها هم سفره می شدیم، آن ها خوراک 
را با انگشتان دست راست به د  هان می بردند 
و می خوردند. من دوست نداشتم که با دست 
غذا بخورم، پس تکه چوبی پیدا کردم و با آن یک 

جفت چوب غذاخوری برای خودم ساختم.«
یوشیدا ماسا  هارو؛ سفرنامه یوشیدا ماسا  هارو؛      

ترجمه:    هاشم رجب زاده؛ مشهد: انتشارات آستان 
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چند خط تاریخ

ترفندهای شاه عباس برای کسب درآمد

چقدرطال میدین تا نیام؟!
ــاه عــبــاس یکم  عصر ش
صــفــوی، یکی از دوره 
ــان تاریخ  ــش ــای درخ ه
ایران بعد از اسالم است. 
ــران بار  در این دوره، ای
دیــگــر قـــدرت و وحــدت 
ملی پیشین را به دست 
آورد و مردم کشور ما، زیر نظام سیاسی و مذهبی 
ــران، تقریبًا به  ــد، متحد شدند؛ مرزهای ای واح
حدود طبیعی خود بازگشت و شرایط برای رونق 
اقتصادی و البته، فرهنگی و هنری فراهم شد. 
این وضعیت بر تعداد افراد ثروتمند جامعه افزود 
و ایــن صاحبان مکنت، باید در عــوض آن چــه به 
دست آورده بودند، حکومت را شارژ می کردند! 
با این حال، مالیاتی که توسط متموالن و البته، 
عموم مردم پرداخت می شد و همچنین، عواید 
ناشی از انحصار تجارت ابریشم ایران که پولش 
به جیب شاه صفوی می رفت، رضایت خاطر او 
را فراهم نمی کرد. به همین دلیل، به مناسبت 
های مختلف، رعایا ناچار بودند مبالغی را عالوه بر 
آن چه به صورت قانونی مقرر شده بود، به حکومت 
بپردازند. به عنوان نمونه، در جشن هایی مانند 
نوروز و مهرگان، شاهان صفوی در انتظار هدایای 
گران قیمت بودند. این تقدیمی ها، نقش مهمی در 
نوع نگاه شاهان صفوی به افراد داشت. اما شاید 
جالب باشد که بدانید شاه عباس یکم، افزون بر 
همه این مداخل، نوعی درآمد ویژه و اقتصادی نیز 
داشت و آن عبارت بود از تلکه کردن مردم با نرفتن 
به شهر آن ها! شاه عباس عادت داشت که هر وقت 
خبر مثبت مالی از شهر و دیاری می شنید، اعالم 
می کرد که قصد دارد به آن جا سفر کند و احوال 
مردم را بپرسد. اما همه می دانستند که قصد شاه 
از این سفر، گرفتن بخشی از درآمد یا ثروتی است 
که به دست آورده اند. از این نظر، وقتی خبر سفر 
شاه به شهری پخش می شد، چهارستون بدن 
رعایا می لرزید؛ آن ها می دانستند که اگر پای شاه 
به شهرشان برسد، از هستی ساقط می شوند و 
دوبرابر آن چه را به دست آورده اند،باید دو دستی 
تقدیم کنند. به همین دلیل، ترجیح می دادند باج 
مد نظر شاه را یک جا بپردازند تا او از خیر سفر به 
شهرشان بگذرد و بگذارد به دردشــان بمیرند! 
شاه عباس هم که با این شیوه، زودتر و راحت تر به 
به مقصود می رسید، باج اهالی را می پذیرفت و 
می گفت که فعال گرفتار است و نمی تواند به شهر 

مربوط سفر کند!
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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

دقایق اولیه بامداد سیزدهم دی، پیکر 
خون آلود جوان 31 ساله ای به  نام »جواد- 
م« به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 
منتقل شد امــا ایــن جــوان بر اثــر  عــوارض 
ناشی از اصابت چاقو به قفسه سینه جان 
باخت و این گونه پرونده جنایی دیگری در 
برابر قاضی با تجربه ویژه قتل عمد مشهد 

گشوده شد. 
ــی هـــای بـــامـــدادی قــاضــی کاظم  ــررس ب
میرزایی بیانگر آن بود که جوان 31 ساله در 
پی وقوع نزاعی مرگبار در بولوار ابوطالب 
مشهد به قتل رسیده است. شاهدان عینی 
در همان ساعات اولیه بامداد به قاضی 
ــرای عمومی و انقالب  شعبه 211 دادس

گفتند: ما مقابل کلوب فیلم و بازی های 
رایانه ای بودیم که فرهاد به دنبال جواد می 
گشت و با رجزخوانی و قدرت نمایی مدعی 
بود که به خاطر انگشتر بــرادر مرحومش 

باید چهار نفر را بکشد! 
ــراد حاضر سعی  در ایــن لحظه یکی از اف
کرد او را آرام کند ولی فرهاد که خود را 
بسیار خشمگین نشان می داد با عصبانیت 
گفت: »کاری نکن که تو چهارمی باشی!« 
و با گفتن ایــن جمله محل را تــرک کرد 
ولی حدود نیم ساعت بعد دوباره به محل 
بازگشت و با جواد درگیر شد که ضربه ای 
با چاقو به صورت کلنگی بر سینه جواد زد و 

او را نقش بر زمین کرد.

سابقه خبر

استخوان های طلسم شده!

از روزی که فهمیدم در دام یک شیاد حیله گر 
گرفتار شده ام و همه پس انداز و سرمایه ام را بر 
باد داده ام، عذاب وجدان رهایم نمی کند چرا 
که پول های زحمت کشی خودم و شوهر کارگرم 
را به مردی دادم که قرار بود گرهی از مشکالت 

خانوادگی من بگشاید اما...
زن 45 ساله که ده ها میلیون تومان سرمایه اش 
را به مرد رمال داده بود تا از دهن بینی شوهرش 
جلوگیری کند، درباره سرگذشت تاسف بار خود 
به کارشناس اجتماعی کالنتری سناباد مشهد 
گفت: وارد بیستمین بهار زندگی ام شده بودم 
که به خواستگاری »رسول« پاسخ مثبت دادم. 
او شاگرد گچ کار  بود و با زحمت نان حالل به 

دست می آورد. 
همسرم تا مقطع راهنمایی تحصیل کرده بود 
و خانواده اش نیز وضعیت اقتصادی مناسبی 
نداشتند. خالصه زندگی من و رسول در حالی 
زیر یک سقف آغاز شد که من هم تصمیم گرفتم 
شغلی برای خودم دست و پا کنم تا کمک خرج 
اگرچه دیگر خودش  باشم. همسرم  خانواده 
استادکار شده بود اما باز هم درآمــدش کفاف 

هزینه های زندگی را نمی داد. 
باالخره با کمک یکی از آشنایانم دوره بهیاری را 
گذراندم و سپس به عنوان کمک بهیار در یکی از 
مراکز درمانی مشهد استخدام شدم. از آن روز به 
بعد شرایط زندگی ما تغییر کرد و دو نفری برای 
آینده و سعادت و خوشبختی دو فرزندمان تالش 
می کردیم. با آن که از زندگی ام راضی بودم و 
روزهای خوبی را می گذراندم اما ماجرای دهن 
بینی هــای شوهرم از همان روزهـــای آغازین 
زندگی مشترک آزارم می داد. رسول فقط گوش 
به فرمان خانواده اش بود و تنها حرف های آن 
ها را می پذیرفت و بــدون چــون و چــرا اطاعت 

می کرد. 
رفتارهای همسرم به گونه ای بود که هیچ وقت به 
خواسته ها و نظرات من اهمیتی نمی داد و برای 
کم ارزش ترین امور زندگی نیز با پدر و مادرش 
مشورت می کرد و در نهایت همان کاری را انجام 
می داد که مادرش از او خواسته بود. من هم از 
این رفتارهای همسرم در حالی ناراحت بودم که 

کاری از دستم ساخته نبود. 
شوهرم دهن بین بود و هیچ گاه درباره موضوعی 
کــه پــدر و مـــادرش مطرح مــی کــردنــد، از خود 
اراده ای نداشت و بدون اندیشیدن به نتیجه آن، 
خواسته های خانواده اش را انجام می داد. من 
هم که از این وضعیت در رنج بودم حدود سه سال 
قبل روزی با یکی از همکارانم به درد دل پرداختم 
و ماجرای دهن بینی های شوهرم را برایش بازگو 
کردم. آن روز »نسترن« وقتی مشکل زندگی مرا 
فهمید پیشنهاد داد برای حل آن نزد یک رمال 
حرفه ای بروم. همکارم خیلی از آن مرد رمال 
تعریف و تمجید می کرد به گونه ای که می تواند 
آینده را به راحتی پیش بینی کند. او طوری از 
کرامات آن مرد رمال سخن گفت که ناخودآگاه 
برای دیدنش ترغیب شدم. نشانی منزل مرد 
رمال را از او گرفتم و صبح روز بعد نزدش رفتم. 
مرد رمال وقتی در جریان مشکل من قرار گرفت 
به گونه ای روح و روانم را با حرف هایش تسخیر 

کرد که دیگر او را ناجی زندگی ام می دانستم. 
ــودم، مرا به  مرد رمــال با ایجاد سوءظن در وج
همسرم و خانواده اش بدبین کرد به طوری که 
احساس می کردم آن ها تالش می کنند زندگی 
شیرین مرا به نابودی بکشانند. او  مرا از آینده 
می ترساند و چنین وانمود می کرد که شوهرم در 
نهایت مرا طالق می دهد و با زن دیگری ازدواج 
می کند! او مدعی بود برای رفع این مشکل از 
زندگی ام باید گوسفندی را به دست او قربانی 
کنم تا بر استخوان های گوسفند قربانی طلسمی 
جاری کند. مرد رمال ابتدا دو میلیون و 500 
هــزار تومان بــرای خرید گوسفند و 800 هزار 
تومان برای نوشتن طلسم از من گرفت و ادعا 
کرد که باید در پایان کامل شدن ماه در آسمان، 
نزد او بروم تا زمینه های استحکام زندگی ام را 
فراهم کند و دهن بینی شوهرم را از بین ببرد. 
به همین دلیل مجبور بودم شیفت شب هم در 
مرکز درمانی کار کنم تا بتوانم هزینه های طلسم 

و جادوگری را بپردازم.
آن مرد در حالی هر بار حدود یک میلیون تومان از 
من پول می گرفت که ادعا می کرد بخت دخترم 
را نیز بسته اند و او بــرای ازدواجــش با مشکل 
مواجه می شود. من هم که ترسیده بودم فقط 
تالش می کردم تا پول رمالی های او را تامین 
کنم و کار به جایی رسید که نه تنها وام گرفتم 
بلکه النگوی طالیم را نیز فروختم و به او دادم. 
با این حال، زمانی به خود آمدم که بیش از 40 
میلیون تومان سرمایه ام را از دست داده بودم و 
در این مدت نه تنها گرهی از مشکالتم باز نشده 
بود بلکه بر شدت اختالفات خانوادگی ام روز به 

روز افزوده می شد و ...
شایان ذکر اســت، همزمان با تشکیل پرونده 
قضایی در این باره تحقیقات نیروهای انتظامی 
با دستور سرگرد جواد بیگی )رئیس کالنتری 

سناباد( برای دستگیری مرد رمال آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

افزایش ۵0 برابری  تولید 
موادمخدر در  افغانستان

باعث  افغانستان  در  آمریکا  توکلی-حضور 
افزایش 50 برابری  تولید موادمخدر در این 

کشور شده است.
مدیر کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با موادمخدر 
کشور بــا بیان ایــن کــه زمــانــی کــه آمریکا وارد 
افغانستان شد، تولید مواد مخدر دو هزارتن و 
ــزود:در  سطح کشت شش هــزار هکتار بــود، اف
سال 2018 میزان  تولید به  10 هزار تن رسید 
که 50 برابر شده است.اصالنی در مراسم بهره 
ــرداری از کمپ ترک اعتیاد کرامت کرمان،  ب
ــرا منطقه ای  ــدر را یــک تــهــدیــد فـ ــخ ــواد م ــ م
ــواد  ــل مـ ــاب ــق ــت و گـــفـــت: بـــایـــد در م ــسـ دانـ
ــاد از  ــیـ ــتـ ــار بـــاشـــیـــم و اعـ ــیـ ــوشـ مـــخـــدر هـ
 اســاســی تــریــن آســیــب هــای اجتماعی اســت.
سردار سلیمانی رئیس بسیج مستضعفین کشور 
هم در این مراسم گفت:برای کاهش اعتیاد در 
کشور استفاده از ظرفیت های بومی و محلی 

مدنظراست .
به گزارش خبرنگار ما فرمانده سپاه ثارا... استان  
کرمان گفت :معتادان متجاهری که با دستور 
مقام قضایی و با همکاری نیروی انتظامی جمع 
آوری می شوند پس از غربالگری اداره بهزیستی 
به این اردوگاه منتقل می شوند و تحت درمان و 

بازپروری قرار می گیرند. 
سردار ابوحمزه تصریح کرد: این اردوگاه با هدف 
رفع کامل اعتیاد از مددجوها راه اندازی شده و 
در بدو ورود مددجو، روانکاوی کامل در اختیار 
وی و خانواده اش قرار می گیرد و روان شناسان 

در کمپ حضور دارند.
وی  افزود: بعد از ترک اعتیاد مددجو، دومین 
برنامه ما در این کمپ مهارت آموزی است تا بعد 

از ترک این جا مهارتی داشته باشند. 
شایان ذکر است، اردوگاه  ترک  اعتیاد کرامت 
سپاه ثارا... کرمان ) ماده 1۶(،  به عنوان بزرگ 
ترین مرکز  در جنوب شرق کشور در مساحت 
3هزار متر با اعتبار 18میلیارد تومان ساخته 

شده است.

کالهبرداری 2۵ میلیاردی از زن 
چینی در گیشا

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
دو نفر که با تأسیس یک صرافی غیر مجاز اقدام 
به کالهبرداری 25 میلیارد ریالی از یک تبعه 

چینی کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی دراین باره 
گفت: در تاریخ هجدهم دی ماه امسال یک زن 
13۷ کوی نصر  25 ساله چینی به کالنتری 
مراجعه و اعالم کرد برای انتقال 2.5 میلیارد 
تومان وجه به حساب پدرش در کشور چین به یک 
صرافی در محله گیشا رفته و دو مرد حدود 40 
ساله کارش را انجام داده اند، اما بعد از گذشت 
چند روز متوجه شــده هیچ وجهی به حساب 
پدرش منتقل نشده است که به همین دلیل به 
صرافی مراجعه کرده و در آن جا پاسخ درستی 

به او نداده اند.
ــاره به  رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ با اش
ایــن که کــارآگــاهــان پس از شنیدن اظهارات 
شاکی راهی محل دفتر صرافی شدند، گفت:در 
تحقیقات پلیسی مشخص شد دفتر فوق فاقد 
ــت کــه بــا انعکاس  مــجــوز از بــانــک مــرکــزی اس
اطالعات به دست آمده به بازپرس پرونده دستور 
دستگیری کالهبرداران صــادر شد و حامد و 
سهراب در 2۹ دی ماه در صرافی دستگیر و به 

اداره چهاردهم منتقل شدند.
این افراد تحت بازجویی قرار گرفتند و اعتراف 
کردند که نقشه کالهبرداری از ســوی حامد 
ــرد دفتر صــرافــی را در  ــن ف ــده و  ای طــراحــی ش

محدوده گیشا اجاره کرده است.
 او  سوژه ها را در فضای مجازی شناسایی می کرد 
و دو نفر دیگر نیز نقش کارمندان شان را بازی 
می کردند و وجوه مال باختگان را به بهانه واریز به 

حساب های خارجی سرقت می کردند.

آدمکشی به بهانه انگشتر یادگاری!

سجادپور- جوان 21 ساله ای که برای به 
دست آوردن انگشتر برادر مرحومش، دست 
به جنایتی هولناک زده بود، هنگام بازسازی 
صحنه قتل در حضور مقام قضایی مدعی شد 
که به قصد ترساندن و زهر چشم گرفتن از 
دوستان برادرش، تیغه چاقو را در قلب جوان 

31 ساله فرو کرده است.
به گزارش اختصاصی خراسان، متهم به قتل 
یک پرونده جنایی که حلقه هــای فوالدین 
قانون فقط 10 ساعت بعد از ارتکاب قتل بر 
دستانش گره خــورده بــود، با دستور قاضی 
ویژه قتل عمد و توسط کارآگاهان اداره جنایی 
ــوی بــه خیابان  پلیس آگــاهــی خــراســان رض
این  چگونگی  تا  شد  هدایت   ۷۶ ابوطالب 

حادثه وحشتناک را تشریح کند.
»فرهاد- ک« که به خاطر غرور کاذب دست 
به جنایت زده و آثار ندامت در چهره اش موج 
می زد با اشاره قاضی کاظم میرزایی، مقابل 
دوربین قوه قضاییه ایستاد و خود را به طور 
کامل معرفی کرد. در این هنگام سرهنگ ولی 
نجفی )افسر پرونده( با اجازه مقام قضایی، 
به تشریح خالصه ای از محتویات این پرونده 

جنایی و چگونگی دستگیری متهم در یک 
اظــهــارات  و  پــرداخــت  عملیات غافلگیرانه 
شاهدان عینی و اعترافات متهم در تحقیقات 

میدانی را بازگو کرد. 
سپس متهم 21 ساله که با مادرش زندگی می 
کند و مدعی است با خودروی 20۶ آلبالویی 
رنگش کار می کند تا مخارج زندگی خود و 
مــادرش را تامین کند پس از تفهیم اتهام از 
سوی قاضی میرزایی گفت: پدر و مــادرم از 
یکدیگر جدا هستند و من در کنار مادرم روزگار 

می گذرانم.
 اما حقیقت این ماجرای تلخ از آن جا آغاز شد 
که چند ماه قبل بــرادرم به خاطر افسردگی 
و تالمات روحی و روانی دست به خودکشی 
زد و به زندگی خود پایان داد. برادرم قبال از 
وضعیت مالی خوبی برخوردار بود اما وقتی 
ــت داد و بــه اصطالح  سرمایه اش را از دس
ورشکسته شد دیگر هیچ کس کنارش نبود، 
حتی دوستانش نیز او را ترک کردند به همین 
دلیل برادرم دچار ناراحتی های روحی شده 
بــود تا ایــن که روزی با خــوردن قــرص برنج 
خودکشی کرد و جان سپرد.   من بــرادرم را 

ــت داشــتــم و مــی خواستم یــادگــاری از  دوس
او داشته باشم به این دلیل به یاد انگشتر و 
چاقوهایش افتادم که شنیده بودم نزد یکی 
ــواد-م« اســت. چند  از دوستانش به نــام »جـ
بار نزد جــواد رفتم و از او خواستم انگشتر و 
چاقوهای برادرم را که یادگاری است به من 
بازگرداند ولی او هر بار مرا سرمی دواند و ادعا 
می کرد که از چنین انگشتری خبر ندارد! این 
موضوع خیلی مرا عصبانی کرده بود و از این 
که نمی توانستم انگشتر یادگاری برادرم را از 

او بگیرم غرورم لگدمال می شد!
این ماجرا ادامه داشت تا این که شب حادثه 
)سیزدهم دی( به کلوب فیلم و بــازی های 
ــه ای رفــتــم، جــایــی کــه پــاتــوق جـــواد و  ــان رای
دوستانش بود! آن جا یکی از بچه های محل 
بــه خواستگاری رفته بــود و در حــال پخش 
شیرینی بود! من سراغ جواد را گرفتم ولی 
آن جا نبود. به دوستان جواد گفتم که به او 
بگویند انگشتر برادرم را پس بدهد! و از آن جا 
رفتم ولی وقتی حدود نیم ساعت بعد دوباره از 
آن مکان عبور می کردم چشمم به جواد افتاد 

که نزد دوستانش بود، از دور برگردان دور زدم 
و آن سوی خیابان توقف کردم. در این هنگام 
جواد که مرا دست به کمر دید به طرفم آمد 
که ما با هم درگیر شدیم و من با چاقو چندین 
ضربه به سوی او پرت کردم که متاسفانه یکی 
از ضربه ها به قفسه سینه اش خورد و نقش بر 
زمین شد. با دیدن این صحنه ترسیدم و از آن 
جا فرار کردم که روز بعد هم کارآگاهان پلیس 

آگاهی خراسان رضوی مرا دستگیر کردند. 
بنابر گزارش خراسان، »فرهاد- ک« ادامه داد: 
با این حال من پشیمانم چرا که به هیچ وجه 
قصد کشتن او را نداشتم و تنها می خواستم او 

را بترسانم و زهر چشم بگیرم! 
و  بــود  آن شب اعصابم خیلی به هم ریخته 

نمی دانستم چه کار می کنم! 
در پی اعترافات متهم در بــازســازی صحنه 
جنایت، قاضی کاظم میرزایی دستور انتقال 
ــدان را صــادر کــرد وبدین ترتیب  متهم به زن
تحقیقات پلیس برای بررسی ادعاهای وی 
و همچنین کشف زوایــای پنهان این پرونده 

جنایی ادامه یافت.

دستگیری بیش از  100معتاد 
متجاهر در کرمان  

در  متجاهر  از100معتاد  بیش  توکلی- 
کرمان  دستگیر شدند. جانشین فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان با بیان این که  
ــوده و  ــرای طــرح پــاک ســازی محالت آل اج
جرم خیز کرمان، زمینه وقــوع جرایمی از 
ــزود: در  جمله اعتیاد را از بین می بــرد، اف
ــای امنیت اجتماعی  ــق ــرح ارت ــرای ط اجـ
101 معتاد متجاهر از سطح شهر کرمان 
جمع آوری شدند.به گزارش خبرنگار ما، 
سرهنگ کــشــاورزی گفت: از ایــن  تعداد 
28 نفر زن  بودند که  تحویل  مراکز ترک 
اعتیادو بازپروری شدند. وی خاطر نشان 
کرد: اجرای طرح های پیشگیرانه و مقابله 
با خــرده فروشان مــواد مخدر و همچنین 
جمع آوری معتادان متجاهر و پر خطر تا 
 پایان سال در دستور کار پلیس قرار دارد.
کرد:جمع  تصریح  انتظامی  مسئول  ایــن 
آوری معتادان پرخطر زمینه ساز افزایش 

رضایتمندی شهروندان است .

متهم  پرونده در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی کاظم میرزایی

اختصاصی خراساندر بازسازی صحنه جنایت مطرح شد
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شاخص

بدهی 735 هزار میلیارد تومانی 
دولت به بخش های مختلف 

ــای  بـــراســـاس گـــــزارش مــرکــز پـــژوهـــش ه
مجلس، مجموع بدهی های دولت و شرکت های 
دولتی تا پایان سال 1397 حدود  735 هزار و 
9۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان 
بدهی حدود 442 هزار و 1۰۰ میلیارد تومان 
)6۰ درصد( آن بدهی دولت و مبلغ 293 هزار 
و 7۰۰ میلیارد تومان )4۰ درصد( آن بدهی 
شرکت های دولتی است. ترکیب بدهی های 
دولت و شرکت های دولتی و سهم بخش های 
مختلف از این بدهی ها به درصد در پایان سال 

1397 در نمودار آمده است.

بازار خبر

اخبار

پیش بینی بانک های مرکزی 
جهان از سقوط دالر

مهر - بانک های مرکزی جهان در سال 2۰19، 
میزان ذخایر طالی خود را به رکورد 374/1 
تن رساندند که این تغییرات غیرمنتظره، از نظر 
بسیاری از تحلیل گران به عنوان حرکتی برای 
حذف دالر در نظر گرفته می شود. به گزارش 
راشاتودی،  ایگون ون گرییرز، از صندوق ذخیره 
طالی »گلد سویتسزرلند دات کام« در اظهارنظر 
جالبی معتقد است همه کشورها طال نمی خرند 
بلکه بیشتر از همه بانک های مرکزی روسیه، 
حال  در  مجارستان  و  لهستان  ترکیه،  چین، 
خرید طال هستند. ون گرییرز ادامه داد: در این 
میان روسیه و چین کشورهایی هستند که واقعًا 
پیش بینی می کنند چه اتفاقی در حال رخ دادن 
است؛ آن ها می دانند که دالر سقوط خواهد کرد 

جهش 5202 واحدی شاخص 
بورس تهران

فارس - شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت چهارشنبه 2 بهمن با جهش 
52۰2 واحد روبه رو شد و به بیش از 411 هزار 
واحد رسید.  کارشناسان دلیل افزایش شاخص 
بورس تهران را جذب نقدینگی سرگردان در 
جامعه می دانند که عامه مردم با سرمایه های 
کوچک امکان ورود در بــازار ملک، آپارتمان، 
دالر ، طال و سکه را ندارند و به ناچار به سمت 

سرمایه گذاری در بورس روی آورده اند.

 میزان خسارات سیل به سیستان
 و بلوچستان 3500 میلیارد تومان

مهر - نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به امور 
سیل استان سیستان و بلوچستان، از خسارت  
35۰۰ میلیارد تومانی سیل به امور زیربنایی، 
آب شهری و روستا، مسکن، راه، برق، آموزش، 
کــشــاورزی و عشایری خبر داد. کریم یــاوری 
با اشــاره به خسارت 35۰۰ میلیارد تومانی 
بخش های  بــه  بلوچستان  و  سیستان  سیل 
مختلف از جمله زیربنایی، آب شهری و روستا، 
مسکن، راه، برق، آموزش، کشاورزی، عشایری 
و انتظامی اظهار کــرد: بیشترین خسارت به 
ترتیب با 58۰ میلیارد تومان به بخش راه ها، 
82۰ میلیارد تومان به بخش مسکن و در بخش 
کشاورزی 64۰ میلیارد تومان گزارش شده 

است.

87 درصد تراکنش های بانکی 
غیرحضوری است

ایرنا - مــعــاون فــنــاوری بانک ملی ایــران با 
اشــاره به توسعه بانکداری دیجیتال، گفت: 
پایان دی ماه میزان تراکنش های بانکی غیر 
حضوری  به 87 درصد رسید در حالی که در 
ابتدای دهه 9۰ حدود 55 درصد بود. مسعود 
خاتونی گفت: 13 درصد تراکنش ها هنوز به 
صورت حضوری است که به دنبال جذب آن ها 
هستیم، بر این اساس ارائه خدمات 24 ساعته 

در دستور کار است.

 وجود 2۴5 هزار تن برنج 
در گمرکات

مهر - سخنگوی گمرک ایران گفت: هم اکنون 
ــود دارد  ــزار تن برنج در گمرکات وج 245 ه
که مجوز ترخیص برای بخش اعظم آن، صادر 
شده و فقط 51 هزار تن از این کاال در حال سیر 
مراحل ترخیص اســت. سید روح ا... لطیفی 
اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان دی ماه، یک 
میلیون و 298 هزار و 646 تن برنج به ارزش یک 
میلیارد و 359 میلیون دالر وارد کشور شده که 
از این میزان، یک میلیون و 53 هزار تن ترخیص 

شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری دو شب قبل، به بیان تازه ترین تصمیمات و 
اقدامات انجام شده در فضای پولی و بانکی کشور 
پرداخت. مهم ترین محورهای سخنان عبدالناصر 

همتی به شرح زیر است:
  نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت هم اکنون 
منفی و نرخ رشد غیرنفتی ما نیم درصد مثبت 
است. این مقدار کم است، اما برای ما مثبت بودن 
آن مهم است... امیدواریم تا پایان سال، این نیم 
درصد هم بیشتر شود و سال آینده به دلیل این که 
اثر شوک کاهش صادرات نفت از بین می رود نرخ 

رشد، بهبود پیدا خواهد کرد.
  وی در پاسخ به ایــن پرسش که آیــا نــرخ سود 
سپرده های بانکی با اجرای عملیات بازار باز، تغییر 
می کند؟گفت: نرخ سود سپرده فعلی، متعادل 
شده است. سود بین بانکی ما حدود 18.5 درصد 
است در حالی که سال گذشته این رقم به 2۰.5 
درصد رسیده بود و اکنون 2 واحد درصد کاهش 
یافته است. االن تقریبًا سود سپرده های بانکی 
در همه بانک ها بیش از 2۰ درصد نیست، )برای 
همین( فعاًل روی نرخ سود سپرده ها، تمرکز 

نداریم و نمی خواهیم ثبات بازار را به هم بزنیم.
  ثبات کنونی بازار ارز، ناشی از یک سری اقدامات 

پیچیده بوده است. اقداماتی در بخش های ریال، 
ارز، نقل و انتقال آن و راه های تهاتری انجام شد تا 

تجارت خارجی را به ثبات برسانیم.
  ثبات نرخ ارز از نرخ ارز مهم تر است. اگر بانک 
مرکزی بخواهد جدی وارد شود ظرف یک روز 
همه کسانی که ارز را با نرخ باال خریداری کرده اند 

زیان می کنند.
 در شرایطی که کارخانه های ما مــواد اولیه 
ــودرو معنایی نـــدارد.  نیاز دارنـــد، واردات خـ

کمیسیون تلفیق، مصوبه ای را برای واردات 
خودرو های هیبریدی تصویب کرد که این 

واردات نیازمند ارز است اما اکنون کشور 
اولویت های دیگری دارد و بانک مرکزی 
برای سال آینده و سال های بعد باید ذخیره 

ارزی داشته باشد. هم اکنون 
ذخایر ارزی ما نسبت 

به یک دهه گذشته 
اســت،  بی سابقه 

ولــی ایــن مقدار 
را وارد بــازار 

هیم  ا نخو
کــــرد، 

ــرا  ــ زی

این ذخایر راهبردی کشور و پشتوانه بانک مرکزی 
است.

 برخی بانک های ناتراز داشتیم که با مجوز از 
سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، این بانک ها 
کنترل شده اند و اضافه برداشت آن ها، متوقف 
شــده اســت و به تدریج در حــال برطرف کردن 
مشکالت آن ها هستیم. در این زمینه، تعدادی 
ــازار را به هم  از بانک ها دارای تخلف بودند و ب
می زدند که با اخذ مجوز، هیئت مدیره آن ها 

تغییر کرد.
  با پیشنهاد رئیس جمهور 
و بحث در ستاد اقتصادی، 
احتمااًل شرکت های وابسته 
به بانک ها را به یک هلدینگ 
واگــذار کنیم و این هلدینگ 
از  نمایندگی  بــه 
این بانک ها 
اقــــــدام به 
فـــــــــروش 
کت ها  شر

کند.
 ادغــــام 
بانک  دو 

در بانک سپه به زودی انجام خواهد شد و سه بانک 
دیگر نیز تا پایان سال انجام می شود، هم اکنون 
بیش از 6۰ درصد سهام این بانک ها به بانک سپه 
منتقل شده است و االن جزو بانک سپه محسوب 
می شوند و تا پایان سال تابلوی بانک سپه در این 

بانک ها نصب خواهد شد.
 حذف صفر از پول ملی در دستور کار مجلس 
قرار دارد و فوریت آن تصویب شده و سه سال زمان 
برای اجرای آن الزم است. هم اینک 85 درصد از 
اسکناس های چاپ شده 1۰ هزار تومانی، 5۰ 
هزار تومانی و 1۰۰ هزار تومانی است و نقش 

اسکناس های پایین تر تقریبًا از بین رفته است.
ــام« به عنوان یکی از    از هفته آینده طــرح »گ
طرح های ابتکاری مهم بانک مرکزی برای حمایت 
از زنجیره تامین با اعتبار 6۰ تا 7۰ هزار میلیارد 
تومان آغاز می شود که طبق آن بانک ها به تدریج به 
تولید کنندگان یعنی کسانی که نیاز به مواد اولیه 

دارند، گواهی اعتباری اختصاص خواهند داد.
 اجرای طرح »پیشران« را نیز آغاز کرده ایم که با 
اجرای این طرح، میزان تسهیالت در آذر حدود 
15 هزار میلیارد تومان نسبت به آبان افزایش پیدا 
کرد و علت اصلی آن اختصاص صد هزار میلیارد 

تومان به طرح های »پیشران« بوده است.

ــازه ترین آمــارهــا از افــزایــش تولید   ت
ــور حــکــایــت دارد  ــش پــوشــاک در ک
ــی از  ــرخ ــد ب ــدی ــار ج ــ و بـــراســـاس آم
کارگاه های پوشاک با توجه به افزایش 
ــرخ ارز و کاهش قــاچــاق هــم اینک  ن
دوبــاره فعال شده اند و تولید داخلی 

پوشاک 2۰ درصد رشد کرده  است.
به گزارش فارس، با افزایش قیمت ارز و 
به صرفه نبودن واردات پوشاک قاچاق 
و همچنین اقدامات انجام شده برای 
از عرضه پوشاک قاچاق  جلوگیری 
توسط برخی سازمان ها و نهادهای 
مربوط تقاضا بــرای مصرف پوشاک 
تولید داخل افزایش یافته است و این 
موضوع به گفته دســت انــدرکــاران و 
تولید کنندگان پوشاک منجر به رونق 
2۰ درصدی تولید پوشاک شده است.

ــا رحمانی  وزیــر  ــن زمینه، رض در ای
صمت در جلسه هم اندیشی اخیر خود 
با فعاالن صنعت پوشاک و نساجی، 

روند کنونی در کاهش واردات پوشاک 
و ارتقای موقعیت برندهای داخلی 
را کــامــاًل امیدوارکننده خــوانــد. با 
ــال، شــیــرازی رئیس اتحادیه  ایــن ح
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران ضمن تایید رشد تولید پوشاک 
در 9 ماهه امــســال نسبت بــه سال 
قبل که عمدتًا با استفاده از ظرفیت 
های خالی موجود بنگاه ها صورت 

گرفته، از تداوم رکود بازار خبر داده 
است. به گفته وی، حدود 96 درصد 
تولید پوشاک در تولیدی های صنفی 
اقتصادی  بنگاه های  عبارتی  بــه  و 
و  می شود  تولید  متوسط  و  کوچک 
تولید کنندگان پوشاک صنعتی تقریبا 
4 درصد تولید را بر عهده دارند. وی 
همچنین با اشــاره به اقدامات انجام 
شــده از ســوی ستاد مرکزی مبارزه 

با قاچاق کــاال و ارز بــرای جلوگیری 
از عرضه پوشاک برندهای خارجی 
ــات تاثیر  ــدام ــن اق قــاچــاق گــفــت: ای
ملموسی در کاهش عرضه پوشاک 
قاچاق داشته است به طوری که تعداد 
زیادی از این فروشگاه ها دیگر پوشاک 
خارجی عرضه نمی کنند و پوشاک 

تولید داخل را  برای عرضه جایگزین 
کـــرده انـــد. ایـــن سخنان در حالی 
گفته شده که دی ماه سال گذشته، 
سخنگوی ستاد مــرکــزی مــبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز، از برآورد قاچاق 2.4 
میلیارد دالری پوشاک در کشور خبر 

داده بود.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن 
بررسی برخی موارد مربوط به بخش بهداشت 
و درمان در الیحه بودجه سال آینده، پیشنهاد 
هم  پزشکان  جمله  از  مشاغل  مالیات  کــرد 
و  ای  پله   5 بگیران  حقوق  مالیات  مشابه 
حداکثر 35 درصد شود تا ضمن رفع تبعیض، 
موجبات فرار پزشکان از بخش دولتی به بخش 

خصوصی فراهم نشود.
گفتنی اســت، در الیحه بودجه سال آینده، 
دولت نرخ مالیات کارمندان و حقوق بگیران 
را 5 پله ای از 1۰ تا 35 درصد تعیین کرده 
بود که بعد از تحوالتی در مجلس، 4 پله ای 
شد. اما طبق ماده 131 قانون مالیات های 
بــر درآمـــد اشخاص  ــرخ مالیات  مستقیم، ن
حقیقی و مشاغل 2 پله ای )15 و 2۰ درصد( 
است. مرکز پژوهش ها این تفاوت را موردنقد 
قرار داده و نوشته است: »با توجه به تفاوت 
نرخ مالیات بر درآمد در بخش حقوق بگیران 
و مشاغل به نظر می رسد اجرای این تبصره به 
شیوه ارائه شده در الیحه، می تواند منجر به 
تغییر رفتار پزشکان از جمله تعیین سقف برای 

ارائه خدمات خود در بخش دولتی و شیفت 
بیمار به بخش خصوصی و خــروج از بخش 

دولتی شود. 
لذا پیشنهاد می شود در راستای یکسان سازی 
نرخ مالیات کارانه پزشکان، مالیات بر مشاغل 
مشابه مالیات حقوق بگیران )پلکانی از 1۰ تا 

35 درصد( تعیین شود«.
در این گزارش که ابتدا به ردیف های بودجه 
ای بخش سالمت پرداخته و در ادامه به تبصره 
ــاره نصب  ــاره شــده، درب ــده اش هــای مــاده واح
کارت خوان توسط پزشکان نیز پیشنهادهایی 
ارائه شده است. این مرکز خواهان تکرار حکم 

مربوط به الزام نصب کارت خوان در بودجه 99 
شده و آورده است: "نظر به مقاومت هایی که در 
برخی موارد در این باره از سوی مشاغل موضوع 
حکم وجود دارد، به موازات الزم است نظارت بر 

حسن اجرای قانون تقویت گردد".
بازوی پژوهشی مجلس همچنین تاکید کرده 
است:"شایان ذکر است اجرای موثر بند )ب( 
مــاده )74( قــانــون برنامه ششم توسعه در 
موضوع ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
برای پزشکان و افزایش ظرفیت پذیرش و توزیع 
هدفمند دانشجویان پزشکی در بیمارستان 
های دولتی می تواند تا اندازه ای رافع مشکل 

خروج پزشکان از بخش دولتی باشد".

تولید پوشاک جان گرفت 
صنعت پوشاک با ظرفیت افزایش یک میلیون نفری شاغالن در 9 ماه گذشته رشد 2۰ درصدی تولید را تجربه کرده است 

فراخبر

پوشاک اشتغال را تکان می دهد؟	 
براساس اعالم مسئوالن صنفی، حدود 3۰۰ هزار نفر در صنعت پوشاک مشغول 
به کار هستند که با افزایش تولید داخل و کاهش واردات و قاچاق پوشاک به داخل، 
این صنعت ظرفیت پذیرش یک میلیون شغل اضافه دیگر را نیز دارد. براساس اعالم 
مسئوالن اتحادیه پوشاک، گردش مالی این صنعت در کشور معادل 12 میلیارد دالر 
است. آمار قاچاق در این بخش نیز براساس اعالم مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، 2.5 میلیارد دالر در سال است. از سوی دیگر، بخش پوشاک به عنوان یک 
صنعت خرد و با اشتغال زایی باال می تواند نقش مهمی در شکوفایی اشتغال در کشور 
داشته باشد. چنان که فقط در مشهد به عنوان دومین قطب تولید پوشاک در کشور  
1۰ هزار واحد در این زمینه فعال هستند. همه این آمارها نشان می دهد که تمرکز 

بر این صنعت تا چه اندازه می تواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد. 

خبرهای خوش همتی 
رشد مثبت غیرنفتی، باالترین ذخایر ارزی در یک دهه اخیر و 2 طرح جدید برای تامین مالی تولید 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد: 

مطالبه علیه تبعیض مالیاتی کارمندان و پزشکان 

رئیسی: بخش تعاون ظرفیت 
مهمی در توزیع اقالم ضروری 

مردم دارد 

ــدار با رئیس و هیئت  رئیس قــوه قضاییه در دی
رئیسه اتاق تعاون ایران، با انتقاد از قوانین عمل 
نشده در حــوزه تعاون، از ایجاد مراکز داوری 
در این بخش استقبال کرد. به گزارش مهر به 
نقل از اتــاق تعاون ایــران، آیــت ا... رئیسی در 
دیدار رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون 
ــاره به بهره گیری از ظرفیت های  ایــران بــا اش
بخش تعاون در خصوصی سازی گفت: باید از 
قــوت و ظرفیت بخش تعاون، بــرای خصوصی 
ــرد. وی تــعــاونــی  هـــای توسعه  ــازی بــهــره بـ سـ
اعالم  را ظرفیت خوبی  شهرستان ها  عمران 
کرد و گفت: این ظرفیت ها می تواند در انجام 
پروژه ها و طرح های هر منطقه در قالب تعاونی 
و ســپــردن امـــور بــه مردم مفید باشد. رئیس 
قوه قضاییه، ظرفیت تعاون را در تأمین و توزیع 
اقالم ضروری مردم حائز اهمیت توصیف و اظهار 
کرد: تعاون می تواند در توزیع اقالم ضروری مردم 
در بخش ارزاق و تأمین و توزیع مواد اولیه مؤثر 
واقع و موجب حذف واسطه ها و کنترل قیمت ها 

و مهار تورم شود. 

 هشدار دیده بان شفافیت
 به وزارت نفت 

ــوان تولید  ــود ت واردات لوله تــرش با وج
داخل را پیگیری قضایی می کنیم 

دیده بان شفافیت و عدالت به وزیر نفت هشدار داد 
در صورت برخورد نکردن این وزارتخانه با موانع 
حمایت از تولید داخلی »لوله ترش« موضوع را 
از طریق مراجع قضایی پیگیری می کند. احمد 
توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد 
دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به بیژن 
زنگنه وزیر نفت نوشته است: »با توجه به صورت 
جلسه مربوط به تاریخ 98/۰3/۰4 که در آن 
مقرر گردیده بود 3۰ هزار تن خرید از داخل کشور 
انجام شود، با وجود حدود هشت ماه از صورت 
جلسه تاکنون قراردادی با تولیدکنندگان داخلی 
امضا نشده و طبعًا پولی هم بابت آن پرداخت 
نشده است. در حالی که قراردادهای متعددی 
ــرای واردات همین کــاال از خــارج از کشور با  ب

واردکنندگانی بدون سابقه امضا شده است.«

دژپسند: سرمایه گذاری خارجی 
در کشور 32 درصد افزایش یافت 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در 9 ماه ابتدای 
امسال میزان سرمایه گذاری خارجی در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 32 درصد رشد داشته 
است. به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند در سومین 
همایش »ملی شو« که در بانک ملی برگزارشد، افزود: 
دشمنان، تمام قد ایستاده اند و از همه توان خود برای 
مقابله با ایران استفاده می کنند اما ایران با استفاده 
از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی توانسته این 
تهدیدات را  خنثی کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
خاطرنشان کرد: دشمنان پس از شروع تحریم ها 
تالش داشتند در مدت سه ماه نظام سیاسی ایران 
را تغییر دهند اما امروز حدود یک سال و سه ماه از آن 

زمان گذشته و دشمنان به اهداف خود نرسیده اند.
وی اظهار کرد: امسال با گذشت 1۰ ماه از سال 98 با 
وجود انواع محدودیت ها، تحریم ها و کارشکنی هایی 
که برای جلوگیری از صادرات و مبادالت خارجی 
ایران انجام شد، اکنون حجم تجارت خارجی مشابه 
پارسال است و تغییر اندک آن به علت تغییر در پایه 

ارزش برخی از محصوالت صادراتی بوده است.



پنج شنبه 3 بهمن 1398
15ترحیم و تسلیت27جمادی االول 1441.شماره20301 پذیرش تلفنی:37010 -  37009999 پذیرش آگهی های ترحیم و  تسلیت: 

www.37010.ir :پذیرش اینترنتی



طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرتهران     طلوع آفتاب فردااذان صبح فردانیمه شباذان مغربغروب آ فتاباذان ظهرمشهد    

اخبارتازه های مطبوعات

انعکاس

پنج شنبه  3 بهمن 1398، 27 جمادی االول 1441، 23 ژانویه 2020، شماره 20301 ، سال هفتاد ویکم.

امام رضا)ع( می فرمایند:
غیر و الَکبیِر. َأجِمل ُمعاَشَرَتَک َمَع الصَّ

به نیکوترین شکل با بزرگ و کوچک نشست و برخاست کن.
)مستدرک الوسائل، جلد 8 ، صفحه 354(

 12:16 17:22  17:41 23:32 5:43 7:10  11:4316:48  17:07 22:59  5:11 6:39 

051           37009111
051        37615042
051    37657772
051   37612035
051   37009777
051  37644355
051    37674334

خیابان شهیدبهشتی، شماره126
84411    021 ، )باظرفیت30خط(

051 37009210-16

روابط عمومی:
نمابرتحریریه:

نمابرجوابیه ها:
نمابرآگهی ها:

تلفن امورمشترکین:
نمابرامورمشترکین:

نمابرشهرستان ها:
دفتر تهران: 

تلفن:
مرکزافکارسنجی:

021    88433270
021    88437330

2000999
شهرچاپ خراسان

شرکت  رواق روشن مهر

نمابردبیرخانه:
نمابر تحریریه:

پیامك:
چاپ مشهد:
چاپ تهران:

                www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه خراسان 
را در سایت بخوانید

موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان

سیدعلی علوی
مشهد،بلوارشهید صادقی)سازمان آب(

91735-511
051    37634000
051  37624395
051                      37010

صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:

سردبیر:
دفترمرکزی:

صندوق پستی:
تلفن:

نمابردبیرخانه:
پذیرش  آگهی و اشتراک:

روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

اعتماد- این روزنامه در گــزارش اصلی خود با  •
تیتر »سانسور صدای ایران از نیویورک تا داووس« 
نوشت: قرار بود محمدجواد ظریف به عنوان وزیر 
خارجه کشورمان در »سالن اصلی« داووس یک 
جلسه اختصاصی )عمومی( داشته باشد. با وجود 
توافق اولیه، میزبان با بهانه کردن سقوط هواپیمای 
مسافربری ادعا می کند که نمی تواند برنامه ای با 
مخاطب عمومی در اختیار وزیرخارجه ایران قرار 
بدهد بنابراین با حذف جلسه عمومی، محمدجواد 
ظریف نیز با توجه به تغییر یک طرفه در برنامه از 

شرکت در نشست امسال داووس انصراف داد.
وطن امروز-   در واکنش به اقدام اروپا راه سخت تر،  •

دورتر و پرهزینه تر خروج از ان پی تی مطرح می شود. 
در صورتی که راه آسان تر و نزدیک تر لغو نظارت هایی 
چون اقدامات شفاف ساز یا پروتکل الحاقی است که 
می تواند اقدامی بازدارنده در ارجاع پرونده ایران 
به شورای امنیت باشد. چرا دولت به جای خروج از 
ان پی تی که گزینه دور از دسترس و دست نیافتنی 
است، نظارت های گسترده ای را که توسط آژانس در 

نتیجه برجام اعمال می شود لغو نمی کند؟
همشهری- ایــن روزنــامــه در گــزارشــی با تیتر  •

»مادرم؛ کولبر« نوشت: شغل سخت و طاقت فرسای 
کولبری این روزها در خطه غربی کشورمان دیگر 
شغل مردانه نیست و به کاری برای زنان هم تبدیل 
شده است.آماری که هالله امینی، نماینده استان 
کردستان در شورای عالی استان ها، نیز راجع به آن 
هشدار داده و گفته است »با زنان و دخترانی مواجه 
هستیم که مجبورند در نقش یک مرد ظاهر شوند تا 

به صف طوالنی کولبران بپیوندند.« 
جمهوری اسالمی - روزنامه فرانسوی لوپوئن  •

نوشت: این که رئیس  جمهوری فرانسه در پیامی 
توهین آمیز، نام خلیج  فــارس را جعل کرد و از آن 
به عنوان خلیج عربی - فارسی نام بــرد، اقدامی 
عمدی بود. این روزنامه به نقل از »برنارد هورکاد« 
پژوهش های  مرکز  جغرافی دان  و  ایران شناس 
علمی فرانسه نوشت: از دیدگاه جغرافیایی و سنتی، 
در طول تاریخ همواره از نام خلیج  فارس استفاده 

شده است.

جام جم آنالین نوشت: اکبر ترکان مشاور  •
سابق روحانی با بیان این که  امروز یکی از مدیران 
سازمان برنامه و بودجه در وزارت بهداشت وزیر 
است افــزود: دربــاره وزارت دارایــی نیز به همین 
شکل است. بعضی وزیران سلیقه هایی که دارند 
بیشتر به واعظی نزدیک است. کارآمدی این دوره 
نیز معادل کارآمدی واعظی و نوبخت است. وی 
گفت: اگر چه اصالح طلبان سعی می کنند خود 
را از نتایج عملکردی دولت جدا نشان بدهند ولی 
سرنوشت آن ها با سرنوشت دولت روحانی گره 

خورده است.
تابناک  مدعی شد : از میان ۵7 داوطلبی که در  •

زمان ثبت نام، برای انتخابات میان دوره ای پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری از حــوزه انتخابیه 
استان قم ثبت نام کرده بودند با انصراف 29 نفر 
و ردصالحیت 2۶ نفر، در مجموع دو نفر برای 
انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری از 
حوزه انتخابیه استان قم تأیید صالحیت شدند که 

یکی از آن ها آیت ا... محمد یزدی است.
خبرآنالین خبرداد: فیصل بن فرحان وزیر  •

امور خارجه عربستان ضمن تالش برای سرپوش 
گذاشتن بر نقش منفی ریاض در رویداد های منطقه 
به رویترز گفت: ما از گفت و گو ]با ایران[استقبال 
می کنیم مشروط بر این که ایران از طریق خشونت 
از عوامل منطقه ای خود حمایت نکند. وزیر خارجه 
سعودی خاطرنشان کرد: کشور های بسیاری در 
بحث مذاکره با ایران پیشنهاد میانجی گری ارائه 

کردند.
عصرایران خبرداد : سردبیر خبرگزاری میزان  •

ــاره علت حضور ترانه علیدوستی در مراجع  درب
قضایی توئیتی منتشر کرده و گفته است:  حضور 
به  ارتباطی   ترانه علیدوستی در مرجع قضایی 
موضوعات اخیر ندارد؛مربوط به پرونده ای است 
که ســال 9۶ با شکایت پلیس از علیدوستی به 
جریان افتاد .مرجع قضایی هم در پی حل و فصل 

این پرونده قدیمی است.

حمله  روز  در  که  آمریکا  جمهور  رئیس 
موشکی ایــران به پایگاه آمریکایی عین 
االسد مدعی شده بود که »هیچ کس آسیب 
ندیده« و »چیزی نبوده است«، روز گذشته 
و پس از دو هفته درز قطره چکانی از میزان 
صدمات و تلفات سربازان ارتش آمریکا، 
سرانجام پذیرفت که برخی مصدوم شده 
اند اما با گفتن یک جمله سعی کرد که آن 
را تقلیل دهد: »شاید سربازان آمریکایی 
در عین االسد فقط سر درد گرفته باشند«! 
نیز  پست  واشنگتن  البته  گذشته  روز 
ــش آمریکا  گــزارش داد: »مقام های ارت
ــاره شمار نظامیانی که  ــه آمــار درب از ارائ
ــودداری کرده  تحت درمــان هستند  خـ
اما گفته اند »ســربــازان دیگری به مرکز 
منتقل  آلمان  در  الندستول  منطقه ای 
شده اند.« یک روز پس از حمله موشکی 
ــد، نیروی هوافضای  ــران به عین االس ای
سپاه در گزارشی اعالم کرد که سربازان 
مصدوم آمریکایی به بیمارستان هایی در 
عــراق ، آلمان و... منتقل شده انــد.  سه 
روز پیش یک روزنامه کویتی از انتقال 1۶ 
سرباز مجروح آمریکایی به بیمارستانی 
در کویت خبرداده بود. پنتاگون نیز هفته 
گذشته رسما پذیرفته بود که 11 سرباز 
ایــن کشور به دلیل آن چه آن را »ضربه 
مالیم مغزی« نامید بستری شده اند.  با این 
حال روز گذشته در نشست خبری دونالد 
ترامپ در داووس سوئیس، خبرنگاری از 
ترامپ درباره ایران پرسید و گفت: »شما 
بودید  گفته  آمریکایی ها  به  بارها  ابتدا 
که پس از انتقام گیری )موشکی( ایران 
از حمله )تــرور منجر به شهادت سردار( 
سلیمانی، هیچ آمریکایی زخمی نشد؟ ما 

اکنون می دانیم که دست کم 11 نظامی 
آمریکایی به صــورت هوایی از عــراق به 
مکان های دیگر منتقل شدند. آیا درباره 
این تناقض ها توضیح می دهید؟« دونالد 
تــرامــپ پــاســخ داد: »خــیــر! مــن شنیدم 
کــه آن هــا ســر درد و چیزهای دیگری 
)مشکالت دیگری( داشتند! چیزی که 
من می گویم و می توانم گزارش کنم این 
اســت که چیزی جــدی نبود!« خبرنگار 
پرسید: دربــاره ضربات مغزی احتمالی 
چطور؟ودونالد ترامپ پاسخ داد: »آن 
ها چند روز بعد در این بــاره به من گفته 
بودند. شما باید از وزارت دفاع بپرسید. 
مــن ایــن هــا )جــراحــت هــا و صــدمــات به 
نظامیان آمریکایی در عین االسد( را در 
مقایسه با دیگر جراحت هایی که دیده ام، 

جراحت های جدی نمی دانم!«
بــه گـــزارش فــارس وزارت دفــاع آمریکا 
اعتراف کرده عالوه بر 11 نظامی آمریکا 
که قباًل اعالم شد در حمله موشکی ایران 
به »عین االسد« زخمی شده  اند نظامیان 
ــان به  دیــگــری هــم بـــرای طــی رونـــد درمـ
خــارج از عــراق منتقل شده اند. روزنامه 
واشنگتن پست در این باره  نوشته نزدیک 

به دو هفته پس از آن که »دونالد ترامپ« و 
مقام های وزارت دفاع آمریکا اعالم کردند 
هیچ کس ]در حمله موشکی ایران به پایگاه 
عین االسد[ آسیب ندیده پنتاگون گفته 
شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی برای 
انجام درمان های پزشکی و معاینات به 

خارج از عراق منتقل شده اند.
همچنین بــه گـــزارش فـــارس  ســازمــان 
تروریستی »سنت کام« )ستاد فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده آمریکا( در بیانیه ای 
اعالم کرد: »سالمت و ایمنی همه نیروها 
مهم ترین دغدغه همه مقام های وزارتخانه 
است و ما  بابت مراقبت هایی که توسط 
کــادر پزشکی مان از این نیروها به عمل 
آمــده قدردانی می کنیم.«  در ادامــه این 
بیانیه آمده است: »در حالی که ارزیابی ها 
و درمان ها ادامــه دارد مشخص شده که 
شمار بیشتری از نیروهای نظامی دچار 
جراحت های احتمالی هستند.«    در ادامه 
بیانیه سنت کام تأکید شده اســت: »این 
نظامیان - برای رعایت جوانب احتیاط- 
برای انجام ارزیابی های بیشتر و دریافت 
درمان های ضروری به صورت سرپایی به 

الندستول در آلمان منتقل شده اند.«  

نخستین اعتراف ترامپ به آسیب دیدن 
خانواده شهید سلیمانی جوان سربازان آمریکایی در عین االسد 

بازداشتی را بخشید 
 برادر شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به انتشار 
خبر بازداشت فردی که در یکی از تجمعات اعتراضی 
هفته گذشته به تصویر این شهید اهانت کرده بود، 
گفت: از مراجع قضایی و انتظامی می خواهم پرونده 
جــوان بــازداشــت شــده را مختومه کنند. سهراب 
سلیمانی افــزود: شنیدم جوان دستگیر شده زیر 
18 سال دارد و با شناختی که از روحیه سردار دارم 
می دانم ایشان از این موضوع راضی نخواهد بود که 
فردی به خاطر او آزار و اذیت شود. روز گذشته سردار 
رحیمی،  فرمانده پلیس پایتخت اعالم کرد: فردی 
که اقدام به پاره کردن عکس سردار سلیمانی کرد 
در عرض کمتر از 24 ساعت از سوی مأموران پلیس 
شناسایی و دستگیر شد. رحیمی با بیان این که این 
فرد کمتر از 18 سال داشت و پس از تشکیل پرونده 
به مقامات قضایی تحویل شد، گفت: این فرد در 
بازجویی های انجام شده مطرح کرد که تحت تأثیر 
تبلیغات و القائات فضای مجازی دست به این کار 
زده است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: وی 
هم اکنون با ابراز پشیمانی از اقدام خود و با قرار وثیقه 
آزاد شده است. دراین باره به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما برادر شهید سلیمانی تاکید کرد: قرار 
است من این جوان را ببینم و به او می گویم که حاج 
قاسم به جوانان عالقه مند بود و دوست داشت افرادی 
تاثیرگذار در جامعه باشند.وی تاکید کرد: خواهش 
من از مراجع قضایی و انتظامی این است که موضوع 
را پیگیری نکنند چرا که حاج قاسم به جوانان عشق 
می ورزید.آقای سلیمانی افزود: این جوان قصد و 
نیتی نداشته و تحت تأثیر یک موضوع احساسی قرار 
گرفته است که حتمًا قابل بخشش است.فردی که 
چند روز پیش به تصاویر سردار سلیمانی اهانت کرده 

بود امروز بازداشت شد.

 رئیس جمهور: دوستان اروپایی 
دچار خطا و اشتباه نشوند 

رئیس جمهور با بیان این که آمریکا در به شهادت 
ــردار بــزرگ کشورمان خطای بزرگی  رساندن س
ــی هــا تاکید کــرد:  ــای مرتکب شــد خطاب بــه اروپ
دوستان اروپایی دچار خطا و اشتباه نشوند... آمریکا 
خطا کــرده و جــزای آن را خواهد دیــد، آیا شما هم 
می خواهید خطا و اشتباه کنید؟ وی خطاب به 
اروپایی ها افزود: جایی که باید به عهد خود عمل کنید 
ناتوان می شوید و می گویید آمریکا فشار می آورد 
و نمی توانید و از ما عذر خواهی می کنید اما چطور 
علیه ملت ایــران، یک مرتبه توانمند می شوید؟  به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
روحانی روز گذشته افزود: آمریکا تصور کرد که سردار 
سلیمانی از بین بردنی است در حالی که کسی با 
شهادت از بین نمی رود بلکه جاودانه می شود. آمریکا 
با این کار خود سردار سلیمانی را برای هزاران سال و 
در تاریخ جاودانه کرد و آرزو می کنیم خداوند چنین 
توفیقی به انسان دهد که پایان عمرش جاودانگی 
ــزود: شما می دانید در توافقی  باشد.روحانی اف
که به نام توافق هسته ای با هم انجام دادیــم همه 
تعهداتی داریم و باید به آن ها عمل کنیم، این چه 
حرف مستکبرانه ای است که یک دولتی بگوید من 
به تعهد خود عمل نمی کنم اما شما باید به آن متعهد 
باشید.رئیس جمهور تاکیدکرد: شما بعد از خروج 
آمریکا، مگر به ما 11 تعهد ندادید که به آن عمل کنید؟ 
به کدام یک از آن ها عمل کرده اید؟ بی تردید وفای به 
عهد ، اخالق ، تاریخ و شرافت باالتر از تعرفه خودرو 
است. انسان که شرافت و عهدش را برای تعرفه زیر 
پا نمی گذارد!روحانی اضافه کرد: حاال کسی که این 
تعهد را زیر پا گذاشت تصور می کرد که می تواند با این 
کار ملتی را شکست دهد شما که می دانید ملت ایران 
را نمی توان با این گونه اقدامات شکست داد پس چرا 
به تعهد خود عمل نمی کنید؟روحانی تصریح کرد: به 
سه کشور اروپایی تاکید می کنم که اگر تخلفی کردید 
و تعهدی را زیر پا گذاشتید، مسئول تمام تبعات آن 
شما هستید.رئیس جمهور با تاکید بر این که ایران 
به دنبال سالح هسته ای نبوده و نیست، گفت: حتی 
اگر برجام و پادمان هم از بین برود و روابط کشورمان با 
آژانس بین المللی هسته ای خوب یا بد باشد، به دنبال 
سالح هسته ای نیستیم و بر مبنای فتوای رهبری 
 عزیز و مطابق تعهد اخالقی هیچ وقت دنبال سالح 
هسته ای هم نمی رویم اما در عین حال می خواهیم 
روابط خوبی با شما داشته باشیم. اگر به تعهدات خود 
عمل کنید ما هم عمل می کنیم.روحانی گفت: در 
جایی که نمی خواهید کاری بکنید ، نگویید که ناتوان 
و ضعیف هستید اما چطور در جایی که می خواهید 
تخلف کنید، توانمند می شوید؟ جایی که باید به عهد 
خود عمل کنید ناتوان می شوید و می گویید آمریکا 
فشار می آورد و نمی توانید و از ما عذر خواهی می 
کنید اما چطور علیه ملت ایران، یک مرتبه توانمند 
می شوید؟ وقتی می خواهید به تعهدات خود در 
برابر ملت ایران عمل کنید سر را به زیر می اندازید و 

می گویید ناتوان هستید.

اظهارات واعظی درباره رد صالحیت ها، سخنگوی 
شورای نگهبان و رابطه دولت با صداوسیما

روز گذشته رئیس دفتر رئیس جمهور در غیاب ربیعی سخنگوی دولــت به ســواالت 
پــر خبر کشور پاسخ داد. محمود واعــظــی درپــاســخ به  متعدد خبرنگاران در هفته 
سوالی دربــاره فشار دولــت به رسانه ملی بــرای محدود کــردن برخی از برنامه ها هم 
گفت : ما چیز زیــادی نمی خواهیم، ما می گوییم صحبت های رئیس جمهور و وزیــران 
بدون تبعیض و بر اساس آن چه آن ها می گویند پخش شود، نه این که برخی مطالب را 
نگذارند و بگویند مصلحت نیست و مطلبی را از صحبت های رئیس جمهور و وزیــران 
را که برداشت خودشان است زیرنویس  کنند . ما چندین بار گفته بودیم آن چیزی که 
زیرنویس می شود با آن چه در فیلم وجود دارد متغیر است. واعظی یادآور شد: ما با رئیس 
صداوسیما مشکلی نداریم و مجموعه عظیمی از کارکنان و عزیزانی را که در صدا و 
سیما در سراسر کشور زحمت می کشند از خودمان می دانیم و هیچ مشکلی هم با این 
مجموعه نداریم، بحث ما روی یک سری افــراد سیاسی است که تعداد آن ها هم خیلی 
 اندک است. متاسفانه این تعداد اندک از افراد سیاسی در 1۵ سال گذشته پست های
 کلیدی را در اختیار گرفته اند و با این جایگاه به عنوان یک حزب برخورد می کنند. دولت معتقد 
است نباید صداوسیما توسط آن گروه محدود به صورت جناحی اداره شود.وی تصریح کرد: 
صدا و سیما یک رسانه ملی و متعلق به کل نظام و کشور است و ما می گوییم همان طور که برای 
قوا و نهادهای دیگر بسته می بندند برای دولت هم همان گونه عمل کنند.این تنها موضع دولت 
نیست بلکه مردم هم دوست دارند صداوسیما بدون تبعیض فعالیت تمام خدمت گزاران خود را 
مورد پوشش خبری قرار دهد.رئیس دفتر رئیس جمهوری در ادامه صحبت های خود در پاسخ 
به پرسشی درباره برخی انتقادها از نحوه رسیدگی به صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: اگر رد صالحیت ها براساس قانون باشد و کسی تخلفی اعم از 
اقتصادی، اخالقی و هر چه که قانون مشخص کرده،مرتکب شده باشد، دولت به هیچ وجه 
درباره این نوع رد صالحیت ها مطلبی را مطرح نمی کند اما گزارش هایی که ما از افرادی که 
جزو نمایندگان فعلی مجلس محسوب می شوند و همچنین آن هایی که نماینده فعلی نیستند 
دریافت کرده ایم این گونه است که برخی از آن ها رفته اند صحبت کردند و به آن ها اعالم شده 

که شما از برجام حمایت کرده اید یا این که از دولت طرفداری کرده اید.
وی در پاسخ به پرسشی درباره توضیحات شورای نگهبان در خصوص علت رد صالحیت ها 
گفت: سخنگوی شورای نگهبان، هر کسی هر چه بگوید جواب اورا می گوید؛ نمی شود که 
همه ناحق باشند و فقط سخنگوی شورای نگهبان حق باشد. تا امروز هر کسی در هر کجا که 
صحبت کرده از جمله آقای الریجانی سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات مطرح شده 
جواب داده است. موضع دولت این است که آن چه را که تخلف و مسائل مالی، اقتصادی و 
اخالقی است قبول داریم اما نباید براساس تفکر افراد، صالحیت آن ها را رد کنند؛ ما می گوییم 
همواره دو تفکر در کشور وجود داشته که یکی از آن ها تفکری است که سردمدار آن از ابتدا 
مقام معظم رهبری بودند و ایشان همواره در تمام انتخابات ها معتقد و به دنبال انتخابات 
پرشور و مشارکت حداکثری بودند. تفکر دیگری نیز وجود دارد که می گوید اصال مهم نیست 
در انتخابات ها چند درصد مشارکت می کنند بلکه صرفا نتایج انتخابات ها مهم است؛ ما 
می گوییم اگر شما می خواهید مهندسی کنید تا در انتخابات مشارکت پایین باشد و گروه 

خاصی برنده انتخابات باشد، این موضوع نتیجه انتخابات همه ملت ایران نیست.

الریجانی: ۲۲ بهمن نباید به میتینگ انتخاباتی تبدیل و 
برای جناح ها هزینه شود 

رئیس مجلس با تأکید بر این که 22 بهمن روز 
وفاق است نه تبلیغات جناحی گفت: راهپیمایی 
22 بهمن سوخت انتخابات  گــرامــی داشــت 
شورانگیز اســـت، بــایــد صـــدای وحـــدت از آن 
شنیده شود بنابراین نباید به میتینگ انتخاباتی 
تبدیل و بــرای افــراد یا جناح ها هزینه شود. به 
گــزارش میزان، علی الریجانی روزگذشته  در 
دیدار با روسای کارگروه های بزرگداشت ایام 
ا... دهه فجر چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و روسای دفاتر استانی شورای 
ایــن  ــیــان  ب ــا  ب ــی  ــالم اس تبلیغات  هماهنگی 
مطلب تصریح کرد: در عین حال نباید این روز 
تبدیل به میتینگ تبلیغاتی و دسته دسته کردن 
مردم شود و از چنین ظرفیتی برای سوء استفاده 

یک فرد یا گروه بهره گرفته شود.
ــه گفت: همزمانی سالگرد صدور  وی در ادام
بیانیه گام دوم انقالب با ایام دهه فجر و همچنین 
چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی و یارانش بدون شک انــرژی جدیدی 
برای حرکت آینده کشور رقم خواهد زد و تحول 
بزرگی در روحیه ملی کشور ایجاد خواهد کرد.
رئیس مجلس با اشاره به این که شهادت سردار 
سپهبد قاسم سلیمانی و یارانش در داخل کشور و 
همچنین منطقه بیداری ایجاد کرده است، افزود: 
وفــاق در داخــل و همبستگی ملی و همچنین 
از مصداق های  آمریکا  مخدوش شــدن وجهه 
ــت. ایــن که ابرقدرتی مهمان  ایــن بــیــداری اس
کشوری دیگر را ترور کند و بخواهد به راحتی از 
کنار آن بگذرد امری امکان پذیر نیست بنابراین 
مشاهده شد که آمریکایی ها آسیب دیدند.وی 
برگزاری انتخابات شورانگیز را از دیگر نکات 
مهم در بــرگــزاری گرامی داشــت یــوم ا... دهه 
ــاره حضور  فجر برشمرد و گفت: دشمنان درب
کمرنگ مردم در انتخابات امید دارند، در حالی 
که خودشان تنها با 40 تا ۵0 درصد مشارکت 
انتخابات برگزار می کنند.  وی با تأکید بر این که 
راهپیمایی گرامی داشت 22 بهمن باید سوخت 
برگزاری انتخابات شورانگیز باشد،  تصریح کرد: 
این که مــردم با 70 تا 80 درصــد مشارکت در 

انتخابات حضور داشته باشند موجب برطرف 
شدن بسیاری از مشکالت در حــوزه داخلی و 

بین المللی خواهد شد.
وی با اشاره به این که رسانه ها و رادیو و تلویزیون 
در تبلیغات ایام گرامی داشت دهه فجر باید بر ملی 
بودن 22 بهمن تاکید داشته باشند، اظهار کرد: 
اختالف نظر ها نباید در روز راهپیمایی به میان 
بیاید، زیرا 22 بهمن روز وحدت است نه اختالف؛ 
22 بهمن ظرف مناقشات نیست و در این روز باید 
از شعار هایی که نتیجه آن کدورت و افتراق است، 
پرهیز شود. رئیس مجلس با اشاره به این که مسئله 
مردمی بودن در برگزاری مراسم یوم ا... دهه فجر 
ــه داد: نباید  امــری مهم محسوب می شود، ادام
این طور القا شود که دستگاه ها محور تبلیغات و 
برگزاری چنین گرامی داشتی هستند؛ گاهی 
برخی برای این که بگویند حضور دارند طوری رفتار 
می کنند که موجب سوءاستفاده دشمنان می شود؛ 
این که کارمندان دستگاه ها در این مراسم حضور 
داشته باشند اتفاق خوبی اســت، امــا ایــن که بر 
پالکارد ها نوشته شود کارکنان فالن دستگاه، 
صحیح نیست و باید از این گونه اقدامات پرهیز 
شود. بر اساس این گزارش الریجانی با تأکید بر 
این که همه باید در مراسم 22 بهمن شرکت کنند، 
زیرا این موضوع وظیفه هر فرد مسئولیت پذیر است، 
گفت: افراد باید دیگران را هم برای حضور در این 
گرامی داشت تشویق و توجه کنند که امام راحل 
حرکتی بدون سالح را آغاز کرد و مردم با پشتیبانی 
از ایشان حکومتی سازمان یافته را از بین بردند. 
رئیس مجلس اظهار کرد: به عنوان مثال به دنیا 
اعالم کردیم ایران نیز مانند بقیه کشور ها NPT را 
پذیرفته و می خواهد دانش هسته ای داشته باشد، 
حتی رهبر انقالب فتوا دادند سالح هسته ای حرام 
است و ما آن را نمی سازیم، اما آن ها این موضوع 
را نمی پذیرند و فشار های مختلفی را به کشور 
وارد می کنند.وی در این زمینه افزود: اگر مسئله 
هسته ای حل شود حتمًا ماجرای دیگری را مطرح 
می کنند، زیرا آن ها می دانند ایرانیان باهوش و 
توانمند هستند و به همین دلیل می خواهند جلوی 

جهش کشور را بگیرند.

آغاز دادگاه تجدید نظر شکایت 
ایران از انگلیس درباره چیفتن 

ــاره سود بدهی  ــاه تجدیدنظر درب هــادی محمدی – دادگ
انگلیس به ایران بر سر قرارداد خرید تانک های چیفتن در دهه 
70 میالدی روز گذشته آغاز و ادامه آن به روز جاری موکول 
شد. مبلغ این سود حدود 21 میلیون و 700 هزار پوند )بیش 
از 28 میلیون و 370 هزار دالر( اعالم شده است. اصل پول 
و سود آن حدود 4۵0 میلیون پوند است. این بدهی مربوط 
به خرید تانک های چیفتن در سال 13۵0 بین وزارت دفاع 
انگلیس و رژیم پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار 
و ۵00 عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
پس از انقالب اسالمی این قرارداد لغو شد و با توجه به آن که 
ایران همه پول قرارداد را پرداخته بود، خواستار بازپس گیری 

پول خود شد.
 سه روز قبل بود که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس 
با اشاره به برگزاری جلسه استماع دادگاه تجدیدنظر انگلیس 
درباره بخش کوچکی از بدهی قرارداد تسلیحاتی این کشور به 
ایران در توئیتی نوشت که با تعیین تکلیف این موضوع، فرایند 
حقوقی پرونده به پایان خود نزدیک  می شود.بعیدی نژاد تاکید 
کرده بود: با تعیین تکلیف این بخش کوچک، فرایند حقوقی 
پرونده به پایان خود نزدیک  می شود و بهانه ای برای پرداخت 
نکردن بدهی باقی نخواهد ماند. بنابر گزارش بی بی سی، 
دولت های ایران و انگلیس در واقع بر سر سودی که به این 
بدهی تعلق می گیرد، اختالف نظر دارند. سال گذشته میالدی 
دادگاه عالی لندن حکم داد که این سود به دلیل تحریم های 
اتحادیه اروپا قابل پرداخت نیست.  بی بی سی در ادامه گزارش 
خود آورده است: در حالی که بیش از یک دهه از حکم قطعی 
دادگاه های هلند و فرانسه برای پرداخت بدهی ایران و سود 
پولش )حدود 4۵0 میلیون پوند( می گذرد اما شرکت آی ام اس 
که کامال متعلق به وزارت دفاع انگلیس است و تمام امور این 
قراردادها را به عهده دارد در یک نبرد حقوقی طوالنی هنوز این 
پول را نپرداخته است.شرکت آی ام اس ادعا می کند که برای 

بازپرداخت این بدهی، مشکل تحریم ها وجود دارد.
از سوی دیگر روزنامه انگلیسی گاردین نوشته است که انگلیس 
در حال بررسی گزینه های جایگزین برای پرداخت بدهی 
قدیمی اش به ایــران، از جمله طریق انتقال اقالم دارویــی و 

غذایی است.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



 وسوسه اینترنتی 
برای سیگار کشیدن

فروش سیگار بدون توجه به محدودیت  سنی خریدار، خالف متن 
صریح قانون است و نباید از پیامدهای دسترسی آسان به مواد دخانی غافل شد

امروزه با فراگیر شدن اســتفاده از اینترنت، بســیاری از افراد جامعه به منظور تسهیل یا رفع 
نیازهای خــود از فضای مجازی بــه عنوان یک عامل تســهیل گر اســتفاده می کننــد. افراد 
می توانند کتاب، تلفن همراه، پوشاک، وسایل  تزیینی و ... را تنها با یک جست وجوی ساده در 
فروشگاه های اینترنتی تهیه کنند اما چیزی که در این بین خودنمایی می کند و در عین حال 
بسیار تاسف برانگیز است، فروش سیگار و محصوالت دخانی از طریق فروشگاه های اینترنتی 
است. به طور مثال به تازگی یکی از اپلیکیشن های فراگیر که در کار ارسال غذا بود، رو به فروش 
محصوالت سوپرمارکتی هم آورده و در این بین سیگار هم یکی از اقالمی است که به راحتی 
بین گزینه های آن وجود دارد؛ آن هم بدون این که مشخص باشد این دخانیات به دست چه 
کسی و در چه سنی می رسد. بر اساس ماده 12 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، 
فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر 18 سال جرم بوده و عالوه بر ضبط فراورده های دخانی 
کشف شده، متخلف مستلزم مجازات است. در اطالعات پروفایلی این اپلیکیشن معروف، 
سن سفارش دهنده معلوم نیست. به نظر می رسد از آن جایی که  سودجویان بدون توجه به 
پیامدهای زیانبار این کار و به منظور کســب منافع، راه جدیدی را یافته  به طوری که زحمت 
دسترسی به محصوالت دخانی را به میزان زیادی برای افراد جامعه  به خصوص افراد زیر 18 
سال کاهش داده اند، الزم می دانیم نکاتی را در خصوص آسیب ها و پیامدهای دسترسی آسان 
به مواد دخانی برای شما خوانندگان محترم مطرح کنیم که نباید بی توجه از کنار آن ها گذشت.

  خطرات دسترسی آسان به سیگار
شاید برای شــما هم اتفاق افتاده باشــد که به محض ورود به یک ســوپرمارکت، با بسته های 
رنگارنگ و زیبای سیگار در ویترین مغازه مواجه شده باشید. حتی بارها پیش آمده که کودکان 
از والدین خود در خصوص محتوای این بسته های زیبا سوال می کنند. حال این سوال مطرح 
است که به راســتی چرا دخانیات که ضرر و زیان آن بر هیچ فردی پوشیده  نیست، باید به این 
راحتی در معرض دید و در دسترس افراد مختلف جامعه باشد و حتی فروش اینترنتی آن نیز 
رواج پیدا کند؟ پرواضح است که دسترسی آسان همه آحاد جامعه به دخانیات، زمینه آسیب را 

به ویژه در گروه های در معرض خطر)نوجوانان و افراد در حال ترک( افزایش می دهد.
  سیگار، ابتدای راه اعتیاد

این دسترسی آسان و بدون نظارت به همراه برخی از ویژگی های دوران نوجوانی)بلوغ، نیاز 
به استقالل، گرایش بیشتر به گروه همساالن، کنجکاوی، تمایل به تجربه چیزهای ناشناخته 
بدون توجه به پیامدها و ...( روند مصرف دخانیات را  افزایش می دهد به طوری که بسیاری از 
نوجوانان اظهار می کنند بعد از دیدن سیگار در بسته های جذاب، از روی کنجکاوی به آن روی 
آورده و به تدریج به دخانیات و بعضی مواد دیگر، اعتیاد پیدا کرده اند. به همین دلیل بسیاری از 
متخصصان حوزه اعتیاد اعتقاد دارند به منظور کاهش وسوسه نشدن افراد به مصرف دخانیات، 
نیاز به یک بازنگری در خصوص نحوه فروش احساس می شود. به نظر می رسد اگر سیگار در 
فروشگاه ها و مغازه ها در انظار عموم قرار نگیرد، می تواند در کاهش مصرف سیگار موثر باشد. 
حال آن که شاهد هستیم در بیشتر موارد ویترین سیگارها در مغازه ها با بسته بندی های مختلف 

آن، از همه پر زرق و برق تر است که این عامل می تواند زمینه مصرف را مهیا کند.
  عنانی که از دست خارج شده است

حال با فروش اینترنتی این محصول به نظر می رسد که کنترل از دست مسئوالن و خانواده ها 
خارج شده و ممکن است هر فردی حتی یک نوجوان 12 ساله نیز از این طریق اقدام به تهیه 
ســیگار کند و با همین یک بار مصرف، زمینه اعتیاد و بزهکاری احتمالــی در آینده را برای 
خود و جامعه فراهم کند. یک نکته مهم دیگر هم این که بیماران در حال ترک سیگار از جمله 
گروه های در معرض خطر هستند. روزی یکی از مراجعانم که در فرایند ترک سیگار قرار داشت، 
بیان می کرد که با مراجعه به سوپرمارکت ها و دیدن بسته های سیگار به شدت وسوسه می شود 
تا دوباره به مصرف رو آورد و به همین دلیل، رفتن به سوپرمارکت برای او عذاب آور شده بود. به 
نظر می رسد دسترسی آسان و در معرض دید بودن می تواند یکی از موانع احتمالی ترک سیگار 

و حتی شکست در فرایند درمان باشد.
  پیشگیری بهتر از درمان نیست؟

در علم روان شناسی اعتقاد بر این است که به منظور پیشگیری از آسیب، شناسایی محرک های 
پیشایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هرنوع محرکی که زمینه ساز آسیب باشد، تحت 
عنوان محرک پیشایند شناخته می شود. به نظر می رسد نظارت ها در این زمینه باید افزایش 
یابد و فروش اینترنتی محصوالت دخانی زیر ذره بین مسئوالن حوزه اعتیاد باشد چراکه فروش 

اینترنتی، مصداق بارز محرک پیشایند است که می تواند بسیار آسیب زا باشد.
  نوجوانی که بدون استرس و شرم سیگار می خرد!

به نظر می رسد تدبیر متخلفان بهتر از مسئوالنی اســت که اغلب راهکار کاهش آسیب را در 
همایش های پر زرق و برق و تشکیل ستادهای 
مختلــف می دانند. مســئوالنی کــه راه های 
کم هزینه و حتی بدون هزینه را رها می کنند 
و بعد از نهادینه شــدن اعتیــاد در جوانان، با 
هزینه های بیشتر و بازگشت پذیری به مراتب 
کمتر سعی در مبارزه با این پدیده شوم دارند. 
 با فــروش آزادانه و بــدون نظارت ســیگار در
 اپلیکیشن های معروف، دیگر نیازی نیست 
نوجــوان مــا بــا اســترس و اضطراب و شــرم 
احتمالی ناشی از تهیه سیگار روبه رو شود چرا 
که دخانیات همین نزدیکی هاســت، خیلی 
نزدیک تر از همیشه. ســیگار در تلفن همراه 
بعضی نوجوانان مــا جا خوش کرده اســت و 

بیشتر والدین هم غافل هستند.

ویــروس  شــیــوع  از  جلوگیری 
ــا«، چالش  ــرونـ ــز »کـ ــی ــرارآم اس
ــر هرچه  ــت کــه اگ جــدیــدی اس
زودتر برای مقابله با آن چاره ای 
قابل  آن  خسارت های  میزان  نشود،  اندیشیده 
پیش بینی نخواهد بود و معلوم نیست چند نفر را 
به کام مرگ خواهد کشاند. جالب است بدانید 
پژوهشگران بر اساس اسنادی که تاکنون به دست 
آورده اند، احتمال می دهند این ویروس ناشناخته 
از طریق بازار ماهی فروشی شهر »ووهان« در چین 
شیوع پیدا کرده باشد. در ضمن و از آن جا که این 
ویروس از طریق حیوانات به انسان منتقل می شود، 
در ابتدا اعالم شد امکان این که از انسان به انسان 
انتقال یافته باشد، بسیار کم است اما چند روز بعد، 
دانشمندان چینی تأیید کردند بیماری ویروسی 
جدید در این کشور از انسان به انسان هم قابل 
سرایت است. طبق آخرین آمــار، شمار مبتالیانی 
که ویروس در آن ها رویت شده به دست کم ۴۴۰ نفر 
رسیده است. در پرونده امروز زندگی سالم، ضمن 
آشنایی بیشتر با این ویــروس، از خطرناک ترین و 
کشنده ترین ویــروس هــای جهان خواهیم گفت. 
ویروس هایی که هیچ واکسنی بــرای آن هــا وجود 
نــدارد و تعداد کمی از آن ها را می توان)البته اگر 

بتوان( درمان کرد.

پرونده

آن چه باید درباره خطرناک ترین ویروس ها به بهانه نگرانی از شیوع یک ویروس جدید در ژاپن، آمریکا، چین، تایلند، کره جنوبی و ... بدانید
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مرگ بعد از سردرگمی ذهنی

نام: نیپاه
زمان و محل شروع شیوع: 1998، مالزی

نحوه انتقال اولیه: از خوک به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال: 75 درصد

سازمان بهداشت جهانی این بیماری مشترک میان 
انسان و دام را جزو خطرناک ترین بیماری های در 
حال ظهور اعالم کرده است. احتمال شیوع شدید 
این بیماری باال و نرخ مرگ ومیر ناشی از آن بعد از ابتال 
برابر با ۷۵ درصد است. اولین بار در سال 1۹۹8 
آلودگی به ویروس نیپاه در پرورش دهندگان خوک 

در مالزی گزارش شد. در واکنش به این اتفاق، بیش 
از یک میلیون خوک معدوم شد. در شیوع بعدی که 
در هند و بنگالدش اتفاق افتاد، میزبان این ویروس 
مشخص نشد. در سال 2۰18، این ویروس دوباره در 
هند شایع شد و حداقل 1۶ نفر را کشت. نشانه های 
این بیماری شامل مشکالت تنفسی و سردرگمی 

ذهنی است.

درد مفاصل و راش پوستی
نام: زیکا

زمان و محل شروع شیوع: 19۴7، اوگاندا
نحوه انتقال اولیه: از پشه به انسان

احتمال مرگ بعد از ابتال: 2۰ درصد
زیکا که زمانی ویروس گمنامی بود، به تازگی قربانیان زیادی در کشورهای مختلف گرفته است به  خصوص در قاره 
آمریکا. نام آن از جنگل زیکا در اوگاندا گرفته شده، جایی که ویروس برای اولین بار در سال 1۹۴۷ یک نفر را به کام 
مرگ کشاند. سازمان جهانی بهداشت در سال 2۰18، مقابله با زیکا را جزو فوریت ها برای سالمت جهانی اعالم 
کرد. عامل انتقال زیکا پشه های آئدس هستند که آن را به نام پشه ببر آسیایی نیز می شناسند. یک نفر از هر پنج 
انسانی که آلوده به ویروس زیکا باشند، قطعا فوت خواهد کرد. طبق گفته  مرکز پیشگیری از بیماری ها، این ویروس 
با میکروسفالی مرتبط است، میکروسفالی نقصی مادرزادی است که مشخصه اش رشدنیافتن کامل مغز است. 
شایع  ترین عالیم زیکا عبارتنداز: تب، راش پوستی )دانه های سرخ روی پوست(، سردرد، درد مفاصل و قرمزی چشم.

نفسی که به سختی باال 
می آید

نام: سارس و مرس
زمان و محل شروع شیوع: 2۰۰3، آسیا

نحوه انتقال اولیه: از شترها به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال: 36 درصد

 سندروم نارسایی تنفسی خاورمیانه )مــرس( و 
سندروم حاد و شدید تنفسی )ســارس(، نشئت 
گرفته از نوعی ویــروس هستند که معمواًل باعث 
بیماری های تنفسی فوقانی می شوند و اصلی ترین 
عالمت ابتال به آن هم، سخت شدن تنفس است. با 
این که به  نظر می رسد انتقال ویروس برای اولین بار 
از طریق شترهای آلوده اتفاق افتاده اما به تازگی، 
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که هر دو بیماری 
به  راحتی با عطسه و سرفه  انسان به انسان دیگر 
منتقل می شوند. بیماری سارس اولین بار در سال 
2۰۰۳ در آسیا گزارش شد اما شیوع جهانی آن به  
سرعت تحت کنترل درآمد و از سال 2۰۰۴ به بعد 
گزارشی از ابتال به این بیماری منتشر نشده است 
اما بیماری مرس اولین بار در ســال2۰12 دیده 
شد و از آن تاریخ به بعد در دیگر کشورها نیز مشاهده 
شده است. ۳۶درصد بیمارانی که مبتال به مرس 
شده اند، از این بیماری درگذشته اند. تاکنون 

هیچ واکسن یا درمانی برای 
این بیماری پیدا نشده 

است.

مرگ بعد از 10 روز به خاطر مشکالت گوارشی
نام: تب ماربورگ

زمان و محل شروع شیوع: 196۰، آفریقا
نحوه انتقال اولیه: از خفاش ها به انسان

احتمال مرگ بعد از ابتال: 88 درصد
در دهه ۶۰ میالدی دوبار به  صورت مرموزی شیوع گسترده  این بیماری اتفاق افتاد. رد این بیماری تا کارکنان 
آزمایشگاهی که با میمون های آفریقایی وارد شده از اوگاندا در ارتباط بودند، زده شد. این بیماری ناشی از 
فیلوویروسی از خانواده  ابوال بود. نام این ویروس را ماربورگ گذاشتند چون اولین بار در این شهر آلمان، آن را 
تشخیص دادند. عقیده بر این است که میزبان طبیعی این ویروس خفاش های میوه خور هستند. ویروس اول از 
خفاش ها به انسان منتقل شد و بعد از انسان به انسان انتقال پیدا کرد. نشانه های این بیماری، از جمله تب باال، 
سردرد شدید و درد عضالت، بی مقدمه ظاهر می شود و به  سرعت پیشرفت می کند و به مشکالت گوارشی، 
رخوت شدید و خون ریزی می انجامد. در موارد مرگبار که 88درصد از نمونه ها این گونه هستند، مرگ در 
کمتر از 1۰ روز بعد از ظاهرشدن نشانه ها به سراغ فرد می آید. این ویروس هیچ واکسن و درمانی ندارد. 
تاکنون سازمان جهانی بهداشت از شیوع این بیماری در آنگوال، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، آفریقای 

جنوبی و اوگاندا گزارش داده است.

ضعف و تب تا مرگ!
نام: ابوال

زمان و محل شروع شیوع: 1976، آفریقای مرکزی
نحوه انتقال اولیه: از جانوران وحشی به انسان

احتمال مرگ بعد از ابتال: بین 5۰ تا 9۰ درصد
اولین نمونه مبتال به ابوال یا تب خون ریزی ابوال در سال 1۹۷۶ مشاهده شد. این 
بیماری اولین بار در روستاهای دور آفریقای مرکزی در نزدیکی جنگل های بارانی 
استوا، شیوع پیدا کرد اما گزارش های سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که این 
بیماری در دوران اخیر در مناطق شهری نیز شیوع یافته است. این بیماری خطرناک 
ناشی از ویروسی است که ابتدا از جانوران وحشی به انسان انتقال پیدا کرده و بعد 
از انسان به انسان. به  طور متوسط ۵۰ درصد مبتالیان به این بیماری می میرند اما 
در بعضی مناطق تا ۹۰ درصد هم اعالم شده است. ابوال هیچ واکسنی ندارد اما 
همچنان بعضی روش های درمانی بالینی در حال آزمایش و ارزیابی هستند تا شاید 
راه حلی برای مقابله با این بیماری پیدا شود. نشانه های این بیماری از تب و استفراغ 

تا خون ریزی و ضعف، متفاوت است.

کبودی و خون ریزی از دماغ و دهان
نام: تب  کریمه  کنگو

زمان و محل شروع شیوع: 19۴۴، اوکراین
نحوه انتقال اولیه: از کنه و چهارپایان به انسان

احتمال مرگ بعد از ابتال: ۴۰ درصد
این تب اولین بار در سال 1۹۴۴ در کریمه ظاهر و خبر شیوع آن، جهانی شد. البته 
بعدها و در سال 1۹۶۹ معلوم شد این بیماری دقیقا مشابه همان بیماری است که 
در سال 1۹۳۶ در کنگو مشاهده شده  است بنابراین نام آن به تب کریمه کنگو، تغییر 
یافت. تب خون ریزی دهنده کریمه از کنه و چهارپایان به انسان سرایت می کند. 
شیوع تب کریمه باعث مرگ ۴۰ درصد از مبتالیان می شود و هیچ واکسنی برای 
آن کشف نشده است. نشانه های تب کریمه ناگهان ظاهر می شوند. این نشانه ها 
عبارت اند ازکبودی های شدید و خون ریزی از دماغ و  دهان. تب کریمه در جاهای 
مختلفی شناسایی شده از جمله در آفریقا، آسیا،  اروپای شرقی و جنوبی و هند. در 
خور ذکر است تیر ماه امسال، پنج نفر در استان های اردبیل و سیستان و بلوچستان 
به تب کریمه کنگو مبتال شدند که متاسفانه  هر پنج نفر، جان شان را از دست دادند.

عفونت کشنده دستگاه 
تنفسی

نام: ندارد )از خانواده کرونا(
زمان و محل شروع شیوع: 2۰19، چین

نحوه انتقال اولیه: از ماهی ها به انسان
احتمال مرگ بعد از ابتال: مشخص نیست

دسامبر سال گذشته خبر شیوع ویروسی جدید در 
چین منتشر شد. حاال طبق اعالم مقامات چینی، 
پس از گذشت حدود یک ماه شمار مبتالیان به این 
ویروس به ۴۴۰ تن رسیده است. البته احتمال 
آن می رود که بیش از 1۵۰۰ نفر به آن مبتال شده 
باشند که هنوز شناسایی نشده اند. متاسفانه تا 

کنون ۹ نفر بر اثر این بیماری جان باخته  اند.
  عالیم این بیماری چیست؟

»کرونا« یک بیماری ویروسی است که ابتدا فرد 
را به تنگی نفس و سینه پهلو مبتال می کند و در 
مــواردی بر اثر شدت تنگی نفس، به مرگ منجر 
می شود. طبق اعــالم مقامات بهداشتی چین، 
عالیم این بیماری به سایر بیماری های تنفسی مانند 
ذات الریه شباهت های زیادی دارد. این عالیم تب، 
تنگی نفس، سرفه، گلودرد و  در بسیاری از موارد 

سردرد بیان شده است.
  شیوع این بیماری جدی است!

به تازگی در فضای مجازی، ویدئویی از نحوه انتقال 
یک بیمار مبتال به کرونا منتشر شده که تحت تدابیر 
شدید بهداشتی و قرنطینه این کار انجام می شود. 
همچنین تصاویری از مردم چین منتشر شده که 
تعداد زیادی از شهروندان این کشور، از ماسک 
استفاده می کنند تا احتمال ابتالی آن ها به این 
بیماری کاهش پیدا کند. این روزها نمونه هایی 
از ابتال به این بیماری در چند کشور دیگراز جمله 
هنگ کنگ، کره جنوبی و ژاپن نیز گزارش شده 
است. سه روز پیش، در واشنگتن هم موردی گزارش 
و اعالم شد فرد مد نظر، به همان ویروسی  آلوده 
شده که پیش از این در ووهان کشف شده  است. در 
تحقیقات مشخص شد، مردی که در واشنگتن مبتال 
شده حدودا ۳۰ ساله و به تازگی سفری به ووهان 
چین داشته است. این نخستین نمونه از بیماری 

»کرونا« درخارج از قاره آسیا بوده است.

مصطفی نجمی | پژوهشگر اعتیاد

 خطر جهش ویروس وجود دارد
گفته می شود امکان جهش این 

همه گیری اش  خطر  و  ویـــروس 
وجود دارد و هنوز واکسن مناسبی هم 

برای آن تولید نشده است. حاال مقامات 
کشورهای درگیر بیماری و همچنین سازمان 

های بهداشتی، در تالش هستند با تشدید مراقبت های 
بهداشتی و آگاه کردن شهروندان، از گسترش و شیوع این بیماری 

جدید جلوگیری کنند.

رز
یت

رو
ز، 

یو
ت ن

الم
س

ی، 
س

ار
ه ف

ول
ه 

یچ
دو

ن، 
الی

 آن
بر

: خ
بع

منا



در تخیِل قصه نویس بساز و 
بفروش ها را به شهر راه نداده اند

"قصه هــا از کجــا می آینــد"  اولیــن جلد از 
مجموعــه  "تجربه  نوشــتن" اســت. اصغر 
عبداللهــی در ایــن کتــاب از تجربیــات 
 خودش به عنــوان یــک فیلــم نامه نویس 

می گوید که برشی از آن را می خوانید: 
»مــا معمــواًل خانــه را طــوری در شــرح صحنه 
می نویســیم انگار قرار است در اســتودیو دکور 

بزنیم اما در عمل دنبال شرح صحنه در شــهر راه می افتیم تا خانه ای 
شــبیه پیدا کنیــم و هیــچ خانه ای هیــچ وقت شــبیه شــرح صحنه  ما 
نیســت. هیچ خانه ای هیچ وقت شــبیه تخیل نویســنده نیست. باید 
فیلم نامه نویس باشی و دنبال خانه مد نظر بگردی تا دستت بیاید چه 
فاصله ای است بین تخیل و واقعیت. همان وقت که من با سگرمه های 
درهم تخیل را به نفع واقعیت تقلیل می دادم، مدیر تولید با صاحبخانه به 
تحلیل امور واقع اجتماعی می پرداخت و راننده قیمت و متراژ خانه های 
شهر را رصد می کرد. خانه  توی تخیل معمواًل وسیع تر بود. خوش نقشه 
با معماری مناسب و با سلیقه. در تخیِل قصه نویس بساز و بفروش ها را به 

شهر راه نداده و خانه ها را معمار و آرشیتکت طراحی کرده اند.« 

افراد موفق شور و شوق انجام کار )اشتیاق( دارند 1
افــراد موفــق می گویند مــا توســط اشــتیاق مان هدایت 
می شــویم. آن ها کارشــان را با عشــق انجام می دهنــد و آن را به 
همکاران خود نیز منتقــل می کنند. پــول درآوردن در فکر آن ها 
دلیل اصلی کار کردن نیســت بلکه یکی از نتایج آن اســت. آن ها 
مطمئن هستند که اگر کاری را با عشق انجام دهند حتما به ثروت 

و پول نیز خواهند رسید.

افراد موفق کار خوب ارائه می کنند 2
آن ها می گوینــد برای موفــق بودن 

سعی کنید با قلب تان کار کنید و در آن کار 
عالی شوید. هیچ جادویی در کار نیست، 
همــه اش تمریــن اســت و تمرین اســت و 
تمریــن. بــا تمرین کــردن مدام اســت که 
می توانید یک کار را به خوبی انجام دهید.

افراد موفق سخت کوش هستند 3
هیچ چیز آسان به دســت نمی آید و به دست 

آوردن آن حاصل ســخت کار کردن اســت. همیشــه کار کردن 
سخت بوده و هست اما ســعی کنید همواره از کاری که می کنید 
لذت ببرید. با این تفکر اســت که می توانید ســخت کوشــی را در 
ذهن خود نهادینه کنید.گاهی افراد جامعه فکر می کنند که افراد 
موفق به کار خود معتاد شده اند اما تعبیر بهتری برای آن ها وجود 

دارد که آن ها دیوانه کار کردن هستند.

افراد موفق خود را تشویق می کنند 4
آن ها می گویند که همیشــه تالش کنید تا خود را تشویق 
کنید، هم از نظر جســمی و هم از نظر روحی. خود را از خجالت و 

تردید به خود رها کنید.

افراد موفق تمرکز می کنند 5
افراد موفق معمــوال ایده های خالقانــه زیــادی را در ذهن 
خود دارند اما این موضــوع همان گونه که یک فرصت 
بســیار خوب اســت، در صورت نداشــتن تمرکز 
می تواند به عنوان تهدید لحاظ شود. داشتن 
ایده های بسیار، همانند سوار شدن بر اسب 
سرکشی است که هر لحظه شما را به سویی 
می کشــاند و در صورتــی که نتوانیــد آن را 
افسار بزنید و در یک راه مستقیم به حرکت 
درآورید هیچ گاه شــما را بــه مقصد نخواهد 
رساند. پس ســعی کنید همواره روی موضوع 

کار خود تمرکز کنید و هیچ گاه از آن غافل نشوید.

افراد موفق به دیگران خدمات ارائه می کنند 6
آن ها مــی گویند: ســعی کنید به جــای خدمت کردن 
به خود، به دیگــران خدمت کنید. تمــام مردم دوســت دارند که 
ماشین، خانه و امکانات خوب و با کیفیت داشته باشند و در این راه 
تالش می کنند. اگر هدف شما این باشد که در واقع دارید به خود 
خدمت می کنید. اما به جای آن ســعی کنید نیــازی را در جامعه 

حس و براســاس آن نیاز به جامعه خدمتی ارائــه کنید. محصول 
جدیدی اختراع یا محصوالت قبلی را بهینه و زندگی را برای مردم 
آسان تر کنید. به دیگران فکر کنید. به آن ها چیز ارزشمندی ارائه 

کنید و مطمئن باشید از این طریق می توانید ثروتمند شوید.

افراد موفق ایده دارند 7
بیل گیتس می گوید: »تنها چیزی که من داشتم یک ایده 
بود: »راه اندازی اولین شرکت ریز کامپیوتر«. البته این ایده صرفا 
یک ایــده معمولی نبود بلکــه یک ایــده فوق العــاده بود.مطمئن 
باشید که خلق آینده هرگز جادوی خالقیت نیست بلکه تنها انجام 
کارهای ســاده اســت. ایده های جدید همیشه یکســان نیستند، 
ممکن اســت خیلی از ایده هایی که تازه به ذهن شما خطورکرده 
اســت ســال ها قبل در کشــورهای دیگر اجرا شده باشــند؛ افراد 
موفق می گویند عمدتا محصــوالت موفق، حاصل کنــار هم قرار 
گرفتن ایده های خالقانه افــرادی با دانش و تجربه و دیدگاه های 

مختلف است.

افراد موفق سماجت می کنند 8
آن ها می گویند که ســماجت اولین دلیل موفقیت است. 
شــما باید در برابر شکســت ســماجت کنید، در برابــر حرف های 
بی پایه و اساس سماجت کنید، در برابر فقیر شدن سماجت کنید، 
برای جلوگیری از تمام بدی هایی که می خواهد برای شما اتفاق 
بیفتد و برای رخ دادن تمــام خوبی هایی که می تواند برای شــما 

اتفاق بیفتد سماجت کنید.

همه کمابیش می دانیم که TED یک مجموعه همایش جهانی اســت که توسط سازمانی بزرگ، 
با هدف اشتراک و گسترش ایده ها برگزار می شود. در سلسله همایش های TED، افراد موفق در 

زمینه های مختلف رازهای پیشرفت و ایده های خود برای ساختن جهانی بهتر را مطرح می کنند. 
سال ها قبل در یکی از این جلســات دکتر ریچارد اس تی جان، محقق و تحلیل گر موفقیت، ظرف 
زمانی کمتر از 4 دقیقه نتیجه تحقیقی که طی هفت سال و با مصاحبه از 500 فرد موفق را انجام 

داده بود ارائه کرد. علت این که ریچارد تصمیم گرفت این تحقیق را به ثمر برســاند مواجهه ســاده او با نوجوانی 
فقیر در هواپیما بود. نوجوان از ریچارد می پرسد چه چیزی باعث موفقیت می شود اما ریچارد پاسخ صریحی 
نداشته است و بنابراین ناامید می شود و تصمیم می گیرد به یک جواب برسد. جوابی که ما با اندکی دخل و 

تصرف آن را منتشر می کنیم:
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جامعیت اسالم ایجاب می كند در 
بسیاری از امور دستور نداشته باشد
 خدا درباره بعضی از مسائل سكوت كرده است 

تا بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشند

  

شهید مرتضی مطهری

آداب و رســوم بر دو قســم اســت. بعضــی از آن ها از نظر شــرعی »ســنن« 
نامیده می شــود، یعنی شــارع روی آن هــا نظــر دارد. شــارع، آن آداب را 
به صورت یك مســتحب توضیح داده اســت و نظــر به این كه اســالم هیچ 
دستوری را گزاف نمی دهد، اموری را كه اسالم سنت كرده است ما باید 
به صورت یك اصل حفظ كنیم. مثاًل اســالم برای غذا خوردن آدابی ذكر 
كرده است. اســالم دین تشــریفاتی نیســت، بلكه اگر آدابی را ذكر كرده 
حساب نموده اســت. مثاًل اگر می گوید مســتحب اســت ِاطاَلُة اْلُجلوِس 
ِعْنَد اْلماِئَدة یعنی طول دادن نشستن بر سر سفره، مستحب است انسان 

غذا را زیاد بجود، مســتحب است بسم 
ا... بگوید، مســتحب اســت الحمدهلل 
بگوید، مستحب اســت دست را قبل و 
بعد از غذا بشــوید؛ این ها تشــریفاتی 
نیســت، حقایــق اســت. اســالم بــه 
ســالمت انســان اهمیت می  دهد؛ 
می خواهد دندان، معده و اعصاب 
انسان ســالم باشــد. تنها به جنبه 
های روانی نمی پردازد.]...[ این 
حساب نظافت اســت. مستحب 
اســت خالل کــردن، مســتحب 
اســت مســواک کــردن. این ها 
دیگر زمــان و مكان نــدارد. اما 
آن هایی كه من عــرض كردم، 

زمان و مــكان دارد. ایــن نكتــه را توجه 
داشــته باشــید كه بعضی ها جمود به خرج می دهند، خیال می كنند كه 
چون دین اسالم دین جامعی است، پس باید در جزئیات هم تكلیف معینی 
روشن كرده باشد. نه، این طور نیست. یك حساب دیگری در اسالم است.
اتفاقًا جامعیت اسالم ایجاب می كند كه اساسًا در بسیاری از امور دستور 
نداشته باشد؛ نه این كه هیچ دستور نداشته باشد، بلكه دستورش این 
اســت كه مردم آزاد باشــند و بــه اصطالح تكلیفــی در آن امور نداشــته 
باشــند. از جمله حدیثی اســت به این مضمون: ِانَّ اهلّلَ ُیِحــبُّ َاْن ُیْؤَخَذ 
ِبُرَخِصِه َكما ُیِحبُّ َاْن ُیْؤَخَذ ِبَعزاِئِمِه )خیلی مضمون عجیبی است! ( خدا 
دوست دارد در مســائلی كه مردم را آزاد گذاشته اســت، مردم هم آزاد 
باشند؛ یعنی مســائل آزاد را آزاد تلقی كنند، از خود چیزی در نیاورند، 
آن را كه رخصت اســت آزاد بدانند. امیرالمؤمنین)ع( مــی فرماید: ِانَّ 
َد ُحدودًا َفالَتْعَتدوها َو َفَرَض َفراِئَض َفالَتْتُركوها، یعنی خدا یك  اهلَل َحدَّ
چیزهایی را واجب كرده است، آن ها را ترك نكنید، یك چیزهایی را هم 
ممنوع اعالم كرده اســت، به آن ها تجاوز نكنید. َو َسَكَت َلُكْم َعْن َاْشیاَء 
فوها. خدا درباره بعضی از مســائل ســكوت  َو َلْم َیَدْعها ِنْســیانًا َفالَتَتَكلَّ
كرده است. البته فراموش نكرده، بلكه خواســته است كه سكوت كند 
و بندگانش در آن مســائل آزاد و مختار باشــند. در آن چه كه خدا مردم 
را آزاد گذاشته است، شما دیگر تكلیف معین نكنید. پس آن موضوعی 
كه عرض كردم یك سلســله آداب و رســوم در میان مردم هست كه اگر 

انســان آن ها را از طریق مثبــت انجام بدهد 
نه جایی خراب می شود و نه جایی آباد و اگر 
ترك هم بكند همین طور، مســائلی اســت 
كه خدا در آن مسائل سكوت كرده است. 
بشــر یك حالتــی دارد كه هیچ وقــت از او 
جدا نمی شــود و آن این اســت كه عالقه 
ای به بعضی از تشریفات دارد. یك رازی 
در این مسائل اســت. دیگر نباید گفت 

حتمًا باید این كار را بكند.
مجموعه آثار شهید مطهری
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رمز و راز 500 انسان موفق
 دکتر اس تی جان نتیجه  7 سال تحقیق و مصاحبه با 500 فرد موفق را 

در خالصه ترین حالت ممکن ارائه داده است

بهترین های حیات وحش در سال 2019

کاِر تیمی با ِجیک ِدیویس

دیویــس در جنگل بارانــِی »گریت بــر« در بریتیش کلمبیــا در کانادا 
بود که این نهنگ های گوژپشــت را دید. در این عکس، نهنِگ رهبر 
شیرجه می زند تا ماهی ها را شناسایی کند و سپس بقیه حباب تولید 

می کنند تا برای ماهی ها تله درست کنند.

درگیری در ایستگاه

راولی، بهترین راه را برای عکاســی از موش های ساکِن متروی لندن 
پیدا کرده و آن خوابیدن در ایستگاه و انتظار است. او این دو موش را 
در حال دعوا بر سر غذایی که عابران در ایستگاه ریخته بودند، پیدا 
کرد. دعوای موش ها پدیده نادری در ایســتگاه متروی لندن است، 
زیرا غذا به وفور پیدا می شــود. این دو موش چند ثانیه با هم گالویز 

بودند تا این که یکی غذا را قاپید و دیگری به راه دیگری رفت.

زندانی

یک پاندای بزرگ در قفســی در چین که برای زادوولد او تهیه شــده 
اســت. مشــخص نیســت این مراکز چگونه می توانند به ازدیاد نسل 

پاندا ها کمک کنند؟

طرفــداران عکاســاِن 
حیات وحش می توانند 
مــورد  هــای   عکــس  
عالقه خــود را از بیــن 
25 تصویــری که مــوزه تاریــخ طبیعی 
لندن قباًل داوری و گزینش کرده است، 
انتخاب کنند. این مؤسســه فهرســِت 
تصاویر برتر را از بین 48 هزار تصویری 
کــه از 100 کشــور جهان به آن ارســال 
شده، انتخاب کرده است. رأی گیری تا 
4 فوریه یعنی 15 بهمن  ادامه دارد. ما 
هم ســه عکس را به ســلیقه خودمان از 
 25 تصویــر اصلــی انتخــاب کردیم که 

می بینید. 

ما می خواهیم با فارسی عشق ورزی كنیم 
 کاش می توانستم فارسی را بغل کنم و از این غوغای بی ادبی ها و بی شرمی ها 

و بی اخالقی ها نجاتش بدهم 

عرفان نظرآهاری | نویسنده

من که ملول گشــتمی از َنَفس فرشــتگان، حاال 
 هــر روز صبح با صــدای شــلیک از خــواب بیدار 
می شوم؛ با ترکش کلمات و انفجار اخبار. از خواب که بیدار می شوم 
کابوس می بینم آدم هایی ســرا پا مسلح که با سر انگشت هایشان 
 بر صفحه کلیدها مــی کوبند و با هر کوبیدنی، دشــنامی شــلیک 
می شود؛ تنفری، خشمی، تعصبی. روزگاری الفبای فارسی سی و 
دو حرف داشت، حاال سی و دو گلوله دارد که می توان با آن بی شمار 
انسان را کشت و بی شمار زشتی و ویرانی و تباهی و دروغ ساخت. 
فارسی پیش از این شکر بود حاال آن قدر کینه و نفرت و بی رحمی 
و خصومت در آن ریخته اند که زهرآگین شده است. فارسی پاکیزه 
بود، آلوده اش کرده اند؛ فارســی نجیب بود، وقیحــش کرده اند. 
فارسی معشوق ما بود حاال دیوانه ای ژولیده و پریشان موست که از 
صفحه ای به صفحه ای می خزد و روی هر ماجرایی حال خرابش را 
باال می آورد. من این روزها از این سی و دو حرف الفبا وحشت دارم. 

از آشوب هایی که به پا می کند، می ترسم. من از نوشته ها من از خبر 
ها من از عکس ها می ترسم. پای هر نوشته ای، زیر هر خبری، پایین 
هر عکسی چند نفر دارند همدیگر  را می کشند، دارند همدیگر را 
تکه تکه می کنند. خونشان می پاشــد روی گوشی من، می پاشد 
توی صورتم.من از گوشــی خــون آلود  می ترســم. آن هــا دارند با 
فارســی همدیگر را می کشــند، آن ها به فارســی مرتکب قتل می 
شوند. آن ها به فارسی جنایت می کنند. کاش می توانستم فارسی 
را بغل کنم و از این غوغای بی ادبی ها و بی شرمی ها و بی اخالقی 
ها نجاتش بدهم. کاش می توانستم فارسی را ببرم در گهواره اش 
بخوابانم و الالیی برایش بگویم تا الفاظ ناهنجار را نشنود تا گوشش 
از کراهت فحاشی ها کر نشود. کاش برای ناسزا برای بی حرمتی 
برای زشت نگاری، برای دروغ و تهمت و توهین زبان دیگری وجود 
داشت؛ زبانی که من خواندنش را بلد نبودم. فارسی را به حنجره 
های مقدس پس بدهید. فارســی را به قلم های پــاک برگردانید.
ما می خواهیم با فارسی عشق ورزی کنیم. شما اگر نمی خواهید 

بروید با زبان دیگری نفرت بورزید.
بســته ای بــرای آخرهفتــه 

 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند
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یــك تفــاوت بچه هــا بــا بــزرگ ســاالن 
در فیلم دیدنشــان اســت. بچه هــا یــک 
انیمیشــن را صدبار هم که دیده باشند، 
بــاز تمایــل دارنــد آن را ببیننــد و با لذت 
تماشایش می کنند اما اصول دنیای بزرگ سالی این است 
که هر فیلمی را فقط یک بار باید دید، یا هر کتابی را فقط یک 

بار باید خواند. این تفاوت ناشی از چیست؟
»جــو پینســکر« مــی نویســد: یکــی از ســناریوهای رایج، 
تصمیم گیری زن و شوهر برای دیدن یك فیلم است. همیشه 
گزینه ای وجود دارد که برای یكی از آن ها هیجان انگیز است 

ولی دیگری آن را قباًل دیده، پس این گزینه منتفی است اما 
مطالعه ای جدید نشان می دهد این تصور نابه جاست که 
چون قباًل چیزی یا جایی یا کتابی را دیده اید، خوانده اید، 
انجام داده اید یا بازدید کرده اید، دیگــر نباید برای بار دوم 
سراغش بروید. تکرار یک تجربه، ممکن است آن قدری هم 

که مردم فکر می کنند، کسل کننده نباشد.
طی یک آزمایش، »اد اوبراین« استاد علوم رفتاری دانشگاه 
شــیکاگو و تیم تحقیقاتی اش، ســراغ افرادی رفتند که از 
نمایشگاهی بازدید داشتند و از آن ها خواستند که بگویند 
چقدر از نمایشــگاه لــذت برده انــد و چقدر ممكن اســت 
با دوباره دیــدن آن لذت ببرنــد. افراد معمــواًل پیش بینی 
می کردند که نمایشــگاه بــرای بار دوم بــه اندازه بــار اول 

ســرگرم کننده نخواهد بود، اما آن هایی که بنا به تقاضای 
محققان دوباره به نمایشــگاه رفتند، لــذت آن را تقریبًا به 
همان اندازه بار اول ارزیابی کردند. به گفته اوبراین، شاید 
این احساس رضایت  دست کم گرفته شده، لذتی است که 
با دیدِن مکان هایی آشــنا می بریم. مثاًل شاید آثاری که در 
موزه به نمایش درآمده، در اولین بازدید خسته کننده ولی 
در روز دوم تحمل پذیر باشد، ممکن است گوشه و کنار موزه 
با چیزی روبه رو شــویم که در گذر اول به چشممان نیامده 
اســت. در دل چیزهایی که گمان می کنیم تمــام و کمال 
تجربه کرده ایم، نکات بدیع و تازه ای کمین کرده اند، ولی 

ما این نکات را نادیده می گیریم.
در آزمایشی دیگر، اوبراین از افراد خواست فیلمی را که قباًل 

ندیده بودند و فکر می کردند از آن لذت می برند ببینند. شب 
بعد، دوباره همان فیلم را برای بعضی از آن ها پخش کردند 
و از آن ها خواستند بین ۱ تا ۷ به لذت خود از تماشای فیلم 
نمره بدهنــد. گروهی که شــب دوم فیلم را ندیــده بودند، 
بار اول نمره 5.3 به آن دادند، ولی گفتند اگر آن را دوباره 
ببینند حدود 3.5 خواهد بود اما گروهی که بار دوم فیلم را 
تماشا کردند، به طور متوسط نمره 4.5 به تماشای دوباره 

فیلم دادند.
این اختالفات، یافته اوبراین را به خوبی تشــریح می کند. 
این گونه نیســت که تماشــای فیلم بــرای دومیــن بار طی 
۲4 ســاعت به همان انــدازه اولین بار لذت بخش باشــد؛ 
که احتمااًل چنیــن هــم نخواهد بــود اما به نظر می رســد 
خوشایندتر از آنی باشد که پیش بینی می کنیم. بزرگ ترین 
کاربرد این یافته از نظر اوبراین این است كه با این کار هم در 
وقتشان برای تصمیم گیری گزینه های جدید صرفه جویی 
می شود و هم به اندازه یک تجربه جدید خوشحال می شوند. 
به گفته اوبراین، افراد پس از این تحقیق، با رویکرد متفاوتی 
سراغ برخی تصمیمات روزمره شان می روند. اگر هدف این 
است که کمی استراحت كنند، احتمااًل بیشتر وقتشان را 
صرف انجام کاری می كنند که از قبل می دانند دوستش 
دارند، نه این که وقتشــان را برای پیداکردِن چیزی جدید 

هدر بدهند.
بچه ها اغلب با کمال میل فیلم های تکــراری را می بینند 
و کتاب هــا و آهنگ های تکــراری را می خواننــد. به گفته 
اوبراین، کــودکان هنوز درک نکرده اند کــه چگونه ارزش 
تازگی را ارزیابی کنند. یا شاید هم آن ها ارزش موجود در 
فعالیت های قدیمی را درست تر ارزیابی می کنند و هنوز 
آن قدر اجتماعی نشده اند که تکرار را نمادی از ایستایی و 

کسل کنندگی بدانند.
امروزه گوگل پیداکردن فهرستی از بهترین موارد را تقریبًا 
در هر زمینه ای نسبتًا آسان کرده است که دوستانتان انجام 
داده اند و شما هنوز امتحان نکرده اید. این وضعیت می تواند 
اعصاب خردکن شود. به گفته اوبراین، ذهنیتی که »فقط 
یک بار و بس« را تجویز می کند، ممکن است »نشانه نوعی 
انطباق خوشایند برای کاهش بار و فشار شناختی باشد«، 
یعنی چیزی که به افراد کمک می کند تا حرکت به سمت 
گزینه بعدی را توجیه کنند اما نکته این جاست: هنگامی که 
تصمیم می گیرید سراغ گزینه بعدی بروید، ممکن است آن 

چه را در مقابلتان قرار دارد دست کم گرفته باشید.

دردسر قاطی شدن با 
آدم تنگ نظر

چقــدر خــوب می شــود کــه معلم 
هوشــیار از شــرایط مختلف برای 
آمــوزش بچــه هــا اســتفاده کند، 

حتی معلم ریاضی.
ایــن داســتان کوتــاه را بخوانیــد: اســتاد ریاضــی 

داشتیم، یک روز خارج از درس، گفت:
* اعداد کوچک تــر از یک، خواص عجیبــی دارند! 
شــاید بتوان آن ها را با انسان های حقیر، خودپسند 
و تنگ نظر مقایسه کرد. مثاًل )0.۲( وقتی در آن ها 
ضرب می شوی یا می خواهی با آن ها مشارکت کنی، 
تو را هم کوچک می کنند. مثل  0.6 = 0.۲×3
* وقتــی می خواهــی بــا آن هــا تقســیم شــوی یــا 
مشکالتت را با آن ها تقســیم کنی و بازگو، مسائلت 

بزرگ تر می شوند.
3÷0.۲=۱5  
* وقتی با آن ها جمع می شوی و در کنار آن ها هستی 
مقدار زیادی بــه تو اضافه نمی شــود و چیــزی به تو 

نمی آموزند.
3+0.۲ =3.۲  
* و اگر آن ها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست 
3-0.۲ =۲.8 نداده ای! 
 زندگــی ارزشــمند خودتــان را به خاطــر آدم هــای 
کوچک، خودخواه و تنگ نظــر بی ارزش نکنید و در 
عوض با انسان های بزرگ، بلندنظر و کریم رفاقت و 

نشست و برخاست کنید. 

 

حــدود 30 ســال پیــش انــگار کــه 
انفجــاری رخ داده باشــد، تــو وارد 
زندگی مــا شــدی. حــرف از انفجار 

می زنــم، چــرا کــه پیــش از 
تولدت، کسی به ما درباره وضعیت تو هشدار 
نداده بود. با تولد تو دنیا بر سرم خراب شد؛ من 
به دنیایی پرتاب شده بودم که خودم را متعلق 
به آن نمی دانســتم. خاطرات اولیــه من تلخ و 
ناخوشایندند. یادم هســت دور و برم افرادی 
که تصور می کردند خوِب من را می خواهند، 
با ترحم به من نگاه می کردند و می پرسیدند: 

»مگه برای غربالگری نرفته بودی؟«

    زندگــی بــا تــو، گاهــی لذت بخــش و 
گاهی ... 

زمان دشــواری بود و پذیرش شــرایط جدید به هیچ 
وجه آســان نبود. خواهر بزرگ ترت کــه در آن زمان 
دو ساله بود، با تو خوب کنار آمد. برادر کوچک ترت 
دو ســال بعد از تولد تو به دنیا آمد و ســه ســال بعد از 
آن خواهــر دیگــرت به جمع مــا اضافه شــد. زندگی 
خانوادگــی امــا آشــفته بــود. لحظــات لذت بخــش 
وجود داشــت اما در کنار آن زمان هایی که از شــرم و 

خستگی لبریز می شدیم هم بود؛ مثل وقتی که تو در 
لباس فروشی لباس هایت را در آوردی یا لوازم آرایش 

خواهرت را در توالت ریختی و سیفون را کشیدی.
توان یادگیری تو در حدی اســت کــه امکان صحبت 
کردن کامل را نداری و برای همیــن نیاز به مراقبت 
تمام وقت داری. شــرایط تو به شکلی اســت که نیاز 

به یک برنامه منظم و ثابت داشته و داری. خواهران 
و بــرادرت حــاال بــزرگ شــده اند و مســتقل زندگی 
می کنند. مــن و پــدرت از هم جدا شــده ایم، شــاید 
بخشــی به خاطر فشــار زیادی بــود که نگهــداری از 
کودکــی دارای معلولیــت به مــا وارد کرد. تــو با من 
زندگی می کنی و هنوز مثل گذشــته عاشق کارتون 
هستی. دلم می خواهد بدانم این تغییرات از دریچه 
چشــم تو چگونه اســت؟ می دانم که پذیرش مسائل 

در سکوت باعث شــده تا درک متفاوت و عمیقی که 
از طبیعت انسان داری، در تو پوشیده باقی بماند.

   حاال قدردان کروموزم اضافه تو هستم
من و پــدرت هــر دو از رابطه خوبــی که با تــو داریم، 
لذت می بریم و پدرت هنوز ســهم بزرگی در زندگی 
تــو دارد. خواهــران و برادرت هــر چند وقت 
یک بار سری به ما می زنند تا تو را ببینند و  در 
آغوش بگیرند. تو خیلی کم حرف می زنی اما 
حضورت برای همه  ما تاثیری شــگرف دارد. 
تو مشاور و به نوعی راهبر ما هستی. برای ما 
تو نماد ســادگی حیاتی و ضروری در زندگی 
هســتی که اغلب هرج و مرج زندگی روزمره 

باعث می شود تا فراموشش کنیم.
ســهم تو در مفاهیم مثبتی که بــه زندگی هر 
یک از ما آوردی، غیرقابل سنجش است و آن 
کروموزم اضافه ای کــه داری، همانی که من 
در روزهای اول بعــد از تولدت، از آن نفرت داشــتم، 
حاال قدردانش هستم. چرا که آن کروموزم خصیصه 
خاص و متمایزکننده شــخصیتی فوق العاده ، یعنی 

توست و به تو تعلق دارد.
تــو نقطــه اتصــال همــه  مــا در خانــواده بــودی و 
باعث شــدی تــا ما بــه چنیــن خانــواده اســتثنایی و 
فوق العاده ای تبدیل شویم. برای من افتخاری است 

که مادر تو هستم.

نامه ای به دخترم، او که 47 کروموزم دارد
مادر کودکی با سندروم داون بودن، چگونه است؟ روزهای ابتدایی بسیار سخت است اما بعد از 30 سال چه؟

اگر سریال پیکی بالیندرز را دیده اید، حتما 
تامی شلبی را می شناسید. فردی خشن و 
قاتلی کارآزموده که در عین حال تاجری 
هوشــمند و زیرک اســت که ویژگی های 

مثبت او در تجارت می تواند الهام بخش ما باشد.

   دروغ ها سریع تر از حقیقت پخش می شوند
شروع فعالیت های جدید اقتصادی فرد را با چالش های 
بی شــماری مواجه می کند.متاســفانه ممکن اســت در 
موقعیت های مختلــف مانند زمــان معاملــه و بازاریابی   
حتی به خودش هــم دروغ بگوید. اغلب این تصور وجود 
دارد که افراد کارآفرین برای تقویت چهره شان همواره 
دروغ می گوینــد و حقایــق را تحریف می کننــد یا اغراق 
می کنند تا در جذب مشتری های جدید، جذب سرمایه 
و تبلیغات موفق باشند. با این حال دروغگویی می تواند 
مانند قرارگرفتن در یک سرازیری لغزنده باشد. زیرا اگر 
یادتان نباشد که در گذشــته چه دروغ هایی گفته اید، با 
مشکل مواجه می شوید! امروزه از دید مشتری صداقت 
ارزش بیشتری دارد. با پیشــرفت شبکه های اجتماعی 
گفته شلبی به حقیقت پیوسته است زیرا دروغ ها زودتر 

از حقیقت پخش می شوند.

   می توانیــد کارتــان را عــوض کنیــد امــا 
خواسته های تان را نه

یکــی از بهتریــن اتفاقــات برای مــا این اســت که با 
انجــام دادن کار مورد عالقه مان کســب 

درآمــد کنیم. وقتی که بــه این نقطه 
برســیم، دوســت داریــم در همین 

رونــد باقــی بمانیم. مــا معموال 
مــورد  زندگــی  دربــاره 

رویابافــی  عالقه مــان 
می کنیــم. زمانــی کــه 
شــغل  بــه  شــغلی  از 
دیگــر و از یــک ایــده 
بــه ایــده تجــاری دیگر 
رو می آوریــم، تــا وقتی 

کــه نتوانیم پاســخ گوی 
خواســته های مان باشیم، 

خشنود نمی شویم. ما می توانیم 
کارمــان را تغییــر دهیــم اما تا 

زمانی که در مسیر بزرگ ترین 
قــرار  خواســته های مان 

نگیریم، راضــی نخواهیم 
شد. اگر می خواهید کار 
یا فعالیتــی را آغاز کنید، 

حتما کاری را انجام دهید که به آن اشتیاق دارید.

   شجاعت یعنی رفتن به جایی که قبال کسی نرفته
ما معموال در منطقه امن و راحت خودمان باقی می مانیم 
تا احســاس آســودگی کنیم. ایــن کار می توانــد مانع از 
رسیدن به چیزهایی شود که واقعا آن ها را دوست داریم. 
شــما نمی توانیــد پیش بینی کنیــد که چــه اتفاقاتی رخ 
می دهد زیرا هرگز آن مســیر را تجربه نکرده اید. تنها راه 
برای  این کــه دقیقا راجع به جزئیات چیــزی اطالع پیدا 
کنید این است که آن کار را انجام دهید و در بطن آن قرار 
گیرید. معموال در انتها خواهید دید که عواقب ریسک تان 
آن قدر هــم که نگــران بودید بد نبــوده اســت. بنابراین، 

شجاع باشید و در محدوده ناشناخته ها وارد شوید.

می کننــد تحمــل  را  ســختی ها  کــه  کســانی      
 رشد خواهند کرد

احتماال داستان رقابت خرگوش و الک پشت را شنیده اید 
که در آن الک پشــت که ُکند اســت می تواند در رقابت با 
خرگوش مغرور پیروز شود. به عنوان یک کارآفرین ممکن 
است خودمان را با رقبا مقایســه کنیم و نگاه مان درباره 
موفقیت  تغییر کند. به مرور زمان به دشــواری می توانیم 
انگیزه خود را حفظ کنیم زیرا شــاید به نظر برســد دیگر 
نمی توانیم در رقابت پیروز شــویم. ایــن موضوع تاحدی 
نشان می دهد که چرا برخی استارت آپ ها 
در آغاز راه شکست می خورند. با این حال 
اگر ایده تان را باور داشته باشید و بتوانید 
فراز و نشیب های راه را پشت سر بگذارید، 
موفق خواهید شــد. اشــتیاق شلبی در 
موفقیــت بی همتاســت. او بــا 
وجــود تجربه هــای خطرناک 
و مرگ آفریــن و دچارشــدن 
بــه اختــالل اســترس پس 
از ســانحه، راه پیشرفت و 
موفقیت را پیدا می کند.

دنیــا  ایــن  در     
استراحتی ندارم

کار سرتاســر لــذت 
نیســت  زیبایــی  و 
اما اگــر مشــتاق آن 
باشــید، به زحمتش 
می ارزد. در مســیرتان 
تأثیر ســخت کوشــی را دســت کم 
نگیریــد و همان  طــور کــه از تامــی 
شلبی می آموزیم، تا زمانی که امید و 
خودباوری داشته باشیم می توانیم از 
شکست ها درس بگیریم و رشد کنیم.

درس هایی که از تامی شلبی می گیریم!

میالد فروحی

 نرگس عزیزی| مترجم

  Atlantic :فاطمه قهرمانی| مترجم،  مرجع

چرا فکر یم کنمي دوابره انجام دادن کارها کسل کننده است؟
ممکن است لذت های غیرمنتظره ای در دیدن دوباره فیلم ها یا خواندن دوباره کتاب ها نهفته باشد

عکس نوشت

3 عکس ماندگارِ یک دهه گذشته

 ساکنان در 
نیوفانلد و 
البرادور، 

عبوِر نخستین 
کوه یخ فصل 

را تماشا 
 می کنند. 

منبع: رویترز  دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال، سپ بالتر در زیر بارانی از دالر که در 
یک کنفرانس خبری در زوریخ سوئیس بر سرش ریخته شد.  منبع: رویترز

 مهاجراِن 
آفریقایی 

گوشی ها  شان 
را باال گرفته اند 

و سعی می کنند 
سیگنال های 

ارزان از کشور 
همسایه، سومالی 

را دریافت کنند! 
منبع: نشنال جئوگرافیک

CNN با بررسی عکس های یک دهه گذشته، 100 عکس برتر را انتخاب کرده 
که 3 مورد از آن ها را می بینید.



 دنیای کیف ها خیلی متنوع است تاحدی که آدم همیشه وقتی عزمش را جزم می کند برود 
یک کوله پشتی خوش آب و رنگ و درست ودرمان بخرد، پایش را که توی اولین مغازه می گذارد 

حس می کند اصال آمده است که کیف رودوشی بخرد و دقیقا دو ثانیه بعد یقین پیدا می کند که 
بی بروبرگرد انتخابش فقط کیف دستی است. پیدا کردن بهترین گزینه در بین کیف های مختلف به 

چند مسئله ربط پیدا می کند که اگر هنگام خرید حواس مان به آن  ها باشد هر روز موقع باز و بسته کردن 
کیف مان خودمان، سازندگان و فروشنده آن را فحش نمی دهیم. مثال اگر شما قد بلندی دارید و هیکل 

نسبتا مستطیلی، بهتر است از کیف هایی که زوایای مختلفی دارند و منحنی هستند استفاده 
کنید. کیف های مستطیلی ظاهر خوبی برای شما نخواهندداشت. اگر نسبتا تپل هستید، 

کیف  های خیلی ریزه میزه با بند کوتاه بهترین انتخاب شما نیستند به جای آن می توانید 
از کیف هایی در ابعاد متوســط و با شکل های هندسی مختلف استفاده کنید. اگر هم فارغ 

از توجه به قد و سایزتان به کیف  های خیلی بزرگ عالقه دارید و بی هیچ تعللی 
انتخاب تان همین است حتما مراقب اعصاب تان باشید چراکه کیف  های خیلی 

بزرگ به  رغم ظاهر زیبا، جادار و مطمئن شان یک مشکل اساسی دارند؛ شهر 
شامی هستند که شتر با بارش در آن گم می  شود. برای این که اعصاب  تان سالم 

بماند کافی است یکی، دوتا کیف پارچه  ای کوچک داشته باشید و خرده ریزه  هایی 
مثل مداد و خودکار یا دفترچه و فلش و کلید را توی آن  ها نگه دارید؛ این روش برای 

کوله  های بزرگی که زیپ به اندازه کافی ندارند هم جواب می دهد. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت 

 بهترین کیف برای سالم ماندن
 اعصاب شما کدام است؟ 

گرافیک دوست ها بشتابند 

بعضی اپلیکیشــن  ها طــوری کامــل و به  درد بخور 
هســتند کــه آدم شــک می  کنــد و ذکر هــر روزش 
 CANVA می شــود »تو چنین خوب چرایی؟«. اپ
یکــی از همیــن خوب هــای روزگار اســت کــه بــه 
شــما امکان می دهــد بنــر، کارت دعوت، پوســتر 

و لوگــو بســازید و حتــی بــرای صفحــه 
اینســتاگرام تان اســتوری و پســت 

بــه شــکلی متفــاوت و جــذاب 
طراحــی کنید. خیلــی وقت ها 
بــه  خواســته  دل تــان  شــاید 
عکس های تــان نوشــته  هایی با 

فــرم و فونت خــاص اضافــه کنید 
و بعــد در فضای مجازی به اشــتراک 

بگذاریــد. از طریــق CANVA می توانید به 
گالری گوشــی تان دسترســی داشته باشــید و هر 
عکســی را با ویرایش  های دلخواه در شبکه های 
اجتماعی به اشــتراک بگذارید. اگر اهل وبالگ 
هســتید یا ســایت دارید، این اپلیکیشــن به شــما 
امکاناتی می دهد که بنــری جذاب و دلخواه برای 

ســایت و وبالگ تان بســازید و به صفحه ایمیل تان 
هم رنــگ و بویــی تــازه ببخشــید. گرافیــک از آن 
چیزهایی اســت که تــوی فضــای مجــازی قبل از 
هر چیــز به چشــم آدم می آیــد؛ یعنی شــما ممکن 
اســت یک محتوای به درد بخور را بــه دلیل این که 
خوب ارائه نشــده و سروشــکل درســت و 
درمانی ندارد، حتی نگاه هم نکنید 
ولــی زیبایی های بصــری و رنگ و 
لعاب یک طرح همیشــه آدم را به 
خودش جــذب می  کنــد.   امکان 
تهیه اســالیدهای ویژه و متفاوت 
با آن چه هم در دســترس دارید، از 
آن خوبی های دیگر CANVA  اســت. 
با ایــن اپ، بــه نوعــی پاورپوینت دسترســی 
خواهیدداشت که ساده و سریع و در بهترین شکل 
گرافیکی محتوای تان را سرو سامان می دهد. البته 
این اپلیکیشن در بعضی مواردش رایگان نیست و 
هزینه دارد ولی امکانات اولیه و کار راه اندازش را 

می توانید رایگان در اختیار داشته باشید.

ستاره ای از سر زمین های بارانی 
 زمین  های بــازی معموال باید چمن داشته باشــند تا 
بچه  هایی که شیفته فوتبال هستند و صبح تا شب شان 
را توی این زمین ها می  گذراننــد بیش از حد زخمی 
نشوند اما زمین بازی شهر او، یکی از شهرستان های 
اطراف رودبــار گیالن، نه تنها چمن خوبی نداشــت 
بلکه بــه دلیل باران  های شــدید آن منطقه همیشــه 
پر از گل والی بود. هر روز با لباس هــای خیس از راه 
می رســید، پر از ِگل بــود و خســته. مادر و پــدرش از 

قضیه باخبر بودند، می دانســتند علیرضا رویای 
ســتاره شــدن دارد. مربی ها می دیدند 

خارج از ســاعت برنامه 
هم تمرین می  کند و 
این مقدمه ورودش 

بــه تیــم دامــاش 
گیالن شد. تمام 
تالشش را برای 
تیــم  دامــاش، 

اســتان خودش کرد 
اما می  دانســت این تمام آن چیزی که 

می خواسته، نیســت. وقتی با یک تیم 
باشــگاهی هلند وارد مذاکره شد هنوز 
اول راه بود، جایی که تازه همه چیز آغاز 

می شد و باید به آدم های بیشتری ثابت می کرد لیاقت 
ستاره شدن دارد. در ســال 2013 وقتی 20 ساله 
بود با لباس NECهلندی به عنوان دومین استعداد 
برتر فوتبال این کشــور معرفی شــد و یک ســال بعد 
لقب بهترین بازیکن لیگ دسته اول فوتبال هلند را 
به دست آورد. سال 2017 شــاید یکی از مهم  ترین 
قدم های او به سمت ستاره شدن بود، درست زمانی 
که با 21 گل زده، آقای گل لیگ اردیویسه هلند شد. 
همین موقع  ها بــود که همــه روزنامه  ها و ســایت  ها 
خبر از درخشش ستاره ایرانی دادند که در لیگ 
فوتبال یک کشــور اروپایی لقب آقای گلی را به 
دســت آورده اســت. در قراردادی که با باشگاه 
»برایتون« در لیگ برتر انگلســتان بست، 
رکــورد گران  تریــن فوتبالیســت 
ایرانــی را شکســت. »علیرضــا 
جهان  بخــشِ« 26 ســاله در 
همــه ایــن ســال ها بــرای 
تیــم ملــی کشــورمان هم 
درخشــانی  بازی  هــای 
داشــته و حتــی روزهــای 
ســخت در برایتــون هــم 

تالش او را متوقف نکرد . 

وی

مختصات ترسناک در گوگل ارث 

بالتازار

  
مریم ملی | روزنامه نگار

همه چیز در آن اعماق زمین، جایی در زیر خانه های ما رخ 
می دهد، شــاید هم زیــر اقیانوس ها و جنگل هــا و کوه ها. 
زمین شــناس ها می گویند زمین چهار الیه دارد. از داخل 
به بیرون اســم این الیه ها هسته داخلی، هســته بیرونی، 

گوشته و پوسته است. پوسته خودش از صفحه هایی 
به نام »تکتونیک« تشکیل شده که گاهی اوقات 

حرکت هــای کنــدی روی گوشــته زمین 
دارنــد. ایــن صفحه هــا نســبت بــه 
یکدیگر در سه جهت مختلف حرکت 
می کنند؛ از یکدیگر دور می شــوند 

که در این حالت مواد بخش گوشــته  

زمین به ســطح زمین فــوران می کند؛ بــه یکدیگر نزدیک 
می شــوند که الیه هــا روی هــم قــرار می گیرنــد و حرکت 
می کننــد و در حالــت ســوم الیه هــا در کنــار همدیگــر 

می لغزند. 
درواقع انرژی زیــادی که در زمیــن و در الیه های مختلف 
پوســته جمع می شــود به حرکــت صفحات مــی انجامد و 

اگر آن ها در حیــن حرکت با هم تصادفی هم 
داشته باشند این انرژی آزاد می شود و ما 

در سطح زمین می بینیم 
که خانه هــا ویران 
شــدند، درخت ها 
درآمدنــد  جــا  از 
از  بخش هایــی  و 

کف خیابان ها ترک برداشــتند. شــاید بپرســید خب این 
انرژی زیــاد از کجا می آیــد؟ آن ورقه هــا و صفحه هایی را 
که در الیه های باالیی زمین اســت، به یــاد بیاورید. آن ها 
سال هاســت درحال وارد کردن نیرو به یکدیگر هســتند 
و در این مدت کلی تحت فشــار بوده  انــد و با کوچک ترین 
حرکت ممکن است بشکنند یا حرکتی بزرگ و غیرمنتظره 
داشته باشند. سطوح خاصی که در آن ها قسمت هایی از 
زمین به هم برخورد می کنند، گســل نامیده می شــوند. 
وجود گسل های فراوان در یک منطقه باعث به وجود آمدن 

زلزله می شــود. این زلزلــه به نوبه خود گســل 
تــازه ای ایجــاد می کنــد و تعداد 

شکستگی ها زیادتر و به 
این ترتیب یک منطقه 
»زلزله  خیــز«  خــاص 

می شود.
vox.com ،منابع: بیگ بنگ

      
فاطمه قاسمی | مترجم

دنیا پر از ماجرا های عجیب و غیرطبیعی است که خیلی های مان از آن ها بی اطالع هستیم؛ 
درواقع بهتر است بگوییم »بی اطالع بودیم«، چون حاال دیگر به راحتی و به لطف فناوری 
»گوگل ارث« می توانیم به هرجای دنیا سفر کنیم و راز و رمزهایش را ببینیم. این ابزار موتور 

جســت وجوی گوگل با یک کلیک، تصاویــر هوایی از نقاط مختلف جهان را به ما نشــان 
می دهد. این نقشه خوان که چند سالی است با قابلیت های جذابش مثل آسان تر کردن 
مســیریابی و آشــنایی با مکان های جدید و امکان پیاده روی مجازی، زندگی ما را تغییر 
داده است، گاهی هم ترسناک می شود. در میان تصاویری که »گوگل ارث« تهیه کرده، 

تصاویر غیرعادی و غیرقابل توضیحی ثبت شده است که تعدادی از آن ها را می بینید.

پرنده 

»کینگ فیشر« یا 

»ماهی خورک« 

درحال گرفتِن 

ناهار!

رفقا سالم!
این جا که فقط خودمونیم و غریبه بین مون 

نیست، امسال سرجمع چندروز مدرسه باز بود؟ 

اصال چیزی هم از درس ها یادگرفتین؟ استراحت تو خونه 

که حال میده ولی تعطیلی هم حدی داره، نه؟ می خواین در این باره 

باهامون حرف بزنین؟ این شماره های جوانه و این شما. بهمون 

بگین تعطیلی های زیاد امسال، چه تأثیری روی درس و 

امتحان هاتون گذاشته. اگه هم معلم هاتون حرف و درددلی 

شماره پیامک 2000999در این باره دارن، ما رو بهشون معرفی کنین.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

سیگنال

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

  مرد هدفون به گوش در بیابان
با دیــدن ســر بــزرگ مــردی سرخ پوســت در یک 
زمین غیرقابل کشت، چه احساسی به شما دست 
می دهد؟ ایــن تصویر عجیــب در منطقــه آلبرتای 
کانادا ثبت شده  و به دلیل شــباهت زیادش به سر 
انسان، »نگهبان زمین« نام گرفته است. می گویند 
صورت این مرد بــه طور تصادفــی و به دلیل ظاهر 
طبیعی کوه ها شکل گرفته و هیچ انسانی در خلق 
آن دست نداشته است. بعدها ســاخت جاده و حفر چاه، چیزی شبیه به هدفون به تصویر 

این مرد اضافه کرده است.

  سفینه فضایی ها در مزرعه
ایــن تصویــر، مختصاتــی را در اســترالیا ثبــت 
کرده اســت که نشــان دهنده شیئی ســه ضلعی با 
چراغ هایی روشن وســط یک میدان خاکی بزرگ 
اســت. وقتی برای اولین بار در ســال 2007  این 
تصویر پخش شــد، یوفولوژیســت ها آن را »یوفوی 
مثلثی« نامیدند و توضیح دادند این شــیء سفینه 
فضایی هاست که براثر حادثه ای روی زمین گرفتار 
شده است. بعضی کاربران اما معتقدند که این شیء ممکن است آنتن های یک مزرعه بادی 

باشد که همان نزدیکی قرار دارد.

  میمون اخموی غول پیکر
صورت میمون اخمــو را با گشــتن در منطقه 
»چوکوتــکا«ی روســیه پیــدا خواهیدکــرد. 
بررســی ها می گوینــد تصویــر ایــن میمــون 
غول پیکــر احتمــاال بــه صــورت تصادفــی و 
بــه دلیل فرســایش و تغییــرات خــاک ایجاد 
شده اســت چــون در آن منطقــه نشــانه ای از 
دســتکاری انســانی یا ســازه ای غیرطبیعی 

وجود ندارد.

  بشقاب پرنده در برف
در جزیــره جنوبــی جورجیــا، خطــی مرموز 
و عمیــق روی زمیــن برفــی دیــده می شــود 
که هیــچ توضیحــی بــرای آن وجود نــدارد. 
در ســال 2018 از تصاویــر ایــن منطقــه، 
ویدئویی ســاخته  و در یوتیوب منتشر شد که 
ادعا می کرد ایــن خِط برفی، ردپای ســفینه 
فرازمینی هاســت کــه در این جزیره ســقوط 

کرده و زیر الیه ای از برف مدفون شده اســت. هرچند افراد کنجکاو و مخالف این نظریه با 
بزرگ نمایی این تصویر بر این باورند که این شیء چیزی نیست جز تپه های سنگی که بعد 
livescience :منبع از سقوط بهمن از زیر برف بیرون آمده اند. 

 زندگی سالم
  پنج شنبه
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وقتی زلزله می شود در اعماق زمین چه خبر است؟ 

ریزه کاری های ارتباط با  بعضی مامان ها 
کمیک

متن و اجرا: محمدپور - مرادی

پرونده های مجهول

وااای! شیرین امروز برای

 بار بیستمه می گم

 قوز نکن. پشتت خم می مونه
مامان

یه دقیقه ببندین؟ می شه اون شیر رو 

منو داره آب می بره!در حد آبشار نیاگارا شد؟ وااای! چرا فشار آب یهو 

صدبار بهتون نگفتم قاشق نزنید

 توی ماهیتابه تفلون؟

کاش یه بار برای همیشه بگید 
ما رو بیشتر دوست دارید یا 

ماهیتابه تفلون رو!

من شیر 
آب رو باز
 نذاشتم



 نــه �نفدراســيون فوتبــال آســيا 
�وتــاه م� آ�ــد و نــه باشــگاه ها� 
ا�رانــ� حاضرنــد حــق طبيعــ� خــود را ناد�ده 
بگيرنــد و همين شــرا�ط باعث شــده تــا پرونده 
جنجال� ا�ن روزهــا� فوتبال ا�ران پيچيده تر از 
قبل شود. �نفدراسيون فوتبال آسيا سه شنبه با 
انتشــار بيانيه ا� رسم� اعالم �رد �ه باز� ها� 
اســتقالل و شــهر خودرو در مرحله پل� آف شنبه 
 �آ�نــده به ميزبانــ� امارات برگزار م� شــود. دب
ميزبان آب� پوشان مقابل الBو�ت شد و الشارجه 
ميزبان شــهرخودرو مقابل الرفاع بحر�ن خواهد 
بود. تصميــم برگــزار� باز� ها� باشــگاه ها� 
ا�رانــ� در زميــن ب� طــرف بــا توجه بــه گزارش 
�ميته امنيت �نفدراسيون اتخاذ شده �ه وظيفه 
� را بر �بررس� شرا�ط امنيت� �شــورها� آسيا
اســاس معيارها� خاص مشخص شــده به عهده 
دارد. ا�ن تصميــم هيچ ارتباط� بــه اظهارات �ا 
اعتــراض داوران و همچنيــن مســئله هواپيما� 
او�را�ن� نداشته است. در �نفدراسيون فوتبال 
آســيا �ميته و�ــژه ا� وجــود دارد �ه بــا توجه به 
اتفاقات رو� داده گزارش� در خصوص وضعيت 
امنيت� ا�ران صادر �رده  و حاال سوال ا�نجاست 
�ــه چطور و بــا چه معيارها�ــ� از د�د ا�ن �ميته 
شــرا�ط ا�ران بــرا� ميزبان� در ليــگ قهرمانان 
� مثل عراق، سور�ه، �آسيا ناامن است و �شورها
بحر�ــن، عربســتان  و اردن از امنيــت الزم بــرا� 
ميزبانــ� برخوردار هســتند؟! در همين راســتا 

 �مد�ران عامــل باشــگاه ها� ليگ برتــر� راه
مالز� خواهند شــد تا امروز عصر در �واالالمپور 
با دبير �ل فدراســيون فوتبال آســيا د�دار �نند. 
 �در ا�ن سفر ابراهيم شBور�، سرپرست دبير �ل
فدراسيون فوتبال هم مد�ران عامل باشگاه ها� 
ليگ برتر� را همراه� خواهد �رد. ا�ن نشست 
بنا به درخواست رسم� فدراسيون فوتبال ا�ران 
تنظيم شده و قرار است مد�ران عامل باشگاه ها� 
ليگ برتــر� در گفت وگو با دبير �ل فدراســيون 
فوتبــال در جر�ان چرا�ــ� تصميم گير� �ميته 
� توضيحات خود �مسابقات قرار بگيرند و از سو
را بــرا� رد ا�ن تصميم اعالم �نند. ســوال مهم 
ا�نجاســت آ�ا در صورت توضيحــات قانع �ننده 
مد�ــران عامــل باشــگاه ها� ليــگ برتــر� را� 
صادره از ســو� �ميته مســابقات �نفدراسيون 
فوتبال آســيا در ا�ن بــاره تغيير خواهــد �رد؟ بر 
اســاس قوانيــن حا�م دبيــر �ل حق نقــض را� 
صــادره را ندارد. او تنهــا م� تواند با ارا�ه گزارش 
الزم به رئيس �نفدراســيون فوتبال آســيا زمينه 
برگزار� مجدد جلســه اعضا� �ميته مسابقات 
و بررســ� تصميــم اتخاذ شــده را فراهــم نما�د. 
پيــش از ا�ن وز�ــر ورزش و جوانــان در ا�ن باره با 
شــيخ ســلمان صحبت �رده بود و از او خواستار 
ميانج� گر� در ماجرا� پيش آمده شــد. شــيخ 
ســلمان گفتــه بود تــالش خواهــد �ــرد �ميته 
مسابقات را وادار به بررس� مجدد پرونده �ند �ه 
در نها�ت مقرر شــد همچنان د�دارها� پل� آف 

تيم ها� ا�ران� در �شــور ثالث برگزار شــود و از 
� تيم ها� ا�ران� در مرحله گروه� و در دور �سو
رفــت باز� ها� خود را در خــارج از ا�ران برگزار 
�نند تا AFC وضعيت ا�ران را در ماه مارس مورد 
 �� �ه تضمين�بررســ� مجدد قرار دهد. از آنجا
برا� برگزار� باز� ها� دور برگشت به تيم ها� 
ا�ران� داده نشــده، نم�  تــوان را� دوم را تعد�ل 
را� اول خواند. بر همين اساس در جلسه امروز 
تيم هــا� ا�ران� تا�يــد دارند �ه بــه هيچ وجه به 
دنبال �ناره گير� از باز� ها نيستند و عالقه مند 
بــه حضــور در باز� ها هســتند امــا م� خواهند 
همانند همه تيم ها از شــرا�ط ميزبان� برخوردار 
 �باشند. گفته م� شــود در وهله اول ٤ تيم ا�ران
تصميمــ� واحــد در ا�ــن راســتا م� گيرنــد و بر 
اســاس سياست ها� اعمال شــده �ا هر ٤ تيم با 
هم به مسابقات باز م� گردند �ا هر ٤ تيم با هم از 
حضور در ا�ن مسابقات انصراف خواهند داد. در 
وهله بعد� نيز تنها راه بازگشت ا�ران� ها به ا�ن 
مسابقات ضمانت رسم� �نفدراسيون و شخص 
شيخ ســلمان برا� بازگرداندن حق ميزبان� در 
مرحله گروه� مســابقات اســت. در ا�ن صورت 
ا�ن امBان وجود دارد �ه استقالل و شهر خودرو 
از حق ميزبان� خود در مرحله پل� آف مسابقات 
گذشــته و اوليــن د�دارها� خود را در �شــور� 
ثالث (امارات) انجام دهند تا در صورت صعود به 
مرحله گروه�، همراه با ســپاهان و پرسپوليس 

باز� ها� خانگ� را در ا�ران برگزار نما�ند.

انصراف رسمی یا بازگشت امتياز ميزبانی؟! امروز همه چيز در مقر  ا� اف س� 
مشخص خواهد شد

� تهران و بارش برف در روزها� گذشته نتوانست به طور منظم تمر�نات خود را برگزار �استقالل با توجه به شرا�ط آب وهوا
 ��ند. روز سه شنبه  وقت� باز�Bنان به زمين مجموعه انقالب رسيدند، چمن پر از برف بود و به همين دليل به چمن مصنوع
�Bــ� از مجموعه ها� ورزشــ� مناطق جنوب تهران رفتند. فرهاد مجيد� نيز از شــرا�ط بوجود آمده ابــراز ناراحت� �رده و 
خواستار برگزار� اردو در �يش شده است. مسئوالن استقالل در حال تدارq سفر تيم به �يش هستند تا آب� پوشان بتوانند 
 �اردو� چند روزه ا� در ا�ن شهر برگزار �نند. در صورت� �ه �ارها طبق روال پيش برود، اعضا� تيم امروز (پنج شنبه) راه
�يش خواهند شد. البته طبق برنامه  AFC، استقالل� ها با�د شنبه هفته آ�نده در مرحله اول پل� آف ليگ قهرمانان آسيا در 

امارات به مصاف الBو�ت �و�ت بروند و اگر نما�ندگان ا�ران از ا�ن رقابتها �نار نBشند اردو� �يش آب� ها لغو خواهد شد.

استقاللی ها 
به کيش 
می روند
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پول برسد قرارداد 
امضا مى شود

توافق نها�� پرسپوليس و استو'س 

قلعه نویی مذاکره با 
فدراسيون را تکذیب کرد

دو بازیکن خارجی 
در راه استقالل

پاسخ منفی طارمی پاسخ منفی طارمی 
 به استون ویال به استون ویال

کولــه بار کولــه بار 77 ساله یحـیى ساله یحـیى

گـــل ها� ا�ران� 
در قاره سبز

روزهاى خوب مهاجمان فوتبال ایران در لیگ هاى اروپایى

گل محمد� به دنبال 
پا; 'ردن خاطرات تلخ
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 ليگ برتر انگليس
بورنموث ٣ - برا�تون ��

استون و�ال ٢ - واتفورد ��
�ر�ستال پاالس صفر - ساتهمپتون ٢

اورتون ٢ - نيو�اسل ٢
شفيلد�ونا�تد صفر - منچسترسيت# ��

چلس# ٢ - آرسنال ٢
 �وپا ا�تاليا

ناپول# �� - التز�و صفر
 �وپا دل ر�

ساراگوسا ٣ - ما�ور�ا ��
سو�ا ٣ - لوانته ��

 ليگ برتر انگليس
ولوورهمپتون – ليورپول؛ ٢٣:٣٠

 اف ا� �اپ
ترنمر – واتفورد؛ ٢٣:١٥

 �وپا دل ر�
ابرو – لگانس؛ ٢١:٣٠

ميراندس – سلتاو�گو؛ ٢١:٣٠
باداجوز – ا�بار؛ ٢٣:٣٠

لئونسا – اتلتي>ومادر�د؛ ٢٣:٣٠
را�ووا�>انو - رئال بتيس؛ ٢٣:٣٠

چيچاریتو جانشين زالتان 
در آمریکا شد

بــه  ســو�ا  از  چيچار�تــو  انتقــال  ســرانجام 
لس آنجلس گل>س# نها�# شــد و ا�ن ستاره 
ســال،   ١٠ از  پــس  م>ز�>ــ#،  ســاله   ٣١
فوتبــال اروپــا را ترH �ــرد. خاو�ــر هرناندز 
ملقب به چيچار�تــو در انتقال# ٨٫٥ ميليون 
لس آنجلس گل>ســ#  بــه  ســو�ا  از  �ورو�ــ# 
پيوســت و به گران قيمت تر�ــن باز�>ن تار�خ 
ا�ــن باشــگاه و پردرآمدتر�ــن باز�>ــن تار�خ 
 Pه سابقه باز�تبد�ل شــد. چيچار�تو  MLS
 Pمنچســتر�ونا�تد در زمان سرمربيگر Pبرا
در  را  تيــم  ا�ــن  در  را  فرگوســن  ســرال>س 
�ارنامه دارد و بهتر�ــن گلزن تار�خ تيم مل# 
م>ز�� است، جانشين زالتان ا�براهيموو�چ 

در لس آنجلس گل>س# خواهد بود.

اسکوربورد

برنامه

خبر

ژانو�ه ماهــ# فراموش نشــدن# براP تيم 
ملــ# فوتبال توگوســت. ١٠ ســال پيش 
در حال# �ــه تنها ١٠ روز از مســابقات مرحله گروه# 
جام ملت هاP آفر�قا در آنگوال ســپرP شــده بود، اتفاق 
ناگــوارP بــراP تيــم ملــ# توگــو رخ داد. روا�ــت متيو 
�نيــون در مورد ا�ن اتفاق باورن>ردن# براP توگو را در 
ادامه م# خوانيد: «من در اســتان �ابيندا بودم و آماده 
م# شدم تا مســابقات گروه B را براP شب>ه ب# ب# س# 
پوشــش دهــم. در طــول روز گزارش هاP تا�يدنشــده 
از تيرانــدازP �ه ظاهــرا مربوط به تيم ملــ# توگو بود، 
آغاز شــد. وقت# با تيم مل# روبه رو شــدم مشــخص شد 
�ه ماجــرا جدP اســت. ا�ــن حمله باعث شــد ٢ عضو 
فدراســيون فوتبال توگو �شــته شــوند و تعدادP د�گر 
 ٢٠١٠ Pمنتهــ# به جام ملت هــا Pمجــروح.» روزهــا
هــواداران توگــو روحيــه خوب# داشــتند. آن هــا پس از 
نا�امــ# در ســال ٢٠٠٨ ا�ن بــار در گــروه بزرگ# �ه 
دروگبــا با ســاحل عاج و ما�يل اســين با تيــم مل# غنا 
در آن حضور داشــتند رقابت م# �ردنــد. اردوP پيش 
 Pاز مســابقات توگــو در شــهر پو�نت نو�ــر در جمهــور
�نگــو برگــزار شــد. �ابيندا از �شــور آنگوال جداســت 
و به جــاP ا�ن �ه آن هــا از لواندا، پا�تخت به ا�ن شــهر 
پــرواز �نند تصميم گرفتند �ه با اتوبوس مســير را ط# 
�ننــد. ا�ن همــان تصميمــ# بود �ــه عواقــب مهل># 
به دنبــال داشــت. در مرز، آن هــا به نيروهــاP امنيت# 
آنگوال پيوســتند �ــه آن ها را از طر�ق جنگل اســ>ورت 
 Pبــرا پا�گاهــ#  عنــوان  بــه   Pردند-منطقــه ا�م# 
گروه ها�# �ه خواهان استقالل طلب# از آنگوال بودند- 
تا به شهر �ابيندا برسند. �اروان �وچ� از مرز حر�ت 
�ــرد و به جــاده جنگل رفــت. جونيور ســناP، هافب� 
تيــم مل# توگو م# گو�د: «به �ــاد دارم بعد از ١٥ دقيقه 
رانندگ# صداP گلوله اP را در جنگل شــنيد�م. بعد از 
آن تيراندازP شــد�دتر شد.» ســناP به �اد م# آورد �ه 
استانيســالس او�لو، افسر رسانه اP توگو مورد اصابت 
 Pودوو�شته شد. دروازه بان تيم، �گلوله قرار گرفت و 
اوبيال�ــ# �># د�گر از باز�>نان اســت �ه خيل# دقيق 
آن لحظه هــا را بــه خاطر نمــ#   آورد: «در همــان لحظه 
�ه م# خواســتم براP پنهان �ردن خودم حر�ت �نم، 
انــگار من به صندل# ميخ شــدم. وقت# بــه خودم آمدم 
د�دم هم از پشــت و هم از ناحيه شــ>م خونر�زP دارم. 
دقيقا در همان لحظه فر�اد م# زدم به من �م� �نيد. 
من نم#   خواهــم ا�نجا بميرم.» اوبيال به �اد م# آورد �ه 

آملتــه آبالو هم هماننــد او به �م� نياز داشــت؛ مرب# 
٥٤ ســاله اP �ه �># از جان باختگان ا�ــن حمله بود. 
تيم نتوانست از تيراندازP فرار �ند ز�را راننده اتوبوس 

-مار�و آدوجا- نيز در ابتداP حمله زخم# شد. 
  

�اروان مجبــور به توقq شــد و درگيرP بين مهاجمان 
از حاضــران در  امنيتــ# رخ داد. خيلــ#   Pنيروهــا و 
ا�ــن حمله دقيق به �ــاد نم#   آورند براP چــه مدت# در 
 Pبودنــد اما همه قبول دارنــد ا�ن درگير qآنجــا متوق
دربــاره  آدبا�ــور  �شــيد.  طــول  دقيقــه   ٣٠ حداقــل 
وحشــتناH تر�ن ٣٠ دقيقه عمــرش صحبت م# �ند: 
«آن هــا ٣٠ دقيقــه بــه اتوبوس مــا تيرانــدازP �ردند. 
راســتش ا�ــن �>ــ# از بدتر�ــن تجربيات# اســت �ه در 
زندگ# ام �ســب �ردم. بدون حضور نيروهاP امنيت# 
ام>ان نداشــت االن با شــما صحبت �نــم.» ا�ن حمله 
بــا تــالش نيروهــاP امنيت# به پا�ــان رســيد و آن ها به 
ســرعت به نزد�� تر�ــن بيمارســتان به شــهر �ابيندا 
منتقل شــدند. ســاعات# پــس از ا�ــن اتفــاق مقامات، 
وزراP دولت و نما�ندگان كنفدراسيون فوتبال آفر�قا 
از لوآنــدا پا�تخــت آنگــوال پــرواز كردند و ســوال ها�# 
درباره آنچه اتفاق افتاده، چه كس# مسئول بوده و چرا 
برخالف قوانين مســابقات -توگو تصميم گرفته بود به 
جــاي پرواز، رانندگــ# كند- را مطــرح �ردند. اند�# 
پس از ا�ن حمله جبهه آزادســازP آن>الو �ابيندا، �� 
گروه جدا�# طلب �ه پيوســتن به پرتغــال را نپذ�رفته 
بودنــد مســئوليت ا�ــن حملــه ترور�ســت# را برعهــده 

گرفتنــد. هيچ �ــدام از ا�ن ســواالت حت# با گذشــت 
١٠ ســال پاســخ هاP واضح ندارند. شا�عات حا�# از 
آن اســت �ه ا�ن اتفاق بين افــراد حاضر در اردوP تيم 
مل# توگو �ه م# خواســتند مســابقات را ادامه دهند و 
�ســان# �ه م# خواستند به خانه بروند، ش>اف# ا�جاد 
�ــرد. در پا�ــان مقامــات دولتــ# توگــو دســتور دادند 
�ــه آن ها بــه �شورشــان برگردند و در مراســم تدفين 
درگذشــتگان ا�ن حادثه تلخ شــر�ت �نند؛ تصميم# 
�ــه بعدا بــه دليل ادعــاP دخالــت دولــت در فوتبال، 
ممنوعيــت �وتاه مــدت از �نفدراســيون فوتبال آفر�قا 
را براP فدراسيون فوتبال ا�ن �شور به دنبال داشت. 
آن ها به �شورشــان برگشــتند اما عواقــب آنچه اتفاق 
افتاده به راحت# پشــت ســر گذاشته نم#   شــود. ٢ نفر 
جــان باختند و چند�ن نفر از جملــه دروازه بان توگو به 
شــدت مجروح شــدند. او بــا ا�ن �ه ٨ گلولــه به بدنش 
اصابت �ــرده بود اما همچنان نفس م# �شــد. به غير 
از ا�ــن ســنگربان حت# �ســان# �ه از لحاظ جســم# 
 Pآســيب ند�ده بودنــد در پ# ا�ــن حمله بــا چالش ها
اساســ# روبه رو شــدند. براP ســناP فوتبال در همان 
روز بــه پا�ان رســيد. او ا�نــون م# گو�د: «ا�ــن از نظر 
روان# فاجعه بار بود. من واقعا نتوانستم بهبود �ابم و از 
نظر روان# شو�ه شدم.» او البته ا�نون به دنبال پشت 
ســر گذاشــتن �الس هاP ســرمربيگرP اســت. شا�د 
ا�ن اتفاق نيم ســاعت �ا بيشــتر طول �شيده باشد اما 
سرنوشــت باز�>نان و افرادP �ــه در ا�ن ماجرا درگير 

بوده اند براP سال هاP سال ادامه خواهد داشت.

روایتى از حمله مسلحانه
روز خونينبه تیم ملى توگو

تئــو والــکات با تعویــض در دیــدار اورتون و نيوکاســل آمار 
جدیدى از خود به ثبت رســاند. او با ١٣۵بار تعویض شــدن، 
بيشترین تعویض در ليگ را به تنهایی به خود اختصاص داده 
اســت. پس از او هم رایان گيگــز(١٣۴)، آرون لنون و نولبرتو 

سوالنو(١٣٢) رکورددار هستند.

داوید لوئيز، مدافع تيم آرســنال تنها ٢بــار در ليگ جزیره با کارت 
قرمز مواجه شــده که هر دوى آن ها هم در استمفوردبریج و دیدار 
چلسی-آرسنال بوده؛ فصل ٢٠١٧ مقابل آرسنال با لباس چلسی 

و فصل ٢٠٢٠ مقابل چلسی با لباس آرسنال.

کاســتاس مانوالس پس از پيروزى ناپولی مقابــل التزیو در کوپا 
ایتاليا با انتشــار تصویر جشــن صعود تيمش نوشت: «ما براى 
این پيروزى به زحمت افتادیم اما شایسته آن بودیم. هميشه باید 

همينطور محکم باشيم. حاال به سوى فتح جام می رویم.»
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

  مرگ بر فوتبال �ه بخواهيم باج به اجنب بدهيم. مسئوالن 
بدانند آبرو و عزت از فوتبال باالتره.

.گز)نه ا' در ا)ران بهتر از قلعه نو) ندار)م برا' تيم مل
 هيچ جــا' دنيا ند)د)م به خاطر چنــد باز)3ن اونم جوان )1 
مســابقه رســم لغو شــود )ا ســرمرب تيــم د)گر قر زده شــود. 
ا)ن باز' ها' معوقه با ا)ن تقو)م فشــرده ليگ، آســيا، انتخابيه 

 م خواد انجام بشه. البد تيرماه!� جام جهان

زمان برگزارى انتخابات تنيس روى ميز اعالم شد
 Eبــا اعــالم شــرو)ن اســبقيان، مد)ــر �ل دفتــر امــور مشــتر
فدراســيون ها، انتخابات ر)اســت فدراســيون تنيــس رو' ميز 
)1 شــنبه بيســتم بهمن با حضور نامزدها برگزار خواهد شــد. 
مهــرداد عل قارداشــ و فاطمــه �يوانــ �اند)داهــا' تا)يــد 

صالحيت شده فدراسيون تنيس رو' ميز هستند.

تقابل مدعيان تهرانی و جنوبی در ليگ بسکتبال
هفته بيســت و)3م ليگ برتر بســ3تبال در حال امروز پيگير' 
م شــود �ه ٢ تيــم مهرام و پتروشــيم حســاس تر)ن د)دار را 
 برگــزار م �ننــد؛ )3 برا' اثبات پيــروز' مرحله رفت و )3
برا' جبران ش3ست. پتروشــيم با ٣٥ امتياز تيم دوم جدول 
رده بند' اســت و مهرام با )1 امتياز �متر مترصد �وچ1 تر)ن 
لغــزش رقيب اســت تا با )1 پلــه ارتقا، جا)گاه ا)ن تيــم را از آن 
خود �ند. گفتن اســت؛ تفاضل گل پتروشيم ٩٢٣ و مهرام 

٢٠٢ است. باز' رفت را مهرام به سود خود پا)ان داده بود.
 برنامــه باز' ها به ا)ن شــرح اســت: رعد پدافند-نفــت آبادان، 
 ،مس-توفارقــان، ذوب آهن-آو)ژه صنعت، مهرام-پتروشــيم
شــيميدر-نيرو' زمين، شورا و شــهردار' قزو)ن-شهردار' 

گرگان، ا�سون-شهردار' بندرعباس.

درخواست براى جلوگيرى از تغيير نام خيابان تختی
پس از ا)ن �ه شــورا' شــهر تهران تصو)ب �رد �ــه نام خيابان 
تخت به استاد شهناز تغيير پيدا �ند، تعداد ز)اد' از قهرمانان 
 �شــت بــه ا)ــن موضــوع اعتــراض �ردنــد و در ادامــه عيســ
فرهــاد'، معــاون اســتاندار و فرمانــدار شــهر تهران با ارســال 
نامه ا' به محســن هاشم، رئيس شورا' شهر تهران، با تغيير 
نــام خيابــان جهان پهلوان تختــ مخالفت �رد. امــا پس از ا)ن 
اتفاقات شــورا' شــهر تهــران همچنــان تصميم بر ا)ــن گرفت 
�ــه ا)ن تغيير نام انجام شــود و حــاال تعداد ز)ــاد' از قهرمانان 
عنــوان دار �شــت از فرماندار تهــران درخواســت �رده اند �ه 
 مجــددا پيگير ا)ــن موضوع شــود و از تغييــر نام خيابــان تخت

جلوگير' �ند.

زاویه نگاه شما
قاسمی منجزى، عبدولی، گرایی و نجاتی غایبان بزرگ رقابت هاى شيراز

 چهلميــن دوره رقابت هــا' بين الملل
جهان پهلــوان  جــام   فرنگــ  �شــت
تختــ گراميداشــت دهــه مبــارE فجر 
در حالــ از امــروز بــه مــدت ٢ روز در 
شــيراز  شــهر  شهيددســتغيب  ســالن 
برگــزار م شــود �ــه هرچنــد ٥ �شــور 
خارجــ در ا)ــن رقابت ها حضــور دارند 
امــا رقابت اصل در ا)ن مســابقات ميان 
ابتــدا  ا)رانــ اســت. در  �شــت گيران 
 قرار بــود ٣ تيــم خارج در جــام تخت
حاضــر شــوند �ــه با تــالش فدراســيون 
�شــت ا)ران درنها)ت تعداد خارج ها 
به ٥ تيم رســيد تا ا)ن رقابت ها با حضور 
�شت گيران از ارمنستان، قزاقستان، 
قرقيزســتان، روســيه و تاجي3ســتان در 
شــيراز برگــزار شــود. طبــق بخشــنامه، 
وزن �ش مســابقات با �٢يلوگرم ارفاق 
انجــام م شــود و ن3تــه مهــم ا)ن �ــه به 
 نظر م رســد چهمليــن دوره جام تخت
بــرا' محمــد بنــا باارزش تــر از هميشــه 
 اســت چرا�ه �ادر فن تيم مل �شــت
فرنگــ بر حضــور تمام نفــرات دارا' 
مجــوز بــرا' حضــور در ا)ــن مســابقات 
تا�يــد �رده و ن3ته قابل تامل ا)ن �ه ا)ن 
رقابت هــا به قــدر' برا' آقــا' خاص و 
دســتيارانش مهم بود �ه بنا حت اعزام 
تيمش به تورنمنت ا)تاليا را هم لغو �رد. 
به ا)ن ترتيب شا)د نما)ش �شت گيران 
مدعــ در جــام تختــ جــزو معيارها' 
 اصلــ او برا' اعزام نفــرات به قهرمان
آســيا و حتــ المپيــ1 ٢٠٢٠ باشــد. 
البته �شت گيران مدال آور و دارندگان 
 ســهميه المپيــ1 در مســابقات جهان
٢٠١٩ از حضــور در ا)ن رقابت ها معاف 

شده اند.
 جام تخت� اولين �ن�ور 

گوش ش�سته ها!
  رســول جز)نــ، مرب تيم مل �شــت
فرنگ اما در پاســخ به ســوال خراســان 
مبنــ بر ا)ن �ــه آ)ا جام تختــ در ح3م 
انتخابــ المپي1 و قهرمان آسياســت، 
 م گو)د: «ببينيد ا)ن دوره از جام تخت

 برا' �ادر فن تيم مل �شــت فرنگ
و در راس آن محمد بنا از اهميت بســيار 
 باال) برخوردار است. اما ح3م انتخاب
 المپيــ1 و قهرمان آســيا را نــدارد ول
اولين �ن3ور' اســت �ه �شــت گيران 
با)د از آن عبور �نند. اگر �شــت گيران 
رقابــت  ا)ــن  جر)ــان  در  بتواننــد 
شاخص ها' مدنظر �ادر فن را از خود 
بروز دهند، در واقع در �ن3ور مرحله اول 
انتخاب نمره قبول گرفته اند. پس از آن 
 �شــت گيران با)د در انتخاب ها' آت
تيــم مل �ه ط ٧ مــاه آ)نده تا المپي1 
برگزار م شــود، پيــروز بيــرون بيا)ند تا 
درنها)ت نفرات شا)سته برا' حضور در 

المپي1 ٢٠٢٠ انتخاب شوند.» 
 شــرا-ط سياســ� و مــراودات �ــم 
 �ورزشــ� از دال-ــل افــت جــام تخت

است
 هرچند �ــه چهلميــن دوره جــام تخت
بــرا' �شــت ا)ــران اهميت و)ــژه دارد 
 امــا گو)ا ا)ــن رقابت ها اهميــت چندان
برا' خارج هــا ندارد. ا)ن را م شــود 
از اســتقبال �م تيم ها' خارج حاضر 
در مســابقات فهميد. علــت افت �م و 
�يف جام تخت را شا)د بتوان به خارج 
شــدن ا)ن رقابت ها از سيســتم رن3ينگ 
 اتحاد)ه جهان مرتبط دانســت. جز)ن
م گو)د: «من ف3ر م �نم )3 از دال)ل 
افــت �م و �يف جام تخت ب ارتباط 
با شــرا)ط سياســ �نون نباشد. دليل 

د)گر ا)ن اتفــاق را م توان بــه مراودات 
ورزشــ �شــت ا)ران با ســا)ر �شورها 
مرتبط دانســت. به ا)ن معنــ �ه ما با)د 
توســط  برگزارشــده  تورنمنت هــا'  در 
د)گر �شــورها شــر�ت �نيم تــا متقابال 
 آن هــا هــم از تورنمنت هــا' بين الملل
 ما اســتقبال �نند. اما اگر چنين اتفاق
نيفتــد و بــر همين منــوال پيــش برو)م، 
ف3ــر م �نم ســال آ)نــده تورنمنت ها' 
ا)ــران و از آن جمله جــام تخت تبد)ل به 
 )ــ1 تورنمنــت �امال معمولــ و داخل
در ا)ــران شــود و هيچ شــر�ت �ننده ا' 
از خــارج در آن شــر�ت ن3نــد. بنابرا)ن 
مسئوالن فدراســيون با)د از حاال به ف3ر 
باشــند و از ا)ن پس بــا تيم ها' خوب در 
تورنمنت هــا' خارجــ شــر�ت �نند. 
از طرفــ خــارج شــدن ا)ــن رقابت هــا 
در  هــم   جهانــ رن3ينــگ  سيســتم  از 
عــدم اســتقبال از ا)ن رقابت هــا ب تاثير 
نبــوده چرا�ه بســيار' از �شــت گيران 
و �شــورها بــه دنبــال �ســب امتيــازات 
رن3ينــگ  در  اوزان   برخــ تاثيرگــذار 
جهان از طر)ق حضور در تورنمنت ها' 
 موجود در سيستم رن3ينگ هستند ول
متاسفانه جام تخت از سيستم رن3ينگ 
اميدوار)ــم  حــال  ا)ــن  بــا  شــد.  خــارج 
فدراســيون نها)ــت تالش خــود را انجام 
دهد تا به هر نحو' شر�ت �نندگان بارز 
و قابلــ را برا' حضــور در ا)ن رقابت ها 
ترغيــب �نــد.» او به )1 ن3ته هم اشــاره 

م �ند: «از طرف جام تخت بالفاصله 
بعد از جام متئوپلي3ونه ا)تاليا برگزار شد 
و نزد)3ــ ا)ــن رقابت ها به هــم و ا)ن �ه 
رقابت هــا' ا)تاليــا در زمــره مســابقات 
رن3ينــگ دار اتحاد)ــه جهانــ بــود هــم 
عامل د)گر' شــد برا' عدم استقبال از 
جام تخت؛ ضمن ا)ن �ه بعد مسافت هم 

ب تاثير نبوده.»
 عبور غا-بان جــام تخت� از مرحله 

اول انتخاب� المپي9!
 جز)ن اما با تمجيد از ميزبان شا)ســته 
«جــا  م گو)ــد:   تختــ جــام  از  شــيراز 
فــارس  اســتان   �شــت هيئــت  از  دارد 
و رئيــس آن آقــا' موســو' تشــ3ر و)ژه 
 �نــم چــون تا�نون هر مســابقه �شــت
�ــه به ميزبان شــيراز برگزار شــده جزو 
منظم تر)ن و در باالتر)ن ســطح رقابت ها 
به لحــاظ ميزبان در ســطح دنيــا بوده؛ 
 اتفاق �ه حت شا)د در ميزبان برخ
�شــورها' تــراز اول �شــت دنيــا هــم 
 شــاهدش نباشــيم. چــه در جام جهانــ
٢٠١٦ �ه شــيراز ميزبــان بود و چه جام 
تختــ امســال، ميزبان شــيراز' ها از 
همه لحاظ از اســ3ان، تغذ)ــه و ام3انات 
گرفتــه تــا برگــزار' مســابقات واقعا در 
بــوده  ا)ــران   �شــت آوازه  و  نــام  شــان 
 اســت.» او با اشــاره به غا)بان جام تخت
هــم م گو)ــد: «در ا)ن رقابت هــا تنها ٤ 
�شــت گير' �ه در جام جهان مدال و 
 ســهميه المپي1 گرفتنــد در جام تخت
غا)ب هســتند �ــه ا)ن ٤ نفــر عبارتند از 
 ،اميــر قاســم منجز'، ســعيد عبدول
 .محمدعلــ گرا)ــ و عليرضــا نجاتــ
ســعيد عبدول به دليل �سب مدال در 
مســابقات جهان و ٣ نفــر د)گر به دليل 
 �سب سهميه المپي1 با مجوز �ادر فن
در جــام تخت حاضر نيســتند و در واقع 
از مرحلــه اول انتخابــ المپي1 �ه جام 
تخت باشد، عبور �رده اند. اما ا)ن بدان 
معنا نيســت �ه آن هــا قطعا بــه المپي1 
اعزام م شــوند بل3ه ا)ن ٤ �شــت گير 
هم با)ــد در جر)ان د)گر انتخاب ها خود 

را به �ادر فن ثابت �نند.»

جزینی: جام تختی درحکم انتخابی المپيک نيست! کار صعود هندبال به بازى آخر 
کشيد

تيــم ملــ هندبال ا)ــران بعد از ش3ســت 
رقابت هــا'  در  قطــر  مقابــل   ٢5  -٣١
 قهرمانــ  انتخابــ و  آســيا   قهرمانــ
 جهان در شــرا)ط به مصــاف �ره جنوب
م رود �ه شــاگردان حبيب برا' صعود 
بــه نيمه نها)ــ و �ســب جــواز حضــور در 
جام جهان قاهره، مقابل تيم �ره مح3وم 
به پيــروز' در آخر)ن باز' خود در مرحله 
دوم هســتند. ا)ن رقابت ســاعت ١٨:٣٠ 
دقيقــه امروز در حال برگزار م شــود �ه 
پيش تر سجاد است3 به دليل مصدوميت 
د)دار مقابل قطر را از دست داد و حاال هم 
ظاهــرا هنوز به شــرا)ط ا)ده آل نرســيده. 
 همچنين ســيدعليرضا موســو'، مجتب
 مجتبــ و   اســت3 ا... �ــرم  �رميــان، 
حيدر پــور از د)گــر مصدومــان حاضــر در 
تيــم هســتند �ــه �ادر پزشــ3 در حــال 

آماده ساز' آن ها برا' باز' امروز است.

پایان سلطنت ۴۴ ساله آیان 
بر وزنه بردارى جهان؟

ادامــه ر)اســت ٤٤ ســاله تامــاش آ)ــان بر 
فدراســيون بين الملل وزنه بردار' امروز 
 در زمــان برگزار' جلســه هيئــت اجرا)
 اعضا' هيئت رئيســه فدراســيون جهان
مورد بررس قرار خواهد گرفت. اخيرا در 
مســتند تلو)ز)ون آلمان �ــه در ٥ ژانو)ه 
پخش شــد، آ)ــان مــورد اتهامــات جد' و 
فســاد مال گســترده قرار گرفــت. در ا)ن 
مســتند ادعاها' مربوط به مفقود شــدن 
 بان3ــ حســاب ها'  در  دالر  ميليون هــا 
ســوئيس مربوط به آ)ان و فساد در مراحل 
ضددوپينگ و دوپينگ توسط دختران ١٣ 
ساله در تا)لند مطرح شد. البته فدراسيون 
جهان تمام ا)ن اتهامات را رد �رده است. 
حال با)د منتظر ماند و د)د در جلسه هيئت 
رئيســه چــه تصميم گرفته خواهد شــد. 
 گفتن اســت؛ تامــاش آ)ان مجارســتان
�ه هفته گذشــته ٨١ ســاله شــد، از سال 
فدراســيون  رئيــس  )ــا  دبيــر�ل   ١٩٧٦

جهان وزنه بردار'(IWF) بوده است.

سوژه

ویژه

اخبار

برخالف فوتبال داخل و وضعيت تيم ها' ليگ برتر 
ا)ران، لژ)ونرها اوضاع و شــرا)ط خوب در ليگ ها' 
مختلــ� دارند. بعد از ســال ها) �ه ا�ثر لژ)ونرهــا )ا افت �رده )ا 
نيم3ت نشين و س3ونشين بودند، حاال با دوران مواجه هستيم �ه 
ا�ثر آن ها )3 از وزنه ها' اصل تيم ها)شان محسوب م شوند و 
روزها' طال) را م گذرانند و در ا)ن بين شا)د بتوان قوچان نژاد 
را تنها نا�ام مطلق در بيــن لژ)ونرها' فوتبال ا)ران ناميد. اگرچه 
شــا)د هميشــه در  مورد لژ)ونرها' جد)د ا)ن بحث مطرح شود �ه 
 در ليگ هــا' معتبــر دنيا بــاز' نم   �نند و به هميــن دليل حت
عمل3رد خوبشــان ز)ر ســا)ه غيبت در ســطح اول فوتبال دنيا قرار 
بگيــرد. با ا)ــن حال تجربه حضــور جهانبخش به عنــوان آقا' گل 
ليــگ هلند و )3ــ از با�يفيت تر)ن باز)3نان ا)رانــ در ليگ برتر 
انگليــس نشــان داد �ــه شــا)د روش فعلــ بهتر)ــن راه حل پيش 
رو' لژ)ونرهــا' ا)ران باشــد تا هم حضــور در ليگ ها' رده دوم 
در اروپــا را تجربه �نند و هم آمار و عمل3رد بســيار خوب از خود به 
جــا' بگذارند. در رده بند' بهتر)ن ليگ هــا' اروپا)، به ترتيب 
 اســپانيا، انگليس، آلمان، ا)تاليا و فرانســه قــرار دارند؛ ليگ ها)
�ــه باز)3نان محدود' از ا)ران در آن ها به ميدان م روند. اگرچه 
هرازگاهــ خبرها)ــ جســته و گر)خته در  مورد ترانســفر شــدن 
باز)3نانــ مانند آزمون به ا)ن ليگ ها شــنيده شــده امــا هيچگاه 

ا)ــن انتقــال از خبــر فراتر نرفته اســت. بعــد از ٥ ليــگ معتبر، در 
رده ششــم تــا نهم ليگ هــا' پرتغال، روســيه، بلژ)ــ1 و هلند قرار 
دارنــد؛ ليگ ها)ــ �ه در ا)ن چند ســال اخير به مقصــد باز)3نان 
ا)رانــ تبد)ل شــده  اند. مهاجمان ا)ران در ا)ــن ليگ ها عمل3رد 
 خوب داشــته  و با درخشــش خــود بارهــا در صدر اخبــار فوتبال
ا)ن �شــورها قرار گرفته اند. در حال حاضر مهــرداد محمد' با ٧ 
گل در ميــان  ١٠  گلــزن برتر ليگ پرتغال قــرار دارد و در جام ها' 
مختلــ� مجموعا ٧ پاس گل هم داده اســت. مهد' طارم هم با 
 ا)ن �ه در پســت مهاجم باز' نم   �ند، توانســته آمار بسيار خوب

از خــود بجــا بگذارد. او در همه جام ها مجموعــا ٨ گل زده و ٥ گل 
ســاخته �ه شامل پنالت ها) �ه برا' تيمش گرفته هم م شود. 
طارمــ همچنين ٢ پنالت برا' تيمش به دســت آورده �ه تبد)ل 
بــه گل نشــدند. ٧ گل و ٥ پــاس گل هــم �ارنامه ســردار آزمون تا 
ا)نجــا' �ار بــوده �ه او را هم در ميان  ١٠ گلزن برتر ليگ روســيه 
قرار داده اســت. مثل �اوه رضا) �ه با ٨ گل و ٢ پاس گل فاصله 
ز)اد' با رده ها' باال) جدول گلزنان ندارد. جهانبخش هم قبل 
 از حضور در ليگ برتر انگليس توانســت )1 ا)ران را به آقا' گل
ليــگ خارج برســاند و ا)ن افتخار را در هلند به دســت آورد. ا)ن 
باز)3ــن در فوتبال انگليس هم روند رو به رشــد خوب داشــته و با 
ادامه ا)ن روند مطمئنا م تواند از )1 نيم3ت نشين به )1 باز)3ن 
تاثيرگذار در تر�يب برا)تون تبد)ل شود. بعد از ٢ گل نجات بخش 
در رقابت ها' ليگ برتر، عل جهان در هفته بيســت وچهارم ليگ 
برتر انگليس هم در اســتاد)وم و)تاليت مقابل بورنموث به تر�يب 
اصل برا)تون برگشت تا نشان دهد رفته رفته شرا)طش را در ليگ 
جز)ره بهتر م �ند. در باز' سه شــنبه شب ستاره ا)ران برا)تون 
با ٣١ لمس توپ، ١٤ پاس دقيق، )1 پاس �ليد'، ٢ سانتر، )1 
پاس بلند صحيح، )1 شــوت خارج از چارچــوب، ٢ در)بل موفق، 
٥ برتــر' در نبردها' زمين، )ــ1 بار گرفتن خطا و ٢ ت3ل موفق 

عمل3رد نسبتا خوب مقابل بورنموث بر جا' گذاشت. 

خرید جنجالی تراکتور از فوتبال خداحافظی کردگل هاى ایرانی در قاره سبزروزهاى خوب مهاجمان فوتبال ایران در لیگ هاى اروپایى
باشــگاه ترا�تور فصل گذشــته در نقل وانتقاالت پر ســر و صــدا' خود بعــد از رو' �ار آمدن 
جان توشــاE موفق شــد با �و)ن �نستانت، ستاره سابق باشــگاه ها' ميالن، جنوا، بولونيا و 
ترابزون اسپور قرارداد امضا �ند و او را به تبر)ز ب3شاند. ا)ن باز)3ن سرشناس �ه قابليت باز' 
در چند پست را داشت، اسير بدشانس بزرگ شد تا مصدوميت �هنه به �ابوس بزرگ برا' 
او تبد)ل شــد و عمال حســرت باز' مقابل طرفداران پرشــمار تبر)ز' برا' هميشه به )ادگار 
مانــد. �نســتانت �ه بدون )1 دقيقه باز' بــرا' ترا�تور' ها قراردادش را فســخ و دوباره به 
 فرانسه برگشت تا روند درمان خود را ط �ند بعد از گذشت چند ماه به )1 باره از تصميم
بزرگ پرده برداشــت؛ خداحافظ از دنيا' حرفه ا' فوتبال. ا)ن باز)3ن ٣٢ ســاله با انتشار 

بيانيه ا)ن موضوع را رسم �رد تا نامش در صدر اخبار روز فوتبال اروپا و جهان قرار بگيرد.

ســوژهــســوژهــ

عبدالرضــا موســو'، عضــو 
جد)د هيئت مد)ره استقالل 
نظــر  اظهــار  خصــوص  در 
محمد نور' مبن بر ا)ن �ه 
و' اول ح3ــم حضورش در 
هيئت مد)ــره را بگيرد و بعد 
مصاحبه �ند، گفت: «نور' 
د)گــر چــه �ســ اســت؟ او 
چه �اره اســت �ــه در مورد 
من چنين اظهار نظر' �رده. قرار نيســت �ســ �ه )1 سال 
)ــا نها)تا ٢ ســال در اســتقالل بــاز' �ــرده در مــورد مد)ران 

 ،باشــگاه اظهــار نظــر �نــد. آ)ــا او واقعا ف3ــر �رده چــون )3
 دو ســال برا' اســتقالل بــاز' �ــرده م تواند چنيــن حرف
بزند؟ من از ا)ن رفتار متاســفم و اصال چنين فرد' را حســاب 
نم  �نم.» اما محمد نور'، پيش3ســوت تيم فوتبال اســتقالل 
دربــاره صحبت هــا' عبدالرضا موســو'، عضــو هيئت مد)ره 
اســتقالل عليه خــودش به ميزان گفــت: «آقا' موســو'! اگر 
اطالعــات �اف ندار)د، من به شــما اطالعــات م دهم؛ بنده 
٦ ســال ســابقه حضور در اســتقالل دارم، ا)ن ٦ سال به �نار. 
اصال من نيم ســاعت در اســتقالل باز' �ردم اما شــما چه �ار 
�رد)ــد؟ شــما چه �اره هســتيد؟ اگر ح3م دار)د نشــان دهيد 
تا ما هــم ببينيم. آمد)د �مــ1 مال �نيد، با)ــد در خفا انجام 

دهيــد نــه ا)ن �ه بابــت هر پولــ �ه خــرج م �نيد رســانه ها 
باخبــر شــوند �ه موســو' فالن قدر به اســتقالل �مــ1 �رد. 
آقا' موســو' اگر پول ز)اد' دار)ــد به محتاجان �م1 �نيد. 
 .به اســتقالل آمد' تا از �نار ا)ن باشگاه خودت را نشان ده
بــرا' رضا' خدا �ه به اســتقالل �م1 نم  �ن، شــما هنوز 
ح3م نگرفته ا)د اما در حال حاشيه ساز' برا' تيم هستيد.» 
پيش3ســوت باشــگاه اســتقالل در پا)ان گفت: «من از خانواده 
 اســتقالل هســتم. ٦ ســال از عمر من در ا)ن تيم گذشت ول
هيچ وقت به ف3ر سوءاستفاده از نام و اعتبار ا)ن باشگاه نبودم. 
متاســفانه بعض ها به خاطر شرا)ط مال خوب م خواهند از 

�نار استقالل نفع ببرند.»

اح3ام قضا) مربوط به مح3وميت باشــگاه پرســپوليس مبن بر پرداخــت غرامت و حق فروش 
بليت باز' ها' خود از پا)يز ســال ١٣٩٦ تا�نون صادر شــده اما ا)ن باشــگاه پول ندارد �ه به 
 آن ها پرداخت �ند. مشــ3ل �ه باعث شــده با توجه به جز)يات قرارداد سرخ ها با پيمان3ار قبل
بليت فروش خود تبد)ل به معضل جد' برا' محمدحسن انصار' فرد، مد)رعامل ا)ن باشگاه 
شــود. در صــورت عدم پرداخــت ا)ن پول در چند روز آ)نــده بار د)گر به مبلغ مربوط به خســارت 
ا)ن شــر�ت افزا)ش م )ابد تا بده پرسپوليس بيشتر از گذشته شود. سرخ ها در حال نسبت 
به بده ها' گذشــته خود �م توجه م �نند �ه مشــ3الت ا)نچنين ســبب شــده بود تا ا)ن 
باشگاه در بسيار' از پرونده ها' حقوق و قضا) مشابه غرامت ها' سنگين را پرداخت �ند. 

 بــا برگزار' �ارگروه مــاده ٢٧ قانون الحاق برخ مواد به قانون تنظيم بخشــ از مقررات مال
دولــت �ه در دفتر ژاله فرامرز)ان، معاون توســعه مد)ر)ت و منابــع وزارت ورزش و جوانان برگزار 
شــد، پيشــنهادات مشــار�ت ســرما)ه گذاران بخش خصوص مورد بررســ قرار گرفت. در ا)ن 
 ٥ �ارگروه بررس و واگذار' پروژه استاد)وم فوتبال ٧٥هزار نفر' نقش جهان اصفهان �ه ط
جلسه �ارگروه مراحل قانون آن ط شده تا)يد، نها) و مصوب شد. در ا)ن �ارگروه پروژه ها' 
ســالن ورزشــ ٣هزار نفر' �اشان و اســتخر سرپوشيده هرند در اســتان اصفهان برا' مطالعه 
و همچنيــن پروژه ها' اســتخر سرپوشــيده فالحت، اســتخر سرپوشــيده �يانمهــر، زمين چمن 

مصنوع �يانمهرو �ورت اس3واش �يانمهر در استان البرز برا' اجرا' فراخوان ابالغ شد.

نورى جواب موسوى را داد: شما چه کاره هستيد؟

جاسوس بازى در استقالل ادامه دارد!
مشــ3ل بزرگ �ه در استقالل وجود داشــت و همچنان پابرجاست، درز �ردن اخبار و اسناد 
محرمانه ا)ن باشــگاه در برخ رســانه ها بود. به گزارش مهر، لو رفتن اخبار و اسناد محرمانه 
 باشــگاه استقالل مطلب تازه ا' نيست و مدت هاست بســيار' از اسناد ا)ن باشگاه به ش3ل
3 از مســئوالن ا)ن باشــگاه با اســتفاده از لفظ ( ناباورانه ســر از رســانه ها در م آورد. حت
خبرفروش به حضور حداقل )1 نامحرم در ا)ن باشــگاه اشــاره �رد. چند' پيش هم مد)ران 
رده باال' باشــگاه تا�يد بر لزوم شناســا) جاســوس و متنبه �ردن او داشــتند �ه ا)ن بحث 
مســ3وت ماند. آخر)ن لطمه بزرگ �ه باشــگاه اســتقالل از جاسوس )ا جاســوس ها خورد، 
 جدا) اســتراماچون از ا)ن تيم بود. )3 از مهمتر)ن عوامل �ه منجر به جدا) ســرمرب
پيشــين آب ها از ا)ن باشگاه شــد، لو رفتن اســناد محرمانه مربوط به او در رسانه ها بود. گو)ا 
جاسوس استقالل نه شناسا) و متنبه شده و نه ترE عادت �رده است. ا)ن شخص )ا جر)ان 
در آخر)ــن اقدام خود )1 بار د)گر اســناد و ا)ميل محرمانه ا)ن باشــگاه در خصوص شــ3ا)ت 
استراماچون را در اختيار رسانه ها قرار داد تا مش3ل جد)د' بر مش3الت ا)ن باشگاه بيفزا)د. 
شا)د بد نباشد مد)ران استقالل به موازات حل مش3الت بزرگ ا)ن باشگاه از جمله معضالت 
مال، سلب امتياز ميزبان در آسيا و غيره به شناسا) ا)ن جر)ان خبرفروش در باشگاه شان 

هم مبادرت ورزند چرا�ه د)گر چيز' به اسم محرمانه در ا)ن باشگاه مفهوم ندارد.

واگذارى قانونی ورزشگاه نقش جهان اصفهان تایيد شدبدهی پرسپوليس هر روز بيشتر می شود

سارا اصالنى

وضعيت نامعلوم خط دفاعی استقالل
3 از چالش ها' فرهاد مجيد' در تيم فوتبال (
اســتقالل خــط دفاع ا)ــن تيم اســت. در اولين 
بــاز' اســتقالل در ليــگ، تنها روزبه چشــم به 
عنوان مدافع م تواند باز' �ند. محمد دانشگر 
 ٤ اخطاره شــده و محروم اســت. سياوش )زدان
هــم وضعيــت نامعلوم دارد و مشــخص نيســت 
چــه زمانــ م تواند بــه مياد)ن برگــردد. عارف 
غالم هم �ه مشــخص شده حداقل ٣ هفته دور 
از مياد)ــن خواهد بود. با ا)ن شــرا)ط و با توجه به 
ا)ن �ه سيستم استقالل ٣ دفاعه است، تنها روزبه 
چشم باق م ماند. البته عظيم گوE و شاهين 
طاهرخانــ به عنوان مدافعان جوان در تمر)نات 
اســتقالل حضــور دارنــد و با)ــد د)د مجيــد' در 

اولين باز' ليگ به آن ها اعتماد م �ند )ا خير.
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تراکتور براى پرسپوليس استارت زد
ترا�تور � هــا �ه در تعطيالت نيم فصل ليــگ برتر اردو�� 
را در �شــور تر�يه برگزار �ردند، حاال دور جد�د تمر�نات 
خود را در تبر�ز از سر گرفتند. شاگردان سا�ت الهام� بعد 
از �9 جلســه استراحت در تبر�ز در حال� �ه ا�ن شهر آب و 
 �هوا� برف� داشــت، تمر�نات خود را استارت زدند تا برا

د�دار حساس هفته آ�نده  مقابل پرسپوليس آماده شوند.
تيم نصرتی و یک رکورد بی نظير

 �در رقابت هــا� فوتبــال قهرمان� دســته اول باشــگاه ها
�شــور تيم گل ر�حان البــرز با هدا�ت محمــد نصرت� ٢٠ 
هفته را بدون شHســت پشت ســر گذاشته است. تا به حال 
�متــر اتفاق افتــاده در ليگ برتر و ليگ �ــ9؛ �9 تيم �ل 
فصل را بدون شHســت پشــت ســر بگذارد. تيم گل ر�حان 
برا� ثبــت ا�ن ر�ورد از خود با�د ١٤ هفتــه د�گر را بدون 

شHست پشت سر بگذارد.
هت تریک آزمون در شروع ٢٠٢٠ 

زنيت ســن پترزبورگ بعد از چند جلسه تمر�ن� در دوحه، 
تدار�اتــ�  مســابقه  نخســتين  در  چهارشــنبه  روز  عصــر 
نيم فصــل مقابل العو�نه قطر، تيم� �ه در ليگ ســتارگان 
و ليــگ �9 قطر حاضر نيســت، قــرار گرفت و توانســت به 
برتر� پر گل ١٠- صفر برسد. ســردار آزمون در نيمه اول 
ا�ن مســابقه در تر�يب زنيت سن پترزبورگ روسيه حضور 
نداشــت ول� از ابتدا� نيمه دوم وارد زمين و موفق شــد تا 
پا�ان باز� ٣ گل در دقا�ق ٥٩، ٦٧ و ٨٣ به ثمر برســاند و 
شروع خوب� در نخستين باز� سال ٢٠٢٠ داشته باشد. 

انصارى فرد در السيليه می ماند
ســام� الطرابلســ�، ســرمرب� الســيليه د�ــروز با نشــر�ه 
در  او  داد.  انجــام  تفصيلــ�   �مصاحبــه ا قطــر  «العــرب» 
بخشــ� از صحبت ها� خود از عملHرد �ر�م انصار� فرد، 
مهاجــم مل� پــوش �شــورمان ابــراز رضا�ت �ــرد و گفت: 
«من به سياســت حفظ لژ�ونرها معتقدم و �ر�م هم ��H از 

آن هاست.»
خرید نجومی حریف پرسپوليس

به نقل از روزنامه البيان امارات، باشــگاه الشــارجه با �ا�و 
لــو�اس، مهاجم تيم بنفيــHا� پرتغال قــرارداد� را امضا 
�رد . باشــگاه بنفيHا� پرتغال با احتســاب دوران قرض� و 
پس از فروش قطع� �ا�و لو�اس به الشارجه  ١١٫٥ ميليون 
�ورو در�افت خواهد �رد. الشارجه امارات ��H از حر�فان 
قطــر� پرســپوليس در مرحلــه گروهــ� ليــگ قهرمانــان 

آسيا  ست.   
ساعت دیدار پرسپوليس- تراکتور تغيير کرد

د�ــدار ٢ تيم پرســپوليس تهــران و ترا�تورســاز� تبر�ز 
از هفتــه هفدهــم ليــگ برتــر روز �9 شــنبه ٦ بهمن  به 
جا� ســاعت ١٦:٤٥ در ساعت ١٥:١٥ آغاز م� شود. 
همچنيــن مســابقه ٢ تيــم پارس جنوب� جــم و گل گهر 
ســيرجان از هفتــه هجدهــم ليــگ برتــر روز ١١ بهمن  
به جا� ساعت ١٥:٣٠ در ساعت ١٤:٤٥ در ورزشگاه 

تخت� شهر جم آغاز خواهد شد. 
حضور مدافع عراقی در استقالل تکذیب شد

در حالــ� �ــه د�ــروز اخبــار� مبن� بــر حضــور ر�بين 
ســوالقا، مدافــع تيم ملــ� عراق در اســتقالل منتشــر 
شــده بود، حاال محمد نور� فر، مد�ر رسانه ا� باشگاه 
اســتقالل ا�ــن خبر را تHذ�ــب �رد. گفتن� اســت ا�ن 
باز�Hن ٢٧ ســاله ســابقه حضور در تيم ها� باشگاه� 
ســوئد، الخــور، الشــحانيه و رادنيHــ� �رواســ� را در 

�ارنامه دارد.

الدروپ رقيب احتمالی گل محمدى
 نشــر�ه «الوطــن» قطــر خبــر داد �ــه ميشــل الدروپ، 
ســرمرب� دانمار�� گز�نه اصل� رو� ميز الدحيل است 
تــا جانشــين رو� فار�ا� پرتغال� شــود. الدحيل ��H از 
رقبــا� پرســپوليس در مرحلــه گروه� ليــگ قهرمانان 
آسيا ســت �ه ٢ روز پيش فار�ا را از ســمتش بر�نار �رد. 
الدحيــل در فينال جــام حذف� قطر مقابل الســد رقيب 
ســنت� اش با نتيجه ٤- صفر شHســت خورد تــا مد�ران 

باشگاه قطر� تصميم به بر�نار� سرمرب� شان بگيرند. 

دو بازیکن خارجی در راه استقالل
قرار است دو باز�Hن خارج� مدنظر تيم فوتبال استقالل 
 �هفته آ�نده به ا�ران آمده و پس از شــر�ت در تســت ها
 �پزشــ�H به جمــع ا�ن تيــم اضافه شــوند. بهــرام امير
معاون باشــگاه اســتقالل در ا�ــن خصوص گفــت: «قرار 
اســت تا هفتــه آ�نــده دو باز�Hــن خارج� به تيــم اضافه 
شــوند و �ارها� ادار� آن ها در حال انجام است. فرهاد 
مجيد� ليست� به ما داده و خواهان باز�Hنان� در برخ� 
از پســت ها شده است. ما هم بر اساس نياز سرمرب� تيم، 

در تالش هستيم �ه باز�Hنان مدنظر را جذب �نيم.»

اولين عمانی تاریخ ليگ برتر در سپاهان
چند روز بعد از وعده ســورپرا�ز زمستان� تو�يتر رسم� 
باشگاه سپاهان، محسن الغسان� باز�Hن ز�ر ٢٣ سال 
تيم مل� عمان برا� انجام تست ها� پزش�H وارد ا�ران 
و شهر اصفهان شد تا به اولين باز�Hن عمان� تار�خ ليگ 
برتر تبد�ل شود. الغسان� �ه در باز� عمان با ا�ران در 
جام ملت ها� آســيا ٢٠١٩ توانست سر�ع تر�ن پنالت� 
تار�خ ا�ن رقابت ها را از مجيد حســين� در اولين دقيقه 
بگيرد، حاال بنا به ادعا� رســانه ها� رسم� ا�ن �شور 
بــا قرارداد� �9 و نيم ســاله پيراهن ســپاهان ا�ران را 
برتن خواهد �رد تا باشــگاه الســو�ق عمــان را بعد از ٤ 

سال ترq �ند.

باشــگاه پرســپوليس از ابتــدا� فصــل تا�نــون چند بــار درخواســت تمد�د 
قرارداد عل� عليپور را داشــته اما ا�ن باز�Hن هنوز آن را عمل� نHرده اســت. 
ا�ــن اتفاق در زمان مد�ر�ت محمدحســن انصار� فرد هم رخ داد، اما پاســخ 
عليپور منف� بود . شــنيده م� شود سه شــنبه نيز محمدحسن انصار� فرد در 
 �نشســت� �وتــاه با عل� عليپور درخواســت تمد�ــد قرارداد را بــاز هم نزد و
مطرح �رد. از قرارداد عليپور با پرســپوليس فقط چنــد ماه د�گر باق� مانده 
و او در پا�ــان فصــل م� تواند به عنوان باز�Hن آزاد به راحت� ترانســفر شــود. 
انتقالــ� �ه باشــگاه پرســپوليس از آن هيچ ســود� نخواهد بــرد و به همين 
دليــل مد�ر�ت باشــگاه در نظر دارد موضوع تمد�د قــرارداد عليپور را به طور 

جد� پيگير� �ند.

روز گذشــته خبــر� مبنــ� بر ســفر �Hــ� از مقامــات بلندپا�ه فدراســيون به 
اصفهان برا� مذا�ره با امير قلعه نو�� منتشر شد  �ه بالفاصله تو�يتر رسم� 
 �تيــم فوتبال ســپاهان به ا�ن مســئله پرداخــت. قلعه نو�� �Hــ� از نامزدها
هدا�ت تيم مل� به شمار م� رود؛ اگرچه مسئوالن فدراسيون سع� داشته اند 
تــا به صورت صر�ح در رابطه بــا نام ها صحبت نHنند. ول� حاال اميرقلعه نو�� 
م� گو�د �ه طــ� هفته ها� اخير هيچ صحبت� بــرا� قبول هدا�ت تيم مل� 
نداشــته  و تمــام تمر�ــزش رو� ســپاهان اســت. تو�يتر رســم� تيــم فوتبال 
ســپاهان در ا�ــن زمينــه و از قــول اميــر قلعه نو�� نوشــته :« اميــر قلعه نو��: 
هيچ گونه مذا�ره ا� برا� حضــور در تيم مل� انجام نداده ام. تمر�زم تنها به 

سپاهان و شروع دور برگشت ليگ است.»

قلعه نو# مذا�ره با فدراسيون را ت�ذب �ردپرسپوليس به دنبال تمدد قرارداد عليپور

اسکوچيچ: من هم پيشنهاد تيم ملی را 
از رسانه ها شنيدم

م# رســد  نظــر  بــه 
اس�وچيچ  شــناخت 
و  اــران  فوتبــال  از 
نتاــج خوبــ# �ــه او 
صنعــت  بــا  امســال 
نفــت گرفتــه باعــث 
بــرا6  شــده،  نامــش 
هداــت تيم مل# مطرح شــود. بــه همين 
بهانه گفت وگو# را با ســرمرب# موفق ان 
روزهــا6 ليــگ برتــر ترتيب دادــم �ه در 

ادامه ماحصل آن را م# خوانيد.
حتمــا م# دانيــد �ه اــن روزها نام شــما 
بيشــتر از هر زمان دگر6 در رســانه ها6 

اران# مطرح شده است.
بلــه. من هم مثــل شــما در جر�ان اخبــار قرار 

گرفته ام.
 پيشنهاد رسم# از ســو6 فدراسيون به 

شما رسيده؟
 در جر�ان ا�ن پيشــنهاد نيســتم و باشــگاه هم 
چيــز� به مــن نگفته اســت. ا�ن موضــوع را از 
رســانه ها شــنيدم و هيچ فــرد� با مــن در ا�ن 

مورد صحبت نHرده است.
 به هر حال ان اخبار ذهن شــما را درگير 

�رده است!
 �باور �نيد ا�ن طور نيســت! همه تمر�ز ما رو
اولين باز� نيم فصل دوم اســت و ذهن خود را 
از د�گر مســائل خال� �رد�م. در شرا�ط فعل� 
وضعيت تيم ما عاد� اســت و برا� باز� با تيم 

نفت مسجدسليمان تمر�ن م� �نيم.
 برا6 نيم فصل دوم چه برنامه ا6 دارد؟

همــه تــالش خــود را م� �نيــم تــا در ادامــه 
مسابقات روند رو به رشد نيم فصل اول را حفظ 
�نيــم. در نيم فصــل اول بــا تالش، �وشــش و 
پشتHار همه اعضا� تيم مسابقات را با موفقيت 
بــه پا�ان رســانده و در رده چهارم جــدول قرار 
گرفتيم. با�د به تالش خود ادامه دهيم تا از ا�ن 

پس هم ا�ن روند را حفظ �نيم.
 چــرا انقــدر در مهلــت نقل وانتقــاالت 

زمستان# ب# سر و صدا بودد؟
ا�ن �ــه چــرا در نقل وانتقــاالت فعــال نبود�م، 
سوال� است �ه باشگاه با�د به آن جواب دهد!

 نظر تان درباره سلب ميزبان# نماندگان 
اران در ليگ قهرمانان چيست؟

فقط م� توانم بگو�م �ه من به عنوان �9 مرب� 
خارجــ� شــاغل در ليــگ فوتبال ا�ــران هيچ 

مشHل� ندارم و امنيت �امل را دارم.

 باشــگاه پرســپوليس �ــه در نقل وانتقــاالت 
مهاجــم   ٢ جــذب  دنبــال  بــه  زمســتان�، 
بــرا� تقو�ــت خط هجومــ� خود بــود، درنها�ــت در گام 
اول بــا �ر�ســتين اوســاگونا به توافق دســت �افــت و ا�ن 
 �مهاجــم را بــه خدمت گرفــت. سرخ پوشــان در گام بعد
بــه دنبــال مذا�ره بــا آنتونــ� اســتو�س، مهاجم ســابق 
ترا�تــور هســتند و حــدود �9 هفته ا� اســت �ــه از آغاز 
مذا�ــرات با ا�ن باز�Hن گذشــته اســت. در شــرا�ط� �ه 
ط� روزهــا� اخير اخبــار ضد و نقيضــ� در خصوص ا�ن 
انتقــال به گــوش م� رســيد، ا�نون بــار د�گر از باشــگاه 
پرســپوليس خبر م� رســد مقدمــات انتقال ا�ــن باز�Hن 
به مراحل پا�ان� نزد�9 شــده اســت. ط� ا�ــن ادعا قرار 
اســت اســتو�س به همراه مد�ربرنامه اش با پرســپوليس 
مذا�ــره نها�� اش را انجــام دهد و در صــورت توافق �ار 

خــود را در نيم فصل دوم با سرخ پوشــان آغــاز �ند. طبق 
اطالعــات به دســت آمــده خراســان ورزشــ� از باشــگاه 
پرسپوليس، قرارداد اســتو�س تنظيم و آماده امضا ست. 
�9 منبع آگاه در باشــگاه پرســپوليس در ا�ن خصوص به 
خراسان ورزشــ� گفت: «قرارداد ٦  ماه اســتو�س تنظيم 
شــده و ا�ن باز�Hــن و مد�ربرنامه ها�ش با تمام� شــروط 
باشــگاه موافقت �رده اند. ما �9 قرارداد ســفت و محHم 
را بــرا� مد�ــر برنامه هــا� اســتو�س فرســتاد�م، او هم 
همــه شــرا�ط را پذ�رفته. در حــال حاضر تنهــا چيز� �ه 
باق� مانده پرداخت بخشــ� از قرارداد است. فعال منتظر 
پول هســتيم.» ا�ــن منبع آگاه در ادامــه در خصوص مبلغ 
 �قرارداد اســتو�س گفــت: «درخواســت مد�ر برنامه ها
اســتو�س برا� ٦ ماه٣٠٠ هزار دالر بود اما ما توانستيم 
بــر ســر مبلغ �متر� بــه توافق برســيم. اســتو�س قبول 

�ــرده �ــه در ازا� در�افــت ٢٥٠ هزار دالر بــرا� ٦ ماه 
بــه ا�ران بيا�ــد اما فعال در باشــگاه خبر� از دالر نيســت 
و مــا منتظر�ــم تــا در صــورت تاميــن منبــع ارز� ســر�عا 
قرارداد را امضا �نيم. اگر مشــHل� رخ ندهد و استو�س 
قــرارداد ببنــدد، او تا پا�ان هفته به تهران ســفر م� �ند و 
در تمر�نات پرسپوليس شــر�ت خواهد �رد.» استو�س 
 �در فوتبال ا�ران از آنجا بر ســر زبان ها افتاد �ه در پيروز
٦- صفر ترا�تورساز� در تبر�ز برابر استقالل خوزستان 
توانســت ٤ گل بــه ثمــر برســاند و اصطالحــا پو�ــر �رد. 
آنتون� با زدن ا�ن ٤ گل به صدر جدول گلزنان ليگ برتر 
رفــت و درنها�ت هم آقا� گل ليگ شــد. از باشــگاه ها�� 
�ه و� در آن باز� �رده ، م� توان به آرســنال، هيبرنين، 
شــفيلد �ونا�تد، ســلتي9، فالHيرq، �ر�ســتال پاالس و 

بلHبرن  اشاره �رد.

توافق نها# پرسپوليس و استو�س 

پول برسد قرارداد امضا م# شود

کوله بار ٧ ساله یحيی در 
بازگشت به پرسپوليس

گل محمد6 به دنبال پاS �ردن خاطرات تلخ

 �در شــروع دوبــاره رقابت ها
 �گل محمد �حيــ�  برتر  ليگ 
به عنــوان چهــل و �Hميــن ســرمرب� تار�ــخ 
 �پرســپوليس رو� صندلــ� داغ ســرخ ها
 �گل محمــد نشســت.  خواهــد  پا�تخــت 
 ٧ �ــه  برگشــته  پرســپوليس  بــه  در حالــ� 
ســال پيش به عنوان �9 ســرمرب� جوان و 
جو�ا� نــام نشســتن رو� نيمHت ســرخ ها 
را تجربــه �رد؛ تجربه ا� �ه اگرچه شــير�ن 
 �نبــود و پا�ــان خوشــ� نداشــت امــا بــرا
مربــ� جو�ــا� نام� �ــه آن زمــان فقط ٤٠ 
سال ســن داشــت، قطعا تجربه ا� گران بها 
بــود. حــاال �حيــ� بــا آن تجربه ارزشــمند و 
٧ ســال تجربــه حضــور در تيم ها�ــ� مثــل 
نفــت، ذوب آهــن، ترا�تور و شــهرخودرو به 
پرســپوليس برگشــته تــا ا�ــن بــار نامش را 
بــه عنــوان �9 مربــ� موفــق در تار�ــخ ا�ن 
در   �گل محمــد �نــد.  مانــدگار  باشــگاه 
اوليــن دوره حضــور خــود در پرســپوليس 
٢٢ بــار رو� نيمHت نشســت �ه حاصل آن 
١٠ پيروز�،١٠ تســاو� و ٢ شHســت بود؛ 
آمار� نه چندان خوب �ه درنها�ت منجر به 
استعفا�ش در دومين روز از ارد�بهشت ماه 
 �سال ٩٢ شد. البته در آن سال گل محمد

در ليــگ دوازدهــم تيم ناآمــاده و ب� انگيزه 
مانوئــل ژوزه را تحو�ــل گرفــت امــا حــاال او 
بــه پرسپوليســ� آمــده �ه ٣ فصــل متوال� 
قهرمان ليگ شده و با قهرمان� در نيم فصل 
رقابت هــا� فصــل جــار� همچنــان �Hــ� 
از مدعيــان اصلــ� �ســب عنــوان قهرمان� 
به حســاب م� آ�د. بــا ا�ن حال ا�ــن بار هم 
مثل اولين تجربه �حي� �ار آسان� نخواهد 
داشــت، چرا �ه نHته جالــب درباره نيمHت 
پرســپوليس ا�ن اســت �ه بجز عل� پرو�ن، 
هيچ مربــ� د�گر� در بازگشــت به نيمHت 
ا�ن تيم موفق به �ســب جام قهرمان� نشده 
اســت. پرو�ــن از بهمــن ٦٠ تــا د� ماه ٦٦ 
هدا�ت قرمزها را برعهده داشــت و توانست 
٧ جام به دســت بياورد. او ٦ ماه جا� خود 
را به مســعود معين� داد و ســپس دوباره  به 
پرســپوليس بازگشــت. او در ا�ن بازگشــت 
توانســت ٥ قهرمانــ� د�گر هم ثبــت �ند و 
حتــ� در بازگشــت ســوم نيز قهرمان شــد. 
اما پرو�ن در چهارميــن تجربه مربيگر� در 
پرســپوليس نتا�ج ضعيف� را ثبت �رد و در 
سال ٨٤ برا� هميشــه از رو� نيمHت ا�ن 
تيــم �نــار رفــت. بجز علــ� پرو�ــن و �حي� 
گل محمــد�، ٣ مرب� د�گر هم بيش از �9 

بار، سرمرب� پرسپوليس شدند؛ عل� دا��، 
حميد درخشــان و مصطفــ� دنيزل�. نقطه 
اشتراq هر ٣ مرب�، نا�ام� در تجربه دوم 
است. درخشان �ه در تجربه دوم خيل� زود 
اخراج شــد و جــا� خود را بــه بگوو�چ داد و 
در مرتبه ســوم نيز، برانHو جا�ش را گرفت. 
دا�� �ه در تجربه نخســت ٢ جام حذف� به 
دست آورده بود، در بازگشت به پرسپوليس 
از قهرمان� ليگ به شــHل� عجيب بازماند و 
تا امروز به ا�ن تيم برنگشــته است. دنيزل� 

هم �ــه در ليگ ششــم ســرخ ها را بــه مقام 
ســوم� ليگ و فينــال جام حذف� رســانده 
بــود، در ليــگ �ازدهــم نتا�ج خوبــ� با ا�ن 
 �تيم به دســت نياورد. اما �حي� گل محمد
قصــد دارد تــا ا�ــن طلســم را بشــHند و در 
دوميــن تجربه خود، عملHــرد خوب� را ثبت 
�ند. او سال ٩٢ اميدوار بود با قهرمان� در 
جــام حذفــ�، جا�گاهش را تثبيــت �ند اما 
ا�ن اتفاق رخ نداد و حاال به دنبال انتقام آن 
تورنمنت اســت. تيم گل محمد� همچنين 

در ليــگ نيــز از شــرا�ط خوبــ� برخــوردار 
چهارميــن  �ســب  فرصــت  آن هــا  و  اســت 
قهرمان� متوال� را نيز دارند.  مسلما �حي� 
گل محمد� د�گر مرب� جوان� نيســت و در 
ســالها� اخير به خصوص در پد�ده سابق و 
شــهر خــودرو� فعل� ثابت �رد �ــه ��H از 
مربيــان خوش فHــر و �اربلد فوتبــال ا�ران 
اســت. شــا�د حضور موفق در پرســپوليس 
باعث شود تا �حي� به آرزوها� بزرگتر مثل 

رسيدن به نيمHت تيم مل� هم برسد.

عملHــرد خوب مهد� طارمــ� در ر�وآوه در ليگ برتر ا�ن فصل پرتغال باعث شــده تا 
او چند پيشــنهاد خوب در�افت �نــد. مد�ر برنامه ها� مهد� طارمــ� به همين بهانه 
از �انادا وارد پرتغال شــده  تا پيشــنهادات ارا�ه شــده را به همراه ا�ن باز�Hن بررســ� 
�ــرده و هماهنگ� ها� الزم را در ا�ن زمينه با باشــگاه ر�وآوه  انجــام دهد. از آنجا�� 
�ه مهد� طارم� با ا�ن باشگاه قرارداد دارد، جدا�� او منوط به رضا�ت مال� و فن� 
 �باشگاه ر�و آوه خواهد بود. در ا�ن �ش و قوس، پيشنهاد� هم از تيم استون و�ال برا
 �مهد� طارم� مطرح شده است. تيم انگليس� �ه هم ا�نون با ٢٥ امتياز از ٢٤ باز
تيم شــانزدهم ليگ برتر جز�ره بشــمار م� رود. البته روزنامه ر�ــورد پرتغال از تما�ل 
تيــم بيرمنگام هم برا� جذب ا�ــن باز�Hن ا�ران� خبر داده اســت. مهد� طارم� در 
نشســت� �ــه با مد�ر برنامه ها� خود داشــته، از عالقه مند� برا� بــاز� در ��H از ٢ 
تيــم پورتــو و بنفيHا صحبت  و اعــالم �رده در ا�ن برهــه از زمان تما�لــ� برا� حضور 
در تيم هــا� انگليســ� نــدارد. گو�ا طارم� بــا توجه به وضعيــت جهانبخش به خوب� 
 �م� داند �ه در صورت ملحق شــدن به تيم استون و�ال در ليگ برتر جز�ره، برا� باز
�ردن روزها� ســخت� را پيش رو خواهد داشــت و فعال م� خواهد به حضور  در ليگ 

برتر پرتغال ادامه دهد. 

محمد حســين زاهد� فرد  از باشگاه استقالل و تماشاگرانش به خاطر اشتباه فاحش در 
باز� سپاهان – استقالل عذرخواه� �رد و گفت: «الزم م� دانم در ا�نجا بابت اشتباه� 
�ه در باز� ســپاهان و استقالل از من سر زده شد، رسما از باشگاه استقالل و هواداران 
ا�ن تيم عذرخواه� �نم.» �9 سوال مهم ا�نجا به وجود م� آ�د؛ چرا داور معروف فوتبال 
�شورمان خيل� د�ر از باشگاه استقالل و تماشاگرانش عذرخواه� �رد، در حال� �ه اگر 
همان موقع ا�ن �ار را انجام م� داد؛ فضا� انتقاد عليه او و �ميته داوران تلطي� م� شد و 
 �شا�د خيل� از انتقادات هم شHل نم� گرفت. اما به ا�ن خاطر نم�  شود به داور بوشهر
فوتبــال خرده گرفت. داوران بر اســاس قوانين �ميته داوران مجــاز به مصاحبه در مورد 
باز� ا� �ه قضاوت م� �نند، نيستند و به آن ها تا�يد شده از هر گونه اظهار نظر احساس� 
در مورد باز� بعد از ا�ن �ه سوت پا�ان آن زده شد، خوددار� �نند چرا �ه رفتار �9 داور 
به همه داوران تعميم داده خواهد شد. بر اساس قوانين داور�، داور� �ه اشتباه م� �ند 
ملزم به عذرخواه� نيســت، چرا �ه اشتباهات او بررس� م� شــود و بر اساس قانون با او 
برخــورد خواهد شــد. حاال گفته م� شــود محمد حســين زاهد� فرد با توجه به اشــتباه 
فاحشــ� �ه در باز� استقالل – سپاهان داشت برا� مصاحبه در ا�ن خصوص از �ميته 

داوران مجوز گرفت تا با عذرخواه� بار سنگين� از رو� دوش او برداشته شود.

پاسخ منفی طارمی به استون ویال زاهدى فرد براى عذرخواهی مجوز گرفت؟اتفاق روز سوال روز


	KN_A20200123
	P01-11-3
	P02-11-3
	P03-11-3
	P04-11-3
	P05-11-3
	P06-11-3+
	P07-11-3
	P08-11-3
	P09-11-3
	P10-11-3
	P11-11-03+
	P12-11-3
	P13-11-3
	P14-11-03
	P15-11-3
	P16-11-03

	Zendegi1
	zendegi2-11-3
	Zendegi3-11-3
	Zendegi4-11-3
	zzKVN_20200123
	17
	18
	19
	20


