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

رئیس سازمان بورس با اشاره به 4 مشوق این سازمان برای سرمایه گذاران مطرح کرد 

 پیشنهاد واگذاری سهام دولتی 
با تخفیف تا 30 درصدی به مردم

 ویراژ در پاستور! 
رونمایی روحانی از 4  خودروی 

جدید؛ خودروهای تازه نفس 
چه زمانی به بازار می آیند؟

 در ستون بازتاب بخوانید

 شوک کرونایی  190 
و فواید قلیان کشیدن !

8

 توضیح ظریف درباره 
دیدار با سناتور مورفی

16

 »دوستم« از هوادارانش خواست 
از »عبدا...« حمایت کنند 

پشت پرده تقالی عبدا...
3

 و حاال رو در رو  با  کرونا
 شناسایی 2 مبتال به کرونا

از چه رفتارهایی پرهیز کنیم؟

5

 مصوبه تقسیط 5 ساله بدهی 
بانکی تولیدکنندگان 

14

 جراحی زیبایی پول ملی 
به اجرا نزدیک تر شد 

صفرها از روی اسکناس بروند 
حال اقتصادمان خوب می شود؟

14

   صفحه 14

 بازی 2 وجهی آمریکا 
با انتخابات افغانستان 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از چند 
ماه فراز و فرود، درنهایت  ...

یادداشت روز

سید احمد موسوی مبلغ

  صفحه 2

قاچاق 
 گازوئیل 

با 4 لیتری!
کشف یک انبار بزرگ سوخت 

  صفحه 13قاچاق  در مشهد

لورل و هاردی دوباره در 
سینما و طالع نحس امپراتور!
  صفحه  های ۶ و 12

14

مردم فردا با حضور پای صندوق های رای، نمایندگان خود را انتخاب می کنند

اثر انگشت مردم پای سرنوشت ایران
   صفحه 4

پنج شنبه
اول | اسفند|1398

48 صفحه 
. 1۶صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

 + 1۶ صفحه ویژه نامه جیم
. 32 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 25 جمادی الثانی 1441 . 20 فوریه 2020 
. سال هفتاد و یکم . شماره 20323 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

ت
س

۹ ا
۶ 

ت
ش

به
ردی

ت ا
ابا

خ
انت

به 
ط 

بو
مر

  و 
یو

رش
س، آ

عک



حرف مردم

اخبار پنج شنبه اول  اسفند 21398
25 جمادی الثانی1441.شماره 20323

 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

نمابر: 37009129  051 پیامك: 2000999                  ایتا،    آی گپ ،    سروش:9033337010                  تلفن: 37009111 051                 

ــورم اجناس روز به روز بیشتر و  • گرانی وت
وضعیت قشرضعیف وخیم تر می شود. حاال 
این وسط رئیس جمهور و وزرایش چه کار می 

کنند؟ ا... اعلم! 
 راننده تپسی هستم که با فوق لیسانس  •

ــی هیچ  ــن ــع ــم. ی ــنـ ــی مـــی کـ ــش ــرک ــاف ــس م
ــان  ــه فــقــط زورتـ ــری نیست ک ــگ ــی دی ــران گ
ــه؟ چراازگرانی  به اسنپ و تپسی می رس

پراید۶۸میلیونی تیتر نمی زنید؟ 
متاسفانه نمایندگی های ایــران خــودرو و  •

سایپا نماد دروغ وفسادورانت شده اند. همین 
دیروز ثبت نام پیش فروش گذاشتند اگر کسی 
توانسته ثبت نام کند، پیام بدهد. فقط خود 
نمایندگی هایشان ثبت نام می کنند و برگه 
پیش فروش را با چند میلیون اختالف قیمت 

به مردم می فروشند!
ــای روحــانــی در رســانــه ملی میگه تــورم  • آق

کاهشی شده، آقای رئیس جمهور شاید شما 
خواب نما شدی! وگرنه من که جزگرونی چیزی 
نمی بینم. اون از خودرو که قیمت ها روزی دو 

میلیون گرون میشه. اون از مسکن و... 
ــد. مــدام  • ــ ــورش را درآورده ای ــ ــر ش ــگ دی

ــاره  داد مــســافــران از اســنــپ و تپسی  ــ درب
می نویسید، چــرا یک بــار از داد رانندگان 
ــک کلمه از کــرایــه  ــرا ی نــمــی نــویــســیــد؟ چـ
تــاکــســی هــای فـــرودگـــاه، سطح شهر و... 
سهمیه  لیتر   ۴۰۰ هــا  آن  نمی نویسید؟ 
می گیرند و می فروشند شما کجایید؟ ریالی 
بابت مابه التفاوت قیمت سوخت به ما ندادند 
و حتی عوارض شهرداری رو هم از ما راننده ها 

می گیرند، چرا صداتون در نمیاد؟!
چرا شهرداری این همه پول الیت می گیره  •

امــا همه جا مشکل نبود پارکینگ داریــم؟ 
الاقل با این پول ها چندتا پارکینگ بسازند 

برای مردم.
دوماه است که می خواهم ماشینم را عوض  •

کنم و پولش را هم دارم و می بینم که هر روز هم 
قیمت ها باال می رود ولی به دلیل غیر واقعی 
بودن قیمت ها از خرید دست نگه داشته ام و 
به همین خودرویی که دارم قناعت کرده ام. 

ادعایی ندارم ولی این را برای دوستانی عرض 
کردم که تحریم و نخریدن خــودرو را خیلی 
سخت و غیر ممکن فرض کرده بودند و دنبال 

مرد عمل می گشتند.
نماینده فعلی شهر ما ،هشت سال است که  •

مدام در برنامه های انتخاباتی اش، از گروه 
های موسیقی محلی دعوت می کند!طوری 
القا می کند که انگار این کار در قوچان ممنوع 
بوده! و ایشان مثال سنت شکنی کردند! من 
خودم کردم و طرفدار موسیقی، ولی هروقت 
این آقا را می بینم، فکر می کنم قرار است برود 
در مجلس برقصد، نه این که دو کالم حرف 
بزند! می دانم همین دوکالم حرف حساب را 

هم نمی تواند بزند!
 با این صف معاینه فنی ببینید که دولت  •

چگونه از اهرم های خود به هربهانه ای برای 
کسب درآمد بیشتر استفاده می کند.

می خواهیم یک سینما برویم و با بچه ها  •
فیلمی ببینیم اما برای یک فیلم به دردنخور 
15 هزارتومان پول بدهیم. ما  باید نفری 
چهارنفریم، یعنی ۶۰ هزارتومان فقط  برای 
یک فیلم یک ساعته! خیلی زور نیست؟ مِن 
کارگر در ماه چندبار زن و بچه ام را می توانم 
به سینما ببرم؟ یک شهربازی هم بخواهم 
بچه  ام را ببرم باید باالی صدهزارتومان خرج 
کنم. آن وقت از کجا خرج و مخارج زندگی ام 

را در بیاورم؟!
افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی مثل  •

سیاست استعمار انگلیسه. به این ترتیب که 
تریاک رو با قیمت خیلی ناچیز می دادند 
به مردم و قیمت سوخته آن را 1۰ برابر می 
خریدند .وقتی مردم خوب معتاد شدند حاال 
نوبت اون ها بود که هرطور دوست داشتند 
با ملت رفتار کنند. اسنپ و تپسی هم مدتی 
با کرایه های خیلی کم، مسافران را جابه جا 
می کردند و حاال هرجور دوست دارند با مردم 

رفتار می کنند!
 مشکل خرید خودروی بی کیفیت و قیمت  •

باال در ایران از مردم نیست، از انحصار بازار به 
دست خودروسازان داخلی است.

گزارشی که در روزنامه برای تاکسی های  •
اینترنتی تهیه کردید منصفانه نیست. اون 
مسافرهای معترض قبال از جنوب تا شمال 
مشهد با 1۰ هزار تومان می رفتند حاال این 
مسیر را با 12 هزارتومان می روند و معترض 
هستند. در صورتی که همین مسیر را اگر با 
هر تاکسی دیگری بروند باید 3۰ هزارتومان 
بدهند. من در اسنپ کار می کردم دیدم باید 
مفت کار کنم گذاشتمش کنار. واقعا ظلم هم 

حدی داره؟
آیا هنوز هم بایدبرای گرفتن مقداری شربت  •

متادون به عطاری ها و دکه ها وبعضی سوپری 
ها مراجعه کرد؟ بهتر نیست ازداروخانه ها 
آن راتهیه کرد؟ اگر طی شرایطی این دارو در 
داروخانه ها به افراد مسن توزیع شود خیلی 
بهتر است. شاید هم برای تهیه مقداری شربت 
متادون باید خرج زندگی چند صدهزاردکتر و 

روان شناس و پرستار را تقبل کرد!
شما که در دفــاع ازگرانی اسنپ وتپسی  •

ــرای ایــران  صفحه اول تیتر می زنید چــرا ب
خودرو و سایپا تیتر نمی زنید؟ نکند می ترسید 

که تعطیل تان کنند!
تو که از گرانی تاکسی های اینترنتی مطلب  •

ــوازم یدکی و از  می نویسی بــرو از گرانی ل
استهالک خودرو هم بنویس که طرف با پژوی 

1۰۰ میلیونی کار می کنه.
کارهای آقای حاتمی کیا خیلی با ارزش  •

تر ازســریــال هــای بیخود نمایش خانگی و 
فیلم های بی ارزش و سخیف سینماست که 
به بهانه خنداندن مردم فقط به فکر گیشه 
هستند. مردمی که نرفتند ازکجا خبر دارند 

یک فیلم سخیفه؟!
ــوق مــردم  • ــق ــع ح ــدافـ ــود رامـ  شــمــاکــه خـ

ــن شــرایــط اقتصادی  ــا در ای ــد، آی ــی مــی دان
2۰۰۰تومان کم است که عالوه بر این همه 
تبلیغ کاندیداها ۴ صفحه هم رپرتاژ آگهی می 
زنید؟ فکر می کنید مردم راضی هستند که 
برای خرید آگهی پول بدهند؟ شما باید برای 
آگهی ها صفحات اضافه داشته باشید نه این 

که از حق مردم استفاده کنید.

دعوت تولیت آستان قدس و استاندار خراسان رضوی از مردم برای حضور در انتخابات

تولیت آستان قدس و استاندار خراسان رضوی از 
مردم برای حضور در انتخابات فردا دعوت کردند. 
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم »مروی« با 
تأکید بر این که حضور مردم در صحنه، نقشه های 
شوم دشمنان برای ایران اسالمی را نقش بر آب 
خواهد کرد، افزود: ما هنوز عزادار و داغدار شهادت 
سردار رشید اسالم قاسم سلیمانی هستیم و یکی 
از جلوه های انتقام سخت از دشمنان، حضور در 
پای صندوق های رای است. وی ادامه داد : مردم 

نباید تصور کنند که رای آن ها در نتیجه اثرگذار 
نیست؛ مردم گالیه های به حقی دارند اما بدون 
شک مهم ترین اثر حضور پرشور در انتخابات، 
تامین امنیت کشور و نا امید شدن دشمن از دست 
انــدازی به کشور خواهد بود. استاندار خراسان 
رضوی نیز در پیامی، از مردم شریف استان برای 
حضور پرشور در انتخابات دعوت کرد.در بخشی 
ــدون شک  ــده اســت : ب از پیام »رزم حسینی« آم
همه هم وطنان مان به ویژه مردم غیور و انقالبی 

استان خراسان رضوی بار دیگر، با حضور پرشور در 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس و میان دوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در تحقق 
مجلس انقالبی و به نمایش گذاشتن جلوه مردم 
ساالری دینی در برابر دیدگان جهانیان، آن طور 
 که شایسته اســت، نقش آفرینی خواهند کرد.
شایان ذکر است تا زمان تنظیم این خبر )ساعت 
22 شب گذشته( پیامی از دیگر شخصیت ها در 

خراسان رضوی منتشر نشد.

 بازی 2 وجهی آمریکا 
با انتخابات افغانستان 

پس  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
از چند ماه فراز و فرود، درنهایت  محمد اشرف 
غنی را با کسب نزدیک به 51 درصد آرا، پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری اعــالم کرد.اعالم 
این نتیجه، واکنش های گسترده ای را در میان 
رهبران سیاسی و مــردم افغانستان به دنبال 
داشت.دکتر عبدا... عبدا... که اصلی ترین 
مدعی این انتخابات در برابر محمد اشرف غنی 
اســت، خود را پیروز انتخابات دانست و ضمن 
تــکــرار ادعـــای خــود مبنی بــر تقلب گسترده و 
سازمان یافته در انتخابات، اعالم کرد که با تکیه 
بر آرای شفاف و پاک، پیروز انتخابات است و در 
جایگاه رئیس جمهور، حکومت تشکیل خواهد 
داد. ژنرال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی و 
محمد محقق نیز به عنوان اصلی ترین شرکای 
سیاسی آقای عبدا...، از تصمیم او برای تشکیل 
کردند.گلبدین  استقبال  شــدت  بــه  حکومت 
حکمتیار نیز ضمن این که نتایج اعالم شده را به 
دلیل وقوع تقلب های گسترده نپذیرفت، خواهان 
ابطال نتایج انتخابات و برگزاری انتخاباتی جدید 
با حضور طالبان شد.رحمت ا... نبیل دیگر نامزد 
مطرح انتخابات نیز گفت که حکومت برآمده از 
تقلب را نمی  پذیرد. او همچنین پیشنهاد کرد که 
اشرف غنی، عبدا... و طالبان، از ادعاهای خود 
بگذرند و مذاکرات بین االفغانی را آغاز کنند.

لطیف پدرام و احمد ولی مسعود نیز از دیگر نامزد 
هایی هستند که نتیجه انتخابات را نپذیرفته اند.
از سوی دیگر، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین 
هم، انتخابات ریاست جمهوری را غیر شفاف 
دانسته و نتیجه آن را غیر قابل قبول بیان کرده 
است.گروه طالبان نیز بالفاصله پس از اعالم 
نتایج، به آن واکنش نشان داده و ضمن این که 
برگزاری انتخابات در شرایط اشغال را اساسا 
غیر قانونی و غیر مشروع دانستند، آن را مغایر 
با پروسه صلح اعــالم کردند.مخالفت جریان 
های سیاسی و تاثیر گذار افغانستانی با نتایج 
اعــالم شــده، تقریبا همه شمول است و جز تیم 
انتخاباتی محمد اشرف غنی، هیچ تیم یا فرد یا 
حزب دیگری از آن استقبال نکرده است.در این 
میان، نکته حائز اهمیت این است که هیچ یک از 
رهبران کشورهای خارجی نیز تا لحظه  تنظیم 
این یادداشت )که دو روز از اعالم نتیجه انتخابات 
می گذرد(، به محمد اشرف غنی تبریک نگفته اند 
و این وضعیت، به این معناست که جامعه جهانی 
نیز نتایج اعالم شده را با دیده تردید می نگرد.
از سوی دیگر، زلمی خلیل زاد و راس ویلسون 
سرپرست سفارت آمریکا در کابل، بالفاصله و 
دقایقی پس از اعالم نتایج، در کابل به دیدار دکتر 
عبدا... رفتند و تصمیم قاطع عبدا... در اعالم 
پیروزی پس از این مالقات، از این امر حکایت دارد 
که او، برای اعالم این تصمیم خود، مخالفتی از 
سوی آمریکایی ها احساس نکرده و بلکه موافقت 
ضمنی آن ها را نیز گرفته است.اکنون این سوال 
به صورت جدی مطرح است که چرا، آمریکایی 
ها، در عین حال که هفته گذشته و در حاشیه 
اجالس مونیخ، با اشرف غنی دیــدار کرده و به 
صورت ضمنی، حمایت خود از او را نیز اعالم کرده 
بودند، اکنون و در  این شرایط بحرانی، به عبدا... 

هم چراغ سبز نشان داده اند؟

بدون شک پاسخ به این سوال را جز در سایه توجه 
به آن چه میان آمریکا و طالبان در حال روی دادن 
است، نمی توان دریافت.منابع مطلع گزارش 
کرده اند که توافق میان آمریکا و طالبان به امضا 
رسیده است و به زودی از آن رونمایی خواهد شد.
با توجه به قدرت اعمال نفوذ آمریکا در نهاد های 
اجرایی افغانستانی و به ویژه نهاد های برگزار 
کننده انتخابات، همان طور که پیش از این هم 
گفته می شد، نتایج انتخابات تقریبا همزمان 
با نهایی شدن مذاکرات آمریکا و طالبان اعالم 
شد.اکنون این سخن که حرکت افغانستان 
به سمت یک بحران سیاسی، یکی از مقدمات 
جدی و ضــروری اجرایی شدن مفاد موافقت 
نامه میان آمریکا و طالبان اســت، به روشنی 
قابل درک شدن است.ممکن است آمریکا، 
واگــذاری کل قدرت به طالبان در ازای تامین 
منافع خود را در سر داشته باشد یا این که مدلی 
از حکومت فعلی عربستان )ترکیب افراد لیبرال 
و سکوالر در پست های سیاسی و افراد متعصب 
مذهبی در پست های فرهنگی و دینی( را برای 
آینده افغانستان پیش بینی کرده باشد، اما در 
هر دو صورت، ضروری است که ساختار نظام 
کنونی، دچار فروپاشی شود و این هدف، جز 
با خلق یک بحران بزرگ در حد و انــدازه نزاع 
گسترده سیاسی و حتی برخوردهای نظامی و 
فیزیکی برای پست ریاست جمهوری، امکان 
پذیر نخواهد بود.بنابراین باید اذعان کرد که در 
شرایط فعلی، بار دیگر شاهد مهندسی فضای 
سیاسی افغانستان توسط آمریکا هستیم و تقریبا 
تمام جناح های درگیر در افغانستان از طالبان 
گرفته تا اشرف غنی و عبدا... و دیگران، همگی 
بار دیگر، با طناب آمریکا وارد چاهی شده اند 
که خیر و منفعتی برای مردم افغانستان در آن 

دیده نمی شود.

یادداشت روز

  سید احمد موسوی مبلغ 
رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان
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طرح روی جلد مجله نیویورک با عنوان »دوره دوم 
]ریاست جمهوری[ ترامپ«. در گزارش نخست این 
مجله استدالل شده که دوره دوم ریاست جمهوری 

ترامپ سخت تر از دوره نخست نخواهد بود.

اسالمگرایان و الجزایر جدید ! 

تــبــون« پــس از  از لحظه ای کــه »عبدالمجید 
٢٠ سال سیطرِه بوتفلیقه، بر صندلی ریاست 
ــاره  جمهوری تکیه زد تــردیــدهــای جــدی درب
عمدتا  مــعــارضــان  بــا  تعامل  در  وی  موفقیت 
کــرده  تحریم  را  انتخابات  ــن  ای کــه  اسالمگرا 
بودند وجــود داشته اســت. با این حال اما وی 
رویکردی متفاوت در پیش گرفت. تبون، خیلی 
زود توانست نظر مساعد برخی جریان ها را برای 
گفت وگو جلب کند. دیدار با »احمد بن بیتور« و 
»احمد االبراهیمی« نخست وزیر و وزیر خارجه 
اسبق الجزایر که هر دو از مهم ترین مخالفان 
تبون و از رهبران جنبش اعتراضی اخیر بودند 
قطعا یک دستاورد برای رئیس جمهور جدید 
به شمار می رود. با این حال، تحول مهم را باید 
در جریان دیگری جست وجو کرد.اتفاق مهم، 
بارز  شخصیت  ا...«  جــاب  ا...  »عبد  پیوستن 
ــد مذاکره  جریان اسالمگرای اخــوانــی به رون
است. »جاب ا...« از دهه نود تا به امروز همواره به 
مواضع تندش در قبال نظام حاکم معروف بوده 
است و هیچ گاه حاضر به گفت وگو و مشارکت با 
بوتفلیقه نشد. همچون دیگر معارضان به شدت 
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعد از 
سرنگونی بوتفلیقه مخالفت کرد و با »نمایش 
سیاسی« خواندن این انتخابات، خواهان یک 
»مرحله انتقالی« به جای آن بود. با این همه، این 
بار، جاب ا... توجیهات بسیاری برای دیدارش با 
رئیس جمهور جدید داشت و مباحثی همچون 
ــرورت بــرقــراری امنیت در کشور، تحوالت  ض
لیبی و منطقه، مبارزه با فساد و ایجاد اعتماد 
بین حاکمیت و مردم را دلیل رویکرد تعاملی 
اش برشمرد.دیدار »عبدالرزاق مقری« و هیئت 
جنبش »مجتمع السلم« )شاخه اصلی اخوان 
الجزایر( با رئیس جمهور جدید هم برای افکار 
عمومی و جنبش اعتراضی الجزایر تعجب برانگیز 
نیست. با وجود آن که جنبش اخوانی نقش بارزی 
در تحریم انتخابات داشت و همواره حاکمیت 
و ارتش را متهم می کرد که به دنبال به شکست 
کشاندن روند دموکراسی در کشور هستند، اما 
بیش از دو دهه سابقه همکاری اخوان الجزایر 
با نظام حاکم بر هیچ کس پوشیده نیست.این 
که تبون طی ماه های اول ریاست خود از دیدار 
با شخصیت های جریان موافق امتناع ورزیده و 
تالش کرده تا با تندترین مخالفانش باب گفت 
وگو را باز کند حاکی از رویکرد متفاوتی است 
که وی  مقابل بوتفلیقه در پیش گرفته است. 
روند تحوالت نشان می دهد که تبون احتماال 
در این "مرحله گــذار" الجزایر مشکل جدی با 
اسالمگرایان اخوانی نخواهد داشت. احتماال 
عمده مخالفت با وی از سوی برخی جریان های 
چپ خواهد بود.رئیس جمهور جدید به خوبی 
می داند که مشارکت بسیار کم مردمی در روند 
انتخاب وی، ظرفیت و پیامی جدی دارد و او 
باید بتواند افکار عمومی و طیف های مختلف 
معارضان را در مسیر پیش رو به ویــژه در روند 
اصالح قانون اساسی با خود همراه کند. این 
که تبون، نخستین رئیس جمهوری است که 
از نسل سیاستمداران انقالب الجزایر نیست، 
احتماال می تواند اعتمادها برای تعامل با وی را 

بیشتر کند.

خادم-رحمت ا... نبیل، یکی از نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری در واکنش به اعالم شدن نتایج 
نهایی انتخابات ریاست جمهوری می گوید که اعالم 
نتایج تقلبی انتخابات »روز مرگ مردم ساالری 
و آغــاز یک بحران« در کشور اســت. بحرانی که 
بزرگ ترین نشانه آن تکاپوی عبدا... عبدا.. برای 

تشکیل دولتی مــوازی و »حکومت همه شمول« 
در افغانستان است. آن هم در شرایطی که سایه 

تقلب از سر انتخابات مهرماه کنار نرفته است. 
ــرال عبدالرشید دوستم، معاون اول  ــروز، ژن دی
رئیس جمهور افغانستان، از حامیان خود خواست 
که از »حکومتی که قرار است عبدا... اعالم کند«، 
حمایت کنند. »دوستم« در جمع هوادارانش در 
شبرغان مرکز والیت جوزجان گفت که از »دل 
و جان« از اعالم حکومت »همه شمول« از سوی 
عبدا... عبدا... حمایت می کند. در همین باره او 
گفت: »حق گرفتنی است، دادنــی نیست. کمر 
همت ببندید« و از مردم والیت های شمال خواست 
که والی ها برای این والیت ها را انتخاب کنند، اما 
این همه ماجرا نبود. عبدا... رئیس اجرایی و نامزد 
انتخابات اخیر طی حکمی اعضای »کمیسیون 
انتخابات« و »کمیسیون شکایات انتخابات« را 
ممنوع الخروج کرد. این  در حالی است که ۳٠٠ 
هزار رای غیر بیومتریک و خارج از زمان به طورغیر 
قانونی اعتبار داده شده که اختالف رای او با نامزد 

پیروز )غنی( ٢٠٠ هــزار رای اســت. به گزارش 
ــرس« ناظران می گویند که عبدا... این بار  »آواپ
اراده دارد تا پیروزی اشرف غنی را به طور جدی به 
چالش بکشد. از دید آن ها چند عامل، این اراده را 
تقویت می کند که نخستین آن، احساس پیروزی 
او در این دوره از انتخابات است. آقای عبدا... 
تصور می کند که در صورت رسیدگی به شکایات و 
ابطال ۳٠٠ هزار رأی مشکوک، او پیروز انتخابات 
خواهد بــود. نکته دوم هم این است که عبدا... 
نمی خواهد تجربه های شکست در انتخابات 
ریاست جمهوری را یک بار دیگر، تکرار کند. این 
عزم او زمانی مضاعف می شود که به نظر می رسد 
انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، آخرین 
مرحله از برگزاری انتخابات برای رسیدن به قدرت 
بود و از این پس، در صورتی که صلح با طالبان، 
منعقد شود، بسیار بعید است که از این سازوکار 

همچنان برای تصاحب قدرت، استفاده شود. 

اولین پرواز از فرودگاه حلب به مقصد دمشق بعد از 8 سال 

اردوغان: آماده آغاز عملیات ادلب هستیم 
آرزوی مــردم سوریه بــرای از سرگیری فعالیت 
فرودگاه حلب محقق شد پرواز فرودگاه بین المللی 
شهر حلب واقع در شمال سوریه که در مدت بیش 
از هشت سال به دلیل حمالت تروریست ها به 
این منطقه تعطیل شده بود روز چهارشنبه فرود 
اولین پرواز را تجربه کرد. این فرودگاه در حالی 
بازگشایی می شود که در روزهای اخیر پیشروی 
ارتش سوریه در استان ادلب و مناطق غربی حلب 
ــازی آخرین مناطق تحت کنترل  ــ ــرای آزادس ب
تروریست ها با سرعت هرچه بیشتر ادامه دارد. 
همزمان،رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
با اشاره به آمادگی ارتش ترکیه برای آغاز عملیات 

بزرگ ادلب گفت: متاسفانه در مذاکرات 
با روسیه دربــاره ادلــب، نتیجه مد 

ــت نیامد و در  نظرمان بــه دس
نتیجه این آخرین هشدارمان 
به ارتش سوریه است.به نوشته 

ــن رونــد  رای الــیــوم، ای
برابر  در  را  ترکیه 

دو گزینه ای قرار 
می دهد که گزینه 

ــی  ــ ــ ــوم ــ ــ س
ــرای آن ها  ب
متصور نیست. 

نخست، پذیرش اقــدامــات اتخاذ شــده برای 
اجتناب از رویارویی نظامی با روس ها و ارتش 
سوریه و متحدانش یا هم ادامه بسیج نیروها و 
ورود به رویارویی با ارتش سوریه در تالش برای 
خارج کردن آن از همه شهرها و روستاهایی که 
 M5 پس گرفته است از جمله اتوبان بین المللی
که حلب را به دمشق، پایتخت، متصل می کند.

همزمان خبرگزاری تاس در گزارشی از مسکو 
نوشت: 1۳ کــاروان نظامی آمریکا متشکل از 
8٠ خودروی زرهی و حدود ۳٠٠ کامیون حامل 
تسلیحات و تجهیزات جنگی را از عراق به شمال 
شرق سوریه منتقل کرد. وزارت دفاع روسیه خبر 
انتقال تسلیحات آمریکایی از عراق به سوریه را 
تأیید و اعالم کرد این تسلیحات از ابتدای امسال 
از عراق به سوریه منتقل شده اند.آیا این تحرکات 
نظامی آمریکا به نوعی حمایت از مواضع ترکیه 
است؟ و آیا ترکیه نیز مانند عربستان همسویی 
با سیاست های رژیــم صهیونیستی و 
آمریکا و جنگ با مسلمانان را در 
دستور کار خود قرار خواهد داد؟

اوج گیری اختالف احزاب سیاسی برای مشارکت در تشکیل کابینه عراق 

»عالوی« تنها شده است؟
با گذشت ٢٠ روز از معرفی »محمد توفیق 
عالوی« به عنوان نخست وزیر جدید عراق، 
اما کابینه جدید هنوز معرفی نشده است.
محمد توفیق عالوی روز یکم فوریه ٢٠٢٠ 
از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق 
مامور به تشکیل کابینه جدید ایــن کشور 
شد.محمد توفیق عالوی ششمین نخست 
وزیر عراق پس از سقوط رژیم بعثی است، 
اما وی در بحرانی ترین شرایط عــراق پس 
ــری ایــن کشور  ــدام، پست نخست وزی از ص
را بر عهده گرفته است.اگرچه در روزهای 
اخیر خبرهای زیــادی در خصوص معرفی 
کابینه جدید به پارلمان در هفته جاری منتشر 
شد، اما آخرین خبرها حاکی از این است که 
کابینه عــالوی دست کم تا پایان این هفته 
معرفی نخواهد شد. عالوی بیش از همه با 
چالش های سیاسی متعددی برای تشکیل 
کابینه مواجه است.اولین و مهم ترین چالش 
عالوی مربوط به سهم خواهی احزاب و گروه 
های عراقی است. اگرچه گروه های عراقی 
در سیاست اعالمی خــود بر لــزوم تشکیل 
کابینه ای مستقل و به دور از نگاه حزبی 
تاکید دارند، اما واقعیت ها حاکی از این است 
که فشارهای زیادی با هدف سهم خواهی 
احزاب به عالوی وارد می شود.»حنین قدو«، 
نماینده پارلمان عراق از ائتالف الفتح در این 
خصوص به فشار احزاب کردی و اهل سنت 
ــاره کــرده و گفته اســـت:»در صورتی که  اش
فشارهای کردها و اهل سنت به عالوی، ادامه 
داشته باشد معرفی کابینه به پارلمان ممکن 
اســت به هفته آینده موکول شــود.«عــالوه 
ــزاب سیاسی، شخصیت های  بر فشار اح
سیاسی نیز در تشکیل کابینه جدید با توفیق 

عــالوی همراهی نمی کنند. در واقــع، می 
توان مخالفت برخی از شخصیت های پرنفوذ 
عراقی را یکی از چالش های مهم نخست وزیر 
جدید دانست که نه با معرفی کابینه بلکه با 
شخص نخست وزیر مخالف هستند و هنوز 
توفیق عالوی را به عنوان نخست وزیر جدید 
نپذیرفتند.بنابراین دو عامل فشار احزاب 
ناشی از سهم خواهی در کابینه و مخالفت 
شخصیت های پر نفوذ از چالش های اصلی 
توفیق عالوی برای تشکیل کابینه است، اما 
موقعیت سیاسی شخص نخست وزیر جدید 
نیز چالش زیادی برای وی در تشکیل کابینه 
ایجاد کرد.اگرچه محمد توفیق عالوی در 
گذشته عضو حزب الدعوه بــود، اما از این 
حزب خــارج شد و اکنون وابستگی حزبی 
ندارد.در واقع، یکی از مشکالت مهم توفیق 
عالوی این است که وابسته به احزاب پرقدرت 
عراق نیست و همین موضوع نیز سبب فشار 
مضاعف بر وی می شود زیــرا هیچ کــدام از 
احــزاب به طور کامل از نخست وزیــری وی 
حمایت نمی کند و معرفی عالوی به عنوان 
نخست وزیر جدید تحت فشار شرایط حاکم 
بر عراق و برای پایان دادن به بن بست سیاسی 
موجود انجام شد.با برجسته شدن این چالش 
ها پیش روی محمد توفیق عالوی، گفته می 
شود محمد الحبوسی، رئیس پارلمان عراق 
نشستی متشکل از نیروهای سنی، شیعه و 
کرد برگزار کرده است تا دیدگاه های آن ها را 
برای تسریع در تشکیل کابینه جدید نزدیک 
کند.نکته پایانی این که؛ چالش های سیاسی 
در معرفی کابینه جدید در حالی برجسته می 
شود که از اعتراض های مردمی و ناامنی ها در 

عراق کاسته شد.

ژنرال دوستم از هوادارانش خواست از 
»حکومت به رهبری عبدا...« حمایت کنند 

 پشت پرده 
تقالی عبدا... 

دفتر نخست وزیر بریتانیا خطاب به میشل بارنیه، 
مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا توئیت کرده 
است که سه سال پیش گفتید اگه هیچ شرطی را 
قبول نکنیم، باز هم می تونیم مثل کانادا پیمان 
تجارت آزاد ببندیم. چرا حرفتان را تغییر دادید؟ 
مشکل اتحادیه اروپا با لندن بر سر »رقابت برابر« 
است. بریتانیا اگر بعد از برگزیت با پایین آوردن 
استانداردهای محیط زیستی اش، اجازه دهد 
کارخانه ها آلودگی بیشتری ایجاد کنندو تعهدات 
کمتری نسبت به نیروی کار و ... داشته باشند، 
رقبای اروپایی توان رقابت را از دست می دهند. 
در چنین فضایی همه چیز به نفع بریتانیاست و 

»رقابت برابر«ی وجود نخواهد داشت. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

رئیس پلیس تهران: ضرب و 
شتم بهاره هدایت کذب است

ایسنا - رئیس پلیس تهران بزرگ درباره 
خبر ضرب و شتم یکی از دانشجویان)بهاره 
این  گفت:  دستگیری  هنگام  هــدایــت( 

موضوع کامال کذب است.
سردار حسین رحیمی، تاکید کرد: ما هیچ 
متهمی را هنگام دستگیری مورد ضرب و 

شتم قرار نمی دهیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر دوره ضرب 
ــت، اگــر متوجه شویم  و شتم گذشته اس
ــاری از ســوی مــامــوران برای  که چنین ک
هر متهمی انجام شده، به شدت برخورد 

خواهیم کرد.

هـادی محمـدی – سـرانجام مـاه هـا و هفتـه هـا 
گذشـت و به موعد بزرگ انتخابـات مجلس یازدهم 
رسـیدیم؛ هفته هایی پر از بحث و جدل ، پر از گالیه 
و نقد   و پـر از هیاهو و تشـویق و تبلیغ و ارائـه برنامه و 
راهـکار. حـاال ملت بـزرگ ایران اسـت و یـک آزمون  
بـزرگ دیگـر. فـردا  روزی فراتـر از هـر فـرد و جنـاح 
و حزبـی اسـت. فـردا همـه مـی آینـد؛ حتی کسـانی 
کـه بـه فرمـوده رهبـر انقـالب ممکـن اسـت عالقـه 
ای بـه نظـام جمهـوری اسـالمی نداشـته باشـند اما 
عالقه منـد به آینـده ایـران و امنیت کشـور هسـتند. 
آن هـا می آینـد بـرای یک هدف بـزرگ و یـک ارزش 
متعالی به نـام ایـران، برای بزرگـی و اقتـدار ایران و 
بـرای  امنیـت، کاالیـی گـران و پرهزینـه کـه در ایـن 
میدان پر هیاهـوی منطقـه ، ایـران نه تنها خـود این 
کاال را دارد بلکه از صادرکنندگان آن به کشورهای 
دوسـت هـم بـه شـمار مـی رود، کاالیـی کـه برایـش 

خـون دل هایـی همچـون حـاج قاسـم داده ایم. 
حاج قاسمی که روزی زیر تابوت حامل پیکر پاک 
و سوخته اش، فریاد »انتقام سخت« برآوردیم و 
حاال رای تک تک مردم می تواند، سهم مردم در 
این انتقام سخت از آمریکا باشد. فردا نگاه دنیا 
هم به قدم ها و دستان ماست که چگونه این ملت، 
فراتر از فشارهایی که روزی »فلج کننده« و روزی 
»حداکثری« نامیده شدند و ظالمانه ترین و سخت 
گیرانه ترین در نوع خود به شمار می آیند، ققنوس 
وار برمی خیزد و دوباره نقشه ها را نقش بر آب می 
سازد. فردا نگاه فرزندان ما که هنوز به سن قانونی 
رای دادن نرسیده اند هم به دستان ماست تا ببینند 
چگونه فردایشان را رقم می زنیم . تا ببینند چگونه 
قدمی هر چند کوچک برای حفظ صالبت ، اقتدار 
و یکپارچگی ایران عزیز برمی داریم و چگونه می 
خواهیم این امانت الهی و پربرکت را به نسل های 
آینده برسانیم . ظاهر کار ساده و تنها برگ رایی 
کاغذی است که به صندوق می افتد، اما خواهید 
دید که چگونه اثر انگشت خــودرا پای سرنوشت 
ایران می گذارند و همین کار کوچک چگونه در دنیا 
چون بمبی پر صدا می ترکد و دوستان را امیدوار و 
دشمنان را مایوس می کند. کار سیاسی کار سهل 
و ممتنعی است و می تواند با یک رای ساده دریایی 

بزرگ بسازد . 

بدیهی است که  بزرگ ترین پشتوانه و تقویت کننده 
دیپلمات های ما در برابر قدرت های جهانی است 
. آن را ساده نگیرید و به سربازی فکر کنید که در 
سنگر مرزبانی است یا دیپلماتی که در برابر دشمن 
می خواهد از  امنیت ملی این مرز پرگهر دفاع کند، 
می خواهد تحریم ها و آثارش بر مردم  را بشکند و 

نیاز به پشتگرمی بزرگی به نام ملت ایران دارد .

دعوت مراجع تقلید برای حضور پرشور در 	 
انتخابات 

به گزارش باشگاه خبرنگاران آیات مکارم شیرازی، 
نوری همدانی، سبحانی و علوی گرگانی آحاد ملت 
شریف ایران را به حضور پرشور در انتخابات دوم 
اسفند دعوت کردند.  براساس این گزارش آیت ا...

مکارم شیرازی حضور پرشور مردم را در انتخابات 
موجب ناراحتی آمریکا دانست و گفت: آمریکا اگر 
حضور کم رنگ مــردم را ببیند فشارش را بیشتر 
می کند؛ زیــرا به این نتیجه می رسد که فشارها 
اثرگذار بوده است، اما حضور پرشور در انتخابات 
باعث ناامیدی او خواهد شد. آیت ا... سبحانی با 
اشاره به نقش و اهمیت مجلس شورای اسالمی 
در تعیین سرنوشت کشور در مسائل اقتصادی، 
سیاسی و اخالقی گفت: جایی که سرنوشت ما 
به آن بستگی دارد باید در انتخابات آن حساس و 

مشارکت جدی داشته باشیم.

روحانی : حضورنیافتن ما آمریکا را خوشحال 	 
می کند

به گزارش خراسان روز گذشته در حالی که کمتر از 
48 ساعت تا آغاز انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی مانده بود، اعضای کابینه دوازدهم 
نیز بیش از هر چیز به موضوع انتخابات پیش رو 
پرداختند و در گفت وگو با خبرنگاران حوزه دولت 
مردم را به پای صندوق های رای دعوت کردند. 
حسن  دکتر  المسلمین  و  االســالم  حجت  ابتدا 
روحانی در آخرین جلسه دولت قبل از انتخابات 
دوم اسفند ماه  از این روز به عنوان روزی که مردم 
باید افتخار بیافرینند یاد کرد و گفت : اگر بناست 
مشکالت اقتصادی مردم کم شود، نمی گویم تمام 
شود، اگر بناست تحریم برداشته شود که باید این 
کار را در حد توان انجام دهیم، اگر بناست تولید 
افــزوده شود، اگر بناست در بسیاری از زمینه ها 
خودکفا شویم راهش چیست؟ راهش کار دولت و 
مجلس و هماهنگی با هم است، باید فردا با مجلس 
یازدهم  ، با هم مشکالت را حل کنیم. رئیس جمهور 
تصریح کرد: چگونه باید آمریکا را پای میز مذاکره 
بکشانیم؟ راه آن وحدت و اتحاد و قدرت ماست. 
آمریکا ناچار است سر تسلیم فرود بیاورد. ملت ما 
این قدرت را دارد که تحریم را بشکند، راه خودش 
را ادامه دهد، ما این کار را خواهیم کرد و این جزو 
وظایف ماست که این کار را انجام دهیم. بدانیم 

روز 2 اسفند حضور و صف های پرشور ما آمریکا 
را عصبانی و ناراحت و حضورنیافتن ما آمریکا را 

خوشحال می کند.

ظریف : زمان آن است که به آمریکا بگوییم 	 
سیاست فشار حداکثری شکست خورده است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز 
ــاره به اهمیت مشارکت مــردم در انتخابات  با اش
و اثرگذاری آن در سیاست خارجی، تاکید کرد : 
انتخابات مانند ادوار گذشته به دنیا نشان خواهد 
ــدارد. اگر  داد که سیاست های آمریکا کارآمدی ن
فشار  سیاست  کــه  کنند  احــســاس  آمریکایی ها 
ــت، ایــن سیاست را ادامــه  حداکثری کــارآمــد اس
می دهند و این به معنی ادامه فشار به مردم است. وی 
افزود: حتمًا همه ما ترجیح دیگری درباره انتخابات 
داشتیم و فکر می کردیم اگر افــراد بیشتری تأیید 
صالحیت می شدند، مردم حضور و انتخاب بیشتری 
در انتخابات می داشتند. امروز زمان این بحث نیست، 
بلکه زمان آن است که به آمریکا بگوییم سیاست فشار 
حداکثری شکست خــورده اســت. رئیس دستگاه 
دیپلماسی  با بیان این که حضور پر شور مردم در 
انتخابات، بزرگ ترین تقویت کننده  دیپلماسی 
جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با سیاست های 
آمریکاست، افزود: نیاز داریم مردم در انتخابات دوم 
اسفند از نظر کمیت بهترین حضور را داشته باشند و از 

نظر کیفیت بهترین انتخاب را داشته باشند.

هشدار آشنا درباره تبعات قهر با صندوق	 
در میان نزدیکان رئیس جمهور ، حسام الدین آشنا 
به مــرد رسانه ای معروف اســت . وی در توئیتری 
هشدار داد که قهر با صندوق، قهر با دولت یا شورای 
نگهبان نیست بلکه در عمل  یعنی:  افزایش تحریم 
و فشار حداکثری ، افزایش احتمال هجوم نظامی، 
افزایش عملیات تخریبی منافقین، افزایش بودجه 
رسانه های مزدور، کاهش تاب آوری ملی و کاهش 
قدرت چانه زنی سیاسی . آشنا در پایان خواست تا 
به قول او "دشمن شاد کن " نشویم . مقامات کشوری 
و لشکری، مجلس خبرگان رهبری و دیگر نهادها 
نیز در بیانیه های جداگانه از مردم برای حضور پای 

صندوق های رای دعوت کردند. 

ایرانیان، فردا با خلق حماسه ای دیگر، فصلی جدید در تعیین سرنوشت خود رقم خواهند زد 

اثرانگشت مردم پای سرنوشت ایران

سازمانملل:ترور»سردارسلیمانی«
نقضقوانینبینالمللیبود

باگذشت بیش از 40روز از ترور مظلومانه سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده 
شهید سپاه قدس و ابومهدی المهندس توسط ارتش آمریکا بر تناقض گویی و 
ابهامات درخصوص دالیل  این اقدام جنایتکارانه رئیس جمهور آمریکا افزوده شده 
است. این درحالی است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، ترور سردار سلیمانی 
از سوی دولت آمریکا را نقض حقوق بین الملل دانست و گفت: اقدام اخیر دولت 
آمریکا می تواند رویه غلطی را پایه گذاری کند که به یک »فاجعه« ختم شود.به گزارش 
میزان اگنس کاالمارد افزود: ترور قاسم سلیمانی معیار های مربوط به استفاده 
فراسرزمینی از قدرت نظامی توسط یک دولت را به طور کامل زیرپا گذاشت. در این 
حادثه یک مقام دولتی هدف گرفته شد در حالی که در گذشته بازیگران غیردولتی 

هدف قرار می گرفتند و این اقدام نقض فاحش قواعد بین المللی بود.
به گزارش ایلنا، در همین حال کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با تاکید 
بر این که دولت درباره ترور شهید سلیمانی همچنان داستان خود را تغییر می دهد 
تاکید کرد : شواهد کافی برای اثبات وجود تهدید مشخص و آنی علیه نیروها و 
دیگر کارکنان آمریکایی وجود ندارد که ترور سلیمانی را توجیه  کند. این کمیته 
تصریح کرد:  ما منتظر شهادت پمپئو در حضور مردم و کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا در 28 فوریه هستیم. همچنین »جوزف استپانسی« نویسنده 
آمریکایی در تارنمای شبکه خبری الجزیره نوشت: کاخ سفید در فهرستی از توجیه 
های خود برای ترور سردار سلیمانی، هفته گذشته گزارشی را به کنگره ارائه داد که 
در آن به طور مشخص به کلمه »تهدید فوری« درخصوص صدور این دستور اشاره 
نشده است. به گزارش ایرنا،  ِانگل عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز 
در این زمینه گفت: دولت ترامپ در این باره پنهان کاری کرده و تصمیم ترور قاسم 
سلیمانی تنش ها با ایران را افزایش داد و احتمال ورود به جنگ با ایران را که مردم 
آمریکا تمایلی به آن ندارند و کنگره مجوز آن را نداده است، تقویت کرد. این توجیه 
های توهین آمیز راه به جایی نمی برد و ما به پاسخ و شهادت دهی نیاز داریم  از این رو 

امیدوارم پمپئو در مقابل کمیته روابط خارجی در 28 فوریه حاضر شود.
ــت ترامپ درخــصــوص دلیل حمله تروریستی علیه ســردار  تناقض گویی دول
سلیمانی و تغییر چند باره توجیه هایی که در این باره مطرح شده، از سوی جمعی از 
سیاستمداران حتی هم حزبی های رئیس جمهوری آمریکا نیز محکوم شده است. 
معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به همراه هشت نفر دیگر بامداد جمعه 13 
دی در مسیر فرودگاه بغداد به دستور ترامپ و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور 

)پنتاگون( ترور شدند و به شهادت رسیدند.
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از میان خبرها جامعه

 روادید بین ایران و عراق
 به مدت 3 ماه حذف شد

ــام کــرد که دارنــدگــان  ــراق اع وزارت کشور ع
گذرنامه ایرانی می توانند به مــدت سه مــاه از 
شرایط تسهیل سفر به عراق استفاده کنند و تنها 
با مهر پلیس گذرنامه مستقر در مبادی ورودی 
عراق می توانند وارد این کشور شوند.به گزارش 
ایسنا به نقل از شفق نیوز، وزارت کشور عراق در 
بیانیه ای اعام کرد که شهروندان ایرانی به مدت 
سه ماه بدون دریافت روادید می توانند وارد عراق 
شوند.بر اساس این گزارش، دارندگان گذرنامه 
 2020/02/25 از تاریخ  ایرانی می توانند 
لغایت 2020/05/25 بدون دریافت روادید 
و تنها با مهر ورودی پلیس گذرنامه مستقر در 
مبادی ورودی عراق وارد خاک این کشور شوند.
پیش از این نیز، کاردار جمهوری اسامی ایران در 
بغداد در گفت وگو با ایسنا اعام کرد: در راستای 
تحکیم مناسبات دوستانه و برادرانه میان دولت 
و ملت های ایران و عراق و نیز تردد آسان تر اتباع 
دو کشور، ایران اقدام به تمدید تسهیات ویژه 
تردد برای اتباع عراقی عازم ایران کرده است.
سید موسی علیزاده طباطبایی افزود: براساس 
این تصمیم از ششم اسفند 98 تاچهارم خرداد 
99 مصادف با ماه های رجب، شعبان و رمضان 
هجری قمری، مهر ورودی پلیس گذرنامه مستقر 
در مبادی ورودی به خاک جمهوری اسامی 
ایــران به منزله روادیــد با مدت اقامت یک ماهه 
اتباع عراقی تلقی خواهد شد و آن ها نیازی به 
دریافت روادید در بازه زمانی مذکور ندارند.وی 
همچنین گفت: از آن جا که در گذشته تسهیات 
مذکور با استقبال قابل توجهی از سوی مردم دو 
کشور مواجه شده است با تاش مضاعف به عمل 
آمده این تسهیات به صورت عمل متقابل برای 
اتباع دو کشور در این بازه زمانی اجرایی می شود 
و قطعا این همکاری ها، گام بسیار مهمی در مسیر 
تردد آسان، تعامات افزون تر دو کشور و تحکیم 

پیوندها میان دو ملت ایران و عراق خواهد بود.

فقط 5درصد از خسارت های 
حوادث توسط بیمه پرداخت 

می شود

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در 
کشور ما تنها 5 درصد از خسارت های ناشی از 
حــوادث توسط بیمه پرداخت می شود ولی در 
کشورهای توسعه یافته این عدد 50 درصد است. 
اسماعیل نجار به فارس گفت: هم اکنون بیش از 
50 درصد خسارت های ناشی از حوادث طبیعی 
پرداخت  بیمه  توسط  پیشرفته  کشورهای  در 
می شود که این آمار در آسیا 15 درصد و در کشور 
ما حدود 5 درصد است و در حادثه سیل اوایل 
امسال نیز آمارها نشان می دهد که 10 درصد 
از خسارت ها را بیمه پوشش داده است و بقیه 

خسارت دیدگان تحت پوشش بیمه نبودند.

وزیر بهداشت خبر داد:

 آغاز پیک زمستانه آنفلوآنزا
در کشور 

هادی محمدی - سعید نمکی وزیر بهداشت    در 
یک  االن  گفت:  ــت  دول هیئت  نشست  حاشیه 
شیوع زمستانه آنفلوآنزا را در کشور داریم که بعد 
از این موج سرما هم مقداری بیشتر بــروز پیدا 
کرده است . با توجه به مهار پیک پاییزه آنفلوآنزا 
انتظارش را داشتیم و پیک زمستانه اش هم خود 
را در 10 یا 12 روز گذشته در استان های مختلف 
نشان داده است. شهرستان قم یکی از مواردی 
بود که ما پیک آنفلوآنزا را در آن داشتیم. هفته 
گذشته در خصوص آنفلوآنزای نوع B، مواردی 
را برای ما ارسال کردند که تایید شد. یکی دو نفر 
هم در بین این ها بودند که به دلیل نقص ایمنی 
فوت کردند. یک جانباز عزیز شیمیایی بود که 
سن باالی 60 سال داشت که به دلیل مشکات 
تنفسی فوت کرده بودند و همچنین یک فرد مسن.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
آماری از مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا منتشر شد 
که در آبان ماه 56 نفر فوت کردند حال آیا شما 
این آمــار را تایید می کنید؟ گفت: در خصوص 
آنفلوآنزا در پیک پاییزه ما همین حدود مرگ و 
میر را در افرادی که نقص ایمنی داشتند و دچار 
بیماری های زمینه ای بودند داشتیم و این طبیعی 
است. در آمریکا در آن پیک طی سه هفته 8500 

مرگ در اثر آنفلوآنزای H1N1 گزارش داشتیم.

سوختگی در ایران 8 برابر 
میانگین جهانی

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران 
سوخته، آمار سوختگی در ایران را هشت برابر 
میانگین جهانی دانست و بر ضرورت برنامه های 
جامع پیشگیری از حوادث سوختگی در کشور 
تاکید کرد. به گزارش مهر،   فاطمی در آستانه 
برگزاری کنگره سوختگی، درباره هزینه های 
ــد  ــر درص ــان سوختگی گــفــت: ه ــ بـــاالی درم

سوختگی حدود پنج میلیون تومان هزینه دارد.

سال 99 چقدر ارز به واردات دارو 
اختصاص خواهد یافت؟

رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص تخصیص 
ارز برای واردات دارو در سال آینده توضیحاتی 
ارائه داد. محمدرضا شانه ساز در پاسخ به سوال 
مهر مبنی بر این که در سال 99 چه مقدار ارز 
برای واردات دارو پیش بینی شده است؟ گفت: با 
برنامه ریزی که انجام داده ایم، رقم 2.5 میلیارد 
دالر ارز برای داروهای وارداتی پیش بینی شده 
ــت. وی با بیان ایــن مطلب که طی امسال  اس
شاهد صرفه جویی 20 درصــدی ارزبــری دارو 
نسبت به سال گذشته بوده ایم، افزود: در سال 
گذشته 3.7میلیارد دالر ارز برای واردات دارو 
و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته بود که این 

رقم در سال 98 به 3 میلیارد دالر کاهش یافت.

جهش آمار دانش آموزان اتباع 
درمدارس دولتی  

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل 
گفت: 558 هزار دانش آموز اتباع در مدارس 
ایــران تحصیل می کنند و امسال با جهش آمار 
ــوزان اتباع مواجه بودیم. به گــزارش  ــش آم دان
تسنیم، کریمی افزود: هم اکنون 558 هزار نفر 
از دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس دولتی 
سراسر کشور تحصیل می کنند که از این تعداد 
474 هزار نفر آن ها اتباع افغانستانی هستند. 
به گفته وی ایران ساالنه 1950 میلیارد تومان 
برای تحصیل دانش  آموزان اتباع هزینه می کند.

4 رشته دارای بیشترین 
محکومیت در قصور پزشکی

ــام پزشکی قانونی، چهار رشته  بــراســاس اع
بیشترین محکومیت در پرونده های قصور پزشکی 
را در 9 مــاه امسال داشته اند.   بر اســاس آمار 
پزشکی قانونی، بیشترین مورد محکومیت در 
پرونده های قصور پزشکی، به ترتیب مربوط به 
دندان پزشکی با 481 مورد، جراحی عمومی 
ــورد و جراحی زنــان با 184 مــورد و  با 277 م

ارتوپدی با 127 مورد بوده است.

گـــروه اجتماعی- ســاعــت 13:14 دیــروز 
چهارشنبه، پایگاه اطاع رسانی وزارت بهداشت 
به نقل از جهانپور رئیس مرکز اطــاع رسانی 
وزارت بهداشت  در خبری که قطعا هیچ کس آن 
را دوست ندارد، مثبت شدن آزمایش های اولیه 
دو نفر مبتا به ویروس کرونا را تایید کرد. از همان 
لحظه انتشار این خبر با تماس های مکرر ، تاش 
بسیاری کردیم که با آقای جهانپور گفت وگو کنیم 
و سواالتمان را برای روشن شدن ابعاد ماجرا و 
پرسش هایی که در این زمینه وجود دارد مطرح 

کنیم اما این ارتباط تلفنی برقرار نشد.

اولین شایعات چه بود؟       
با انتشار این خبر، طبق معمول شایعه سازان 
به ویژه در فضای مجازی نوشتند که فرد مبتا 
در قم فوت کرده و جانباز هم بوده است که وزیر 
بهداشت در این باره گفت: این فرد از مبتایان 
ــوعB بــود کــه متاسفانه جان  بــه آنفلوآنزای ن
باخت. شایعه دیگر این بود که این دونفر از اتباع 
خارجی و پاکستانی بودند که خبرگزاری ایرنا 
ساعتی بعد نوشت: »خبرنگار ایرنا کسب اطاع 
کرد که بر خاف شایعات،  دو فرد مشکوک به 
ابتای ویروس کرونا در قم، جزو اتباع خارجی و 
پاکستانی نبودند و از شهروندان قمی هستند.«

آزمایش اولیه مثبت است       
نکته قابل توجه و مهم در خبر وزارت بهداشت 
این بود که مثبت بــودن ویــروس کرونا نتیجه 
»آزمایش اولیه« است و شاید بتوان به نتایج 
بعدی امیدوار بود. در عین حال جهانپور رئیس 
ــط عمومی و اطــاع رسانی وزارت  مرکز رواب
بهداشت در زمانی که وزیر بهداشت در دولت 
ــام ایــن خبر بــد، گفت:  حضور داشــت، با اع
آزمایش اولیه به عمل آمده از نمونه های ارسالی 
مشکوک به ابتا به کروناویروس جدید، در دو 
مورد مثبت گزارش شده است و آزمایش های 
بعدی برای بررسی قطعیت موضوع در حال 
انجام است و نتایج آن نیز به محض آماده شدن 

به اطاع عموم خواهد رسید. وی در  توضیحات 
بیشتر گفته است: »ظرف دوشنبه و سه شنبه 
گذشته موارد مشکوک به ابتا به کروناویروس 
در شهر قم مشاهده شد که به محض دریافت 
گزارش، تیم های شناسایی و مدیریت بیماری 
های واگیر و تیم های واکنش سریع در شهر 
قم مستقر شدند و طبق پروتکل های موجود 
افراد مشکوک تحت ایزوالسیون قرار گرفتند 
و از آن ها نمونه آزمایشگاهی اخــذ شــد، در 
میان نمونه های ارسالی، آزمایشگاه مرجع، 
دقایقی پیش )حدود ساعت12تا13( نتایج 
آزمایش اولیه دو مورد از موارد مشکوک را از 
نظر ابتا به کروناویروس مثبت گزارش کرده 

و برخی موارد نیز آنفلوآنزای تیپB  اعام شده 
اســت.«وی افزود: تیم های مدیریت و کنترل 
بیماری های واگیر در شهر قم مستقر شده اند، 
بخش ایزوله منفی بــرای ایزوالسیون موارد 
مشکوک، تجهیز و آماده ارائه خدمت است و 
همگی هموطنان عزیز به ویژه شهروندان قم، 
توصیه های بهداشتی مبنی بر رعایت بهداشت 
فردی و عمومی، بهداشت دست دادن) پرهیز 
از مصافحه و دست دادن و روبوسی کردن( 
و تنفس، شست وشــوی مکرر دست ها با آب 
و صابون مایع، پرهیز از حضور در محل کار و 
تحصیل در صورت وجود عایم شبه آنفلوآنزا را 

مد نظر قرار دهند.

فوت 2 بیمار       
در همین حال، ساعت 19 و 15 دقیقه دیشب 
نیز جهانپور رئیس مرکز اطاع رسانی وزارت 
بهداشت در توئیتر از فوت این دو بیمار خبر 
داد و نوشت: »به دنبال پیک بیماری  های حاد 
تنفسی ظرف روزهای اخیر در قم، دو مورد در 
آزمایش های اولیه از نظر کروناویروس مثبت 
گزارش شدند، متاسفانه هر دو بیمار با توجه 
به کهولت سن و نقص سیستم ایمنی در بخش 

مراقبت های ویژه فوت کردند.«

و حاال رو در رو  با  کرونا
با شناسایی 2 مبتال به کرونا، بیش از پیش باید از چه رفتارهایی پرهیز کنیم؟

 ویروس شناس ها  درباره کرونا  چه می گویند؟
توضیحات روح ا... درستکار رئیس بخش ویروس شناسی دانشگاه بقیةا...

*  هیچ ویروسی بیش از یک هفته در بدن نمی ماند به جز برخی ویروس های ویژه مانند 
ویروس اچ آی وی

*  اگر کرونا شبیه به آنفلوآنزا بود مطمئن باشید که شیوع آن همه دنیا را درگیر خود می کرد 
اما واقعیت این است که کرونا قابلیت های خطرناک آنفلوآنزا را ندارد

*انتقال بیماری از زمانی شروع می شود که فرد تب کند و عایمی مانند سردرد، تهوع، لرز و 
سرفه و عطسه و آبریزش بینی داشته باشد

*کرونا تاحدودزیادی درگیر نمی کند
*خانواده ها از  سالمندان، بیماران و کسانی که سیستم ایمنی قوی ندارند مراقبت کنند

*بهترین راه پیشگیری شست وشوی مداوم دست ها و تقویت سیستم ایمنی بدن است
 * ما به هیچ عنوان در مقابله احتمالی با این بیماری غافلگیر نخواهیم شد

*در بدترین وضعیت ممکن بیمارانی که مشکات زمینه ای حاد نداشته باشند، در صورت 
ابتا به کرونا به احتمال زیاد بهبود می یابند

*همه امکانات الزم برای مقابله با ویروس کرونا در سراسر کشور آماده شده است  
*فضای اغراق آلود سبب شده است   پزشکانی که عمرشان را صرف شناخت ویروس های 

متعدد کرده اند تمایلی به مصاحبه نداشته باشند
 * بیماری که نام آن حاال برای بسیاری از ما عادی شده بسیار خطرناک تر از کروناست

*دولــت و مردم چین خود راه شیوع گسترده تر این بیماری به دنیا را بست این ویروس 
می توانست مثل ویروس آنفلوآنزا خیلی زود شیوع پیدا کند   

*باور کنید جای نگرانی نیست  خطر این ویروس از آنفلوآنزا بسیار کمتر است  
*در آمریکا 5 نفر مبتا شده اند، این آمار در مورد یک اپیدمی اصا عددی به حساب نمی آید

ــردم اخــبــار  ــ ــت: م ــف ــت گ ــ ســخــنــگــوی دول
مربوط به ویروس کرونا را فقط از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال و 
به توصیه های آن وزارتخانه به صورت جدی 

عمل کنند.
رشته  در  چهارشنبه  عصر  ربیعی«  »علی 
توئیتی با اشاره به خبر شناسایی یک مورد 
مبتا به ویــروس کرونا در یکی از شهرها 
نوشت: »همان گونه که پیش از این گفته 
شد تصمیم بر آن اســت که حتی اگــر یک 
مــورد ابتا به کرونا شناسایی شد، بدون 
ــردم اعام  ــورت شفاف به م معطلی به ص

ــن که  شود.« سخنگوی دولــت بــا بیان ای
»دقایقی پیش وزیر بهداشت برپایه گزارش 
کارشناسان آن وزارتخانه از تشخیص مثبت 
برای دو مورد مشکوک ابتا به ویروس کرونا 
در قم خبر داد«، تاکید کرد: ضروری است 
مردم خبرها را تنها از طریق وزارت بهداشت 
دنبال و به توصیه های آن وزارتــخــانــه به 

صورت جدی عمل کنند.
می دهیم  اطمینان  کــرد:  تصریح  ربیعی 
دولت همه توان خود را برای اطاع رسانی 
به موقع، آگاه سازی و مراقبت از تک تک 

شهروندان به کار  می گیرد.

 سخنگوی دولت: مردم اخبار ویروس کرونا را فقط 
از وزارت بهداشت دنبال کنند

 معاون وزیر بهداشت در قم: جای نگرانی نیست

ــر  ــ ــاون درمــــــــان وزی ــ ــع ــ م
بهداشت، درمان و آموزش 
پــزشــکــی کـــه بـــه قـــم سفر 
کرده است، در گفت وگو با 
توضیحات  ایرنا،  خبرنگار 
و توصیه هایی در خصوص 
بیماری کرونا ارائــه کرد. 
معاون  بابایی  جــان  قاسم 
ــت عــصــر  ــداشـ ــهـ وزیــــــر بـ

چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در قم 
گفت که امکان درگیری هر کشوری با ویروس 
کرونا به دلیل شرایط مسری بودن وجود دارد، 
همان طور که در کشورهای اطراف نیز موارد 
مبتا بوده است؛ البته به ایران با تاخیر ورود 
ــزود: به کشور ما نیز وارد  ــت.وی اف کــرده اس
شده و تشخیص اولیه دو مورد مثبت بوده که 
ساکن شهر قم بوده اند و آزمایش های تکمیلی 
در حال انجام است و نتیجه قطعی به اطاع 

مردم می رسد.

بیمارستان های قم به حالت آماده باش       
این بیماری کشنده تر از آنفلوآنزا نیست ولی 
مراقبت و رعایت بهداشت فردی در جلوگیری 
از همه گیری بسیار مهم است.دانشگاه علوم 
پزشکی یکی از بیمارستان ها را برای درمان 
بیماران مشکوک در نظر گرفته است و عایم 
افرادی که مشکوک به کرونا هستند در این 
بیمارستان زیر نظر قرار می گیرد. بیمارستان 
دوم و تمام کادر درمانی بیمارستان های شهر 
قم به حالت آماده باش درآمــده است؛ لوازم 
مصرفی کادر درمانی و بیماران آماده است 
و از نظر دارو و امکانات کمبودی در استان 
ــدارد. وی افــزود: با دستور وزیر  قم وجــود نـ

گذشته  روز  بهداشت، 
کل  اداره  از  ــی  ــروه گ
واگیردار  بیماری های 
در  ــت  ــداش ــه ب وزارت 
استان قم مستقرشده اند 
و به رئیس دانشگاه علوم 
کمک  نیز  قــم  پزشکی 
می کنند تا ایــن مسئله 
شــود.مــعــاون  مدیریت 
وزیر بهداشت تاکید کرد: جای نگرانی نیست 
و از مردم درخواست داریم با رعایت بهداشت 
ــردن و  فـــردی، از دســت دادن و روبــوســی ک
ترجیحا از رفتن به اماکن شلوغ خــودداری و 
در غیراین صورت از ماسک استفاده کنند. 
تاکنون گزارشی از ابتا به ویروس کرونا در 
شهرهای دیگر گــزارش نشده، ولی امکان 
دارد. وجـــود  نیز  دیگر  شهرهای  در   ابتا 
نیازی به استفاده از ماسک توسط همه مردم 
ــرادی که با بیمار در ارتباط  نیست،  بلکه اف
هستند از جمله همراهان و کادر پزشکی یا 
افــرادی که مشکوک به این ویــروس هستند 
باید از ماسک استفاده کنند.از نظر تامین 
ماسک جای نگرانی نیست و در صورت کمبود 

از استان تهران تامین می شود. 

2 فرد مبتال سفر خارجی نداشته اند       
نشان  ایرنا  خبرنگار  تکمیلی   اطــاعــات 
ــراد مسن و از دو  می دهد ایــن دو نفر از اف
سفر  تنها  نه  و  بودند  قم  جداگانه  منطقه 
خارجی بلکه سفر خارج از استان هم نداشته 
اند. با این حال هنوز علت و چگونگی ابتای 
احتمالی آنــان به کرونا مشخص نیست و 

موضوع در دست بررسی است. 
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صفحه  در  ــادی  ــعـ مـ ــان  ــم ــی پ
اینستاگرام خود درباره حضور 
نداشتن در جشنواره و حمایت 
از »درخت گردو« نوشته است 
کــه فــیــلــم و زحــمــات عــوامــل 

سازنده آن را تحریم نکرده و در جشنواره برلین 
هم شرکت نمی کند.

چهره ها و خبر ها

ــا اواخـــر ماه  نــویــد مــحــمــدزاده ت
اجـــرای نمایش »قهوه  مشغول 
قجری« به کارگردانی آتیال پسیانی 
خــواهــد بــود. او امــســال تنها در 
سریال نمایش خانگی »قورباغه« 

به کارگردانی هومن سیدی بازی کرده است.

نمایش  در  ــی  ــرم ک احـــســـان 
»روزهای رادیو« به کارگردانی 
نقش   9 رحــمــانــیــان،  محمد 
مختلف با گریم  متفاوت بازی 
این  در  همچنین  او  می کند. 
تئاتر، به عنوان خواننده نیز حضور دارد و 9 قطعه 

را اجرا خواهد کرد.

بهاره کیان افشار همزمان با دو 
فیلم »بی وزنی« ساخته مهدی 
فرد قادری و »عطر داغ« ساخته 
علی ابراهیمی روی پرده سینما 
حضور دارد. »بی وزنی« پس از یک 

هفته اکران، تقریبا 24 میلیون تومان فروخته است.

مائده طهماسبی پس از پایان 
سریال »از سرنوشت« با سریال 
جدیدی به نام »سامو بندری« 
ساخته ابراهیم فــروزش، روی 
آنتن شبکه دو دیــده می شود. 

انجام  بوشهر  در  مجموعه  ایــن  تصویربرداری 
شده است.

فیلم  اکنون  که  پرستویی  پرویز 
»مطرب« را روی پــرده سینماها 
با  آینده  هفته  دوشنبه  از  دارد، 
ــر مصطفی  ســریــال »هــم گــنــاه« اث
کیایی به نمایش خانگی می آید. او 
در 10 سال گذشته، در هیچ سریالی بازی نکرده بود.

اخبار

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

یک ترکیب درخشان در »پژمان«	 
زوج هنری پژمان جمشیدی و سام درخشانی 
بهمن ماه سال 91، اولین بار در تلویزیون و در 
سریال »پژمان« ساخته سروش صحت دیده 
شدند. همان طور که از نام سریال معلوم است، 
جمشیدی در این مجموعه در نقش واقعی 
خودش به عنوان یک بازیکن فوتبال ظاهر شد 
که دوران اوجش گذشته بود و دربه در دنبال 
پیدا کــردن یک تیم بــود، اما سام درخشانی 
نقش مدیر برنامه های او را ایفا می کرد. سریال 
»پژمان« عــالوه بر معرفی پژمان جمشیدی 
به سینما و تلویزیون، نشان داد که او و سام 
درخشانی در کنار یکدیگر، چه ترکیب کمدی 
و جالبی خواهند بود. غیر از بازی خوب هر دو 
بازیگر، ابتدا شخصیت های خوبی که برای 
آن ها نوشته شده بود برای مخاطبان جذاب و 

دوست داشتنی بود.

ــام« و 	  حماقت و خرابکاری به سبک »س
»پژمان«

پس از موفقیت سریال »پژمان«، قرار بر این 
ــه ایــن سریال در قالب یک فیلم  شد که ادام

سینمایی و سریال تلویزیونی ساخته شود. از 
ساخت سریال »پژمان 2« خبری نشد، اما فیلم 
»خوب، بد، جلف« با حضور پژمان جمشیدی 
و سام درخشانی ساخته شد که عینًا در ادامه 
»پژمان« نبود، اما بی ارتباط با سریال هم نبود. 
در این فیلم »پژمان« همان بازیکن فوتبال 
بود که وارد عرصه بازیگری شده بود و سام 
درخشانی نیز در این فیلم مانند او، در نقش 
بازیگر ظاهر  به عنوان یک  ــودش  واقعی خ
شد. »سام« در »خوب، بد، جلف« یک بازیگر 
تلویزیون و »پژمان« بازیگر آثار کمدی سینمایی 
بود که هیچ کدام سابقه درخشانی در آثار مهم 
سینما و تلویزیون نداشتند، اما ادعایشان گوش 
فلک را کر می کرد. رفتارهای عجیبی که در 
موقعیت های کامال جدی و حساس از »سام« 
و »پژمان« سر می زد، موقعیت های خنده دار 
زیــادی را در »خــوب، بد، جلف« ایجاد کرده 
بود. آن ها دو شخصیت ساده لوح و کم هوشی 
بودند که با حماقت خود همه کارها را خراب 
می کردند و بدتر این که متوجه اوضاع نبودند! 
کل کل های بامزه و احمقانه »سام« و »پژمان« 
بر سر مسائل بی اهمیت و همچنین رقابتی 

که در عین رفاقت با هم داشتند، آن ها را به 
کرده  تبدیل  پت ومت  شبیه  شخصیت هایی 
بــود. لجبازی های بچگانه ، رقابت بیهوده و 
توقعات نابه جا از عوامل فیلم شان، طعنه ای 
بود به بعضی بازیگران در سینمای ایران. همه 
این ویژگی ها، کاراکتر »سام« و »پژمان« را به 
نزد  محبوبی  و  بامزه   مکمل  شخصیت های 

مخاطب تبدیل کرد.
فیلم »خوب، بد، جلف« با فروش 16 میلیاردی 
خــود، یکی از شگفتی های گیشه ســال 95 
ــران نــوروزی همان سال  بــود. هرچند در اک
فیلم کمدی »گشت 2« ساخته سعید سهیلی 
رقمی نزدیک به 20 میلیارد فــروخــت، اما 
ــوب، بــد، جلف« کمتر کسی فکر  دربـــاره »خ
می کرد، دو بازیگری که از تلویزیون به سینما 
آمده بودند، این چنین گیشه را تسخیر کنند، 
اما این زوج معادالت را بر هم ریختند. با این 
اوصــاف پیش بینی فروش باالی »خــوب، بد، 

جلف: ارتش سری« اصال کار سختی نیست.

ادامه محبوبیت تا »تگزاس«	 
اکنون دیگر سام درخشانی و پژمان جمشیدی، 

زوج هنری محبوبی شده اند که در هر فیلم 
ــام« و  دیگری که رد و نشانی از کاراکتر »س
ــان« هــم نــداشــتــه بــاشــنــد، مـــورد توجه  ــژم »پ
این  ــرار خواهند گرفت. شاهد  ق مخاطبان 
ادعا هم فروش بسیار خوب و غافلگیرکننده 
هر دو سری فیلم »تگزاس« ساخته مسعود 
ــوب، بد،  اطیابی اســت. یک ســال بعد از »خ
جلف« این دو بازیگر در فیلم »تگزاس«، در نقش  
کنار یکدیگر  هم  باز  دیگری  شخصیت های 
قــرار گرفتند. ایــن فیلم کامال با فرمول آثار 
گیشه  پسند ساخته شــده بــود و زوج هنری 
سام درخشانی و پژمان جمشیدی در آن فیلم 
شخصیت ویژه  و چیز جدیدی برای مخاطب 
نداشتند، امــا  همچنان در خنده گرفتن از 
مخاطب موفق بودند. البته که شخصیت »سام« 
و »پژمان« بسیار محبوب تر و ماندگارتر هستند. 
سال 97 »تگزاس 1« تقریبا 14.5 میلیارد 
در گیشه فروخت و فروش خوب آن باعث شد 
عوامل فیلم تصمیم بگیرند سری دوم »تگزاس« 
را هم بسازند. »تگزاس 2« هم در اکران نوروزی 
امسال 25 میلیارد فروش کرد و در رتبه های 

اول جدول فروش نشست.

پخش »پنج ستاره« از فردا

سری جدید مسابقه »پنج ستاره« پنج شنبه اول اسفند 
ماه ساعت 21 پخش می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سیما، محمد قنبری 
تهیه کننده مسابقه »پنج ستاره« گفت: »فصل جدید 
مسابقه »پنج ستاره« با اجرای حمید گودرزی از این 
هفته، پنج شنبه و جمعه هر هفته روی آنتن شبکه 
پنج سیما می رود.« وی ادامه داد: »شرکت کنندگان 
این مسابقه از طریق قبولی در آزمون ورودی مسابقه 
پذیرفته شده اند. بدین ترتیب که متقاضیان برای 
شرکت در مسابقه، ابتدا باید به سایت شبکه پنج 
مراجعه کنند  و    وارد صفحه مسابقه »پنج ستاره« شوند 
که دو پنجره دارد؛ پنجره شرکت کنندگان و پنجره 
تماشاچیان. متقاضیان این بخش در صورت قبولی 
در آزمون ورودی و کسب امتیاز الزم به این مسابقه 
دعوت می شوند.« تهیه کننده مسابقه »پنج ستاره« 
با اشــاره به جوایز این مسابقه تاکید کــرد: »جوایز 
درنظرگرفته شده برای برندگان مسابقه، محصوالت 
تولیدکنندگان ایرانی است که تمام تالش ما استفاده 

از کاالی ایرانی و رونق تولیدات ملی است.«

فیلمی تازه از کارگردان »سه بیلبورد«

سه سال پس از اکران فیلم  قبلی،  مارتین مک دونا 
فیلم بعدی اش را می سازد.

به گزارش مهر، مارتین مک دونا که فیلم تحسین 
شده اش »سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری« نامزدی 
بهترین فیلم اسکار را کسب کرد، فیلم بعدی اش را که 
هنوز عنوانی ندارد درباره دوستی می سازد. هنوز 
گروه بازیگران نهایی نشده، اما گفته شده تولید فیلم 
همین امسال شروع می شود. این فیلم زندگی دو 
رفیق قدیمی را در جزیره ای در ایرلند دنبال می کند 
که ناگهان این دوستی به پایان می رسد و عواقب 
ناخوشایندی برای هر دوی آن ها به بار مــی آورد. 

مک دونا فیلم نامه را هم خودش نوشته است.

  مائده کاشیان    - دیروز فیلم »خوب، بد، جلف« در فاصله کوتاهی پس از حضور 
در جشــنواره فجر و یک ماه زودتر از نــوروز، به نمایش درآمــد و تکلیف یکی از 
فیلم هایی که در نوروز 99، روی پرده سینماها اکران خواهد بود، مشخص شد. 
اسفند 9۵ که تعدادی از فیلم های اکران نوروز 96 تقریبا یک ماه زودتر از نوروز 
روی پرده سینماها اکران شدند، فصل اول »خوب، بد، جلف« اکران شده بود و 
حضور بسیار موفقی هم در گیشه داشت. یکی از مهم ترین دالیل فروش خوب 
فیلم و استقبال مردم، حضور زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی است. به 
بهانه اکران این فیلم، درباره علت محبوبیت این زوج کمدی، شخصیت کاراکتر 
»ســام« و »پژمان« در فیلم و حضور این دو بازیگر در کنــار یکدیگر در آثار دیگر 

نوشته ایم.

لورل و هاردی ایرانی
 آیا زوج پرفروش پژمان جمشیدی و سام درخشانی، با فیلم 

»خوب، بد، جلف: ارتش سری« رکورد»مطرب« را خواهند شکست؟
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پلیس فتا: نرم افزارهای انتخاباتی را نصب نکنید

هکرها: انتخابات تموم شد، دیر گفتین!

کیک یزدی ثبت ملی شد

 به امید ثبت جهانی ته دیگ سیب زمینی!

قاچاق، ۲۳۵ هزار فرصت شغلی در کشور را از بین برد

 و فقط چند صد شغل دیگر به وجود آورد!

 روحانی: این که رشد اقتصادی ما باالترین رشد در جهان شد 
که چشم بندی نیست

دارکوب: پس خالی بندی است؟!

 وزارت بهداشت: معاینات تشخیص کرونا رایگان است، 
به خانه های بهداشت مراجعه کنید

بعضی پزشکان: همین معاینه چقدر 
می تونست چرخ اقتصاد ما رو بچرخونه!

 مطرب با سبقت از هزارپا، پرفروش ترین فیلم سینمای ایران شد

دارکوب: با شنیدن همین اسم هاشون هم 
می شه های های برای سینما گریه کرد!

زنگنه: وزارت نفت با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارد

مردم: باالخره دولت و ملت باید به هم بیان!

تیتر روز

 

عمه ام آمده بود خانه آقام اینا و داشتن از خاطرات بچگی شان 
ُمگفتن. از او زمانا که تو خانه ها لوله کشی و آب گرم و حموم نبوده 
و کاراشانه با آب حوض و آب انبار ِمکردن. همه زمستون ره با َیگ 
کرسی و آالدین سرِمکردن و پاهاشان که زیر کرسی بوده از گرما 
مسوخته و سرشان که بیرون بوده، از سرما! آفتابه مسی ره ِمبستن 
به پایه کرسی که آقابزرُگم بری نماز که ِمره تو حیاط دست به آب، 
آب گرم دشته بشه و بقیه پشت سرش صف ِمکشیدن که از ته مونده 
آب گرمه استفاده کنن! مایم محو داستان سختی زندگی شان 
شده بودم و تعجب مکردم چی جوری او زمان بدون امکانات االن، 
بازم کیف ِمکردن و بچه ها غرنمزدن که گوشی شان از مد رفته و 
لپ تاپ شان کندشده و خجالت ِمکشن مدل ماشین باباشان پایینه 

وقتی ِمره دم مدرسه دنبال شان!
عمه ام ُمگفت آقابزرُگم عاشق نون خریدن بوده. تعریف ِمکردن 
هروقت از جلوی هر نونوایی رد ِمرفته، چندتا نون ِمخریده و همیشه 
با خودش َیگ دستمال یزدی دشته و با َیگ بقچه نون می آمده خانه و 
خانم بزرگ چقدر از ای کارش حرص مخورده. جالب ای بوده که َیگ 
دیگ مسی داشتن گوشه اتاق که نونا ره توش ِمذاشتن و آقابزرگم 
نون تازه ها ره ِمذاشته زیر و همه مجبور بودن اول بیات های رویی ره 
بخورن و بعد که زیری ها بیات شدن، نوبت اونا مشده! به ای قسمت 
داستان که رسیدم، عیال یگهو گفت: »پس فهمیدم این هوس تو 
برای نون خریدن به کی رفته!« مادُرم پوزخندی زد و گفت: »اینا 
جنتیکی همی جورن! نصف موهای سفیُدم سر همی نون اضافه 

خریدن ای مرده!«
از همو روز هروقت عیال پیام خرید ِمده، ای جوری ِمزنه: »لطفا فقط ۲ 
تا نون، به حروف: دو، به انگلیسی: two به زبان اشاره:  « ایم از ای!

آق کمال انن یم خرد

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

کله چغوکی 

دوبییت های خربی هفته

گرانی گوشت
صدایت را نمایم ضبط یارا!

به شوقش گوش خواهم شد سراپا
بخوابم با نوار بع بع تو

مگر در خواب بینم گوشتت را!

***

 اخبار ضد و نقیض هوافروشی
 برخی  پمپ بنزین ها

بنزین نه... هوا به باک   ها رفت
 ده لیتر سه سوته بر فنا رفت

گفتیم: بپا هوای   ما را
وجدان طرف ولی هوا رفت!

عبدا... مقدمی  

شعر روز
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کارتون روز

در حاشیه یب مهری ها نسبت به دریا و ساحل 

باخانمان

کاندیدای ابخامنان

ــو خیلی انــتــخــابــاتــیــه، گفتم یه  ــدم ج دیـ
انتخابات در سطح صفحه دارکوب برگزار 
درنهایت  باخانمان  ستون  ببینیم  کنیم 
چندچنده؟ یعنی می خوایم بررسی کنیم 
کسانی که نامزد نامزد شدن با من هستن، 

کیان و بهشون رای بدیم.
1. آقای سین، پسر جوان

دارایــی هــا: یک عدد گوشی تلفن همراه، 
شعار  همین/  و  پلی استیشن  ــدد  ع یــک 

انتخاباتی: قناعت
صحبت های زمان خواستگاری: به نظرم 
جوونا باید توقعات شون رو از زندگی پایین 
بیارن، سخت نگیرن. زندگی توی یه اتاق 

۶متری هم ممکنه اگه برق داشته باشه.
2. آقای میم

دارایــی هــا: حقوق پایه قانون کــار، منزل 
استیجاری/شعار انتخاباتی: همسر برای 

همه، همسر بیشتر زندگی بهتر
)ایشون اصال تایید صالحیت نشده. سرخود 
داره تبلیغات می کنه. لطفا موقع رای دادن 
به کاندیداها به نشان استاندارد و تاریخ 

مصرف شون توجه فرمایید(
3.آقای ه دوچشم

دارایی ها: یک عدد ملک در ایاالت متحده، 
خودرو، حقوق مکفی/صحبت های زمان 
خواستگاری: اینترنت کند بود نتونستیم 
یه  گفتن  مادرشون  ولی  کنیم  ویدئوکال 
دختر اصیل آفتاب و مهتاب ندیده  ایرانی 

می خواد، خودشم که خارجه، مبارکه؟
4. آقای گوگولی

دارایــی هــا: دستش به دهانش می رسد/
ــادر/ ــاتــی: احـــتـــرام بــه مـ ــتــخــاب ــار ان ــع ش
صحبت های زمــان خواستگاری: هرچی 

مامانم بگه
5. شاهزاده سوار بر اسب سفید

ــودرو،  ــا: اســب سفید، خونه، خ ــی ه دارای
کار، دستگاه بستنی ساز خانگی، دستگاه 
پشمک ساز خانگی، دسترسی به اینترنت 
پرسرعت نامحدود، اخالق، ادب، متانت، 
قیافه و  خالصه همه چی/شعار انتخاباتی: 
من خواهم آمد!/)متاسفانه این کاندیدا 
احساس تکلیف نکرده و به رغم وسوسه های 

اطرافیان، حاضر به نام نویسی نشد!(

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

سخنگوی صنعت برق:

مرصف بیش از 
اندازه گاز
 علت قطع 
برق در بعیض 
استان های 
کشور است

خانوم تلفنت
 رو زود تموم کن، 
می ترسم مصرف 

زیادش باعث قطعی 
آب بشه!
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شوک کرونایی  190 و فواید قلیان کشیدن !
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کاسبی جدید یا راه چاره ؟

»کار با درآمد باال برای خانم های جوان، اهدای تخمک و 
اهدای جنین«؛ این عنوان یک آگهی است که این روزها 
تصاویر کارت های ویزیت متفاوتی هم از آن در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شود. این آگهی ها از خانم 
های جوان تا 30سال می خواهد  که با اهدای تخمک ماهانه 
مبلغ سه میلیون تومان درآمد کسب کنند و با اجاره رحم 
هم درآمد 60 میلیونی به جیب بزنند. این آگهی ها شاید 
در نگاه اول بسیار جذاب و منطقی به نظر برسند اما ابهامات 
زیادی دارند. آگهی هایی که عنوان و نشان مرکز خاصی را 
ندارند و تنها حاوی یک شماره تماس از یک خط اعتباری 
هستند. کاربری نوشت: »اگه زیر نظر کادر پزشکی و 
نظارت وزارت بهداشت باشه که خیلی خوبه چون میتونه 
به خانواده هایی که صاحب فرزند نمیشن برای فرزنددار 

شدن کمک کنه.«
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190 دقیقه در انتظار 190!

بعد از اعالم پیدا شدن دو فرد مشکوک به کرونا در قم، 
مطالب متعددی درباره نحوه پیشگیری و رعایت نکات ایمنی 
برای مقابله با این ویروس  در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد. در این میان، در یکی از پست ها، شماره 190 
که پیش از این  وزیر بهداشت گفته بود برای آموزش 
مردم درباره  کروناویروس خدمات می دهد بیشتر مورد 
توجه قرار گرفت. کاربری که این مطلب را نوشته مدعی 
شده است: »نیم ساعت پشت خط برای گرفتن اطالعات 
درباره کرونا از 190  بودم و بی فایده بود.« برای این که 
این موضوع ر ا بررسی کنیم خودمان با 190 تماس گرفتیم 
حدود 15 دقیقه زمان برد تا به اپراتور مربوط وصل شدیم 
اما در کمال ناباوری تنها کمک آن ها این بود که می توانید 
با 118 تماس بگیرید و شماره واحد مبارزه با بیماری های 
واگیردار دانشگاه علوم پزشکی را بگیرید تا کمکتان کند. 
به نظر می رسد حاال که مشکوک بودن وجود ویروس در قم 
تایید شده است، بایدخود  وزارت بهداشت هم این موضوع 

را جدی تر بگیرد.
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آینده در امروز 

در ویدئویی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده 
فردی با جت پک در آسمان دبی پرواز می کند. او با کمک 
جت پک با سرعت 240 کیلومتر برساعت پرواز کرد. خلبان 
این جت پک مدت کوتاهی بر فراز آب پرواز کرد تا وضعیت 
خود را تثبیت کند و سپس سرعت پرواز خود را به 240 
کیلومتر برساعت افزایش داد و درنهایت در ارتفاع 1500 
متری زمین، چتر نجات خود را باز کرد. البته این جت پک 
می تواند تا ارتفاع 1800 متری پرواز کند. کاربری نوشت: 
»کی فکرشو می کرد یه روزی بشر این قدر پیشرفت کنه 
و خیلی زود به آینده برسه.« کاربر دیگری نوشت: »با این 
روندی که دانشمندا دارن پیش میرن، دیگه هیچ رویایی 
دست نیافتنی نیست و خیلی زود میشه به رویاها رسید.«
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روستاهای برف زده در فراموشی

دو هفته از بــارش های سنگین برف در آذربایجان 
و کردستان می گــذرد اما به ادعــای برخی از فعاالن 
شبکه های اجتماعی هنوز راه های ارتباطی بسیاری از 
روستاها بسته است و مردم روستاها با دست خالی 
و با ابزاری مانند بیل و کلنگ در حال باز کردن راه ها 
هستند. کاربری نوشت: »چرا نهادهای مربوط به داد 
مردم روستاها نمیرسن، خیلی از این روستاها داره 
منابع سوخت و غذاشون تموم میشه و مریض بد حال 
دارن.« کاربر دیگری نوشت: »نه تنها نهادهای مربوط که 
ماهم یادمون رفته از این مردم درباره مشکالتشون بعد 
از برف حرفی بزنیم.« کاربری هم نوشت: »کاش الاقل 
موقع  رسوندن صندوق های انتخابات بفهمن برف راه 
ها رو بسته و یک کاری بکنن.« کاربر دیگری هم نوشت: 
»باید منتظر جمعه شد تا مسئوالن از اخبار مطلع بشن.«
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مالچ پاشی مرگبار!

یک ویدئو که متعلق به سال گذشته بود دوباره در شبکه 
های اجتماعی مــورد توجه قــرار گرفت. در این ویدئو 
الشه یک افعی شاخدار عربی نشان داده می شود که با 
سم مالچ نابود شده است! کاربران این ویدئو را به دلیل 
احتمال شروع مالچ پاشی از هفته آینده در خوزستان 
بازنشر کردند . مالچ در کانون های گرد و غبار که به علت 
تخریب محیط زیست و فرسایش خاک به وجود آمده است 
پاشیده می شود تا از انتشار گرد و غبار جلوگیری کند و از 
مواد نفتی تولید می شود. کاربری نوشت: »با مالچ نفتی 
میکروارگانیسم ها، حشرات، خزندگان، پستانداران کوچک 
و متوسط به طور کامل از بین میرن و ضربه جبران ناپذیری 
به محیط زیست وارد می شه.« کاربر دیگری نوشت: 
»کاش به جای مالچ پاشی که خاک و حیوونا رو نابود می کنه، 

درختکاری رو در کانون های گرد و خاک افزایش بدن.«
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فواید قلیان کشیدن!

صحبت های یک متخصص طب سنتی از فواید کشیدن 
قلیان در تلویزیون، با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی 
همراه بود. در این ویدئو که خیلی زود پر بازدید شد، 
حسین خیراندیش که به عنوان متخصص طب سنتی 
شناخته می شود، در یک برنامه تلویزیونی به مردم توصیه 
کرد قلیان بکشند اما به شکل دیگری. او از مردم خواست 
در تنگ قلیان به جای آب  عرق نعناع، گالب یا بهار نارنج 
بریزند و قلیان را بدون این که دودی داشته باشد بکشند 
و با این کار حجم ریه های خود را در عرض یک هفته 2 تا 
3 برابر کنند. او حتی برای کسانی که به دود قلیان عالقه 
دارند توصیه کرد به جای تنباکوهای شیمیایی از برگ 
زیتون استفاده کنند که خلط آور است و برای ریه هم مفید 
است. کاربری نوشت: »یعنی حاال برای این که سالمت 

بمونیم باید بریم قلیونی شیم!«

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.

سد معبر شهرداری!

سیالب خارجی ها

انفجار خالقیت تبلیغاتی!

کار خوب جا داره از 
اقدام قابل 

تحسین مامور 
اداره برق 

شهرستان 
عجب شیر 
آذربایجان 

شرقی تشکر 
کنیم که برای 
نجات گربه ای 
باالی تیربرق 

رفته

نوشته با همین 

کبریت ها 

ریشه های 
فساد 

اقتصادی رو 

می سوزونیم 

یکی بهش 

بگه تو ما رو هم 

سوزوندی با 

این خالقیتت!

اگه تا حاال فکر 
می کردین 

که خارجی ها 
دچار بحران 

نمیشن، بهتون 
پیشنهاد می 

کنم این عکس 
سیالب توفان 
»دنیس« توی 

بریتانیا رو 
ببینید

شهرداری 
اومده جلوی 

یک ساختمون 
که بدهی داره 
بلوک سیمانی 
گذاشته یعنی 
برای برخورد 

با بدهکار، 
خودش با سد 
معبر مرتکب 
تخلف شده!

نامزدی علیه حقوق شهروندی!

برام سؤاله 
کسی که بنر 
تبلیغاتیش 

رو روی مسیر 
ویژه نابینایان 

قرار میده، 
چه جوری 

خودشو 
در جایگاه 
نمایندگی 
مردم تصور 

می کنه؟

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#مجلس_قوی و #ایران_قوی: کاربران در توئیتر بعد 
از انتشار سخنان رهبر انقالب در خصوص معیارهای 
انتخاب نمایندگان، با استفاده از ایــن دو هشتگ 

خواستار مجلسی جهادی، انقالبی و کارآمد شدند.
#انتخابات: با شروع تبلیغات نامزدهای  انتخابات 
مجلس شورای اسالمی بسیاری با نوشتن نظراتشان 
 دربـــاره  انتخابات از ایــن هشتگ استفاده کردند.
#می_آیم_چون: کاربران با استفاده از این هشتگ، 

دالیل خود را برای حضور پرشور در انتخابات نوشتند.
#ایران: هشتگ ایران هم در بیشتر مواقع استفاده می 
شود و در آستانه انتخابات در کشورمان هم دوباره مورد 

توجه قرار گرفته است.
با نزدیک شدن زمان انتخابات، رسانه های آن ور آبی 
بــرای کم رنگ کــردن حضور مــردم دست به کار شده 
اند و هشتگ رای_بــی_رای را ایجاد کردند. در کنار 
این هشتگ، هشتگ دیگری هم توسط دشمنان نظام 
جمهوری اسالمی در خارج از کشور ایجاد شد با عنوان 
چالش_فالو_براندازان که با نگاهی به الگوی مکان های 
استفاده از این هشتگ ها در ترند مپ می بینیم که این 

دو هشتگ غالبا در خارج از کشور استفاده شده است.

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک7

متن تبریک روز مادر و روز زن: شنبه ای که گذشت 
مصادف بود با روز والدت حضرت زهرا )س( و روز زن. 
همین مناسبت کافی بود که بسیاری از مردم به منظور 

یافتن متن تبریک به گوگل مراجعه کنند.
ثبت نام خودرو: تفاوت باالی قیمت خودروها از کارخانه 
تا بازار، باعث شده بسیاری برای ثبت نام و خرید خودرو از 
کارخانه اقدام کنند هر چند به گفته بسیاری تالش آن ها 

در نوبت های قبلی ثبت نام بی نتیجه بوده است.
طناز طباطبایی: این بازیگر سینما که توانست برای 
بازی در فیلم شنای پروانه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن را در جشنواره فیلم فجر به دست بیاورد 

هنوز مورد توجه کاربران فضای مجازی است.
اکرم محمدی: جوان های قدیم اکرم محمدی را با 
استاپ موشن علی کوچولو و نقش او در خانه سبز می 
شناسند. حضور او در برنامه دورهمی، بهترین دلیل 

برای حضور او در این فهرست است.
بنزین آبدار: ویدئو هایی در فضای مجازی دست به 

دست  شد که در آن نشان می داد یک راننده تاکسی 
فرودگاه امام در آزادراه تهران-قم، ۶۰لیتر بنزین 

زده که ۴۰لیترش آب بوده است. این اتفاق با 
واکنش تند کاربران مواجه شد.برخی آن را 

در این حجم  بعید می دانند.
نرگس آبیار: آبیار از زنــان موفق دو دهه 
اخیر ایـــران اســت کــه از یــک دهــه قبل با 
ساخت فیلم هایی براساس زنان قهرمان 

داســتــان هــایــش توانست بــه کــارگــردانــی 
سرشناس در سینمای ایــران بدل شــود. او 
فیلم های »شیار ۱۴۳«، »نــفــس« و »شبی 
که ماه کامل شــد« را در کارنامه خود دارد 
و به تازگی موفق به دریــافــت جایزه زنان 

ــالم توسط کمپانی  برتر و موفق جهان اس
»hum network limited« شده است.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل7

انتخابات مـــجـــلـــس)1399-1398(: فـــردا روز 
سرنوشت سازی است و باید نماینده هایی را که چهار 
سال وظیفه قانون گــذاری کشور را به عهده دارنــد، 
انتخاب کنیم تا با داشتن مجلسی قوی، ایرانی قوی 

را بسازیم.
ویروس کرونا : بعد از مثبت شدن آزمایش های اولیه 
دو مورد مشکوک مبتال به کروناویروس در قم، دوباره 
ویــروس کرونا بر سر زبان ها افتاد البته رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم 
کرده مراحل بعدی آزمایش ها در حال انجام است و 
نتیجه قطعی آزمایش های نهایی این موارد به اطالع 

عموم خواهد رسید.
غالمرضا تاجگردون: یکی از کاندیداهای پرحاشیه 
ای که جشن افتتاح ستاد انتخاباتی اش نیز حسابی 
پر حاشیه شد و  برخی کاربران فضای مجازی  آن را 
با جشن های 25۰۰ ساله مقایسه کردندهم از دیگر 

پربازدیدهای ویکی پدیا بود.
صادق قطب زاده: به نظر می رسد دلیل پر بازدید شدن 
این مقاله پخش مستند سه قسمتی درباره صادق قطب 
زاده به نام »فرزند انقالب« در هفته پیش باشد که 
توسط بی بی سی ساخته شده است. قطب 
زاده در 2۴ شهریور ۱۳۶۱ به  اتهام توطئه 

علیه کشور اعدام شد.
جشن  از  سپندارمذگان:  جشن 
های باستانی ایرانیان بوده که در 5 
اسفند برگزار می شده اما با توجه به 
تغییر ساختار گاه شمار ایرانی و سی 
و یک روزه شدن شش ماه نخست 
سال، برخی به اشتباه این جشن را در 

2۹ بهمن برگزار می کنند.
ام بی سی پرشیا: بسیاری هم برای 
این که بدانند مهناز افشار به کدام 
شبکه ماهواره ای آن ور آبی رفته 
این مقاله را در ویکی پدیا مطالعه 
کــردنــد. شبکه ای کــه وابسته به 

عربستان سعودی است.
در میان پربازدیدهای این هفته نیز 

یک مقاله غیر اخالقی وجود دارد.

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؟

بزنین آبدار و تکلیف 
غیر قانوین  در عید 99!

۱. حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
۴.65 میلیون بازدید  در 1۹۴۹ کانال، تاریخ انتشار: 11/28

2. پایان کار ال جی و سامسونگ در ایران
۴.۴8 میلیون بازدید در 1۰۰5کانال، تاریخ انتشار: 11/25

۳. واریز سود علی الحساب سهام عدالت از سوم اسفند
3.81 میلیون بازدید در 1818 کانال، تاریخ انتشار: 11/26

۴. تکلیف عید در نوروز ۹۹ غیرقانونی شد
3.77 میلیون بازدید در 11۹5 کانال، تاریخ انتشار: 11/2۹

5. دمای منفی 25 درجه سانتی گراد در خلخال
3.67 میلیون بازدید در ۹53 کانال، تاریخ انتشار: 11/26

۶. گل اول پرسپولیس به شارجه
3.53 میلیون بازدید در ۴5۴ کانال، تاریخ انتشار: 11/2۹

7. جریمه برای رانندگان با سرنشین بدون کمربند
3.۴1میلیون بازدید در 1383 کانال، تاریخ انتشار: 11/28

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی 7
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معما

جسدی در آتش
فریادهای مرد  در مقابل خانه ای که 
آتش گرفته بود، همه همسایگان را 
به وحشت انداخته بود و چند تن از 
آنان همزمان با آتش نشانی تماس 

گرفته بودند.
آتش نشانان در حال خاموش کردن 
آتــش بــودنــد کــه نعمت بــه ماشین 
پلیس نزدیک شد و با گریه گفت 
که پسر 19 ساله اش داخل خانه 
گرفتار شده و خواست او را نجات 
ــت  و  دهــنــد. خــانــه دو بخش داشـ
سمت آشپزخانه آتش گرفته بود اما 
دودناشی از این آتش همه خانه را 
در بر گرفته و تنفس را سخت کرده 
بود، آتش نشانان وقتی توانستند 
حریق را اطفا کنند با ماسک های 
اکسیژن به داخل خانه رفتند و به 
جست و جوی پسر جوان پرداختند.

وقتی وارد اتاق خوابی شدند که با 
محل آتش ســوزی 25 متر فاصله 
داشت، پیکر بی جان بهنام را دیدند 
که سرش روی بالش بود و به نظر 

می رسید خوابیده است.
بهنام نفس نمی کشید و صورتش 
کبود شده بود، دود همه جای خانه 
را فرا گرفته بود و آتش نشانان پس 
از ساعتی فتیله های سیگار را که 
درون کیسه زباله پر از کاغذ افتاده 
بــود، پیدا کردند. بازرسان اعالم 
ــوزی بــه خاطر  ــش س کــردنــد کــه آت
روشن بودن فتیله سیگارها بوده 
اســت و چــون آتــش به محل جسد 
ــت، علت مرگ  سرایت نکرده اس
ــوانــد خفگی نــاشــی از دود  مــی ت
گرفتگی بــاشــد. بــه خــاطــر مرگ 
بهنام، حضور بازپرس پژوهش در 
صحنه حادثه ضروری بود. نعمت 
وقتی او را دیــد به ســوی بازپرس 
رفت و گفت: خواهشمندم دستور 
بدهید دوستان پسرم را که همگی 
کنند،  دستگیر  هستند  سیگاری 
مطمئن هستم سهل انگاری آنان 
باعث این حادثه شده است، بهنام 
لب به سیگار نمی زد و به همین 

دلیل دوستانش مقصر هستند.
وی ادامــه داد: من و بهنام، وقتی 
همه اعضای خانواده به شهرستان 
رفته بودند در خانه تنها ماندیم، 
من به دلیل کاری که دارم یک روز 
در میان درخانه هستم، ساعت 22 
بود که تلفنی با خانه تماس گرفتم 
اما کسی جواب نداد، نگران شدم 
و خودم را به این جا رساندم و دیدم 

زندگی ام آتش گرفته است.
ــرس پژوهش  ــازپ نعمت، وقــتــی ب
خــواســت دوســتــان بهنام را بــه او 
از  متاسفانه  گفت:  کند،  معرفی 
یک سال پیش پسرم پنهان کاری 
می کرد به همین دلیل هیچ کدام 
از دوستانش را نمی شناسم حتی 
مــادر و تنها خواهرش نیز آنــان را 
نمی شناسند. فقط از همسایه ها 
شنیده بودم وقتی هیچ کس در خانه 
پاتوق دوستانش  نیست، خانه را 
به  را بخواهید  می کند. راستش 
دلیل این که پسرم از خانه فراری 
ــه ایـــن کــارهــایــش  نــشــود کـــاری ب

نداشتم و سعی می کردم مزاحم او 
و مهمان هایش نشوم.

بازپرس پژوهش به او تسلیت گفت 
و قول داد مقصران آتش سوزی را 
ستوان  از  سپس  کند.  شناسایی 
محمدی خواست پس از تحقیقات 
محلی پرونده را به دادسرا ببرد و در 

اختیارش قرار دهد.
از فردای شب حادثه، پوشه زرد رنگ 
در کشوی کمد بازپرس پژوهش 
بود. او منتظر نتیجه پزشکی قانونی 
بود تا دستور مختومه کردن ماجرای 
آتش سوزی را صادر کند. چند تن 
بازجویی  تحت  بهنام  دوستان  از 
قرار گرفتند و همگی ضمن تایید 
این که قربانی اهل سیگار کشیدن 
نبود دلیل آوردند که شب حادثه با 
دوست شان نبودند و دخالتی در 
آتش سوزی نداشتند. سه ماه بعد 
نظریه آسیب شناسی از جسد بهنام 
در اختیار بــازپــرس پژوهش قرار 
گرفت و مشخص شد که پــدر این 
پسر تنها درخواست آزمایش آسیب 
شناسی کرده و در شش های مقتول 
آثاری از منواکسیدکربن دیده نشده 
اســت و علت مــرگ بهنام نامعلوم 
است. با این نظریه عجیب بازپرس 
پژوهش سر دو راهی گرفتار شده 
بود و به ناچار قبل از صدور دستور 
مختومه شدن پرونده به مرور اوراق 
ــت. وقتی  ــرداخ پوشه زردرنـــگ پ
ــارش تمام شد خودنویس خود  ک
را برداشت و حکم بــازداشــت پدر 
بهنام به اتهام قتل پسرش را صادر 
کرد؛بهنام سرکش شده بود، یک 
بار در خیابانی دیدم که همراه یکی 
از دوستانش کیف زنی را قاپیدند 
و حتی آن زن را به زمین کوبیدند. 
خیلی ناراحت شدم اما به رویش 
نیاوردم. سپس وقتی زن و دخترم به 
مسافرت رفتند من در غذای پسرم 
مرگ موش ریختم، وقتی مرد به 
خاطر این که راز قتل پنهان بماند 

خانه را آتش زدم و ...
پاسخ معما: 	 

همان طور که اشاره شد پدر بهنام، 
ابتدا ادعا کرده بود بیشتر دوستان 
پسرش سیگاری هستند در حالی 
که در جای دیگر ادعا کرد به خاطر 
پنهان کاری های پسرش هیچ کدام 
از دوستان او را نمی شناسد و نمی 
تواند در ردپای دوستی که روز آتش 
سوزی آن جا بوده، به پلیس کمک 
کند. از سوی دیگر در نظریه پزشکی 
قانونی که فقط با درخواست پدر 
مقتول آسیب شناسی کرده بودند 
و هیچ آزمایش سم شناسی دیگری 
صـــورت نگرفته بـــود، علت مرگ 
نامشخص اعالم شده بود و خفگی 
ناشی از دود آتــش ســوزی منتفی 
دانسته شده بود زیرا در شش های 
ــاری از منواکسید  مقتول هیچ آث
کربن دیــده نشده بــود. بازپرس 
پژوهش با وجــود الهام گرفتن از 
نظریه پزشکی قانونی و کذب گویی 
های پدر بهنام پی برد این پسر به 

دست پدرش از پای در آمده است.

ــوان در نقش یک وکیل جلوی  مــرد ج
دادگاه خانواده دسیسه شومی را برای 
یک زن طراحی کرد.این مرد شیاد زن 
جوانی را شکار کرد و پس از بی هوش 
ــردن وی دســت بــه سرقت میلیونی  ک

طالهایش زد.
درخواست طالق	 

اوایـــل مهر امــســال زن جــوانــی کــه با 
شوهرش دچار اختالف شده بود، بعد از 
مدتی به این نتیجه رسید که برای جدایی 
از همسرش به دادگاه خانواده برود و در 
ابتدا درخواست مهریه و طالق ارائه کند.

یک وکیل	 
مهناز وقتی جلوی در دادگــاه خانواده 
رفت، در همان ابتدا با مرد جوانی که 
سربرگ قوه قضاییه در دست داشت روبه 
رو شد. مرد جوان خود را وکیل معرفی 
کرد و وقتی فهمید این زن تصمیم به 
جدایی دارد پیشنهاد داد کارهای او را 
انجام دهد و برای جلب اعتماد بیشتر 
از مهناز پرسید که در کدام شعبه پرونده 

تشکیل داده است.
مرد جوان پس از صحبت وارد دادگاه 
شد و هنگامی که بیرون آمد ادعا کرد 
به شعبه پرونده مهناز رفته و وکالت وی 
را قبول کــرده اســت . بــرای شــروع کار 
مبلغ 300 هزار تومان از مهناز گرفت 
تا کارهای وکالت و درخواست مهریه و 

طالق را انجام دهد.مهناز که به حرف 
های مرد جوان اعتماد کرده بود، از وی 
خواست نشانی دفتر وکالت اش را بدهد 
تا برای صحبت های بعدی به آن جا برود 
اما مرد جوان ادعا کرد که چون شریک 
کاری اش از ماجرای پذیرش وکالت وی 
خبر ندارد، این موضوع باعث ناراحتی 
و اختالف بین آن ها می شود و خواست 
برای صحبت به محلی که خودش اعالم 

می کند بروند.
قرار در اتاق مرموز	 

ــام دارد، قــرار  ــرد مــرمــوز کــه آرش ن م
مالقاتی را در یک اتاق در نزدیکی امام 
زاده داوود طراحی کرد و مهناز که به 
رفتارهای مرد جوان اعتماد کرده بود 
به محل قرار رفت تا دربــاره پرونده اش 

صحبت کند.
مهناز وارد یک اتــاق در نزدیکی امام 
زاده داوود در منطقه کن سولوقون شد 
و مرد جوان سربرگ هایی را که آرم قوه 
قضاییه روی آن چاپ شده بــود، روی 
میز گذاشت و در ادامه یک آب میوه به 

زن جوان داد.
مهناز همزمان با خوردن آب میوه، درباره 
مشکالت خود با همسرش صحبت کرد 
و در حــال حــرف زدن بــود کــه از هوش 
رفت و زمانی که به هوش آمد خود را در 

بیمارستان دید.

سرقت طالیی	 
ــوان وقتی به هــوش آمــد متوجه  زن ج
باور  و  به سرقت رفتن طالهایش شد 
نمی کرد در این مدت آرش برای سرقت 
طالهایش در نقش یک وکیل او را فریب 

داده است.
ــرای امور  بدین ترتیب، مهناز به دادس
جنایی تهران رفت و از بازپرس پرونده 
خواست مرد فریبکار را دستگیر کنند. 
در این مرحله تیمی از ماموران اداره 5 
پلیس آگاهی تهران بــرای دستگیری 

متهم وارد عمل شدند.
تحقیقات  نخست  گــام  در  کارآگاهان 
ــه مهناز بی  ــس از ایـــن ک ــد پ ــردن ــی ب پ

ــوش داخـــل اتـــاق مــی افــتــد، یکی از  ه
نظافتچی های ساختمان او را مشاهده 
و در تماس با اورژانــس به بیمارستان 
منتقل می کند. آرش نیز در این ماجرا 
گوشواره، انگشتر و دست بند مهناز را 
که 100 میلیون تومان ارزش داشته به 

سرقت برده است.
سرنخ پلیسی	 

کارآگاهان در این مرحله با توجه به این 
که مهناز چهره آرش را به یاد داشت، 
آلبوم مجرمان سابقه دار را پیش روی او 
قرار دادند که خیلی زود تصویر آرش در 

میان مجرمان سابقه دار شناسایی شد.
همین سرنخ کافی بود تا تحقیقات برای 

ــال بــه جرم  دستگیری آرش کــه دو س
مالخری در زندان بوده، آغاز شود و پس از 
چهار ماه تالش و اقدامات فنی مخفیگاه 
آرش شناسایی شد و ماموران در یک 
عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری 

این متهم شدند.
اعترافات آرش	 

آرش ابتدا خود را بی گناه می دانست اما 
وقتی پیش روی مهناز قرار گرفت به ناچار 
لب به سخن باز کرد و به ماموران گفت: 
همسرم از من جدا شده و دخترم در کنار 
مادرش زندگی می کند و پسرم پیش من 
است ،من نیاز به پول داشتم تا این که به 

فکر این شیوه فریبکاری افتادم.
وی افزود: با جعل برگه هایی با سربرگ 
قوه قضاییه خودم را وکیل معرفی می 

کردم. 
بعد از این که مهناز به من اعتماد کرد 
نقشه ام را برای بی هوش کردنش عملی 
کــردم، ابتدا او را به یک اتاق که اجاره 
کرده بودم کشاندم و با دادن آب میوه 
ــردم و سپس  او را مسموم و بیهوش ک

طالهایش را برداشتم.
بنا به این گزارش، آرش برای تحقیقات 
ــوران اداره 5  ــام بیشتر در اخــتــیــار م
پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است تا 
دیگر جرایم یا طعمه های احتمالی او 

شناسایی شوند.

دسیسه شوم وکیل قالبی برای زنی در آستانه طالق

تحلیل کارشناس	 

محمد ساسانی ، جرم شناس
متاسفانه هر سال شاهد افزایش پرونده 
های مشابه از فریبکاری کسانی هستیم 
کــه ظــاهــری فریبنده بــا عناوین خاص 
اجتماعی دارند و با چرب زبانی های خود 
زنان و مردان را در دام های مختلف می 

کشانند. شاید باور این که در راهروهای 
دادسراها و دادگاه ها هم گروهی شیاد 
و مجرم به دنبال طعمه هستند، برای 
خیلی ها دور از ذهن باشد اما تعداد این 
گونه کالهبرداری ها رو به افزایش است 
و عــده ای با سوءاستفاده از مشکالت 
قضایی و خانوادگی چه در دادگاه های 
خانواده و چه در دادگــاه های حقوقی و 
کیفری به بهانه هــای مختلف در نقش 

وکیل یا با ادعای نفوذ در نزد قضات خود 
را به طعمه هایشان نزدیک می کنند و 
با مانورهای فیزیکی خاص که وانمود 
می شود ادعایشان واقعیت دارد و آن ها 
با قضات یا کارمندان دادســرا و دادگاه 
ها روابط صمیمانه ای دارند ، به راحتی 
توطئه هایشان را اجــرا می کنند. ابتدا 
انتظار می رود در اماکن قضایی مراقبت 
ــژه حراستی و بــازرســی صورت  هــای وی

گیرد تا کارچاق کن ها و شیادان اجازه 
نیابند چنین مانورهایی بدهند و باعث 
بدنام شدن قضات و کارمندان قضایی 
مشاورانی  است  بهتر  همچنین  شوند. 
برای اطالع رسانی به مراجعان حضور 
داشته باشند یا تابلوهایی نصب شوند 
ــرای مردم  و هشدارهایی روی آن ها ب
نوشته شود. از سوی دیگر مردم، چه زن 
و چه مرد باید بدانند شیادان از مشکالت 

آنان و سادگی یا نداشتن اطالعات قضایی 
شان سوءاستفاده می کنند پس بهتر است 
به دستگاه قضایی اعتماد و برای گرفتن 
وکیل از مجراهای قانونی اقدام کنند و 
هرگونه اتفاق متفاوت با رونــد عــادی را 
ایراد بدانند مانند این پرونده که مرد شیاد 
به بهانه اختالف با همکارش از زن ساده 
لوح خواسته بود به جای دفتر وکالت به 

اتاقی اجاره ای برود.

شیادان شیک پوش

مرد جوان که در دو سناریوی جداگانه دست به قتل 
مادر و پسر جوانی زده بود، در یک قدمی چوبه دار 

روزنه ای برای زندگی پیدا کرد.
94 دختر جــوانــی بــا حضور در  27 اسفند  ظهر 
کالنتری 148 انقالب از ناپدید شدن مادر 49 ساله 
اش به نام سمیرا خبر داد و ادعا کرد که پدر و مادرم 
از هم جدا شده اند و برادرم یک شرکت خدماتی در 
خیابان کارگر شمالی دارد و به خاطر سفری که به 
عراق داشته مادرم کارهای شرکت را برعهده گرفته 
است.وی افزود: مادرم در خانه من مهمان بود اما پس 
از این که از خانه خارج شد دیگر اطالعی از او ندارم و 

نگران حالش هستم.
بدین ترتیب تیمی ازماموران پلیس آگاهی تهران برای 
تحقیقات ویژه وارد عمل شدند. آن ها در گام نخست 
به دفتر شرکت خدماتی پسر سمیرا رفتند و در آن جا با 

جسد غرق درخون زن جوان روبه رو شدند.
کارشناسان پزشکی در صحنه جرم اعالم کردند که 
36 ساعت از مرگ سمیرا می گذرد و مشخص شد 
سمیرا خفه شده و سپس قاتل دو ضربه چاقو به وی 

زده است.
تجسس های پلیسی ادامه داشت تا این که روز 28 
اردیبهشت سال 96 متهم اصلی پرونده  دستگیر 
شد و در اعترافاتش گفت: ساکن یکی از شهرهای 
غربی کشور هستم و یک دختر 15 ساله و پسر 7 
ساله دارم. از هفت سال قبل برای انجام کارهای 

خدماتی به تهران آمــدم و در شرکت پسر سمیرا 
مشغول به کار شدم.

وی افزود: چندی قبل پسر سمیرا معتاد شد و تقریبا 
همه کارهای شرکت را سمیرا انجام می داد. من هم 
در این سال ها مورد اعتماد سمیرا و خانواده اش بودم. 
چند روز قبل از قتل به شهرمان رفته بودم که پسر 
سمیرا به آن جا آمد و ادعا کرد قصد خروج از کشور را 
دارد، او کلیدهای گاوصندوق شرکت را به من داد و 
خواست به تهران بروم و در کارهای شرکت به مادرش 

کمک کنم.
این مرد ادامــه داد: وقتی به تهران آمــدم به سمیرا 
پیشنهاد ازدواج دادم که مخالفت کرد و خواست 
درباره پیشنهادم با دخترش مشورت کند تا این که 
شب قتل سمیرا به من زنگ زد و خواست برای شام به 
شرکت بروم، من شب ها در خوابگاه می خوابیدم ولی 

آن شب با پیشنهاد سمیرا به شرکت رفتم.
قاتل سمیرا گفت: با سمیرا مشغول خوردن شام 
بودیم که از او خواستم صیغه ام شود اما او باز هم 
مخالفت کرد، سپس وقتی برای بردن ظرف غذا 
بلند شدم ناگهان دستم به دست او خورد و فکر کرد 
قصد آزار و اذیتش را دارم که شروع به داد و فریاد 
کرد. من برای آرام کردنش دستم را جلوی دهانش 
گذاشتم اما او همچنان داد می زدکه با چاقو دو 
ضربه به سمیرا زدم و سپس با روســری خفه اش 

کردم و فرار کردم.

اعتراف به قتل پسر سمیرا	 
چند روز از اعترافات مرد جوان گذشت تا این که بهروز 
سکوت را شکست و به قتل میالد نیز اعتراف کرد و 
گفت: میالد به خاطر این که با چند تن از کارگرهای 
شرکت درگیر شده بود و از او شکایت کــرده بودند 
فراری شده و به خانه من در شهرستان بوکان رفته 
بود.وی افزود: شامگاه 16 بهمن 94 ، میالد در حیاط 
خانه ام در حال سیگار کشیدن بود و من نیز در راه 
پله داخل ساختمان طوری که به حیاط دید داشتم 
درحال صحبت با تلفن بودم که دیدم دختر 15 ساله 
ام برای گذاشتن زباله از خانه خارج شد و در حال 
بازگشت ناگهان میالد رفتار غیراخالقی را در قبال 
دخترم انجام داد، عصبانی بودم اما چون او از لحاظ 
بدنی بسیار قوی تر از من بود نمی توانستم کاری بکنم 
و شب را به سختی صبح کردم تا این که از او خواستم 

برای شکار همراه من بیاید.
ایــن مــرد ادامـــه داد: بــه سمت دشــت هــای اطــراف 
شهرستان سقز رفتیم و پس از پیاده شدن از خودرو 
با پای پیاده به سمت یک دشت رفتیم تا این که در 
محلی خلوت از میالد پرسیدم اگر کسی به اعضای 
خانواده ات نظر داشته باشد چه کار می کنی که گفت 
او را خواهم کشت، پس از شنیدن این جواب اسلحه را 
به سمتش گرفتم و قصد داشتم دستش را هدف گلوله 
قرار بدهم اما چون اسلحه ساچمه ای بود و از فاصله 

کم شلیک کرده بودم از ناحیه صورت به شدت خون 
ریزی کرد و روی زمین افتاد، ترسیدم و فرار کردم و 
وقتی به تهران آمدم ادعا کردم که میالد به صورت 

غیرقانونی از ایران خارج شده است.
با اعترافات بهروز تیمی از ماموران با پیگیری از پلیس 
منطقه سقز اطالع یافتند جسد یک مرد را روز هفتم 
اسفند ماه در دشت های اطراف شهرستان سقز پیدا 

کرده اند.
پس از اعترافات بهروز و صدور کیفرخواست، پرونده 
برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری یک استان 
ــاه خواستار  ــاع شد و اولیای دم از دادگ تهران ارج

قصاص بهروز در قتل سمیرا و میالد شدند.
بنا به این گزارش، حکم نهایی اعدام بهروز صادر شد 
و این مرد در صف انتظار چوبه دار بود تا این که در یک 
قدمی چوبه دار قرار گرفت اما زمانی که شرایط برای 
اجرای حکم آماده شده بود، اولیای دم یک ماه مهلت 
دادنــد تا برای اجرا یا بخشیده شدن قاتل تصمیم 

نهایی را بگیرند.

اولیای دم مهلت دادند

توقف حکم قصاص قاتل عاشق پیشه یک مادر و پسر



هوش منطقی

معمای تصویری

4 لیتر آب

به صورت نامحدود آب و دو بطری سه لیتری و  پنج 
لیتری در اختیار شما قرار داده می شود که باید با 
استفاده از آن ها ۴ لیتر آب را به طور دقیق اندازه گیری 
کنید؛ به طوری که در یک بطری ۴ لیتر آب داشته 

باشید. به نظر شما این کار امکان پذیر است؟

موش های پنیر دوست

یک تکه پنیر را به چند تکه کوچک تر تقسیم کرده 
بودیم. در طول روز، چند موش آمدند و چند تکه از 
پنیر را خوردند. می دانیم تعداد تکه هایی که هر 
موش خورده، کمتر از 10 است و تعداد تکه های پنیر 
هیچ دو موشی باهم برابر نیست و همچنین تعداد  
تکه های پنیر هیچ موشی دو برابر تکه های پنیر موش 
دیگر نیست. حاال به نظر شما بیشترین تعداد موشی 

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

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به تصاویر داده شده کدام گزینه برای 
جای خالی مناسب است؟

حل جداول ومعماها
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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.
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معمای شطرنج

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

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

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

حل جدول:

با توجه به اعداد داده شده در مثلث های پایین، عدد 
مناسب را برای جای خالی پیدا کنید.

سنجاقک
ما در این ستون معمای تصویری برای شما ارائه 
کرده ایم تا ذهن تان را به چالش بکشید  و با توجه به 
آن ها توانایی های خود را در حل مسائل بسنجید. 
این عکس یک اشتباه دارد که شما باید در کمتر از 

یک دقیقه آن را پیدا کنید.

تست هوش: 

 گزینه )2(، فلش گوشه ها در حال چرخش در جهت عقربه های ساعت است.

سنجاقک: سنجاقک چهار تا بال  دارد. در حالی که 
در این تصویر فقط دو بال دیده می شود.

موش های پنیر دوست:

 با توجه به داده های معما تعداد موش ها حداکثر 6 
تا بودند که هر کدام به ترتیب 1، 3، ۴، 5، 7 و 9 تکه 

پنیر خورده اند.

معمای  شطرنج: 

R×d5!            Q×d5
Q×f7+!!         Q×f7
Nd7+#

معمای 4 لیتر آب:

 بطری 5 لیتری را پر از آب کنید. سپس با استفاده از آن بطری 3 لیتری را پر و 
سپس بطری سه لیتری را خالی کنید. بطری 5 لیتری را بردارید و دو لیتر باقی 
مانده را در بطری سه لیتری بریزید. دوباره بطری 5 لیتری را پر از آب کنید. 
بطری سه لیتری )که فقط یک لیتر گنجایش خالی دارد( را با آب پر کنید. در 

بطری 5 لیتری ۴ لیتر آب باقی خواهد ماند.

خفن استریپ:

پهناور

ی:
ض

ی ریا
باز
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5.پرنده سندباد- سپاه 6. سلسله پادشاهی کره–سکوبا-
حرف دهن کجی 7.نیرو–نمک انگلیسی-خاک صنعتی 
8.کفش قدیمی- باد گرم تابستان 9.پی در پی–حرف 
سوم الفبای یونانی 10.حــرف نــداری- نویسنده- گونه 
11.دردسر-ضبط تک آوایی–شاعر مسافر12. بادی که 

در شمال دریای مدیترانه می وزد

عمودی:

1. ضربان الکتریکی- قله ای در استان فارس- حیرت 
2.عنوان امپراتوران آلمان- بخشی از دینام 3.نام آذری– 
آب ویرانگر-یک دورتنیس- نت ششم ۴.مهم ترین عنصر 
در ساخت ابزارهای رایانه ای 5.شهر صنعتی آلمان- ترک 
خفیف استخوان 6.عالم– ذره منفی اتم 7. فیلم نامه 
نویس–  ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده 8. قمر 
برجیس-  مجموعه نیروهای نظامی 9. پرده دل 10.برنج–

از به پا کردنی ها- حجره- از خدایان باستان11. نوعی 
انگور– آفند 12. از اجزای ترشی- خوش پوش- گاو مقدس 

مصریان باستان

افقی:    1. جوهر لیمو 2. محصول آسیاب- یک میلیاردم یک متر-یار رودابه 3.نفی 
عرب-خبرگزاری سوریه- شهر مذهبی ۴.اختصار کلمه سانتی متر مکعب- کنگر فرنگی 

افقی:  1.بزرگ ترین مسجد جهان 2.کشور آسیایی-ابر رقیق-یگانه 3. هوش– 
همراه شلوار-مجلس شیوخ  ۴. دشمن سرسخت- مخفف شاد– جزیره شطرنجی– 

6. زادگـــاه نیما-پایتخت کشور  5.سلطان  اگــر  مخفف 
راهبرد  .8 کنندگی  همدم-پسوندپاک   .7  افغانستان 
9. سیلی – حرکت غیرارادی عصبی– شهر جشنواره- پیچ و 
تاب 10.دریاچه حمام-مادر لر–جد 11. وسط- شکم بند 

طبی–وزین 12.کاشف واکسن سیاه زخم

 عمودی :

ــوی- گدا ــس ــران ــرد– ضمیر ف ــاگ ــام حجت 2. ش ــم  1. ات
۴. سوره  3. سرشوی گیاهی- شناس – کشتی جنگی 
 ای در قــرآن کریم– حس بویایی - بی بنیان- ساز چوپان
 5. حرف دهم یونانی- ُبرنده 6. پیروان- وسیله ژیمناستیک– 
گفت وگوی خودمانی 7.زیر پا مانده– نارس- کوهی در رشته 
کوه زاگرس 8. نماز بدون وضو- بالش 9.طاقچه قدیمی 
–ضربه ناگهانی- نژاد – عظیم 10. سرو کوهی–کاشف 

الــکــل-نــاســازگــار 
ــدان-  11.گـــل دن
ی  ه ا میو – پسند نا

سبز12.قم
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خودروی پرنده!

سالم. دل هاتون گرم. از این که دوباره 
با یک مسابقه »چــی شــده؟« جدید در 
خدمتتون هستیم، خیلی خوشحالیم. 
امیدواریم که مثل هفته های گذشته با 
انبوهی ازپیامک های شما مواجه بشیم 
ــرژی بگیریم. ایــن هفته یک عکس  و ان
عجیب از تصادف یک خــودرو در اربیل 
عراق 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 چاپ کنیم. 
بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها که اسم 
نویسنده دارن، به اسم خود نویسنده ها 
چــاپ می شه. منتظر پیامک هــای شما 

هستیم. همیشه خوش باشید.

معما )1(چی شده؟

معما )2(

نمونه:
* وقتی دیرت شده و یه خودروی پرنده می گیری!

* وقتی می خوای ماشینت رو بفروشی و دوستات میگن 
بزن توی دیوار!

* وقتی عجله داری و جای پارک نیست!
* ترفند باباها برای این که بچه هاشون ماشین رو یواشکی 

برندارن!

ل ب ا ت ر ا ک ر و ا ب
ا د ر ا ر پ ی ت ر س

ه ز ی ل ز ن ا ش ا ت
ا ک ن ی و ل ه ب

س ا س م ر ا ا ه ب
ت ر و پ ا س ی ر م ر
ا ی ر س م ش ی ر ب ا

ن ک ر ف ل ت ز ا د
ا ر ا ی ک ا س ر

د ب ه ل ل ا م ی ل ک
ز ی ر ب ت ب ی ف و س
د ن ا ر ی ر ت ن ا ل ک

م س ی ل و ب ا ن ا ک ا
ق ا ت ی ر ی و ب ا ی
ر ت ب ج و ی ا و ن

ن ی ل و س ن ا ی ا چ
ک ز ا ل ن ی ز ر

ا ب ج د و ه ر ی م ا
پ ا ک ن ز و ی ه ک ت

ن ا ت م ر ا ج ر
ا د ل م ل ق ه ا ی س

ف ا ر ی ل و ک ن ت
س و ر ز و ی ب ا ب ر
ت ج و ی ت ا ن ر ت ل ا

هوش منطقی:

 اگر اعداد دو راس پایین مثلث را باهم جمع و در عدد راس باال ضرب کنیم، عدد 
داخل مثلث به دست می آید. 21=3*3+۴



۱۱ادب و هنر پنج شنبه اول اسفند ۱398
25 جمادی الثانی ۱44۱.شماره 20323

موسیقی

پیک خبر

 برگزاری نمایشگاه
 غول های هنری ایران

نخستین نمایشگاه هنرمندان پیش کسوت ایران، 
با هدف آشناسازی هنرمندان و عالقه مندان به هنر 
مدرن، در گالری پردیس ملت برگزار می شود. به 
گزارش ایسنا، در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان 
پیش کسوت، همچون ژازه تباتبایی، پرویز تناولی، 
جعفر نامی، عباس کاتوزیان، منوچهر یکتایی، منصور 
قندریز، ناصر اویسی، صادق تبریزی، آیدین آغداشلو، 
رضا مافی، محمد احصایی، علیرضا اسکندری ، 
فریده الشایی، احمد اسفندیاری و... به نمایش 
گذاشته می شود.  این رویداد هنری روز جمعه )دوم 
اسفندماه( ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری پردیس 
سینمایی ملت واقع در طبقه منفی ۲ این مجموعه، 

آغاز خواهد شد.

 اهدای آثار نجیب محفوظ 
به موزه قاهره

نسخه های  و  نوشته ها  ــت  دس از  متعددی  آثـــار 
ترجمه شده نجیب محفوظ، توسط دختر این نویسنده 
به موزه او در قاهره اهدا شد. به گزارش مهر، ام کلثوم 
محفوظ ،تنها دختر بازمانده این نویسنده سرشناس 
مصری، ۲۵۷ کتاب از ترجمه های مختلف آثار پدرش 
را به موزه وی اهدا کرد. کتاب های اهدایی شامل 
نسخه های ترجمه شده آثار محفوظ به زبان های 
انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی، 
نروژی، فنالندی، سوئدی، چینی و همچنین یک 
ورق کاغذ دست نوشته  حاوی یک داستان کوتاه از 
این نویسنده است. پالتوی معروف این نویسنده هم 
به موزه وی اهدا شده است. دختر محفوظ در زمان 
افتتاح مــوزه، مــدرک دریافت جایزه نوبل پدرش 
و بسته ای  را هم که مدال در آن قرار داشــت  اهدا 
کرد. وی خوِد مدال را نگه داشت و گفت: این مدال 

هدیه ای از طرف پدرم به من بود.

 اختتامیه جشنواره موسیقی فجر
با 4 تجلیل

مراسم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی 
فجر، ساعت ۱8:3۰ امروز، در تاالر وحدت تهران 
برگزار می شود. به گزارش مهر، این مراسم با تجلیل 
از استادان موسیقی؛ هوشنگ ظریف، افلیا پرتو، 
عاشیق حسن اسکندری و نــادر مشایخی به کار 
خود پایان می دهد. اهدای جوایز برگزیدگان جایزه 
ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و اجرای گروه های 
سی و   اختتامیه  دیگر  برنامه های  از  موسیقی، 
پنجمین جشنواره موسیقی فجر است. همچنین، 
امروز در آخرین روز این جشنواره، بهنام بانی در 
روی  تهران  بین المللی  نمایشگاه  میالد  سالن 

صحنه می رود.

 اولین کنسرت 
خواننده سریال »شهرزاد«

امین بانی خواننده فصل سوم سریال »شهرزاد«، روز 
چهارم اسفند، طی دو سئانس در برج میالد تهران 
روی صحنه می رود. به گزارش موسیقی ما، بانی قرار 
است در این برنامه، منتخبی از قطعات خاطره انگیزی 
را که طی سال های اخیر منتشر کرده است، اجرا 
کند. او در فصل سوم سریال شهرزاد، به کارگردانی 
حسن فتحی، قطعاتی را با موسیقی »امیر توسلی« 
اجرا کرد که مورد توجه قرار گرفت. »چه کردی« و 
»نشد« از جمله آثار او در این فیلم بود که در سطح 
ــرای تیتراژ مسابقه  گسترده ای شنیده شــد. اج
»ثانیه ها« با موسیقی علیرضا افکاری نیز  یکی از اولین 

کارهای رسمی او بود.

ــی )۱۲3۶ -  ــانـ ــراهـ ــر فـ ــبـ آقــــا عــلــی اکـ
۱۲۷۴قمری(، برجسته ترین نوازنده دربار 
ناصرالدین شــاه قاجار و استاد نواختِن تار 
بود که در این تصویر او را به همراه تعدادی 
از شاگردانش می بینید. این نوازنده بنا به 
ــل دوره حکومت  درخــواســت امیرکبیر، اوای
ناصرالدین شاه، از فراهان به تهران آمد. علی 
اکبر فراهانی برخاسته از خاندانی مشهور به 
»خاندان هنر« است و تکوین و تکامل ردیف 
هفت دستگاه موسیقی ایرانی را منسوب به 
این خاندان می دانند. عارف قزوینی در دیوان 
خود از علی اکبر فراهانی یاد کرده و درباره اش 
این طور نوشته است: »از عجایب این که درجه و 
میزان هنر استاد به حدی بود که کسی را یارای 
مخالفت یا جرئت حسادت با او نبوده و اخالقًا 
هم طوری با اطرافیان شاه می زیسته که محبوب 

همه و مورد توجه عموم قرار گرفته بود«.

یادی از قله های طنز معاصر در زادروز »عمران صالحی«قاب روز

جای واقعا خالی گل آقا  و  رفقا
گروه ادب و هنر- همه ما می دانیم که طنز خوب است، اما چه طنزی؟ کیومرث صابری فومنی که بیشتر به نام »گل آقا«، او و مجله اش را می شناختند، 
به همراه رفقای طنزنویسش، در طول انتشار این هفته نامه بارها نشان دادند که طنز خوب چیست و مردم نیز به خوبی آن را می شناسند. این مجله 
طنز، دهه شصتی  بود و اولین هفته نامه طنز پس از انقالب به شمار می آمد. هفته نامه »گل آقا« کار خود را تا اوایل دهه 80 ادامه داد و بعد از تعطیلی، هر 
کدام از نویسندگان طنز این هفته نامه به سمت و سویی رفتند. عمران صالحی یکی از نویسندگان کاربلد همین مجله بود که سالروز تولدش بهانه ای 
شد تا  به سراغ ادبیات طنز و طنازهای شاخص کشورمان که در سال های گذشته آن ها را از دست داده ایم و به دالیل مختلفی مانند محافظه کاری، 
سیاست گذاری های اشتباه و شاید نبود توجه کافی به استعدادهای طنز و تالش برای آموزش و پرورش اصول طنزنویسی به صورت فراگیر در کشور، 

هنوز جای خالی کسی شبیه آن ها در عرصه طنزنویسی کشور احساس می شود، برویم.

کیومرث صابری فومین؛ آدم حسایِب طزننویس ها

در صومعه سرا و در سال ۱3۲۰ به دنیا آمد. پدرش کارمند 
وزارت دارایی بود اما او طنزنویس شد. در دانشگاه، ادبیات 
تطبیقی خواند و در دبیرستان های تهران زبان و ادبیات فارسی 
تدریس می کرد. چند سالی بود که یادداشت هایی با عنوان 
»دو کلمه حرف حساب« منتشر می کرد و سال ۶9 با تالش او، 
هفته نامه »گل آقا« با شعار »خنده رو هر که نیست از ما نیست/ 
اخم در چنته گل آقا نیست« به دنیا آمد و در اولین نوبت چاپ، 
نایاب شد. این مجله در حد یک هفته نامه باقی نماند و کم کم 
ماهنامه، سال نامه، ویژه نامه بچه ها و ... گل آقا به آن اضافه شد، 
تا سرانجام این جریان طنز و کاریکاتور به شکل گرفتن خانه 
طنز ایران انجامید و استعدادهای طنز ایران زیر این سقف به 

سر و سامان رسیدند.

عرمان صالحی، ابو قراضه نویس خان

در تهران متولد شد، اما فرزند پدری اردبیلی و مادری بود که از 
باکو به سمنان مهاجرت کرد. او در طول ۶۰ سال زندگی خود 
با افرادی آشنا شد که یا مسیر شعر و ادبیات را تغییر دادند یا خود 
مبتکر شاخه جدیدی در ادبیات بودند. نمونه اش هم، آشنایی با 
پرویز شاپور، همسر اول فروغ فرخزاد و کاریکلماتورنویس معروف 
بود. او اهل سرودن شعر جدی هم بود و اولین شعر نیمایی خود 
را در مجله  »خوشه« به سردبیری احمد شاملو  به چاپ رساند. 
صالحی با نام های مستعار مختلفی مانند »ابوقراضه، بالتکلیف، 
کمال تعجب و بچه جوادیه« در گل آقا می نوشت. او صرفا به دنبال 
طنزنویسی نبود و بعد از پژوهش های بسیار، در سال ۴9 کتابی را 
با عنوان »طنزآوران امروز ایران« منتشر کرد که شامل مجموعه ای 

از طنزهای معاصر بود.

ابوالفضل زرویی، مالنرصالدین، ننه قرم و دیگران

یک سال و چند ماه بیشتر از درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد 
نمی گذرد. شاعری که گل آقا او را چشم امید طنز خوانده و گفته 
بود طنز دارد جان می گیرد و زرویی شهر را با طنز چراغانی خواهد 
کرد. پیش بینی  که کامال درست از آب درآمد و آثار و فعالیت های 
زرویــی به طور کامل آن را تایید می کند. یکی از شاگردانش 
می گفت زرویی حروف چین نبود و چارچوب های طنزنویسی را 
به خوبی می شناخت. شاید همین شناخت باعث شده است که 
کارنامه او پر از فعالیت هایی باشد که برای اولین بار چراغ آن ها را 
روشن کرده است؛ بنیان گذار »در حلقه رندان« اولین شب شعر 
طنز در ایران، اولین  جشنواره طنز دانشجویان سراسر کشور، 
اولین شب نثر طنز ایران به نام »شب خلوت«، اولین جشنواره 

بین المللی طنز ایران و اولین های بسیار دیگری.

 

اب اجازه حمید مصدق
تو به من غریدی/ کوپن گوشت به دستم دادی/ و به 
من فرمودی/ بچه ها طعم نشاط آور گوشت/ رفته از 

خاطرشان/ برو هر طور شده/ از سر قله قاف/ یا که هر 
جای دگر گوشت بیار...

کارتونیست

کارتونیست ها دو دسته اند: یک دسته هنرمندانی هستند 
که برای مطبوعات کارتون می کشند و در نمایشگاه دو ساالنه 
شرکت  می کنند. یک دسته هم بی خانمان هایی هستند که 

شب ها، کنار پیاده روها روی مقوا و کارتن می خوابند.

بخیش از یک شعر

آی جماعت، چطوره احوال تون؟/ چی مونده از صفای 
پارسال تون؟/ نگین فالنی از لطیفه خسته است/  برای 

تك تك شما می میرم/ حتی اگه فقیر و بی پول باشید/ دلم 
می خواد كه شاد و شنگول باشید

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد



جواد نوائیان رودسری – درست است که جنگ جهانی اول، 
باعث فروپاشی دو امپراتور روسیه تزاری و عثمانی شد؛ اما این 
فروپاشی، دست کم برای عثمانی ها، به انقراض و سقوط قطعی 
ختم نشد. شکست دولت های محور که عثمانی هم در زمره 
آن ها قرار داشت، برای شکست خوردگان بسیار گران تمام شد. 
معاهده ورسای، نسخه بسیاری از سرزمین های تحت اختیار 
امپراتوری عثمانی را پیچید و انگلیس و فرانسه، طبق معاهده 
سایکس – پیکو، بخش اعظم سرزمین های امپراتوری را بین 
خود تقسیم کردند. تنها شبه جزیره آناتولی در آسیا و محدوده 
کوچکی در غرب تنگه بسفر، برای عثمانی ها باقی ماند. وقتی 
در سال 1922، عماًل امپراتوری عثمانی به ترکیه تغییر نام داد 
و نظام جمهوری را برای خود برگزید، عنوان خلیفه عثمانی 
همچنان برقرار ماند و مجلس ملی، محمد ششم را که ادعای 
امپراتوری و حکمرانی بیشتری داشت، برکنار کرد و به جای وی، 
عبدالمجید دوم، فرزند عبدالعزیز یکم، سی و دومین امپراتور 

عثمانی را به تخت نشاند.
در واقع عبدالمجید، بیش از آن که امپراتور باشد، خلیفه بود! 
قرار شد تکیه گاه معنوی و عامل وحدت ملی ترکیه جدید باشد؛ 
اما آتاتورک با دودمان عثمانی سر سازش نداشت و به همین 
دلیل، سایه شوم تبعید را بر سر عبدالمجید دوم انداخت. او که 
در آبان ماه سال 1301 هـ.ش، خلیفه عثمانی شناخته شده 
بود، روز 12 اسفند سال 1302، از کاخ دلمه، مقر امپراتوران 
عثمانی، با اسکورت بیرون آورده و با قطار به اروپا فرستاده شد 
تا بقیه عمر را در همان جا بگذراند. عبدالمجید تا سال 1323 
در اروپا زندگی کرد؛ هنگامی که درگذشت، خانواده اش تقاضا 
کردند که دولت ترکیه اجازه بازگرداندن جسد آخرین امپراتور 
عثمانی را به زادگاهش بدهد، اما عصمت اینونو، جانشین 
آتاتورک و رئیس جمهور وقت ترکیه، زیر بار نرفت. تشییع جنازه 
عبدالمجید دوم در مسجد جامع پاریس برگزار شد و پیکر وی را 

در قبرستان بقیع دفن کردند.

نگارگِر نگارگرپرور     
آن چه در زندگی آخرین امپراتور عثمانی، بیش از هر چیز به 
چشم می آید، هنرمندی اوست. عبدالمجید عالقه فراوانی به 
نقاشی داشت و از همان دوران جوانی، با هنرمندان داخلی 
ــود. او در ســال 1288 هـــ.ش، انجمن  و خارجی مأنوس ب
هنرمندان نقاش امپراتوری عثمانی را بنیان گذاری کرد و با 
نفوذی که در دربار داشت، کوشید تا نقاشان زبردستی را که 
در سرزمین های گسترده امپراتوری وجود دارند، گرد هم آورد 
و این رویکرد، انقالبی در عرصه هنر به وجود آورد؛ اقدامی 
که البته با وجود بحران های سال های پایانی عمر امپراتوری 

عثمانی، چندان از سوی زعمای این کشور جدی گرفته نشد؛ اما 
اروپایی ها خوب قدر آن را دانستند و بعدها، بسیاری از شاگردان 
و پرورش یافتگان این انجمن، سر از دانشکده های هنر قاره سبز 
درآوردند و کارهایشان در گالری های مشهور به نمایش گذاشته 
شد. عبدالمجید دوم، خود نیز نقاشی زبردست بود. او آثار 
متعددی از خود به جا گذاشت که بعد از مدت ها امتناع دولت 
ترکیه، در سال 1365، بیش از 40 سال پس از درگذشت 
عبدالمجید، در یک گالری بزرگ، واقع در شهر استانبول به 

نمایش گذاشته شد.

فارسی دوستی     
نقاشی تنها هنر عبدالمجید دوم نبود. زندگی مرفه و بدون 
دغدغه در کاخ های مجلل و البته استعداد شخصی او، این 
مجال را فراهم کرد که با زبان شیرین فارسی نیز، آشنا شود. 
عبدالمجید نام یکی از دخترانش را »ُدّر شاهوار« گذاشته بود؛ 
نامی که نشان از عالقه آخرین امپراتور به زبان فردوسی و حافظ 
دارد. افزون بر این، وی عربی و فرانسه را هم به کمال فرا گرفته 
بود. عبدالمجید دوم، فردی به شدت مذهبی بود؛ دیده یا شنیده 
نشد که مانند برخی از گذشتگانش، حرمسرای مجلل داشته 
باشد یا به کارهای غیراخالقی شهره شود؛ هرچند که هنگام 
حضورش در سوئیس، به دلیل داشتن دو همسر، مدتی را در 
زندان گذراند؛ چرا که بر اساس قوانین این کشور، داشتن بیش 

از یک همسر، مجاز نیست! 
عبدالمجید به موسیقی هم عالقه فراوانی داشــت؛ مشهور 
است که با ُنت نویسی آشنا بود و تأکید داشت که موسیقی دانان 
امپراتوری عثمانی، باید برای فراگیری اصول موسیقی، به اروپا 
اعزام شوند. هنگامی که دولت به دلیل دغدغه های ناشی از 
جنگ و شکست های سنگین در جبهه ها، به پیشنهاد او وقعی 
ننهاد، خودش دست به کار شد و در سال 1294 هـ.ش، تعدادی 
از جوانان خوش قریحه و عالقه مند به موسیقی کالسیک را 
برای فراگیری این هنر، با هزینه شخصی، به فرانسه اعزام کرد. 
هر چند به صورت رسمی نمی توان چنین ادعایی کرد؛ اما باید 
عبدالمجید دوم را در زمره افرادی قرار داد که گنجینه موسیقی 

ترکیه، مدیون همت و تالش اوست.
عبدالمجید دوم در زندگی فردی، انسانی آرام و پایبند به مذهب 
بود. او تا آخر عمر در مراسم نماز جمعه شرکت می کرد و مناسک 
مذهبی را به جا مــی آورد. وی روز چهارشنبه، اول شهریور 
1323، بر اثر عارضه قلبی در پاریس چشم از جهان فرو بست 
و به این ترتیب، با درگذشت عبدالمجید دوم، پرونده امپراتوری 
عثمانی به طور کامل بسته شد. عبدالمجید، هنگام فوت 76 

سال داشت؛ او در سال 1247 در استانبول به دنیا آمده بود. 
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آغاز و فرجام نخستین امارت 
ایرانی بعد از اسالم

جوادی - طاهریان نخستین دودمان ایرانی بودند 
که موفق به تشکیل حکومت تقریبًا مستقلی شدند؛ 
حکومتی که البته باید آن را از نوع استکفایی، 
یعنی نیابت خلیفه عباسی در یک منطقه بدانیم 
از  مستقل  حکومتی  معنای  به  استیالیی،  نه  و 
چندان  طاهریان  حکومت  دوران  جهت.  همه 
طوالنی نبود؛ آن ها بین سال های 200 تا 252 
هـ.ش در محدوده خراسان بزرگ به حکمرانی 
پرداختند. سرآغاز این حکمرانی 52 ساله، با 
امــارت طاهر بن حسین بود که مأمون عباسی، 
پس از انتقال مرکز خالفت از مرو به بغداد، او را 
بر خراسان حاکم کرد. طاهر از سرداران معروف 
عباسیان است و داستان بیعت وی با امام رضا)ع( 
در جریان مسئله والیتعهدی آن حضرت، در تاریخ 
شهرت دارد. طاهر در پوشنگ زاده شده بود و در 
میدان داری و نبرد، توانایی فراوانی داشت. اعتماد 
مأمون به او، باعث شد که حکومت بر خراسان را به 
دست آورد. با این حال، طاهر بن حسین، به رغم 
شهرت، تنها فرد این دودمان نیست که بر اریکه 
قدرت تکیه زد. پس از وی، سه تن از این دودمان، 
امیر شدند و در نیشابور، مرکز حکومت طاهری، 
امــارت خود را برپا داشتند. طاهر، کمتر از یک 
سال بعد از آغاز امارتش، درگذشت و پس از او، به 
ترتیب، طلحه بن طاهر، عبدا... بن طاهر، طاهر 
بن عبدا... و محمد بن طاهر، به حکومت رسیدند. 
اعتماد نسبی عباسیان به خاندان طاهر، باعث 
شد که آن ها، افزون بر حکومت خراسان، مناصب 
دیگری نیز داشته باشند؛ از جمله این منصب ها، 
صاحب شرطگی بغداد یا همان امــور انتظامی 
ــود. طاهریان به عنوان بــازوی  مرکز خالفت ب
نظامی خلیفه، فعالیت های نظامی متعددی را به 
نیابت از او انجام می دادند؛ از جمله لشکرکشی 
به طبرستان و درگیری با علویان که به شکست 

طاهریان انجامید.

 روایت جهانگرد فرانسوی
 از آداب مردمان عصر قاجار

قالی ایرانی به عنوان حلقه نامزدی!

هانری رنه دالمانی)1950 – 1863 میالدی(، 
عتیقه شناس و جهانگرد مشهور فرانسوی است 
که در گشت و گذار به شرق، سری هم به ایران زد و 
به اقصی نقاط این کشور، َسَرک کشید. دالمانی، 
خاطرات و تجربیات این سفر را در قالب کتابی 
به نام »سفرنامه از خراسان تا بختیاری« به رشته 
تحریر درآورد. مهم ترین وجه یادداشت های او، 
جزئی نگری و توجه به هنر و آداب و رسوم ایرانی 
اســت. دالمانی عالقه فــراوانــی به فــرش ایرانی 
داشت. در آن دوره، صنعت فرش در ایران، صنعتی 
قدیمی و مهم محسوب می شد که بیشتر توسط 
دختران و با اهداف متفاوتی بافته می شد. فرش در 
ایران و به خصوص در دوره قاجار، بخش مهم و اصلی 
جهیزیه دختران را تشکیل می داد و تقریبًا بسیاری 
از آنان، در موقع ازدواج، فرشی نفیس با خود به خانه 
شوهر می بردند. دالمانی در این باره می نویسد: 
»در ایران سه نوع فرش وجود دارد که عبارت اند از: 
قالی، گلیم و نمد. قالی های بزرگ که برای فرش 
کردن کاخ های سلطنتی بافته می شوند، بسیار 
ممتاز و در نوع خود بی نظیر هستند. دوشیزگان نیز 
در ایام نامزدی، قالیچه های بسیار نفیسی می بافند 
و آن ها را به عنوان جهیزیه با خود به خانه شوهر 
می برند. این قالیچه، به منزله حلقه طالیی است 
که اروپاییان در موقع ازدواج باهم، مبادله می کنند 
و باید همیشه با خود داشته باشند. زن ایرانی هم، 
مادامی که زنده است، نمی تواند چنین فرشی را 
که به خانه شوهر آورده است، از خود دور کند. این 
فرش نامزدی، هنرمندی و قابلیت دست عروس را 
می رساند، دقت در کار و حوصله و وفاداری به شوهر 
را می نمایاند و درجه سازش روحی عروس را از 
بافتن چنین فرشی، می شود استنباط کرد. هر قدر 
این قالیچه نفیس و خوش بافت باشد، داماد و کسان 
او نسبت به عروس خوش بین تر می شوند! زیرا که او 
نهایت دقت را در زیبایی نقشه و استحکام و تکمیل 
صنعت خود به کار برده است. چنین قالیچه ای 
باید در موقع عروسی زینت اتاق حجله خانه باشد.«

هانری رنه دالمانی، سفرنامه از خراسان تا بختیاری، 

ترجمه محمدعلی فره وشی ، تهران، امیرکبیر، 
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 شمایل طبابت در ایران
 یک قرن قبل

طبابت در دوره قاجار، متفاوت از شکل پیشرفته 
و مــدرن آن بــود. در آن دوره، طبابت به شکلی 
سنتی و بر اساس طبع افراد صورت می گرفت و 
اغلب داروهایی که توسط اطبا تجویز می شد، به 
صورت گیاهی بود که معمواًل در خود کشور هم 
تولید می شد. چارلز جیمز ویلز، مأمور سفارت 
انگلیس در تهران که در دوره قاجار مدتی را در 
ایران گذرانده است، گزارشی از شمایل طبابت 
در این دوره به دست می دهد. وی می نویسد: 
»بنا به تشخیص اطبای بنام ایران و تجربه کسب 
شده توسط آنان، کلیه امراض عارض شونده بر 
وجود انسان به دو گروه مجزا و مشخص گرم با 
سرد تقسیم می شوند و به همین طریق، نحوه 
درمانی هم به دو صورت مشخص مداوای بیمار 
از طریق گرمی یا از طریق سردی انجام می گیرد. 
طبق این روش، معمواًل بیماری هایی از نوع گرم 
را با داروهایی از گروه سردی درمان می کنند 
و بیماری های از نوع سرد را با داروهــای از نوع 
گرمی. حال فرض کنیم یک حکیم ایرانی را باالی 
سر بیماری برده اند و در ابتدا، به عللی قادر به 
تشخیص صحیح بیماری از نوع گرم و سرد بودن 
آن نشود. در این صورت اولین کاری که او می کند 
این است که به بیمار مقداری دارو از نوع گرمی 
می خوراند. هرگاه حال بیمار رو به بهبود رفت که 
همین طریقه را این بار با اطمینان خاطر بیشتری 
ادامه می دهد، ولی هرگاه متوجه وخامت وضع 
و بدتر شدن حال او شد، به سرعت روش خود را 
تغییر می دهد و از داروهای نوع سرد به کار می برد 
و در عین حال، از تجربه قبلی و انجام ابتکارات 
پزشکی خودش هم غافل نمی ماند. داروهایی که 
او تجویز می کند، اغلب شامل داروهای گیاهی و 
سنتی قدیمی است که اکثر آن ها را در خود ایران 

تهیه می کنند.«
چارلز جیمز ویلز، سفرنامه دکتر ویلز )ایران در یک 

قرن گذشته(، ترجمه: غالمحسن قراگوزلو، تهران، 

اقبال، 1388، صص 68- 69

طالع نحس برای پیکاسوی عثمانی ها!
چرا عبدالمجید دوم، آخرین امپراتور عثمانی با وجود توانایی های فردی بسیار، نتوانست مانع سقوط و انقراض دودمان خود شود؟

عبدالمجید دوم، آخرین امپراتور عثمانی در اواخر عمر

کره اسب و مادرش اثرعبدالمجید دوم

شادی در بازار اثرعبدالمجید دوم
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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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در امتداد تاریکی

حادثه در قاب

 ! کوتاه از حوادث

2 کشته  درتصادف پژو در استان فارس

*ایسنا-سیدجالل ملکی سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، 
از مرگ یک پیرزن تنها در خانه قدیمی در خیابان 

ظهیراالسالم خبر داد.
*رکنا-پلیس استرالیا از کشته شدن چهار نفر از 
جمله سه کودک در پی آتش گرفتن یک خودرو در 
شهر "بریزبن" این کشور خبر داد. امدادگران اجساد 
این کودکان را که همگی زیر ۱۰ سال بودند، داخل 

این خودروی آتش گرفته پیدا کردند.
*ایسنا-فرمانده انتظامی تهران بــزرگ  روز 
در  امنیتی  ــورد  م چند  تاکنون  گفت:  گذشته 
تهران داشتیم که با کوکتل مولوتف به یکی از 
ستادهای انتخاباتی حمله کرده بودند که در 
همین خصوص سه نفر توسط نیروهای انتظامی 
دستگیر شدند و دو نفر از دستگیر شدگان دارای 

سابقه کیفری بودند.
*اعتماد آنالین -در روزهایی که بسیاری از 
مردم ایران خود را مهیای نوروز می کنند، مرگ 
دو کولبر باز هم عده ای را در غرب ایران عزادار 
ــت. شاهد اداک و احمد صحرایی،  ــرده اس ک
جوانانی 2۰ و 24ساله، 27 بهمن ماه همراه با 
دیگران راهی ارتفاعات نوسود می شوند تا به رسم 
سال های اخیر زندگی خود، با کولبری نان خانه 
را درآورند اما این دو نفر دیگر هیچ وقت به خانه 

برنمی گردند.
*رکنا-پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران، از 
آتش سوزی یک مینی بوس در میدان بهاران خبر 

داد و گفت: این حادثه سه مصدوم داشت.
*  محموله  یک تن و 2۰۰ کیلویی مواد مخدر  در 

یک روستای حاشیه زاهدان کشف شد.
* سخنگوی آتش نشانی  شــهــرداری تهران از  

نجات دو کارگر محبوس در چاه خبر داد.

افکار وحشتناک!

هیچ وقت هنگام رویدادها و اتفاقاتی که در زندگی ام رخ 
داد نتوانستم تصمیم درستی بگیرم و عاقالنه به عاقبت 
رفتار و گفتارم بیندیشم به همین دلیل شغلم را از دست 
دادم و دچار ناراحتی های روحی و روانی شدم تا جایی 
که گاهی افکار وحشتناکی به ذهنم خطور می کند و...

جــوان 38 ساله مجرد با بیان ایــن که دیگر امیدی 
به زندگی نــدارم و دیگران را مقصر رخدادهای تلخ 
زندگی ام می دانم درباره ماجراهایی که مدعی بود 
سرنوشت اش را تغییر داده به مشاور و کارشناس 
اجتماعی کالنتری شفای مشهد گفت: زمانی که در 
مقطع ابتدایی تحصیل می کردم درس هایم خیلی 
ضعیف بود چرا که به دلیل ضعف بینایی نوشته های 
روی تخته سیاه را نمی دیدم حتی وقتی در نیمکت 
اول می نشستم باز هم دیدن شفاف آن نوشته ها برایم 
بسیار سخت بود به همین دلیل همواره مورد غضب 
معلمان قــرار می گرفتم. هیچ کس از ضعف بینایی 
من اطالع  نداشت و همکالسی هایم به دلیل ضعف 
تحصیلی و نمرات باورناپذیر مسخره ام می کردند و 
»هو« می کشیدند. آن ها مرا »خنگ« صدا می زدند و 
با خنده هایشان آزارم می دادند از سوی دیگر معلمانم 
برای آن که بیشتر درس بخوانم اخم می کردند و گاهی 
مرا از خط کش چوبی می ترساندند بعضی اوقات نیز 
ضربه خط کش را بر دستانم حس می کردم و برای آن که 
معلم از من درس نپرسد سعی می کردم خودم را از دید 
او در کالس پنهان کنم. خالصه در حالی به خاطر ضعف 
بینایی یک سال مردود شدم که دیگر تنفر عجیبی از 
مدرسه داشتم تا این که باالخره یکی از معلمان به ریشه 
مشکلم پی برد و مرا نزد چشم پزشک فرستاد. روزی 
که برای اولین بار عینک را به چشمانم زدم انگار وارد 
دنیای دیگری شده بودم. همه چیز برایم روشن و زیبا 
شد. نوشته های روی تخته سیاه را شفاف می دیدم و 
دیگر از درس خواندن لذت می بردم. خیلی زود شاگرد 
ممتاز شدم و لذت پیشرفت تحصیلی را چشیدم اما 
هیچ گاه نتوانستم اخم ها، خط کش چوبی و رفتارهای 
تحقیرآمیز یکی از معلمانم را فراموش کنم چرا که خودم 
را مستحق آن رفتارهای سرزنش آمیز نمی دانستم. 
پایان  به  نیز  متوسطه  مقطع  در  تحصیالتم  خالصه 
رسید و من در یکی از رشته های دبیری علوم انسانی 
وارد دانشگاه شدم ولی هیچ عالقه ای به تحصیل در آن 
رشته نداشتم و از این که در آینده معلم می شوم خیلی 
ناراحت بودم چرا که خاطره خوبی از معلم دوره ابتدایی 

ام نداشتم. از سوی دیگر مجبور به ادامه تحصیل بودم 
و در غیر این صورت باید به خدمت سربازی می رفتم 
بنابراین به دلیل ترس از شرایط خدمت سربازی و 
سرگردانی های شغلی بعد از آن به تحصیل در دانشگاه 
ادامه دادم تا این که روزی یکی از استادان دانشگاه 
وقتی متوجه عالقه نداشتن من به رشته تحصیلی ام 
شد در یک محیط صمیمانه با من به گفت و گو پرداخت. 
وقتی حرف ها و عقده هایم را شنید دستانم را گرفت و 
از عشق معلمی و خدمت بی منت برایم سخن گفت و از 
خوبی ها مانند معلمی که متوجه ضعف بینایی ام شد، 
برایم مثال زد. آن روز سخنان استادم مرا دگرگون کرد 
تا جایی که همه عقده های فروخورده ام را فراموش 
کردم و به عشق معلمی تحصیل در دانشگاه را به پایان 
رساندم. بعد از آن به عنوان معلم غیررسمی در یکی از 
مدارس پسرانه ابتدایی مشغول کار شدم اما چند ماه 
بعد به خاطر رفتار نامناسب یکی از کارکنان مدرسه با او 
درگیر شدم. در واقع هنوز حقارت های دوران کودکی 
را به نوعی جبران می کردم خالصه مدیر مدرسه هم از 
آن فرد طرفداری کرد به گونه ای که من از مدیر مدرسه 
هم کینه به دل گرفتم و همواره با او یا گاهی اولیای 
دانش آموزان درگیر می شدم. چون احساس می کردم 
نباید بگذارم رفتاری تبعیض آمیز با من داشته باشند و 

حقم را پایمال کنند.
همه همکارانم می گفتند سکوت کن! چرا که او مدیر 
است ولی من اعتقاد داشتم که چون پول و پارتی ندارم 
کسی به کار و تخصصم اهمیت نمی دهد و همواره نمره 
ارزیابی پایینی می گرفتم. تا جایی که در آستانه اخراج از 
مدرسه قرار گرفتم در همین حال از مدیر مدرسه و برخی 
دیگر از افرادی که به من توهین می کردند شکایت کردم 
اما در نهایت حرفم به جایی نرسید. باالخره اخراج 
شدم. این حادثه مرا دچار افسردگی شدیدی کرد بعد 
از آن ماجرا دچار وسواس و بیماری های روحی و روانی 
شدم تا جایی که دیگران مرا دیوانه می خوانند که باید در 
بیمارستان روان پزشکی بستری شوم! اکنون چندین 
سال از آن ماجرا می گذرد و من که سربار خواهران و 
برادرانم هستم دیگران را مقصر همه بدبختی هایم 

می دانم و...
شایان ذکر است پس از انجام مشاوره های مقدماتی در 
کالنتری، به دستور سرگرد امارلو )سرپرست کالنتری 
شفا( این جوان به مرکز مشاوره ای پلیس راهنمایی شد 

تا از رخدادهای جبران ناپذیر جلوگیری شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور - با تالش یک ماهه سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در اطالعات سپاه 
حر مشهد، یک مرکز بزرگ قاچاق سوخت 
قاچاقچیان،  کــه  شــد  کشف  حــالــی  در 
گازوئیل را در ظروف چهار لیتری پلمب 
شده با مارک روغن چرخ خیاطی به خارج 

از کشور انتقال می دادند. 
به گزارش اختصاصی خراسان، اول بهمن 
بود که نیروهای اطالعات سپاه حر مشهد 
از طریق رصدهای اطالعاتی به سرنخ 
هایی از تردد خودروهای حامل سوخت 
در یک کارخانه بزرگ متروکه در محور 
مشهد – فریمان دست یافتند و به بررسی 
موضوع پرداختند. تحقیقات غیرمحسوس 
و در پوشش نیروهای اطالعات سپاه حر 
مشهد نشان می داد، مالک این کارخانه 
دارد.  نقش  سوخت  قاچاق  در  متروکه 
بررسی سوابق کیفری و اجتماعی او نیز 
بیانگر آن بــود که ایــن فــرد قبال به اتهام 
قاچاق سوخت دستگیر شــده و پرونده 
مفتوح قاچاق 5۰هزار لیتری سوخت در 

تعزیرات حکومتی دارد. 
ــان حاکی  ــراس گـــزارش اختصاصی خ
اســت، با به دســت آمــدن ایــن اطالعات، 
روند تحقیقات با هماهنگی و دستورات 
ویــژه قاضی اسماعیل عندلیب )معاون 
ــان رضـــوی(  ــراسـ ــز خـ ــرک دادســـتـــان م
تغییر کرد و نیروهای اطالعات سپاه با 
شگردهای خاص اطالعاتی به جمع آوری 

اسناد و مدارک محکمه پسند پرداختند. 
این میان مشخص شد، قاچاقچیان  در 

ــداث سه سوله بــزرگ در  گازوئیل با اح
کارخانه متروکه، سوخت های مذکور را 
پس از جمع آوری از سطح شهر با استفاده 
ــرای فریب  ــای تــانــکــردار و ب ــودروه از خ
روغن  با  نظامی،  و  انتظامی  نیروهای 
سوخته مخلوط می کنند تا چنین وانمود 
کنند که محموله روغن سوخته را انتقال 

می دهند.  
بنابر این گزارش، در ادامه فعالیت های 
اطالعاتی، سرنخ هایی به دست آمد که 
نشان می داد، قاچاقچیان با استخدام 
چندین کارگر تبعه خارجی غیرمجاز در 
ــد محموله بزرگ  ایــن مکان، قصد دارن
نفت گاز را با بسته بندی های خاص و در 
قالب روغن چرخ خیاطی پلمب کرده به 
خــارج از کشور منتقل کنند. نیروهای 
نفوذی اطالعات سپاه پس از کامل شدن 
برنامه هــای قاچاقچیان و بعد از آن که 
سوخت های مذکور در ظروف پالستیکی 
چهار لیتری بسته بندی شد، مراتب را به 
نیروهای عملیاتی سپاه حر اطالع دادند 

و این گونه بود که سربازان گمنام امام 
ــج( در یــک عملیات هماهنگ  ــان)ع زم
و ضربتی و بــا دســتــور و نــظــارت قاضی 
عندلیب، وارد سوله های این کارخانه 
46هـــزار لیتر سوخت  متروکه شدند و 
قاچاق را درون ظروف چهار لیتری پلمب 
شده با مارک روغن چرخ خیاطی کشف 
و ضبط کردند.  بنابر گــزارش خراسان، 
نیروهای اطالعات سپاه حر همچنین در 
این عملیات غافلگیرانه، مالک کارخانه 
متروکه را نیز به همراه سه نفر از کارگران 
تبعه خارجی به دام انداختند اما دونفر 
ــران مــذکــور مــتــواری شدند که  ــارگ از ک
تحقیقات برای دستگیری آنان ادامه دارد.  
شایان ذکر است، قاچاقچیان مذکور چهار 
لیتری سوخت ها را در کارتن های شش و 
هشت عددی بسته بندی کرده بودند اما 
تالش آن ها برای خارج کردن سوخت ها از 
کشور با تیزبینی نیروهای سپاه حر مشهد 
نافرجام ماند و پرونده آنان روز گذشته به 

مراجع قضایی ارسال شد. 

2 زن، سارق کابل های  برق فشار قوی!
 توکلی-   ماموران پلیس  کرمان، دو زن 
سارق    کابل های  برق فشار قوی را هنگام 

سرقت دستگیر کردند.
کرمان  شهرستان  انتظامی  فــرمــانــده 
گفت:ماموران گشت انتظامی  کالنتری 
ــی هــدفــمــنــد و  ــ ــت زن ــش ــام گ ــگ ــن ۱5 ه
نــامــحــســوس  در یــکــی از مــنــاطــق  شهر 

کرمان،  مشاهده کردند  دو زن با باال رفتن 
از تیرهای برق  در حال بریدن وقطع  سیم  
وکابل های  فشار قوی برق از ستون های 
برق رسانی شهر هستند که  بالفاصله آنان  
را دستگیر کردند. به گــزارش خراسان، 
ــزود:از سارقان بیش از   سرهنگ فداء  اف
5۰ متر کابل برق در محل وقوع جرم کشف 

شد. وی با بیان این که  ماموران ، متهمان 
را  برای تحقیقات بیشتر به مقر  کالنتری 
منتقل کردند،خاطرنشان کرد:متهمان 
در بازجویی تخصصی ماموران  به پنج فقره 
سرقت  کابل وسیم فشار قوی  از مدت ها 
قبل برای تامین هزینه های اعتیاد شان 

اعتراف کردند.

با کشف یک انبار بزرگ در مشهد فاش شد 

قاچاق گازوئیل به 4 لیتری رسید
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شاخص

تفاوت دستمزد زنان و مردان در 
بخش کشاورزی چقدر است؟ 

دستمزد کارگران بخش کشاورزی در پاییز 
امسال نسبت به پاییز سال گذشته بین 37 
تا 56 درصد رشد کرده است؛ کمترین رشد 
مربوط به میوه چین زن و بیشترین رشد مربوط 
به وجین کار مرد بوده است )طبق گزارش مرکز 
آمار(. در نتیجه این تحوالت مردان میوه چین، 
به طور متوسط، روزانه 18 هزار تومان )معادل 
29 درصد( و مردان وجین کار روزانه 32 هزار 
تومان )معادل 56 درصد( بیشتر از زنان برای 
کار مشابه دستمزد گرفته اند. رقم حقوق روزانه 

در نمودار فوق مشخص است.

گزارش

خبر

بازار خبر

بانک ملت، سودآوری همزمان با 
بیشترین جذب سپرده  

در ادامه گزارش ها درباره وضعیت مالی بانک 
های کشور، این بار به سراغ یکی از بزرگ ترین 
بانک های کشور آمده ایم. بانک ملت به عنوان 
یکی از بــزرگ ترین بانک هــای کشور، پس از 
ــذاری بخش عــده سهامش به بخش های  واگـ
غیردولتی در سال 87، اکنون عمال یک بانک 
نیمه دولتی و نیمه خصوصی محسوب می شود. 
ایــن بانک، با وجــود سرمایه نسبتا انــدک پنج 
هــزار میلیارد تومانی توانسته اســت، در پایان 
پاییز امسال، 147 هزار میلیارد تومان مانده 
سپرده سرمایه گذاری داشته باشد که بیش از 
همه بانک های بورسی کشور است. این بانک 
15.5 هزار میلیارد تومان درآمد مشاع داشته و 
سود پرداختی اش به سپرده ها، رقم حدود 10 
هزار میلیارد بوده است که نشان می دهد برای 
پرداخت سود سپرده ها به منابعی به جز درآمد 
خود بانک متکی نبوده است و از این نظر، شرایط 
مالی قابل قبولی دارد. سود انباشته بانک ملت 
هزار و 760 میلیارد تومان و سود خالص یک سال 
منتهی به پایان پاییز امسال در این بانک، دو هزار 

میلیارد تومان بوده است. 
 

فاجعه برای خیار  

تسنیم- رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی کشور گفت: هر کیلوگرم خیار تنها 
200 تومان از کشاورزان خریداری می شود که پاسخ 
گوی هزینه های تولید 1500 تا 1600 تومانی آن ها 
نیست. به گفته شفیع ملک زاده، خیاری که با بهترین 
کیفیت و عملکرد در هفته های اخیر در کشور برداشت 

شده است روی دست کشاورزان مانده است.

ضربه کرونا به خودروسازی چین

ایسنا- میزان فروش خودرو در بازار چین که از بزرگ 
ترین بازارهای فروش خودرو در جهان به شمار می 
رود، در ژانویه 2020 میالدی تحت تاثیر شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلی شرکت ها ی خودروسازی و 

قطعه سازی با 18 درصد کاهش روبه رو شده است.

مصائب رمز دوم پویا برای کسب 
وکارهای آنالین

ایرنا- رمز پویا، همه کاربرانی را که حساب بانکی 
دارند با چالش مواجه کرده است. مدیر عامل زرین 
پال از افت فروش 50 میلیارد تومانی کسب و کارها 
از طریق درگاه این مجموعه در 10 روز، اسنپ از 
افت 10 درصدی پرداخت آنالین کرایه تاکسی در 
یک هفته اخیر، اتحادیه کسب و کارهای مجازی از 
کاهش حدود 50 درصدی فروش شارژ )از طریق 
کدهای USSD(، مدیر عامل چلیوری از افزایش 40 
درصدی خطا در پرداخت از 16 بهمن و دبیر انجمن 
فین تک )فناوری مالی( از دو برابر شدن مسدودی 

کارت ها به دلیل رمز نامعتبر خبر داده اند.  

الیحه اصالح ماده یک قانون پولی و بانکی 
کشور )حــذف چهار صفر از واحــد پول 
ملی( در کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد. اواخر مرداد 
بود که رئیس جمهور الیحه اصالح قانون 
پولی و بانکی کشور را به مجلس ارسال 
کرد. الیحه ای که در آن واحد پول ایران 
به تومان تغییر یافته و هر تومان برابر 10 
هزار ریال جاری و معادل 100 پارسه 
است. دیروز روابط عمومی بانک مرکزی 
گزارش داد که این الیحه )حذف چهار 
صفر از واحــد پول ملی( در کمیسیون 
اقتصادی مجلس تصویب شــد. بدین 
ترتیب این اصالح یک گام دیگر به اجرا 
نزدیک شد.پیشتر و در مهرماه امسال 
همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه 
علنی مجلس، هدف از حذف چهار صفر 
را راحتی کار بــرای مــردم بیان کــرده و 
گفته بود: هم اکنون مردم دیگر از ریال به 
عنوان واحد پول ملی استفاده نمی کنند 
و تومان را جایگزین کرده اند. از سوی 
دیگر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی 
هم خوب نیست. مثاًل معادل دالری یک 
ریال 0.00008 است. همچنین با توجه 

به بی ارزش شدن واحدهای پولی، عمال 
سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم 
خارج شده است  به طوری که ضرب یک 
سکه بیشتر از )ارزش( آن هزینه می برد. 
به گفته همتی حذف چهار صفر موجب 
کاهش قابل توجه حجم اسکناس خواهد 
شد. هم اینک ساالنه حدود یک میلیارد 
)قطعه( اسکناس امحا می شود. حدود 
9 میلیارد اسکناس نیز در جریان است. 
با این اوصاف اگر چهار صفر از پول ملی 
حذف شود، تعداد اسکناس ها به 2.2 

میلیارد کاهش خواهد یافت.
ــوارد مــی تـــوان تصور  ــن مـ عـــالوه بــر ای

کرد که در صورت تصویب این الیحه، 
مشکل ارقام بزرگ در محاسبات پولی 
ــره و نیز  و اقتصادی در معامالت روزم
در سطوح کالن مانند تولیدناخالص 
داخــلــی، نقدینگی و بودجه تا حدی 
ــت بر  ــد. گفتنی اس مرتفع خــواهــد ش
ــاس الیحه مــزبــور، پــس از تصویب  اس
نهایی این الیحه، دوسال برای فراهم 
شدن مقدمات اجرای قانون فرصت الزم 
است. عالوه بر این، دوره گردش موازی 
و اعتبار همزمان »تومان« و »ریال« که در 
این قانون »دوره  گذار« نامیده می  شود، 

حداکثر دو سال خواهد بود.

رئیس سازمان بورس، عرضه های اولیه و تداوم آن ها و افزایش سهام 
عرضه شده، کاهش کارمزد، مشوق مالیاتی و عرضه سهام دولتی با 
تخفیف ویژه را از جمله سیاست های تشویقی این سازمان برای جذب 

سرمایه ها به بورس دانست.
شاپور محمدی به فارس گفت: برای این که بازار بورس برای مردم 
جذابیت داشته باشد، عرضه های اولیه سهام شرکت هایی که در بورس 
پذیرفته می شوند، همچنان ادامه می یابد. وی همچنین گفت که بورس 
تهران و فرابورس پیگیر هستند که شرکت هایی که عرضه اولیه دارند، 
سهام آزاد آن ها بیشتر شود تا مقدار بیشتری به متقاضیان برسد. وی 
ضمن اشاره به کاهش کارمزد معامالت به عنوان یک مشوق هم گفت 
که کارمزدها از یک درصد به 0.5درصد ارزش معامالت کاهش یافته 
است. رئیس سازمان بورس  تأکید کرد: کسانی که به مدت بیشتری 
سهامداری می کنند و پایداری در بــازار دارنــد، قطعًا سود می برند 
و ما برای آن ها مشوق های بیشتری مانند مشوق مالیاتی و مشوق 
کارمزدی درنظر می گیریم.محمدی همچنین درباره طرح راه اندازی 
صندوق های قابل معامله بورسی موسوم به ای تی اف به عموم مردم 
گفت: براساس پیشنهادی که در الیحه بودجه سال آینده آمده است، 
دولت می خواهد سهام خود در شرکت های بزرگ را در داخل یک 
صندوق قابل معامله بورسی بیاورد و واحدهای آن را با  تخفیف تا 30 
درصد به عموم مردم عرضه کند؛ یعنی اگر این طرح تصویب شود، سال 
آینده عموم مردم ایران می توانند واحدهای صندوق قابل معامله بورسی 
را خریداری کنند. وی گفت: این تخفیف تا سقف خاصی در نظر گرفته 
می شود. به گزارش خراسان، قبال سقف دو میلیون تومان برای هر نفر 

اعالم شده بود که هنوز نهایی نشده است. 

رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور رئیس 
جمهوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه 
ــدن کــارمــنــدان دولــت  بـــرای بــرخــوردار ش
در  ربــط  ذی  دستگاه های  صرفه جویی  از 
حقوق شان خبر داد. همزمان روابط عمومی 
سازمان برنامه و بودجه  از ابــالغ بخشنامه 
افــزایــش  تــا 50 درصـــدی امــتــیــازات فصل 
دهم قانون خدمات کشوری توسط نوبخت 

خبر داد.
به گــزارش فــارس، محمود واعظی که ظهر 
دیروز )چهارشنبه( در حاشیه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با اعالم 
ــزود: روز گذشته رئیس جمهور  این خبر اف
دستوری را به محمدباقر نوبخت داد تا آن 
دسته از کارمندانی که نتوانسته اند افزایشی 
در حــقــوق شــان داشــتــه بــاشــنــد، بــراســاس 

آن چیزی که برخی از دستگاه ها از محل 
کرده اند،  استفاده  خودشان  صرفه جویی 
افزایش حقوق داشته باشند. وی افزود: باید 
مقدماتی فراهم شود تا این دسته از کارمندان 
دولت از محل صرفه جویی دستگاه ها افزایش 
رئیس  دفتر  رئیس  باشند.  داشته  حقوق 
جمهور تصریح کرد: محمدباقر نوبخت قول 
داد، در اسرع وقت این کار را انجام دهد. اگر 
این اتفاق رخ دهد که امیدوار هستم بیفتد، 
تحول خوبی در حقوق بخش قابل توجهی از 

کارمندان دولت خواهد افتاد.
گفتنی اســت، در متن بخشنامه ابالغی از 
ســوی نوبخت، تصریح شــده اســت کــه این 
موضوع برای دستگاه های اجرایی است که 
پیشتر به دلیل نبود اعتبارات نتوانسته بودند 

از این افزایش تا 50 درصدی استفاده کنند.

حاشیه  در  گذشته  روز   – محمدی  هـــادی 
ــت و در حیاط ساختمان  نشست هیئت دول
پاستور یک اتفاق جالب افتاد و رئیس جمهور 
به همراه معاون اولش از چهار خودروی جدید 
ــرد و  ــودرو بــازدیــد ک ــران خـ ساخت سایپا و ایـ
ضمن شنیدن توضیحات مدیران عامل این دو 
کارخانه خودروساز ایرانی پشت فرمان نشست 
و استارتی هم زد.پروژه k 132 ایران خودرو، دنا 
پالس توربو اتوماتیک، پروژه محصول سدان از 
مگاپلتفرم ایرانی محصول سایپا و پروژه کراس 
اوور محصول سایپا از جمله محصوالتی بودند 
که رونمایی شدند. باالی 90 درصد قطعات این 
محصوالت ساخت داخل است و در تولید آن ها 
به استانداردهای روز دنیا، داشتن مصرف پایین 
سوخت و کمترین میزان آلودگی برای محیط 

زیست توجه شده است.
رضا رحمانی وزیــر صنعت معدن و تجارت نیز 
ــاره ویژگی های این  در جمع خبرنگاران درب
ــرد: یکی از برنامه های ما  خــودروهــا اظهار ک
خروج خودروهای قدیمی و ورود خودروهای 
جدید است. در این راه از چهار خودروی سواری 
رونمایی و رئیس جمهور نیز از آن ها بازدید کردند. 
طراحی تا سفارش خدمات آنان انجام شده و 
امکان پیش فروش آنان وجود دارد. این خودروها 
باالی 90 درصد ساخت داخل هستند که برای 
شروع تولید یک خــودرو خیلی مهم است.وی 
ادامه داد: این خودروها مطابق استانداردهای 
روز دنیا یعنی یورو5  طراحی شده اند و غیر از این 
خودروها، خودروهای دیگری نیز برای سال 99 

و 1400 در دست طراحی و تولید قرار دارند.

جراحی زیبایی پول ملی به اجرا نزدیک تر شد 
مروری بر فهرست معضالت ارقام بزرگ پول برای مردم و اقتصاد به بهانه تصویب 

طرح حذف 4 صفر در کمیسیون اقتصادی مجلس

رئیس سازمان بورس مطرح کرد: 

پیشنهاد واگذاری سهام دولتی 
با تخفیف تا 30 درصدی به مردم 

مصوبه تقسیط 5 ساله بدهی 
بانکی تولیدکنندگان 

در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
پست اینستاگرامی خود از یک خبر خوب برای 
تولیدکنندگان گفت و نوشت:  »در جلسه دیروز 
شورای پول و اعتبار مشکل تولید کنندگانی که تمام 
یا بخشی از بدهی آن ها معوق شده است،  مطرح 
و مصوب شد، بانک ها موظف هستند در صورت 
درخواست تولیدکنندگان، با دریافت 7.5 درصد 
مانده بدهی برای یک بار و با تنفس شش ماهه و با 
حداکثر اقساط پنج ساله بدهی آن ها را امهال کنند.

ویراژ در پاستور! 
رئیس جمهور ضمن بازدید از چهار خودروی جدید و بهینه سازی شده داخلی در 

حاشیه جلسه هیئت دولت، پشت فرمان یکی از خودروها نشست

با ابالغ بخشنامه افزایش امتیاز شغلی کارمندان جامانده رقم خورد 

مجوز افزایش حقوق کارمندان از محل صرفه جویی 

بررسی نظام بانکی

»2«
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تازه های مطبوعات

انعکاس

پنج شنبه  اول اسفند 1398، 25 جمادی الثانی 1441، 20 فوریه 2020، شماره 20323 ، سال هفتاد ویکم.

امیرمؤمنان، امام علی)ع( می فرمایند:
َاْلـَغَضـُب ُیْردی صاِحَبُه َو ُیْبـدی َمعـاِیَبـُه.

خشم، صاحب خود را به پستی و هالكت می  اندازد و عيب های او را آشكار می  کند.
)غرر الحكم: ج 2، ص 31(
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

سازندگی- این روزنامه با انتشار عکس بزرگی  •
از بهزاد نبوی فعال سياسی اصالح طلب در صفحه 
اول خود ذیل گزارشی از گفت و گو با او با تيتر »پيام 
پيرمرد به جوانان اصالح طلب« به نقل از نبوی نوشت: 
اميدوار بودم و کماکان هستم که مردم فهيم  مان، 
به خصوص آن بخش  هایی که معتقد به مشارکت 
فعال در انتخابات نبوده و نيستند،  باحضور در پای 
صندوق های رای و رای دادن به نامزدهای موجود 
قابل قبول، جلوی خسارت  های بزرگ تر و بيشتر را 

به کشور و ملت بگيرند.
ــروز- ایــن روزنــامــه در گزارشی با تيتر  • وطن ام

»غریبيان« در انتقاد از نادیده گرفته شدن فرامرز 
قریبيان در جشنواره فيلم فجر نوشت: »این بازیگر 
سرشناس که پس از هفت سال با حضور در فيلم 
حاتمی کيا یکی از مهم ترین نقش های سينمایی این 
سال ها را ایفا کرد ... در نهایت به شکل عجيبی نادیده 
گرفته شد و با این که در نشست خبری اعالم کرده 
بود »خروج« آخرین فيلم در کارنامه سينمایی اش 
است، توجهی به وی نشد، در حالی که در شمایل یک 

قهرمان به ميدان بازیگری بازگشته بود.«  
دنیای اقتصاد- شيوع ویــروس کرونا به خطر  •

بزرگی بــرای رشد اقتصادی کشور های نفتی در 
سال 2020 بدل شده و شکنندگی اقتصاد این 
کشور ها را نمایش داد. نگرانی از افت تقاضای نفت 
چين به دنبال این اپيدمی، به کاهش 14 درصدی 
قيمت طالی سياه منجر شد. با این حال موسسه 
اعتبارسنجی اس اندپی گلوبال بر این باور است 
بيش از اثرگذاری کرونا بر قيمت نفت، کاهش مقدار 
صادرات است که اقتصاد کشور های نفتی حاشيه 
خليج فارس را تهدید می کند چرا که با  وجود شتاب 
جهانی برای فاصله گرفتن از مصرف سوخت های 
هيدروکربنی، کشور های خاورميانه تا دهه آینده به 
درآمد های ناشی از آن به شدت متکی خواهند ماند.

الــف نوشت: »شيرین هانتر« استاد دانشگاه  •
جورج تاون و عضو شــورای روابــط خارجی آمریکا 
گفت: عربستان با همه ادعاهایش در زمينه سياست 
خارجی شجاعتی نــدارد. در ابتدا بعد از حمله به 
آرامکو، ریاض ترسيد و در نتيجه حرف هایی درباره 
گفت وگو با ایران زد اما پس از واکنش آمریکا دیگر 
کاری نکرد و شروع کرد به شرط گذاشتن.این امکان 
هست که شاید آمریکا، عربستان را از پيروی سياست 

مستقل در قبال ایران منع کرده باشد.
تابناک خبرداد: اسحاق جهانگيری معاون اول  •

رئيس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره نامه منتشر 
شده از سوی یکی از متهمان محيط زیستی و ادعای 
او مبنی بر انجام برخوردهایی برخالف عرف با او در 
روند بازجویی گفت: من این نامه را ندیدم و در جریان 
موضوع آن نيستم، روز یک شنبه حتما در دولت 
مطرح می کنيم . اگر الزم باشد در دولت افرادی را 
مامور می کنيم تا با رئيس قوه قضایيه گفت وگو کنند.

ــای اخير کليپی با  • جام نیوز نوشت:  در روزه
موضوع دروغگویی ترامپ دربــاره تلفات حمله به 
عين االسد در شبکه های اجتماعی آمریکا منتشر 
شده که بيش از صدهزار بار توسط کاربران دیده 
شده و مورد توجه افرادی چون »جيل واین بنکس« 
مجری شبکه MSNBC، »دبرا مسينگ« هنرپيشه 
سرشناس هاليوودی و »شينجينی داس« نویسنده 

و فعال رسانه ای مطرح قرار گرفته است. 

زمان تبليغات رسمی انتخابات ساعت 8 صبح 
امروز به پایان می رسد و تا ساعت 8 صبح فردا 
که دِر حوزه های انتخابيه باز می شود تا مردم 
آرای خود را به صندوق ها بيندازند،  24 
ساعت فرصت است بــرای تامل و تمرکز بر 
کارنامه داوطلبانی که در یک هفته اخير به 
روش های مختلف خود را به مردم معرفی 
کرده اند و سودای نشستن روی صندلی های 
بهارستان را دارند. هرچقدر در تهران و کالن 
شهرها، دو جریان اصالح طلب و اصولگرا 
بر سر ليست های نهایی خود بحث و جدل 
دارند و آن را نهایی کرده اند، در شهرستان ها 
کارناوال های انتخاباتی، همایش های داغ 
سياسی، مناظره های جنجالی و... عرصه 
انتخابات را داغ تر از شهرهای بزرگ کرده 
اســت. فيلم ها و تصاویری که از ستادهای 
انتخاباتی نمایندگان شهرستان های مختلف 
در فضای مجازی منتشر می شــود، نشان 
دهنده حضور انبوه جمعيت مقابل ستادهای 

انتخاباتی و مناظره های داغ سياسی است.  

امضای حدادعادل و آقاتهرانی پای برگه 	 
وحدت

ــران، دو فهرست جــریــان اصولگرا  ــه در ت
سرانجام به یک فهرست تبدیل شد و مرتضی 
آقاتهرانی و غالمعلی حدادعادل به نمایندگی 
از جبهه پایداری و شورای ائتالف نيروهای 
انقالب پای یک برگه را امضا کردند که در 
آن آمــده اســت: »نظر به مصلحت مهمی که 
ــازدهــم در وحــدت  در انتخابات مجلس ی
نيروهای انقالبی نهفته است، شورای ائتالف 
نيروهای انقالب اسالمی و جبهه پایداری 
با وجــود بعضی اختالف نظرها، برسر یک 
ليست واحد که در انتخابات روز جمعه دوم 
اسفندماه 98 »ليست وحدت« ناميده خواهد 
ــاس در  شــد، به توافق رسيدند.« براین اس

ليست وحــدت که سرليست آن  محمدباقر 
قاليباف است، 29 نفر دیگر شامل مجتبی 
توانگر، مجتبی رضاخواه، مهدی شریفيان، 
احسان خاندوزی، ابوالفضل عمویی، احمد 
ــادری، اقبال شاکری، عبدالحسين روح  ن
االمينی، عزت ا... اکبری تاالرپشتی و محسن 
پيرهادی، زهره الهيان، فاطمه رهبر، سميه 
رفيعی، فاطمه قاسم پور، زهره الجــوردی، 
بيژن نوباوه، سيدرضا تقوی، سيدمحمود 
آقاتهرانی، سيدمصطفی  نبویان، مرتضی 
ميرسليم، رضا تقی پور، غالمحسين رضوانی، 
ــادران، محسن دهنوی،سيد علی  الياس ن
یزدی خواه، سيدنظام الدین موسوی، علی 
خضریان، مالک شریعتی و روح ا... ایزدخواه 
ــد. به گــزارش فــارس، غالمعلی  حضور دارن
حداد عادل رئيس شورای ائتالف نيروهای 
انقالب با تاکيد بر این که وحدت شرط الزم 
پيروزی در انتخابات است، از نامزدهایی که 
در فهرست نهایی قرار نگرفته اند خواست 
اعالم انصراف کنند. خبرگزاری آنا نيز از موج 
انصراف نامزدهای نيروهای انقالب به نفع 

ليست وحدت اصولگرایان خبرداد.

لیست های اصالح طلبان در تهران	 
در اردوگــاه اصالح طلبان حزب کارگزاران 
ليستی با نام یاران هاشمی به عنوان اولين 
ــرده اســت.  ــالح طلب منتشر ک ليست اص
اعضای ليست یــاران هاشمی عبارت اند 

از: حجت االسالم والمسلمين مجيد انصاری، 
پروانه مافی، محمد حسين مقيمی، افشين 
محمدی،  داوود  نجفی،  محمدرضا  عــال، 
عليرضا محجوب، سيد فرید موسوی، سهيال 
جلودارزاده، اعظم صمصامی، ليال کمانی، 
زهــرا ساعی، محمدرضا بادامچی، خسرو 
باقری،  سعيد  قجاوند،  حسن  سبحانی، 
سيد امير عسکری، محمد هادی انتشاری، 
مهندس افشين خليلی، ابوالفضل رباطی، 
محمد احسان متقی، عيسی انصاری فر، 
هادی احمدی، محمد حسين شيخ محمدی، 
مهدی آدابی، محمد نبی ابراهيمی، محمد 
مراد  حسينی،  احمد  سيد  شریفی،  رضــا 
دهــداری و وحيد توتونچی. چند روز بعد از 
اقدام کارگزاران، فهرستی با عنوان ائتالف 
اصالح طلبان منتشر شد که حاصل اجماع 
هشت حزب اصــالح طلب بــرای تهران بود 
که سرليست هر دو فهرست مجيد انصاری 
ــای مــطــرحــی همچون  ــره ه ــه اســـت و چ
کواکبيان، وکيلی و راه چمنی که در یاران 
هاشمی جایی نداشتند، وارد ليست ائتالف 
شدند. اگرچه در ابتدای هفته صحبت از 
فهرست دادن حزب ندا و حزب همبستگی 
هم بود اما این دو حزب تشکل اصالح طلب 
تصميم گرفتند که از ليست ائتالف اصالح 
طلبان حمایت کنند. همچنين طبق اعالم 
روزنامه سازندگی)ارگان حزب کارگزاران( 
محمدرضا عارف قرار بود ليستی با حضور 

تهران  در  اميد  فراکسيون  فعلی  اعضای 
بر سه فهرست مطرح  منتشر کند. عالوه 
شده، روزنامه اعتماد رسانه منتسب به حزب 
اعتماد ملی در صفحه یک این روزنامه ليستی 
را به عنوان یاران اصالحات منتشر کرد. این 
ليست که به نام »ليست 20« نيز از آن نام برده 
شده است اشتراکات فراوانی با ليست ائتالف 
احزاب اصالح طلب و ليست کارگزاران دارد.

کدخدایی: مشارکت زیر 50 درصد هم 	 
اشکالی در دموکراسی ایجاد نمی کند

درهمين حال به گزارش خراسان و ایسنا، 
شــورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
نگهبان، دربــاره ميزان مشارکت مردم در 
انتخابات دوره یازدهم مجلس در پاسخ به 
سوال ليبراسيون فرانسه مبنی بر این که اگر 
مشارکت مردم در انتخابات به دليل حوادث 
اخير زیر 50 درصد باشد چه اتفاقی می افتد؟ 
گفت: تــازه مثل فرانسه می شویم که اگر 
اشتباه نکنم انتخابات اخير ریاست جمهوری 
فرانسه زیر 50 درصد بود. وی ادامه داد: 
تعلق خاطری که مردم ما به نظام دارند و از 
آن جایی که نظام جمهوری اسالمی نظامی 
مردمی است، معموال ما در انتخابات های 
گذشته مشارکت زیر 50 درصد نداشتيم، 
اما مشارکت زیر 50 درصد هم اشکالی در 
دموکراسی ایجاد نمی کند و ما در کشور های 

اروپایی شاهد این مسئله هستيم.

تا آغاز اخذ آرای انتخابات مجلس فقط چند ساعت دیگر باقی مانده است 

 توضیحات ظریف درباره دیدارشور ستادهای انتخاباتی در شهرستان ها، جدال  لیست ها در شهرهای بزرگ 
 با سناتور مورفی 

هادی محمدی – وزیر امور خارجه کشورمان  در پاسخ به سوالی 
درخصوص دیــدار او با سناتور »مورفی« گفت: من در سفرهای 
خارجی درخواست های مالقات دارم، کسانی که درخواست 
می کنند برخی نماینده مجلس و خبرنگار هستند، سناتورهای 
آمریکا از 20 سال پيش با من دیدار می کنند و چيز جدیدی نيست. 
این موضوع نشان دهنده این است که »ترامپ« و »پمپئو« چقدر از این 
که یک سناتور آمریکایی واقعيات را از وزیر امور خارجه ایران بشنود، 
هراسان هستند.به گزارش خراسان، محمد جواد ظریف در حاشيه 
نشست هيئت دولت، افزود: آمریکایی ها تالش کرده اند با تحریم 
وزیر خارجه ایران، اجازه ندهند صدای مردم کشورمان به مردم 
آمریکا برسد؛ غافل از این واقعيت هستند که وزیر امور خارجه ایران 
یک فرد نيست، بلکه وزیر خارجه ایران نماینده مردم بزرگی است که 

صدای خود را هرجور شده به دنيا می رساند.

وی درباره بحث جعبه سياه هواپيمای اوکراینی نيز اظهارکرد: البته 
مصاحبه من را تقطيع کرده  بودند. آن چه من عرض کردم این بود که ما 
حق داریم جعبه را خودمان بخوانيم و همچنين حق داریم در هر بررسی 
جعبه سياه حضور داشته باشيم. اگر قرار باشد جعبه سياه را به دیگران 
بدهيم که به جای ما اطالعات آن را بخوانند، این کار را نخواهيم کرد. 
رئيس دستگاه دیپلماسی اظهارکرد: من پيشتر، هم در جلسه با وزیران 
پنج کشور درگير در پرونده هواپيمای اوکراینی در حاشيه کنفرانس 
امنيتی مونيخ و هم جلسه با نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا گفتم که 
هيچ کس به اندازه ایران نيازمند و مایل به خواندن جعبه سياه نيست.

ظریف همچنين در پاسخ به پرسشی دربــاره اعــزام نيروهای 
نظامی از سوی برخی از کشورهای فرامنطقه ای به خليج فارس 
به بهانه تامين امنيت آبراهه های بين المللی گفت: این منطقه، 
کمبود نيرو ندارد. آن چه کمبود دارد، عقل است که بفهمند چه 

چيز نياز هست برای این منطقه. 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی
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زبان، وسیله ای برای برقراری ارتباط با دیگران است و با پیوند خوردن آن با هویت 
ملی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی، نقش مهمی در زندگی مان ایفا می کند. در 

همین زمینه توجه به گوناگونی زبانی همواره مورد توجه سازمان یونسکو بوده تا 
جایی که در پی یک رویداد تاریخی در سال 1952 که دانشجویان شهر داکا در 

تالش برای ملی کردن زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان در کنار زبان اردو تظاهراتی آرام به راه 
انداختند، 21 فوریه هر سال برابر با دوم اسفند را »روز جهانی زبان مادری« نام گذاری کرده اند که 

هدفش افزایش آگاهی های عمومی درباره زبان شناسی، تنوع فرهنگی و زبانی و تاکید بر حفظ زبان 
مادری است. امسال هم یونسکو این روز را با پیام »اهمیت زبان مادری بر توسعه، ایجاد صلح و آشتی« جشن 

می گیرد. به گزارش این سازمان در جهان بیش از هفت هزار زبان وجود دارد که به طور میانگین در هر دو 
هفته، یک زبان از جهان محو می شود که همراه با آن در واقع میراث فرهنگی و فکری مربوط به آن زبان هم از 

بین می رود! به همین مناسبت و در پرونده امروز زندگی سالم، نگاهی به چند واقعیت جذاب درباره زبان ها و 
آمار پرکاربردترین و سخت ترین زبان های دنیا خواهیم انداخت.

پرونده

منابع این پرونده: bestlifeonline، dayfinders، theguardian،forbes، سرنخ، ایسنا

 روز جهانی زبان مادری فرصتی شد برای آشنایی با پیچیده ترین، نایاب ترین 
 والبته  پر طرفدارترین زبان های مادری در دنیا به همراه مشهورترین 

زبان های ساختگی فیلم و سریال ها

 سوت بزن تا ببینم چی میگی 
1544 و زبانی تنها با 3 حرف!
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دوست دارم مسافر نباشم
در پشت چهره هایی که هر روز بیرون از 

خانه هامان می بینیم و بی اعتنا از کنار هم 
می گذریم، چه خبر است؟

 تبلت ها و گوشی ها: 
 خطری برای مهارت نوشتن 

و قدرت پردازش مغز

چگونه کودکان را به درس 
خواندن عالقه مند کنیم؟

 پرونده مجهول | انتقام  
مومیایی ها 

 یک گروه باستان شناس پس از ورود
 به اهرام مصر به طرز مرموزی ازبین رفتند 

2

3

3

4

از زبان سوتی تا زبان سخت جنگلی ها!
 نایاب ترین و سخت ترین زبان های دنیا، ویژگی های عجیب و غریبی دارند که کمتر درباره شان صحبت شده است

در گوشه و کنار این کره خاکی، زبان هایی وجود دارد که شاید 
توسط تعداد کمی از افــراد استفاده شود اما نکات جالب و 
باورنکردنی زیادی درباره آن ها وجود دارد که در این مطلب به 

تعدادی از آن ها اشاره خواهد شد.
  سوت بزن تا ببینم چی میگی!

سوت زدن هنوز هم یکی از راه های ارتباطی مردم روستای »گومرا« 
در جزیره قناری اسپانیاست که ساکنان آن از ۴۰۰ ســال قبل 
»سیلبو گومرو« یا سوت زدن را برای حرف زدن و ارتباط با هم انتخاب 
کردند، شاید چون مجبور بودند از فواصل زیادی با هم صحبت کنند. 
الفبای این مردم دو حرف صدادار و چهار حرف بی صدا دارد. یکی به 
صورت بم و بلندتر و دیگری به صورت زیر و نازک تر، به این صورت که 
به جای هر حرف، شکل خاصی از سوت زدن وجود دارد و مردم سوت ها 
را با جزئیات آن می فهمند و با هم حرف می زنند. این زبان، درواقع شبیه 
به اسپانیایی بوده که با گذر زمان به شکل سوت درآمده است. یکی از 
ویژگی های مثبت این زبان، امکان صحبت کردن از فاصله زیاد است!  
این زبان در سال 2۰۰9 به عنوان شاهکار میراث شفاهی و ناملموس 

بشر در یونسکو به ثبت رسید.
  لطفا آشتی کن تا زبان مان منقرض نشده!

»آیاپانیکو« زبانی است که توانسته از میان اتفاقات مختلف تاریخی تا 
قحطی و دیگر بالیای طبیعی جان سالم به در ببرد و صدها سال در کشور 
مکزیک صحبت می شود، اما دو سال پیش احتمال فراموشی این زبان 
برای همیشه قطعی به نظر رسید، آن هم فقط به یک دلیل مضحک؛ در 
کشور مکزیک تنها دو نفر به این زبان صحبت می کنند، »مانوئل سگوویا« 
83 ساله و »ایزیدرووالزکیز« 77 ساله تنها ساکنان روستای آیاپا هستند 
که در 5۰۰ متری هم زندگی می کنند.  برای نجات این زبان، در سال 
2۰11 »موسسه ملی زبان های بومی« به مانوئل پیشنهاد کالس هایی 
را داد تا جوانان عالقه مند، آیاپانیکویی را یاد بگیرند. این پیشنهاد با 
استقبال مواجه شد اما با گذشت زمان، از تعداد عالقه مندان کاسته شد و 
این تالش به بن بست رسید. تا این که در 2۰18 به کمک غول مخابراتی 
دنیا »ودافون« این دو با یکدیگر مالقات کردند و برنامه ریزی هایی برای 

نجات این زبان و نوشتن لغت نامه آن در حال انجام است.
  آرچی، سخت ترین زبان دنیا

»آرچیب« نام روستایی 12۰۰ نفره در جنوب روسیه  است. تنها نقطه 
جهان که مردمش به زبان آرچی سخن می گویند، زبانی که از زبان 
منطقه های »لک« و »آوار« به وجود آمده است. برای هر لغت نزدیک به یک 
میلیون و 5۰۰ هزار ترکیب مختلف وجود دارد! مثال اگر فعل »خواندن« 
در زبان فارسی به شش فرم صرف می شود در زبان آرچی یک میلیون و 
5۰2 هزار و 839 شکل مختلف خواهد داشت!  زبان شناس ها، آرچی 
را با حدود 8۰ هجای صامت و 26 هجای مصوت، یکی از سخت ترین 
زبان های دنیا می دانند و جان می دهد برای جریمه کسانی که با قواعد 

ساده زبان هایی چون فارسی و انگلیسی کنار نمی آیند.

   با این زبان با فضایی ها حرف بزنیم!

سال 196۰ بود که دکتر »هانس فرودنتال« کتابی به نام »لینکاس: 
زبان طراحی شده برای ارتباط های کیهانی« را منتشر کرد. او در کتاب 
زبانی را معرفی کرده بود که با یادگیری آن و از طریق ارتباط رادیویی، 
امکان صحبت با بیگانه ها فراهم می شد. به گفته او، لینکاس زبان قابل 
درک فرازمینی هاست و البته شبیه هیچ زبانی روی کره زمین نیست. در 
این زبان اعداد در کنار پالس های تکراری و با فاصله قرار می گیرند. این 
زبان سال ها مورد توجه قرار نگرفت و هیچ ارتباط رادیویی با بیگانه های 
فضایی صورت نگرفت و فقط در حد یک تئوری باقی ماند. بعد از مدتی 
دو کانادایی اخترشناس یک سیستم رمزگشایی ضد پارازیت ساختند تا 
بهتر بتوانند با بیگانگان فضایی ارتباط برقرار کنند و در 1999، این دو 
پیامی را به زبان لینکاس به نزدیک ترین ستاره کهکشان مخابره کردند. 
سال 2۰۰3 این آزمایش دوباره تکرار شد اما هنوز پاسخی از سوی فضا 

دریافت نشده است. 
  زبان سخت جنگلی ها!

بعد از آرچی به نظر می رسد که سخت ترین زبان دنیا، »تویوکا« است؛ این 
زبان را 5۰۰ تا 1۰۰۰ نفر در کلمبیا و قبیله هایی در جنگل های آمازون 
برزیل صحبت می کنند و در دنیای مدرن چندان صحبت نمی شود. 
سختی این زبان در این است که در حالی که بیشتر زبان های دنیا دارای 
چند پسوند محدود برای فعل هستند تا زمان یا جنسیت را برای فاعل 
تغییر دهند، این زبان 5۰ تا 1۴۰ پسوند فعلی دارد که می تواند یک معنا 
را به طور کلی تغییر دهد. مثال با یک پسوند معنای فعل، دانستن است و 

با یک پسوند معنای آن فرض کردن می شود.
  زبانی تبعیض آمیز با نقابی شاهانه!

در تایلند هنگام صحبت با پادشاه این کشور، زبان خاصی به کار می رود، 
زبانی که مردم عادی با آن صحبت نمی کنند. نام این زبان »راچاساب« و 
به معنی »زبان سلطنتی« است که قدمتی 7۰۰ ساله دارد. این زبان در 
سنت و فرهنگ تایلندی ها ریشه عمیقی دارد اما عده بسیار کمی قادر به 
صحبت کردن به آن هستند. در اخبار، برنامه های تلویزیونی، روزنامه ها 
و هرکجا که قصد صحبت کردن با پادشاه تایلند و اعضای خانواده 
 یا حتی موضوعی دربــاره آن ها باشد از این زبان استفاده می کنند.

  زبانی با 3 حرف صدادار و بی عدد
»پیراها« آخرین زبان از دسته زبان های برزیل است که هنوز منقرض 
نشده است. این زبان در نوع خود جالب و کوتاه است چرا که تنها سه 
حرف صدادار و هشت حرف بی صدا دارد و هیچ کاراکتر دیگری در 
زبان آن ها نیست. در این زبان هیچ کلمه ای برای تعریف رنگ ها یا اعداد 
انتخاب نشده است و تنها با دوکلمه تاریکی و نور تمام رنگ ها توصیف 
می شود و تعداد هم با یکی از سه کلمه )چند، کمی بیشتر، زیاد( مشخص 
می شود. بعضی از بومی ها قادر به برقراری ارتباط نیستند و با هوم یا 
سوت همدیگر را متوجه منظور خود می کنند و برای معانی متفاوت از 
بلندی صدا استفاده می کنند. مثال کلمه دوست و دشمن به یک شکل 

نوشته می شود اما متفاوت تلفظ می شود.

مشهورترین زبان های ساختگی در فیلم و سریال ها

شاید برای تان جالب باشد که بدانید بعضی از 
برای  دنیا  در  سریال ها  و  فیلم ها  نویسندگان 
خاص تر شدن فیلم شان، یک زبان تولید کرده اند! 
ــاب حلقه ها و بازی  از فیلم آواتــار بگیرید تا ارب
ــه به تعدادی از آن هــا اشاره  تاج و تخت. در ادام

می شود.
  زبان ناوی در فیلم آواتار

در فیلم »آواتار« جیمز کامرون 
که در سال 2۰۰9 اکران 
شد، موجوداتی در سیاره ای 
به نام پاندورا با زبان غریبی 

زندگی می کردند. کامرون 
برای این فیلم به دنبال زبانی بود 

كه هیچ بشری تاكنون با آن حرف نزده باشد و دیگر این 
كه گرامر و ادای جمالت برای هنرپیشگان فیلم آسان 
باشد. دنیای این موجودات خیالی به حدی برای کامرون 
جــدی بــود که به خاطرش از دکتر »پــول فورمر« زبان 
شناس خواست تا زبانی برای آواتاری ها ابداع کند. فورمر 
برای این زبان آواشناسی، دستورزبان، نحوه خوانش و 
مترادف ها را ایجاد كرد و بعد از اتمامش در سال 2۰۰5 

نامش را »ناوی« گذاشت. این زبان نزدیک به هزار کلمه 
داشت و گرامرش را فقط دکتر فورمر می دانست و بعد از 
اکران فورمر هزاران ایمیل درخواست یادگیری این زبان  
رادریافت  کرد و به همین دلیل گرامر و یادگیری زبان 

ناوی را در وب سایتش قرار داد.
  زبان »دوثراکی« در سریال 

»بازی تاج و تخت«
ــرار شــد شبکه  وقــتــی کــه قـ
»اچ .بـــــی .او« کتاب »ترانه 

ــرج آر.  ــ ــخ« از »ج ــش و یـ آتـ
قــالــب  در  را  مـــارتـــیـــن«  آر. 

ســریــال تــاریــخــی و حماسی »بــازی 
تاج و تخت« بازسازی کند، تهیه کنندگان زبان شناس 
مشهوری را به نام »دیوید جی. پترسون« استخدام کردند 
تا کلمات و عبارات مبهمی را که مارتین ساخته بود در 
قالب یک زبان متعلق به فرهنگ مردمی اسب سوار و 
کوچ نشین و وحشی تنظیم کند. همان طور که در سریال 
می بینید، فرهنگ دوثراکی هیچ عالقه ای به اخالق و 
استفاده از کلمات محترمانه ندارد و به همین دلیل سه 
هزار کلمه ای که پترسون در قالب یک زبان کامل خلق 

کرد متناسب با سبک زندگی خشن این قوم است. مثال 
هیچ معادلی برای تشکر کردن وجود ندارد زیرا در این 
فرهنگ کسی از دیگری تشکر نمی کند. کامل بودن این 
زبان در حدی است که قرار است در برخی دانشگاه ها 

به عنوان زبان دوم آموزش داده شود!
ــا در  ــف هـ   آهــنــگ هــای ِالـ

فیلم های »ارباب حلقه ها«
یکی از چیز هایی که باعث شد 
دنیای »ارباب حلقه ها« تا این 

حد واقعی باشد، تنوع زبانی 
بود که »تالکین« در کتاب های 

ــت و توسط همه  ــود گنجانده اس خ
شخصیت ها، درخــتــان، جن ها و کوتوله ها صحبت 
می شود. در این میان، دو زبان »خنیا« برای شعر، جادو 
و دیگر موضوعات مهم غیرروزمره و »سیندارین« برای 
دیگر موارد بیش از همه دقیق و پیچیده بودند و توسط 
»ِالف ها« استفاده می شوند. زبان خنیا ترکیبی از زبان 
کهن مناطق اسکاندیناوی، ولزی، فنالندی و گیلیک 
بود و طرفداران این زبان طی دهه ها پس از نوشتن 
کتاب های تالکین به تشریح این زبان پرداخته اند به 
نحوی که اکنون بخش زبان شناسی زبان الف ها وجود 

دارد و سه مجله به این زبان منتشر می شود.

انگلیسی

روسی

چینی

بنگالی

اندونزیایی

فرانسوی

هندی

عربی

پرتغالی

اسپانیایی

با یک میلیارد و 132 
میلیون نفر در کشورهای 

انگلیس، نیوزلند، آمریکا، استرالیا، 
زیمبابوه، جزایر کارائیب، هنگ 

کنگ، آفریقای جنوبی ، کانادا و ....

با 258 
میلیون نفر در 

روسیه، بالروس، 
 قزاقستان

 و آمریکا

با یک میلیارد و 117 
میلیون نفر در چین

با 265 
میلیون نفر در 

کشورهای بنگالدش و 
هندوستان

با 615 میلیون نفر 
در هندوستان

با 234 
میلیون نفر 

در کشورهای 
پرتغال، برزیل، 

آنگوال 

با 534 میلیون 
نفر در آمریکای جنوبی 
و مرکزی، اسپانیا و کوبا

با 274 
میلیون نفر 

در کشورهای 
عربستان، 

کویت، عراق، 
سوریه، اردن، 
لبنان و مصر 

و برخی از 
کشورهای 

مسلمان

با 280 میلیون نفر 
در فرانسه، بلژیک کانادا، 

کامرون، هائیتی و...

با 199 
میلیون نفر 

در کشورهای 
مالزی و 

10 زبان اول دنیا از نظر تعداد کاربران
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اپیدمی تنهایی
زمان خود را به تنهایی سپری کردن با حس تنهایی یا 

ارتباط اجتماعی ضعیف تر همبستگی معناداری ندارد

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند
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بریده کتاب

زیستن در زمان حال
 ســعی کنید وقتی غذا می خورید، مزه تمام 
لقمه هایتان را حس کنید، وقتی با دوســتی 
بــه صحبت مــی نشــینید، تمــام کلماتش را 
بشنوید، وقتی به ترانه ای گوش می سپارید، 
تک تک نت ها را احســاس کنید، وقتی قدم 
مــی زنید، همــه درخــت هــا را ببینیــد. اگر 
تالش کنید زیســتن در زمان حال را یاد می 
گیرید. به خود خاطرنشان کنید: »من زمان 

نامحدود در اختیار دارم.«

 »آخرین راز شاد زیستن، پیرو قلب خود باشید«  

اثر اندرو متیوس

مــا در دوره ای زندگی می کنیم که ارتباط به نظر بســیار ســاده تر 
می رسد و دوستان و همکاران مان تنها به فاصله یک ایمیل یا پیام از 
ما دورهستند. هرچند تبادل پیام راحت تر شــده است اما ارتباط 
همچنان پیچیده. به همین دلیل است که بعضی این پیشرفت های 
تکنولوژیک را مرتبط با همه گیر شــدن حــس تنهایی می دانند. یک نظرســنجی از 
20هزار آمریکایی نتیجه گرفت که نرخ تنهایی از 50 سال پیش تاکنون دوبرابرشده 
است. ازطرفی به نقل ازدکترویوک موری »تنهایی و روابط اجتماعی ضعیف با کاهش 
طول عمر همبستگی داشته، اثری مشابه مصرف 15 ســیگار در روز و چاقی مفرط 
دارند«. همچنین به نظر می رســد رســانه ها هم به توافق رســیده اند که کشورهای 

ثروتمند دچاریک اپیدمی تنهایی شده و صدها مقاله درباره آن چاپ کرده اند.
برخالف محبوبیت ایــن ادعا اما به طرزشــگفت انگیــزی داده هــای تجربی برای 
 پشتیبانی آن وجود ندارد. این واقعیت اســت که امروزه افراد بیشتری تنها زندگی 
می کنند اما تنها زندگی کردن و حس تنهایی متفاوت است. تحقیقات نشان می دهد 
زمان خود را به تنهایی ســپری کردن با حس تنهایی یا ارتباط اجتماعی ضعیف تر 

همبستگی معناداری ندارد.
طبق داده های اداره آمار ملی انگلیس، 10 درصد افراد بین 16 تا 24 سال اظهار 
کردند که عموما یا همیشه حس تنهایی دارند درحالی که این رقم برای افراد باالی 
65 سال 3 درصد بود. بسیاری از افرادی که حس تنهایی را با پیری مرتبط می دانند 
از این داده ها متعجب می شوند اما نظرسنجی های مشابه در کشورهای نیوزیلند، 
ژاپن و آمریکا هم نشان داد افراد جوان بیشتر از افراد پیر حس تنهایی می کنند. اما 

آیا این یعنی حس تنهایی رو به افزایش است؟
مقایســه بین گروهی درواقع دربررسی این سوال مفید نیســت؛ زیرا حس تنهایی 

درطول زندگی ثابت نیست و ما با دو نوع آنالیز مواجه هستیم.
۱ - مطالعه فردی: آیا حس تنهایی هر شخص با افزایش سن تغییر می کند؟

 ۲ - مطالعه نســلی: آیا افراد یک گروه ســنی در مقایسه با گذشــته حس تنهایی 
بیشتری دارند؟

برای این که بدانیم آیا حس تنهایی در طول سن تغییر می کند یا نه نیاز به داده هایی 
داریم که افراد به خصوصی را از جوانی تا پیری دنبال کنند. تحقیقی در سال 2016 
دو نظرسنجی با چنین شرایطی را برای افراد باالی 50 سال در آمریکا بررسی کرد 
و دریافت از 50 تا 75 سالگی حس تنهایی عموما کاهش می یابد و پس از آن شروع 
به افزایش می کند. به نظر مولفان این کاهش با دالیلی همچون تضعیف شــرایط 
سالمتی و از دست دادن همسر مرتبط بود وگرنه با ثابت نگه داشتن این فاکتورها، 

حس تنهایی همچنان کاهش می یافت.
 با افزایش ســن، ما انســان هــا انتظــارات اجتماعی خــود را بــا واقعیت ســازگارتر 
می کنیم و در انتخاب شبکه ارتباطی خود دقیق ترمی شویم و بیشتربا کسانی ارتباط 
برقرارمی کنیم که برای ما احساسات مثبت به همراه دارند. این درحالی است که 
فاکتورکاهش سالمت در خالف جهت عمل می کند. این رابطه پیچیده سن و حس 

تنهایی نشان می دهد که مقایسه افراد پیر و جوان صحیح نیست.

 در پشت چهره هایی که هر روز بیرون از خانه هامان می بینیم 
و بی اعتنا از کنار هم می گذریم، چه خبر است؟

دوست دارم مسافر نبامش
 مهوشکیانارثی|روزنامهنگار 

مهوش ســال هاســت که دنبال گفت وگو با مردم عادی کوچه و خیابان است و تالش می کند 

این گفت وگوها را به صادقانه ترین شکل ممکن، منتشر سازد. هدفش چیست؟ او در وبالگش 

هدف از این کار را  ایــن طور توضیح داده اســت: »زمانی کــه تصمیم گرفتم با مــردم کوچه و 

خیابان گفت وگو کنم، هدفم این بود که در پس ســوال و جواب از کاری که به آن مشغول اند؛ 

از گذشته شان بگویند. از تجربه ای که در زندگی پشت ســر گذاشته اند. می خواستم بفهمم 

چطور زندگی می کنند. اصال چه تصوری از زندگی دارند. آمال و آرزوهاشان چیست؟ خیلی 

ســاده می خواســتم بدانم در پشــت چهره هایی که هر روز بیــرون از خانه هامــان می بینیم و 

بی اعتنا از کنار هم می گذریم، چه خبر اســت؟ با خودم فکر می کردم شــاید اگر ما بیشــتر با 

زندگی، فکرها، ویژگی های شــخصیتی، اخالق و رفتار همدیگر آشنا شویم، می توانیم وقتی 

به هر دلیل در مقابل هم قــرار می گیریم کمی با آرامــش و متانت با هم برخورد کنیم، ســریع 

هیجان زده نشویم و صدای مان فریاد نشود و سر هم آوار نشــویم« این متن شامل برش هایی 

از یکی از گفت وگوهای خانم کیان ارثی اســت که در وبالگ ایشان منتشر شده است.

از اشتباه در مسیر یاد گرفتن نترسید
اگر هر شکست را فرصتی ببینیم برای یاد گرفتن یک چیز جدید، زندگی مان می تواند شروع کند به تغییر 

نویدیوسفی

یه ســری داســتان درباره آدم های معروف مثل 
ادیسون وجود داره که از شکست ناامید نشدن و 
هریک از شکست هاشون رو پله ای کردن برای رسیدن به موقعیتی 

که دنبالش بودن.
 ولی این داســتان ها انقد تعریف شــدن کــه دیگــه اون تاثیری که 
باید رو ندارن و مــا فکر می کنیــم داریم به یک داســتان تکراری و 
خسته کننده گوش میدیم. پس اونارو بذارید کنار و بیاید به بچه ها 

نگاه کنیم.
شما از یک بچه ای که تازه می خواد شــروع به راه رفتن کنه انتظار 
دارید همون دفعه اول که تونســت روی پاش وایسته بدون نقص و 
زمین خــوردن راه بیفته و هر جا دلش خواســت بــره؟ احتماال نه، 
چون هر کدوم از اون زمین خوردن ها باعث میشه بچه یاد بگیره چه 
جوری میتونه راه بره و دقیقا باید چه کار بکنه و همه چیز رو میتونه 

هنگام راه رفتن کنترل کنه. 

و نهایتا بعد از چندین هفته تالش )چیزی که شاید تو بزرگ سالی 
اسمش رو شکست بذاریم( می تونه راه بره.

 یا وقتی بچــه ای میخواد یک بــازی تازه مثل لگو یــاد بگیره، ازش 
انتظار داریــم همون دفعه اول بــدون این که اشــتباهی کنه بتونه 

لگوهارو روی همدیگه بچینه و یه شکل قشنگ دربیاره؟
پس چرا از خودمــون انتظار داریم هــر چیزی که برای بــار اول به 
بهترین شکل ممکن انجام بدیم بدون این که جایی اشتباه کنیم و 
وقتی اشتباه کردیم هزار تا انگ به خودمون بچسبونیم و خودمون 

رو تنبیه کنیم؟
واقعیــت اینه که کســی بدون شکســت خــوردن نمیتونــه چیزی 
یاد بگیره. اگــر هر شکســت رو فرصتــی ببینیم برای یــاد گرفتن 
 یک چیز جدید، زندگی مون می تونه شــروع کنه بــه تغییر کردن.

  شما هیچ آدمی که به هدفش رسیده رو پیدا نمی کنید که شکست 
نخورده باشه. بعضی وقتا شکست تنها راهی هست که ما می تونیم 

یاد بگیریم، برای این که بفهمیم تو مسیر کجارو اشتباه رفتیم. 
چیزی که دربــاره اشــتباهات وجود داره این نیســت که ازشــون 

دوری کنیم چون عمال چنیــن چیزی غیرممکنــه )مگر در حالت 
بی حرکتــی و انفعــال کامل( بلکــه اینه کــه مطمئن باشــیم از هر 

اشتباهمون چیزایی یاد گرفتیم. 
پس شاید به قول اینشتین کســی که تو زندگیش اشتباه نمی کنه 

چیزی جدیدی هم تجربه نمی کنه.

 وقتی با او صحبت می کنم ساکت نگاهم می کند. 
فکر می کنم از صحبت با یک زن روزنامه نگار کمی 
خجالت می کشــد. باالخره بعد از مکث کوتاهی 
می گوید:»چی بگم؟« من می پرســم شما جواب 
بدین. راحته. روی جدول کنار پیاده رو که شــاید 
6-5 سانتی باالتر از کف پیاده روست می نشینم.

چند ســاله به این کار مشــغولین؟ من هشــت 
سال.

چطور شد به این کار مشغول شدین؟
این کار؟ کارای ساختمانی کم شــد کار و بار پیدا 
نشد به این کار مشغول شدم. قبال کار ساختمانی 

می کردم.
چند سالتونه؟ من، 27 سال.

درس خوندین؟ آره.
چقدر؟ 10 سال درس خوندم.

کجا؟
)ســرش پایین اســت و کار می کند. یک مشتری 
کفشی برای تعمیر به او می دهد.( افغانستان. من 

افغانی هستم.
چند ساله اومدین ایران؟

12، 13 سالی می شه.
با خانواده اومدین؟

نه. )از خجالتش خیلی تلگرافی جواب می دهد. 
همه چیز را باید تک به تک بپرسی؟(

ازدواج کردین؟ آره.
بچه دارین؟ آره، سه تا.

۲7 سالتونه، سه تا بچه دارین؟
)با حجب و حیا می خندد( سه تا پسر دارم.

چه موقع احساس شادی می کنین؟
)می خندد.( هر موقع که پول دستم میاد احساس 
شــادی می کنم. دیگه خاطره  خوب یــادم بیفته. 
یکی با ما درست همکالم بشه درست صحبت کنه 

با مهربونی.
مگه با شما درست صحبت نمی کنن؟

چرا. مثال یه 5درصد برخورد خوبی ندارن بعضا.
مثــال چــه برخــوردی دارن؟ اونــو نمی دونــم. 

)می خندد.(

پس از چی ناراحت می شین؟
شــاید یه حرفی چیزی ... )باید خیلــی تعداد این 
جور افراد کم باشــد چون در این مدتی که این جا 
نشسته ام پشت سر هم یا مشــتری دارد یا افرادی 

که رد می شوند به او سالم می کنند.(
دوست داشتین زندگی تون چه جور باشه؟

دوســت داشــتم پولــدار می بودیــم، ایــن کارو 
نمی کردیم این جا. پیش زن و بچه مون بودیم.  

زن و بچه تون این جا نیستن؟ نه، افغانستانن.
چند وقت یک بار می تونیــن برین پیش اونا؟ 

شیش ماه یه بار.
مشکل بزرِگ تون چیه؟

مشکل ...؟ مسافرم دیگه این جا. مثال کار بود اون 
ور، نمی اومدم این ور. اون جا بیکاریه.

زندگی خوب به نظر شما چه جور زندگیه؟
دوست دارم پیش خونواده ام باشم. مسافر نباشم.

از خدا چی می خواین؟
)می خندد( از خدا، خدا هر چی داد بهمون شکر. 
)یک دفعه با دوســتش کــه او هم مشــغول تعمیر 

کفش است با هم می گویند:” از خدا، سالمتی.”(
از چی ایران خوِش تون میاد؟ از امنیتش.

وســایلم را جمع می کنــم که خداحافظــی کنم. 
با خجالت و حجــب و حیا در حالــی که لبخند کم 
رنگی به لــب دارد می گوید:»حاال مــن می خوام 

سوال کنم.«
بپرسین؟ - اینا رو می نویسی که چه کار کنی؟

اینا رو می نویســم تو وبالگم بذارم اونایی که 
می خونن وقتی از کنار شما رد می شن با شما 

بد برخورد نکنن ...
تشــکر می کند، من هم تشــکر می کنم کــه با من 

صحبت کرد.

وقتی کتاب نمی خوانیم
اگر اهل کتاب خواندن نیستیم، احتماال:

1- حرف های نســنجیده زیــاد می زنیم. 2- خیلــی حرف های 
 تکــراری می زنیــم. 3- دایــره  واژگان ما بســیار محدود اســت.
اســت. تعطیــل  تقریبــا  مــا  ذهــن  اســتداللی  بخــش   -4  
  5- استعداد عوام گرا شدن را پیدا می کنیم. 6- مستعد پذیرش شایعات هستیم.
 7- اهمیت تفاوت میان انسان ها را کشف نمی کنیم. ۸- توان و انگیزه یادگیری 
ما کاهش می یابــد.۹- با واژه نقــد بیگانه ایــم. 10- از حقوق شــهروندی خود و 
دیگران آگاه نیســتیم. 11- یا در همه زمینه ها، اظهارنظــر می کنیم یا اصال توان 
اظهارنظــر نداریم. 12- جهــل مرکب داریــم، یعنــی نمی دانیم کــه نمی دانیم! 
 13- گرفتــار توهــم دانســتن هســتیم و بــه اشــتباه فکــر می کنیــم، مــی دانیم.

 14- دامنه  لذت ما محدود است.

کلبه اسکیمویی 
رنگین کمانی

در یک روز برفی، شاید 
آخر هنر خیلی از مـــا، 
ساختن آدم برفی های 
بدقــواره یــا حجم های 
عجیب باشد. کم پیش می آید که کسی 
دل و دماغ ساختن چیزهای دشوارتر را 
پیدا کند. اما زمانی که در دسامبر سال 
میالدی پیش، دنیل گری، به کانادا رفت 
تا با خانواده همسرش مالقات کند، این 
زوج تصمیم گرفتند که چیــز زیبایی را 
در کمال سادگی بسازند. آن ها نخست 
حیاط پشتی منزل را برف روبی کردند. 
بعد تعداد زیادی پاکت مقوایی شیر را 
که جمع کرده بودند، برداشتند و داخل 
آن ها مواد رنگی مختلف ریختند، از آب 
پرشان کردند و گذاشتند که یخ بزنند.
در نهایــت از آب یــخ زده بــه عنــوان 
بلوک های یخی برای ساختن یک کلبه 
یخی زیبا به ســبک ایگلوی اسکیموها 
اســتفاده  کردنــد. تفریحــی ســاده و 

هیجان انگیز.
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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    اول اسفند 1398   
شماره 1544 

   اقدامــات تضعیــف کننــده انگیــزه درس خوانــدن در 
کودکان 

اجبار به تحصیل:

 اگر والدین با خشم، تهدید و ترشرویی کودک 1 
را بــه تحصیــل وادار کننــد، بــا خشــونت از او 
بخواهند که به مدرسه برود یا تکالیف خود را 

انجام دهد، در این صورت انگیزه کودک تضعیف می شود.
 انتقاد و سرزنش:

 اگر کودک به تحصیل توجه نــدارد و والدین 2 
مدام او را به خاطر این کار سرزنش می کنند. 
مثال به او می گویند که او در آینده به هیچ جایی 
نخواهد رســید و کســی نخواهد شــد. این برخوردها، نه تنها 
انگیزه او را تحریــک نخواهد کرد، بلکه روحیه و اشــتیاق او را 

خراب می کند.
 اگر والدین بین خود مسئله دارند و در حضور 3  تنش های خانوادگی:

کــودک بــه مشــاجره می پردازنــد، روحیــه و 
انگیزه کودک خراب می شود.

تنبیه:

 تنبیه کردن کودک به خاطر مدرسه یا تکالیف 4 
درسی اثر مخرب بر انگیزه او دارد به ویژه اگر 

تنبیه جنبه بدنی داشته باشد.

   اصول اساسی تقویت انگیزه تحصیلی
کنجــکاوی کــودکان را هدایــت کنیــد/ در دنیــای امــروز، 
تجربه های انسان و مهارت های اولیۀ زندگی در مدرسه ها و با 
درس خواندن منتقل می شوند. به این علت، تشویق کودکان 

به درس خواندن اهمیت دارد.
الهام بخش باشید/ تنها راِه انگیزه دادن، تالش نکردن برای 
انگیزه دادن است. به جای آن، ســعی کنید برای کودک تان 
الهام بخش باشــید. از خودتان بپرســید که آیا رفتارهای تان 
الهام بخش اســت یا کنترل کننده؟ بدانید که اگر رفتار شــما 
کنترل کننده باشد، فرزندتان ســعی می کند تا کارهایی غیر 
از آن چه شما می خواهید انجام بدهد. به کسی که در زندگی 

شما الهام بخش بوده فکر و سعی کنید مانند او باشید.
کودک را عاشق مطالعه کنید/ برخی افراد این طور استدالل 
می کننــد کــه مطالعه کلیــد موفقیــت در زندگی اســت. ما با 
قاطعیــت بیشــتری می گوییم کــه مطالعه کلیــد موفقیت در 
یادگیری است. کودکانی که عاشــق خواندن باشند، عاشق 

یادگیــری هــم می شــوند و کودکانــی که بــا مطالعه مشــکل 
داشته باشــند، در یادگیری نیز مشکل پیدا می کنند. تشویق 
کودکان به درس خواندن در ایجاد عالقه در آن ها به خواندن و 
یادگیری کمک زیادی می کند.مطالعه کردن فقط به کامل تر 
شــدن دایرۀ واژگان کــودکان کمــک نمی کند؛ بلکــه به مغز 
کودک نیز می آموزد کــه چگونه مفاهیم و ارتباطات رســمی 
را پــردازش و درک کنــد. دانش آموزانــی کــه خــوب مطالعه 
می کنند، توانایــی یادگیری شــان را در همــۀ موضوعات باال 

می برند؛ حتی موضوعات فنی مانند ریاضی و علوم.
مطالعه باید جذاب باشــد/ برای تشــویق کــودکان به درس 
خوانــدن و تبدیــل آن ها بــه کتاب خوان هــای حرفــه ای باید 
مطالعه را برای بچه ها جذاب کنیم، نه خسته کننده. اگر یک 
کودک به این نتیجه برســد کــه مطالعه کار خســته کننده ای 
اســت، دیگر جز به اجبــار، کتــاب نخواهــد خوانــد و توانایی 
یادگیری اش هم کم می شــود. بچه ها باید کتاب هایشــان را 
خودشان انتخاب کنند و والدین و معلم ها به آن ها در خواندن 

کمک کنند و بکوشند مطالعه را برای بچه ها جذاب کنند.
هدفمند کــردن کودک/ بــرای این که کودک شــما با انگیزه 
شود، به او کمک کنید که هدف های زندگی خود را انتخاب کند 
و درس خواندن را راهی برای رســیدن به آن اهداف بداند. اگر 
می خواهید درس خواندن هدف او باشــد، باید ارزشمندی آن 
برای کودک ثابت شود تا برای انجام آن اشتیاق و انگیزه پیدا کند.
مطالعه را با هم تجربه كنید/ بگذارید فرزندتان ببیند كه شما 
می خوانیــد. اطالعاتی را كــه از مطالعه به دســت می آورید، 

تقسیم كنید و با صدای بلند بخوانید.
درس خواندن را با زندگی روزانه بیامیزید/ پیوند زدن درس 
ها با زندگی روزانه به درک ملموس و عمیق مفاهیم و موضوعات 
درسی منجر می شود و به خاطر سپاری آن ها نیز آسان تر خواهد 

شد.
 اجازه دهید کودکان خودشان تصمیم بگیرند/ نبود انگیزه 
در کودک، تقصیر شما نیست، پس مسئله را شخصی نکنید. با 
این کار، ممکن است که با ایجاد مقاومت بیشتر، به موفق نشدن 
او دامن بزنید. شما باید کمک کنید تا کودک تان بفهمد که چه 
کسی است، چه چیزی برایش مهم اســت و برای رسیدن به آن، 
حاضر است چه کارهایی را انجام بدهد. مسئولیت ما این است 
که به کودک مان کمک کنیم تا این کار را انجام بدهد، نه این که 
خودمان آن را برای او انجام بدهیم. ما باید به اندازه  کافی از سِر 
راه او کنار برویم تا بفهمد که کیست، به چه فکر می کند و به چه 

چیزهایی عالقه دارد.

 یک مواجهه 
متفاوت و جالب

واکنش آدم ها به دوروبرشان یکسان 
نیســت، علی رادمند کارتونیســت 
خــوش ذوق کشــورمان از کســانی 
است که راجع به اطرافش نه تنها بی 
تفاوت نیســت بلکه از تهدیدها، فرصت می سازد، 
درست مثل همین کاری که با این عکس کرده و با این 

متن در اینستاگرامش منتشر کرده است:    
دیشــب یه )نفر( تو کوچه مون ســطل زباله رو گذاشته 
بود وسط کوچه)جای ماشــین( و خودش جاش پارک 
کرده و رفته بود! یعنی فرهنــگ رانندگی ما تو دنیا بی 
نظیره... بعضیا کــه اصال فکر نمی کنــن که دارن چی 
 کار می کنن، بعضیا هم تازه فکر می کنن می شن این! 

#خط_خطی_با_عکس

گرم ترین روزهای تاریخ در قطب جنوب

دنیای متفاوت عشق و سوگ

چگونه کودکان را به درس 
خواندن عالقه مند کنیم؟

اگر رفتار شما کنترل کننده باشد، فرزندتان سعی می کند تا کارهایی غیر از آن چه 

شما می خواهید انجام بدهد

دانشــمندان دمــای 20/75 
درجه سانتی گراد ثبت شده در 
جزیره سیمور را »باور نکردنی و 
غیرطبیعی« توصیف می کنند. 
با این رکورد جدیــد واهمه از بی ثباتــی اقلیم در 
بزرگ ترین مخزن یخ جهان شدت گرفته است. با 
گرم شدن اقیانوس ها و دمای جوی، قطب جنوب 
که بزرگ ترین عامل افزایش سطح آب دریاها در 
جهــان اســت، بیشــترین افزایــش دمــا را تجربه 
می کند. دمای هوا در قطب جنوب در 50 ســال 
گذشته تقریبا سه درجه افزایش داشته و در حدود 
۸7 درصــد از یخچال هــای طبیعــی در امتــداد 

ســواحل غربی آن پســروی کرده انــد. درصورت 
فروپاشــی یخچال توئتز درغرب جنوبگان سطح 
آب دریاهــا می توانــد تــا ۳ متــر افزایــش یابــد. 
آب گرفتگی یا ســیل های ناشــی از جــزر و مد به 
شدت افزایش خواهد یافت، طوری که زندگی در 
کشــورهای مختلــف از جمله بنــگالدش و چین 
مختــل و کشــورهایی مثــل مالدیو بــه کلی محو 
خواهند شد. ما با این فجایع تنها یک یا چند دهه 
فاصله داریم. بیش از صد میلیون نفر در سراســر 
جهان در ســواحلی با متوســط یک متر ارتفاع از 
ســطح دریــا زندگــی می کننــد کــه در نتیجــه با 

افزایش سطح دریا در معرض آسیب هستند.

چنــد ســال پیــش در یکــی از کالس هــای 
نویســندگی خــالق شــرکت کــردم. آن جا 
اســتاد از مــا خواســت صحنــه ای را دو بــار 
توصیف کنیم: اولین بار از چشــم کسی که 
تازه عاشق شده است، دوم از نگاه کسی که 
فرزندش را در جنگ از دســت داده اســت. 
اجازه نداشــتید به عاشــق شــدن یــا جنگ 
اشاره کنید. این تکلیف ساده آشکار کرد که 
دنیا بســته به وضعیت احساسی شما چقدر 

ممکن است متفاوت به نظر برسد.
برگرفته از کتاب
 »کاش وقتی 20 ساله بودم می دانستم« 
اثر تینا سیلیک

تا کمتــر از 10 ســال پیش نوشــتن با   
دســت و بــا قلــم و کاغــذ روال عادی 
بســیاری از امور بود: ما برای  نوشتن 
نامــه، دفترچــه خاطــرات روزانــه، 
پرکردن فرم های اداری و بانکی، نگارش شکوائیه های 
حقوقی، یادداشت کردن آدرس و شماره تلفن و حتی 
امضا کــردن از قلم و کاغذ اســتفاده مــی کردیم. بچه 
ها در مدارس درس خوشنویســی داشــتند و خالصه 
هرکسی معموال خودکاری به همراه داشت.  با گسترش 
سریع گوشی های هوشمند و تبلت ها اما اوضاع به کل 
دگرگون شده اســت. حاال کمتر کســی در طول روز و 
هفته و ماه از قلم و کاغذ و نوشتن با دست بهره می گیرد. 
به مرور تایــپ کردن روی کیبورد و در چند ســال اخیر 
صفحات تاچ گوشی ها و تبلت ها و به تازگی نرم افزارهای 
تبدیل صــدا به متن، نوشــتن با قلــم و کاغذ را بــه انزوا 
رانده است. شــاید بگویید که این ثمره پیشرفت های 
تکنولوژیک اســت و باید از آن اســتقبال کرد اما نتایج 
تحقیقات علمی نشان می دهد که حذف مهارت نوشتن 
با دســت و اســتفاده نکردن از قلم و کاغــذ پیامدهای 
ناگواری در رشد مغزی کودکان و پردازش اطالعات در 

بزرگ ساالن به جا می گذارد. 

  دست نویسی چه مزایایی دارد؟
نتایــج تحقیقات استانیســالس دهایــن، 
عصب شناس کالج فرانسه نشان می دهد 

وقتی  می نویسیم، یک جریان منحصربه فرد 
در مغز فعال  می شــود کــه به بازشناســی آن 
چه  می نویسید می پردازد و آن را در ذهن تجزیه 

و تحلیل  می کنــد. ایــن جریان ذهنی بــه گونه ای 
ناشــناخته، یادگیری را تســهیل  می کند.

علــوم  جیمز متخصــص  پروفســور 
در دانشــگاه  اعصاب شــناختی 

ایندیانــا  در تحقیق  خود ســراغ 
بچه هایــی رفــت کــه هنــوز 

نمی داننــد.  خوانــدن 
بچه هایــی که ممکن اســت 
بعضی حروف را بشناســند 

ولی هنــوز نمی توانند با کنار 
هــم قــرار دادن آن ها کلمه 
درســت کننــد. او بچه ها را 

به گروه های مختلف تقســیم 
کرد، به بعضی یاد داد حروف 

را بنویسند و از برخی دیگر خواست با صفحه کلید کار کنند. 
این تحقیق نشان داد که واکنش مغز کودکان هنگام یادگیری 
نوشتن حروف با دست و یادگیری تایپ کردن روی صفحه کلید 
فرق می کند. شکل کلی فعالیت مغزی بچه هایی که با دست 
حروف را می نوشتند شبیه آدم های باسواد بود که خواندن و 
نوشتن بلدند. اما درباره بچه هایی که نوشتن با صفحه کلید 
را تمرین می کردند چنیــن نبود. عالوه بر كــودكان، مزایای 
نوشتن با دست شامل حال بزرگ ساالن نیز می 
شود. برای بسیاری از افراد بزرگ سال، تایپ 
كردن بــا اســتفاده از صفحه كلیــد تجربه 
ای روزمره اســت. این در حالی است كه 
مطالعات نشان داده ننوشتن روی كاغذ 
برای مدت زمان طوالنی به از میان رفتن 
توانایی افــراد برای پــردازش اطالعات 
جدیــد منجــر خواهد 

شد.

   

چند توصیه برای تمرین نوشتن
 از خــط خطــی کــردن کــودکان اســتقبال 

کنید: بچــه هــا از 10-12 ماهگی بــه بعد با 1
مداد یا مدادهای شمعی شروع به خط خطی 
کردن مــی کننــد. از ایــن فرصت اســتقبال و 

روزانه اوقاتی را برای انجام این کار آن ها مهیا کنید.
 نوشــتن بــا قلــم را بــا کــودکان تمریــن 

کنید: بچه ها امروزه بیش از هرچیز گوشــی 2
های هوشمند و تبلت و کامپیوتر را در اطراف 
خود می بینند. اوقاتــی را در حضور کودکان 
با قلم و کاغذ به نوشتن مشغول شوید حتی اگر رونویس 
کردن داستانی کوتاه یا قطعه ای شعر باشد. این تمرین 
هم قــدرت پردازش اطالعــات را در مغز شــما فعال می 

کند هم فرزندانتان با نوشتن با دست خو می گیرند.
 دفترچه تلفــن، کارت تبریک و نامــه را احیا 

کنید: وارد کردن شماره های تلفن مورد نیازتان 3
از گوشی های هوشمند در دفترچه تلفن عالوه بر 
تمرین نوشتن با دست، تضمینی برای گم نشدن 
شماره های شما در مواقعی است که تلفن هوشمندتان گم 
می شــود یا می ســوزد. در اعیاد و مناســبت ها کارت های 
تبریک با دستخط خودتان برای دوستانتان بفرستید  و لذت 

نامه نگاری را دوباره تجربه کنید.
 نوشتن را به تفریح و بازی تبدیل کنید: در 

دورهمی های خانوادگی با چند صفحه کاغذ 4
و چنــد مــداد بــرای اطرافیانتــان بــازی و 
سرگرمی فراهم کنید. بازی هایی مثل اسم 
و فامیل یا مشــاعرۀ مکتوب از بازی هــای قدیمی 
اســت کــه فراموش شــده و مــی تواند 

اوقات مفرحی ایجاد کند.

تبلت ها و گوشی ها  

خطری برای مهارت نوشتن و قدرت پردازش مغز
استفاده نکردن از قلم و کاغذ پیامدهای ناگواری در رشد مغزی کودکان و پردازش اطالعات در بزرگ ساالن به جا می گذارد

بیشتر کودکان در بعضی از زمینه ها یادگیری خوبی دارند، اما تشویق 
کودکان به درس خواندن توســط والدین می تواند به آن ها کمک کند تا 

در کل به یادگیرنده های خوبی تبدیل شوند.



مریم ملی | خبرنگار

مهمانی و دورهمی بدون بچه ها یک چیزی کم دارد، عوضش وقتی هم هستند انگار 
خیلی چیزها زیادی است. هم دوست داشتنی  اند و هم یک وقت  هایی دل تان می  خواهد با نخ به در و 

دیوار ببندیدشان تا مدام توی دست وپا نباشند. خیلی وقت  ها با خودمان فکر می  کنیم »خب این بچه که 
خیلی نمی فهمه« پس هر حرفی را جلویش می زنیم و دو دقیقه بعد می بینیم که شبیه یک ضبط صوت تمام 

حرف های ناجوری را که پشت سر یکی دیگر از مهمان  ها زده بودیم، درحالی که زل زده توی چشم همان فرد 
تکرار و آخرش هم به ما اشاره می کند. خیلی از ما هنوز فکر می  کنیم بچه ها خوش  شان می  آید که با لحنی لوس 

و صدایی شــبیه »بزغالــه تازه متولد شــده« بــا آن ها حــرف بزنیــم درحالی که 
بیشترشان خیلی زود گوش خراش بودن صدا و لحن مسخره  مان را به روی  مان 

می آورند. بعضی  ها موقع احوال پرسی در یک جمع همیشه با همه خوش وبش 
می  کنند به جز بچه  ها، انگار آن  ها برای  شان نامرئی هستند و الزم نیست در برابر 

آن ها واکنشی داشته  باشند درصورتی که بچه  ها خیلی زود بی  محلی را می  فهمند 
و به دل می  گیرند. دست تکان دادن یا با خوش  رویی سالم کردِن شما همیشه توی 

ذهن  شان می ماند. حتی اگر خیلی توی حالتان نیست که با بچه  ها روبوسی کنید و در 
آغوش بگیریدشــان، حتما ســالم و لبخنــد را به یاد داشته باشــید. آن  ها وقتی کســی 

درباره شان صحبت می کند کامال گوش شان تیز می  شود و می  فهمند، پس منتظر عواقب 
کلماتی مثل »لوس کله کدو« یا »گودزیالی  اعصاب خردکن« و اصطالحات مشابه باشید.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

مراقب باشید، بچه ها یک دستگاه آنالیز و کپی هستند 

خودت بساز 

انتقام  مومیایی ها 

یک گوشه نشسته اند و برای خودشــان چهچهه می زنند. آن قدر صدای شان 
را شنیده ایم که به نظرمان عادی می رسد. جوجه جوان، بدون کالس و تعلیم 
بزند زیــر آواز امــا واقعا پرنده ها چطــور ایــن کار را انجام می  دهنــد؟ تیمی از 
پژوهشگرهای ژاپنی و کره ای می گویند گروهی از نورون ها )سلول عصبی( 

مســئول یادگرفتن این مهارت در پرنده ها هســتند. در پرنده ها فرایند یادگیری 
آواز به نواحی خاصی از مغز بســتگی دارد. این نواحی در سیســتم محرکه پستانداران 
هم وجود دارند و کارکردشــان در ایــن گروه، یادگیــری و حفظ ترتیب حرکات اســت. 
محقق ها با دستکاری این نورون ها متوجه شــدند ازبین رفتِن آن ها در پرندگان جوان، 
باعث اختالل در آواز خواندن می شود؛ پس نتیجه گرفتند توانایی الگوبرداری از آواز و 

ادای موزون و درست آن در پرنده ها به مغزشان برمی گردد. اما خب جوجه ها برای 
یادگرفتن آواز و راه انداختن سلول های مربوط به آن، باید مثل ما به صدای 
بزرگ ترها خوب گــوش کنند. آواز جوجه هــا در ابتدا بی نظــم و غیردقیق 
اســت؛ درســت مثل حــرف زدن بچه هــا اما کم کــم یــاد می گیرند بــه صدای 
خودشان گوش بدهند و اشتباهات شان را اصالح کنند. پس این که ما نمی شنویم 
مادِر جوجه به او بگوید »رنگ صدات رو دوست دارم ولی یه گام باالتر بخون« به این 
معنی نیست که آموزشــی وجود ندارد. آزمایش ها نشان داد نورون های دخیل در 
آواز، در پرنده های بالغ نقشــی ندارند چون خواندن را یاد گرفته و در حافظه شان 

ثبت کرده اند.

      
فاطمه قاسمی | مترجم

براساس افســانه ها، هر کســی که مزاحم مومیایی یا مقبره ای 
از مصر باســتان شــود به نفرین فراعنه دچار خواهدشد. برای 

نفرین فرقی نمی کند که شــما یک باستان شــناس متفکر باشــید یا 
دزدی فرصت طلب، به خصوص اگر مومیایــی متعلق به یک فرعون 
باشد طلســم قدرتمندتر عمل می کند. داســتان های زیادی از این 

نفرین ها نقل می شود که یکی از آن ها را با هم می خوانیم:

قوش شمالی 
هستند 
ایشون: 
خوش تیپ و 
انعطاف پذیر 

afpphoto :منبع

رفقا سالم!

ما برگشتیم! البته جایی نرفته بودیم که بخوایم 

برگردیم فقط چون دستی به سرورو مون کشیدیم و 

تغییراتی تو خودمون ایجاد کردیم، خواستیم جلب توجه کنیم. از 

این به  بعد پنج شنبه ها عالوه بر ستون های همیشگی ، سرگرمی و معما 

داریم؛ »خودت بساز«، مهارت های کاربردی ساده یادمون میده و 

شماره پیامک 2000999»دیدنی« هم قراره با چیزهای جالبی آشنامون کنه.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

سرگرمی

 زندگی سالم
  پنج شنبه

    اول اسفند  1398    
 شماره 1۵۴۴ 

پرنده ها چطور آواز خواندن را یادمی گیرند؟ 

دیدنی 

 ورود پرافتخار به اهرام ثالثه
در ســال 1962 میــالدی، گروهی 
کشــورهای  از  باستان شــناس 
انگلســتان، ایتالیا، فرانســه و مصر 
بــرای انجــام کاوش های باســتانی 
در محوطه اهــرام مصــر راهی آن جا 
شدند. آن زمان هنوز اطالعات دقیقی 
از اهرام دردسترس همگان نبود و بیشتر 
فرضیــات بــر پایــه اطالعــات غیرعلمــی 
و خرافــات بــود. گــروه تحقیقاتــی پس از 
16 ماه تحقیــق به ســرنخ هایی از راه های 
ورود به یکی از اهرام دســت یافــت. نتیجه 
خارق العاده بود اما این همه داستان نبود. 
سرپرست گروه، پروفسور »چارلز واترفورد« 
به عنوان اولین نفر وارد محوطــه زیرین هرم 
شد. پس از او چند همکار دیگرش با افتخار پا 
در مسیری چندهزار ساله گذاشتند که گامی 
بزرگ بــرای علم باستان شناســی به حســاب 
می آمد ولــی برای اعضــای گروه ســرانجامی 

مرموز و غم انگیز در پی داشت.
 ناپدید شدن اولین قربانی 

آن طور که از دست نوشته های پروفسور واترفورد 
مشــخص می شــود، پــس از ورود بــه 
زیرزمین هرم و رسیدن به تاالری که 
وسط آن دو تابوت بزرگ قرار گرفته 
بود، پروفســور بدون توجه به هشدار 

اطرافیان با اشتیاق در تابوت را باز می کند، به طرز 
عجیبی این بخش از دست نوشته هایش در دفترچه 
کاوش هایش معدوم شده است. در بخش های دیگر 
این طور آمده است: »شب که به آسایشگاه برگشتیم 
از شــوق کشــف  ،خــواب بــه چشــم مان نمی آمد. 
اعضای گــروه به چادر من آمده بودنــد تا این اتفاق 
تاریخــی را جشــن بگیریــم. مشــغول خوش و بش 
بودیم که صــدای زوزه ای از بیرون چــادر به گوش 
رســید. وجود حیوان وحشــی آن هــم در این وقت 
ســال در آن منطقه بعید بود. نگهبان های مصری 
خبر آوردند که صدا از محوطه کاوش اســت. با سه 
نفر از مردان گروه به آن سمت رفتیم. خبری از هیچ 
حیوانی نبود. هنگام بازگشت به کمپ، دکتر ژرارد 
تصمیم گرفت به محوطه برگردد که با توجه به امن 
بودن آن جا، مانعش نشدیم ولی این آخرین دیدار 
ما با او بود...«. در ادامه پروفســور توضیح می دهد 
که دیگر خبری از آن عضو گروه نمی شود و با توجه 
به اطالع ندادن بــه روزنامه ها بــرای جلوگیری از 
هجوم مــردم، خبر ناپدید شــدن آن دانشــمند هم 

رسانه ای نمی شود.
 سرنوشت هولناک گروه باستان شناسان

نکته عجیب تر این ماجرا، سرنوشت دیگر اعضای 
گروه است که بعدها جســته و گریخته به رسانه ها 
درز کرد و توسط روزنامه نگاری با نام مستعار »جان 
فارو« منتشر شد. یکی از اعضا چند هفته بعد از این 
ماجرا به بیماری مرموز شدیدی مبتال می شود، در 
طول سه روز وزن زیادی از دست می دهد و از دنیا 

می رود. دیگری، هنگام بازگشت به کشورش تنها 
فردی است که در تصادف قطار از بین می رود. یکی 
دیگر از کاوشــگران بینایی و قدرت تکلــم اش را از 
دست می دهد و در انزوا بدون این که سرنخی به جا 

بگذارد از دنیا می رود. 
درنهایت پروفسور واترفورد هم به جنون و فراموشی 
مبتــال و در آسایشــگاهی در جنــوب انگلســتان 
بستری می شــود. فاروی پس از یافتن او، تا حدی 
به ایــن اطالعات دســت می یابد و آن ها را منتشــر 
می کند. هویت واقعی این خبرنگار هیچ وقت فاش 

نمی شود.
 راز سربه مهر هرم؛ طلسم یا گاز سمی؟ 

پیش از این هم گزارش های زیادی مبنی بر این که 
جست وجوگران و دزدان معابد دچار بیماری های 
ناگهانی شــده اند، منتشــر شده اســت؛ همچنین 
افســانه هایی وجــود دارد دربــاره افــرادی کــه بــا 
لمس یک مومیایی یا اثری از مصر باســتان، مرگ 
گریبان گیرشــان شده اســت. محلی ها می گویند 
این اتفاقات زیر ســر طلسم هاست؛ آن ها معتقدند 
طلسم ها درواقع اقدامات امنیتی مقبره ها بوده اند 
و درصورت دســتکاری آن ها، تضمینی برای جان 
فرد اخاللگر  وجود  ندارد اما  این هشــدارها باعث 
توقف سرکشی به مقبره ها نشد. برخی این مرگ ها 
را به دالیل قابل قبول تری مثل انتشار گاز سمی از 
مومیایی بعد از تکان دادنش نســبت می دهند اما 

این توضیح هم به طور قطع ثابت نشده است.

درباره یک گروه باستان شناس  که پس از ورود به اهرام مصر به طرز مرموزی ازبین رفتند 

قوطِی ُتن ماهی در اسارِت گیره ها 
مهسا فارسی | خبرنگار

قرار است توی این ستون هر هفته با هم یک ایده زیبا، ساده و کاربردی را یاد بگیریم. به عنوان اولین 
ایده، برای شما و گلدان های تان سورپرایز دارم. اگر با دقت به حرف دل گیاهانتان گوش بدهید، می بینید 
از گلدان های پالستیکی یا سفالی شان خسته شده اند و لباس جدید می خواهند! پس دست به کار شوید.

همه آن چه نیاز دارید: 
قوطی کنسرو تن ماهی

گیره لباس، حدود 20 عدد
گیاه زیبا یا دانه هایی که قرار است سبز بشوند برای هفت سیِن 99

همان طور که در تصویر مشــخص اســت، کافی اســت گیره های لباس را دورتادور قوطــی بچینید. این 
گیره های چوبی را می توانید از بازار گل و تزیینات یا بعضی از فروشــگاه های لوازم خانگی و پالستیکی 
بخرید. شــاید تعدادی از این گیره ها را در خانه داشته باشــید اما کثیف و چرک شــده باشــند. اشــکالی 
ندارد، می توانید آن ها را با الکل ســفید یا الکل صنعتی تمیز بشــویید یا روی شان ســنباده نرم بکشید تا 
یک دســت و تمیز شــوند. اگر هم از حالت ســاده و خام گیره های چوبی خوش تان نمی آید، می توانید با 

قلم موی اندازه کوچک آن ها 
را با گواش یا هر رنگ مایعی، 
رنگ آمیــزی کنیــد. بــرای 
آرایــش بیشــتر، می توانید با 
نخ کنفی و گل های پارچه ای 
یا پاپیون هایی که از قدیم در 
گوشه کمدتان گذاشته اید، 
گیره ها را تزییــن کنید. این 
ایده می تواند یک جاشمعی 
هــم باشــد. بــه جــای گیــاه 
آن وســط، یــک عدد شــمع 
بــرای  بگذاریــد  وارمــری 
داشــتن شــب های روشن و 

رمانتیک!

چی راسته، چی غلط؟ 

همه عینک های آفتابی از 
چشم دربرابر اشعه آفتاب 

مراقبت می کنند

فقط عینک های آفتابی 
استاندارد، چنین 

خاصیتی دارند

brightside :منبع

پرونده های مجهول

بالتازار

شما گفتین: با تشکر از صفحه خوب 
جوانه و مخصوصا پرونده مجهول. من 

هر پنج شنبه فقط منتظر این مطلب 
هستم، لطفا دو روز در هفته چاپ 
کنید. مهدی 15ساله از کاشمر

شــما گفتیــن: ســتون ســرگرمی های صفحــه 
نوجــوان کــه بــه تازگــی دو مطلــب کلک هــای 
عکاســی و اشــتباهات ســینمایی را در آن چاپ 
کردید، خیلی بهتر از کمیک هایش است. لطفا 

این ستون را ثابت کنید.
 خب ماهم گفتیم چشم...

ما باید روزی یک یا دوبار 
دوش بگیریم

ما باید فقط وقتی نیاز 
داریم، دوش بگیریم

رنگ دندان های طبیعی 
کمی مایل به زرد است

دندان های سالم کامال 
سفیدند

کدام  ظرف، زودتر پر می شود؟

فکر می کنید چندبار باید وارد  این هزارتو 
بشوید تا راه خروج را پیدا کنید؟

منبع: ردیت 

منابع: مجله علمی ایلیاد، جام جم
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تمرکز رمز موفقيت آسمان خراشان 
ایران در خوان اول

دوپينگ کشتی گير جنجالی 
تایيد شد

فدراسيون �شت� اعالم �ردآغاز پنجره اول بس�تبال انتخاب� �اپ آسيا به ميزبان� تاالر آزاد�
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ارســالن مطهر� ب� ترد-د ســتاره اســتقالل 
در نيم فصــل دوم بــوده ، باز-�نــ� �ــه در ٦ 
باز� �ه در تر�يب اســتقالل بــه ميدان رفته 
موفق شــده ٦ گل بزنــد و آمــار فوق العاده ا� 
از خود به ثبت برســاند. مهاجم اســتقالل در 
بــاز� با االهل� بدون حضــور مهد� قائد� و 
شــيخ د-اباته به ميدان رفت و گل اول تيمش 
را زد، او البتــه گل دوم را هــم زد �ه با تصميم 
شــد.  اعــالم  مــردود  گل  ا-ــن  داور  اشــتباه 
ارســالن مطهــر� در گفت وگو با ورزش ســه 
صحبت ها� جالب� در مــورد مدت حضورش 
در اســتقالل انجــام داد �ــه در ادامــه آن را 

م� خوانيد.
 روز� �ه به اســتقالل آمــد� خيل� ها تو را 
-ــR ذخيــره مطمئن بــرا� قائــد� و د-اباته 
م� دانســتند.   خودت ف�ر م� �رد� بتوان� 

معادالت خط حمله را تغيير ده�؟
خيل� هــا  زمــان  آن  در  اســت،  خــوب  ا�ن �ــه 
مصاحبه �ردند و گفتند من در حد ذخيره ها� 
اســتقالل هم نيســتم و ا�ن مصاحبه ها موجود 
اســت امــا من با هدف به اســتقالل آمــده بودم 
هــواداران  ذهــن  در  نامــم  داشــتم  دوســت  و 
استقالل بماند، حاال �2 باز�4ن با گلزن�، �2 
باز�4ن با دوندگ� و �2 باز�4ن با پاس گل نام 
خــود را ثبت م� �ند.  دوســت دارم چند ســال 
بعد همه به ني�4 از من �اد �نند و ف4ر م� �نم 

شــروع �ار برا�م خيل� خوب پيــش رفته، ول� 
هنوز راه ز�اد� در پيش دارم.

 تو نســبت به تيم ها� قبل� ات در استقالل 
به مراتب بهتر باز� م� �ن�، چقدر عالقه ات 

به ا-ن تيم در ا-ن اتفاق تاثيرگذار است؟
صد در صد موثر اســت، من در استقالل با تمام 
وجــود و قلبم بــاز� م� �نم.   البتــه من در همه 
تيم ها تمام تالشــم را �رده ام ول� در استقالل 
بــا تمــام وجود بــاز� م� �نــم.  من بــا آمدن به 
استقالل تمام حواش� را �نار  و تمر�زم را رو� 
ا�ن تيم گذاشتم چون شما در استقالل فرصت 

اشتباه ندار�د.
 االن شرا-ط� دار� �ه رقبا� اصل� تو برا� 
رســيدن به آقا� گلــ� از خود تيم اســتقالل 

هستند.  به آقا� گل� ف�ر م� �ن�؟
صادقانــه بگو�م �ــه وقت� مهاجم باشــ�، با�د 
بــه آقــا� گل� ف4ــر �ن� ول� مــن ا�ــن را از ته 
قلبــم م� گو�ــم، دوســت دارم در �نــار گلزنــ� 
بــه هم تيم� ها�ــم �م2 �نم �ــه آن ها هم گل 

بزنند.    
گل   ٦ اســتقالل  بــرا�  بــاز�   ٦ در  تــو   
زده ا�، پيش بينــ� ا-ن شــرا-ط فوق العاده را 

م� �رد�؟
 �ادتــان نــرود من باز�4ن اســتقالل هســتم.  با 
باز�4نانــ� �ــه اســتقالل دارد، خيل� ســخت 
اســت �ه بد باز� �نــ�، همه باز�4نــان آنقدر 

خــوب هســتند �ــه نم� توانــ� توپ هــا را گل 
ن4نــ�.  در اســتقالل فرصت اشــتباه نــدار� و 

حت� نم�  توان� در تمر�نات اشتباه �ن�.   
 شــا-د خيلــ� �م باشــند باز-�نانــ� �ه در 
اولين درب� خود موفق م� شوند ٢ گل بزنند. 

 ا-ن موضوع برا� تو چه حس� داشت؟
 �اش ا�ــن ٢  گل بــا پيروز� ما همراه م� شــد 
و ا�ــن حســ� بــود �ه نــه تنها مــن، بل4ــه همه 
باز�4نــان هــم داشــتند.  ولــ� از زدن ٢ گل به 
پرسپوليس احساس غرور و خوشحال� م� �نم 

و خيل� ا�ن شرا�ط را دوست دارم.   
 شــاد� گلــت �ه شــبيه بــه نواختــن گيتار 
اســت، خيل� مورد توجه هواداران اســتقالل 

قرار گرفته است.  
ببينيد، ا�ن شاد� بود �ه رو�ش ف4ر �رده  و به 
دل خودم نشســته بود و خب خدا را شــ4ر �ه به 

دل هواداران استقالل هم نشسته است.   
 در مــورد گل� �ه در باز� بــا االهل� زد� و 
مردود شــد صحبت �ن، آخر فهميد� دليل 

تصميم �مR داور باز� چه بوده است؟
من هميشــه وقت� گل م� زنم بــه داور و �م2 
داور نگاه م� �نم �ه مطمئن شــوم گلم ســالم 
اســت، وقت� گل زدم خوشحال� �ردم و داور و 
�م2 داور هر دو  گل را قبول �ردند و نم� دانم 
�2 لحظه چه اتفاق� رخ داد.   من خودم شو�ه 

شدم. هنوز هم حالم از ا�ن اتفاق بد است.  

در استقالل فرصت اشتباه ندار-د

مطهرى: می گفتند در حد ذخيره هاى استقالل هم نيستی

بازگشت مصدومان با قانون فرهاد مجيدى!
هرچند  اســتقالل مصدومان ز�اد� دارد و فرهاد مجيد� به باز�4نان تيمــش نياز مبرم� دارد اما او 
هرگــز برا� بازگرداندن باز�4نان به تمر�ــن گروه� عجله نم� �ند . طبق قانون� �ه فرهاد مجيد� 
وضع �رده، باز�4نان� �ه از مصدوميت بر م� گردند، حتما با�د ١٠ روز ز�ر نظر بدنساز تيم �ار �نند و 
بعد از آن مجوز بازگشت به تمر�نات گروه� را م� گيرند. فرهاد مجيد� برا� جلوگير� از مصدوميت 
مجدد باز�4نان چنين قانون� را گذاشته و حت� اگر مجبور باشد از باز�4نان جوان استفاده �ند هم ا�ن 
قانون را ز�رپا نم�  گذارد. استقالل در �2 برهه �2 ماه و نيمه باز�4نان ز�اد� را به دليل مصدوميت از 
دست داده  اما با رسيدن تعداد� از آن ها، آب� ها شرا�ط بهتر� در باز� ها� بعد� پيدا خواهند �رد.

بنا: قهرمان� آسيا امتياز المپي�� نداشت!

سایپا از دو پنجره 
نقل و انتقاالت محروم شد 

هافبک آبی ها فرهاد 
مجيدى را اميدوار کرد

علی عليپور یک گل
دربى بالى جان تا رکورد پيوس 

فــرهاد و یــحیى  تيم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان آسيا شد

تهدید به شکایت پاختاکور 
از استقالل به خاطر ایسما! 

�سب ٢ امتياز از ٣ باز� آمار ضعي^ �ادرفن� سرخاب� 
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 ليگ قهرمانان اروپا
اتلتي�ومادر�د �� - ليورپول صفر

دورتموند ٢-پار� سن ژرمن ��

 ليگ اروپا
"لوژ - سو�ا؛ ٢١:٢٥

بروژ – منچستر�ونا�تد؛ ٢١:٢٥
فران�فورت – سالزبورگ؛ ٢١:٢٥

ختافه – آژا"س؛ ٢١:٢٥
لودگرتس – ا�نتر؛ ٢١:٢٥

شاختاردونتس� – بنفي�ا؛ ٢١:٢٥
با�رلور"وزن – پورتو؛ ٢٣:٣٠

المپيا"وس – آرسنال؛ ٢٣:٣٠
رم – خنت؛ ٢٣:٣٠

والفسبورگ – مالمو؛ ٢٣:٣٠
ولورهمپتون – اسپانيول؛ ٢٣:٣٠

"پنهاگن – سلتي�؛ ٢١:٢٥
آپوئل ني�ور�ا – بازل؛ ٢٣:٣٠

فليک منتظر تماس بایرنی ها
هانس فلي�، سرمربB جد�د با�رن مونيخ 
با وجود "ســب نتا�ج خــوب و مثبت هنوز 
پيشــنهاد جد�ــد� بــرا� تمد�د قــرارداد 
در�افــت ن�ــرده اســت. بــه گــزارش بيلد، 
 هانســB فلي� از ا�ن "ــه پيشــنهاد تمد�د 
قــرارداد از با�رن مونيــخ در�افــت ن�ــرده، 
ناراحت اســت چرا"ه مد�ران با�رن مونيخ 
قصد دارنــد در ماه مB در خصــوص آ�نده 
 Bســرمرب "ننــد.  تصميم گيــر�  فليــ� 
٥٠ ســاله باوار�ا�B هــا منتظر اســت تا در 
خصوص تمد�ــد قرارداد با او تماس گرفته 
شــود. فليــ� همين حــاال چند پيشــنهاد 
از باشــگاه ها� اروپا�ــB در جيــب دارد و 
تماس ها� ابتدا�B با ا�جنت او برقرار شده 
 Bبرابر چلســ �ه فلي" Bاســت. در صورت
در ليــگ قهرمانــان نتيجه مثبتــB بگيرد، 
ســران با�رن مونيخ در ماه مــارس �ا آور�ل 
مم�ن اســت در خصوص تمد�د قرارداد با 

سرمربB "نونB خود صحبت "نند.

اسکوربورد

برنامه

خبر

 Bمعتبر باشــگاه Bدوميــن رقابــت فوتبالــ
در ســطح قــاره اروپــا امشــب از ســر گرفتــه 
مB شــود. پس از برگزار� ٤ مســابقه از مرحله �� هشــتم 
نها�ــB ليگ قهرمانــان اروپا، امشــب دور رفــت باز� ها� 
مرحله �� شــانزدهم نها�B ليگ اروپا برگزار خواهد شد. 
اگرچه تيم ها� بزرگB مانند ا�نتر، آژا"س، رم، اسپانيول و 
ولورهمپتون به ا�ن دوره از مسابقات راه پيدا "رده اند اما از 
بين ١٦ باز� ٢ د�دار بيشــتر از سا�ر�ن مورد توجه است؛ 

آرسنال-المپيا"وس، "لوپ بروژ-منچستر�ونا�تد.
 �لوپ بروژ-منچستر�ونا�تد

"لوب بــروژ به عنــوان صدرنشــين رقابت هــا� ژوپيرليگ 
بلژ�� رتبه پنجاه وهفتم �وفــا را در اختيار دارد و از ٦ باز� 
مرحلــه گروهــB ليــگ قهرمانــان اروپــا به ٣ ش�ســت و ٣ 
تســاو� رســيده بود تا به مرحله حذفB ليــگ اروپا راه پيدا 
"ند. آن ها فصل گذشــته در همين مرحله از سالزبورگ با 
نتيجه ٥-٢ ش�ســت خوردنــد و از دور رقابت ها "نار رفته 
بودنــد. بهتر�ن عمل�ــرد تار�خ ا�ن باشــگاه در رقابت ها� 
�وفــا بــه راهيابــB بــه فينــال فصــل ٧٦-١٩٧٥ مربوطه 
مB شــود. در برابر "لوپ بروژ، منچســتر�ونا�تد� ا�ستاده 
"ــه با بــرد مقابل چلســB روحيــه فراوانB به دســت آورده 
اســت. تيم رده دهم �وفا اگرچه در ليگ برتر انگليس رتبه 
هفتــم را در اختيار دارد اما با ٤ پيروز�، �� تســاو� و �� 
ش�ســت در دور گروهB ليگ قهرمانان اروپا به عنوان تيم 
ســوم گروه به مرحله حذفB ليگ اروپا راه پيدا "رده است. 
 Bآن ها فصل گذشــته در ليــگ قهرمانان عمل�رد مناســب
داشــتند و تا مرحله �� چهارم نها�ــB هم پيش رفته بودند 
"ه با نتيجه ٤-صفر برابر بارسلونا ش�ست خوردند و "نار 
رفتنــد. منچســتر�ونا�تد در فصــل ١٧-٢٠١٦ به همراه 
خــوزه مور�نيو قهرمانB در ليگ اروپا را جشــن گرفته بود. 
ا�ن مســابقه به طور مشــخص بــرا� اوله گونار سولسشــر 
اهميت فراوانB خواهد داشــت. او برابر تيم فران� لمپارد 
توانســت ��B د�گر از پيروز� ها� بزرگ ا�ن فصل خود را 
با منچســتر جشن بگيرد "ه سبب شد آن ها پس از چند�ن 
فصل بتوانند در باز� رفت و برگشــت �� فصل چلسB را 

از پيش رو بردارند.
 پيش بين�  ها

دانتــه بلون، گزارشــگر "لوب بــروژ: فيليپــه "لمنت برا� 
بــاز� مهم مقابل منچســتر�ونا�تد مB تواند �� تيم "امل 
را در اختيار داشــته باشد. "لمنت عادت دارد در مسابقات 
داخلB ليگ بلژ�� با تر"يب مشخص ٢-٥-٣ باز� "ند 
و همانطور "ه او پس از برتر� ٢-�� مقابل واســلند گفته 

بود، منچســتر�ونا�تد همه چيــز را تغيير خواهــد داد. ا�ن 
مB توانــد به معنا� ا�ن باشــد "ه او مانند ســا�ر باز� ها� 
 Bو ميان Bبــزرگ فصــل با تر"يــب ١-٥-٤ بــا خط دفاعــ
ا�من تر باز� خواهد "رد. "لمنت در نشســت خبر� پيش 
از ا�ن بــاز� گفت: «ليگ اروپا برا� منچســتر�ونا�تد مهم 
است، بنابرا�ن آن ها همه چيز را در مقابل ما قرار مB دهند. 
امــا ما باز� خودمان را انجام مB دهيم و هر چه "ه دار�م را 

به "ار خواهيم گرفت.» 
 � تر�يب احتمال

"لــوب بــروژ: مينيوله، ســوبول، دلB، مچله، ماتــا، باالنتا، 
ر�تس، ورمر، وانا"ن، د�اتا، دنيس

ليندلــوف،  مگوا�ــر،  و�ليامــز،  رومــرو،  منچســتر�ونا�تد: 
ون بيسا"ا، ماتيچ، فرد، ماتا، فرناندز، جيمز، مارسيال

 المپيا�وس-آرسنال
 Bصدرنشــين ليــگ برتر �ونــان امشــب از آرســنال ميزبان
خواهــد "رد. المپيا"ــوس رتبه ٣٦ �وفــا را در اختيار دارد 
 Bتســاو� و ٤ ش�ســت در دور گروه �پيروز�، � �و با �
 Bليگ قهرمانان مقام سوم را به دست آورد و به مرحله حذف
ليگ اروپا راه پيدا "رده اســت. المپيا"وس فصل گذشــته 
 ٣-٢ mهم به ا�ن مرحله صعود "رده بود اما برابر د�نامو"ي
ش�ســت خورد و از دور مســابقات "نار رفت. المپيا"وس 
البته تا به حال ٤ بار مرحله �� هشتم نها�B ليگ قهرمانان 
 m�را تجربه "رده اما بيشــتر از ا�ن صعود ن�رده است. حر
امروز المپيا"وس جا�گاه مقتدرانه ا� در ليگ برتر انگليس 
ندارد. آرســنال پس از برتر� ٤-صفر مقابل نيو"اســل در 
جا�گاه دهم جدول رده بند� انگليس ا�ستاده و تا تاپ فور 

٧ امتيــاز فاصله دارد. آرســنال در گــروه F ليــگ اروپا با ٣ 
پيروز�، ٢ تســاو� و �� ش�ســت باالتــر از فران�فورت به 
عنوان صدرنشين گروهش به ا�ن دور رسيده است. فصل 
 Bاز چلس �گذشته آن ها تا فينال رسيدند اما با نتيجه ٤-�
ش�ست خوردند و نا�ب قهرمان شدند. آرسنال پيش از ا�ن 

هم �� بار در فصل ٢٠٠٠-١٩٩٩به فينال رسيده بود. 
 پيش بين� ها

 واسيلي�B پاپانتونوپلو، گزارشگر المپيا"وس: آماده ساز� 
المپيا"ــوس در آغاز ا�ن مــاه با مصدوميت شــد�د هيالل 
ســودانB روبــه رو بــود "ــه او فعــال در دســترس نيســت. 
 Bشد ا�ن مهاجم ٣٢ ساله وارد تر"يب اصل Bم Bپيش بين
شــود و احمد حســن و امره مــور را "نار بگــذارد. با توجه به 
ا�ن "ــه در خــط حملــه فقــط �وســm العربB در دســترس 
اســت پيش بينB مB شــود مارتينز رو� سيســتم ١-٥-٤ 
(٣-٣-٤ به هنگام حمله) تمر"ز "ند "ه در ماه پا�يز برابر 
با�رن مونيخ و تاتنهام از ا�ن سيستم استفاده "رده بود. پدرو 
مارتينز در نشست خبر� گفته بود: «ا�ن �� چالش بزرگ 
برا� ما در برابر آرســنال، فيناليســت ســال گذشــته ليگ 
�وفاســت. آن ها مم�ن اســت ا�ن فصل در ليــگ برتر آمار 

خوبB نداشته باشند اما باز��نان خوبB دارند.»
� تر�يب احتمال

المپيا�ــوس: خوزه ســو، البدالهو�، ســمدو، سيســه با، 
والبونــا،  "امــارا،  بوچاال"يــس،  گوهمــره،  ســي�ماس، 

Bماسوراس و العرب
آرسنال: مارتينز، ســا"ا، داو�د لوئيز، سو"راتيس، بير�ن، 

ژا"ا، گندوز�، اوباميانگ، اوز�ل، مارتينلB و ال"ازت

شروع لیگ اروپا
حساسيت درجه ٢

روز گذشته زادروز ١١٠ سالگی یکی از خاص ترین ورزشگاه هاى 
جهان یعنی اولوترافورد بود؛ ورزشــگاهی که متعلق به یکی از 

پرافتخارترین تيم هاى جزیره، منچستریونایتد است.

آندره گومز، هافبک پرتغالی اورتون که چند ماه پيش با مصدوميتی 
دلخــراش روبه رو شــد، به طور کامــل ریکاورى کــرده و با اعالم 

آنچلوتی می تواند تيمش را از هفته هاى آینده همراهی کند.

 هالند با ٢ گلی که مقابل پارى ســن ژرمن به ثمر رساند تبدیل به 
اولين بازیکن تاریخ ليگ قهرمانان اروپا شد که در طول یک فصل 
از این رقابت ها با پيراهن ٢ تيم مختلف(ســالزبورگ و دورتموند) 

گلزنی می کند.



19 پنج شنبه      اول اسفند 1398       25 جمادى الثانى 1441      20 فوریه 2020

هر روز منتظر پيام ها� شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

   عربستان� ها ترسيده بودند �ه از تيم دوم استقالل ش
ست بخورند 
و آبروشون بره به خاطر همين داور را خر"ده بودند.

 آقــاي عــادل فردوســي پور، مجــر/ خــوب و بــا اخالق �شــورمون 
خواهش مي �نم اگه ميشه هر چي سر"ع تر برنامه ٩٠ رو پخش �نيد. 
 آقا/ عرب متخصص تخر"ب سرما"ه ها/ �شورند پس از پرسپوليس 

حاال نوبت خانم فرزانه فصيح� شده!

غيبت قهرمان المپيک در تمرینات تيم ملی!
اردو/ تيــم ملــ� وزنه بــردار/ برا/ حضور در مســابقات گز"نشــ� 
المپيN غرب آسيا و قهرمان� آسيا در تهران در حال برگزار/ است. 
در ا"ن اردو سهراب مراد/ حضور ندارد. او دور از تيم مل� و به تنها"� 

به رشت رفته و آنجا تمر"نات خود را پيگير/ م� �ند. 

خسروى سرپرست فدراسيون ووشو شد
پس از استعفا/ مهد/ عل� نژاد از  ر"است فدراسيون ووشو به دليل 
صدور ح
م معاونتش در وزارت ورزش د"روز مسعود سلطان� فر، وز"ر 
ورزش ط� ح
م� عليرضا خسرو/ را به عنوان سرپرست فدراسيون 

ووشو منصوب �رد.

بدهی کشتی به شوراى آسيا پرداخت شد
بده� فدراسيون �شت� به شورا/ �شت� آسيا در جر"ان رقابت ها/ 
�شت� قهرمان� آسيا در �شــور هند پرداخت شد. به گزارش سا"ت 
فدراســيون �شت�، ا"ن بده� به مبلغ ٢٢٥٠٠ دالر مربوط به حق 

ترانسفر �شت� گيران خارج� حاضر در ليگ �شت� ا"ران بود.

ژیمناستيک ایران در انتظار سهميه المپيک
جام جهانــ� ژ"مناســتيN �ــه در زمره رقابت ها/ �ســب ســهميه 
المپيN هم محســوب م� شــود از امروز به ميزبان� ملبورن استراليا 
آغــاز م� شــود و تا ٤ اســفند ادامــه م� "ابد. مهــد/ احمد�هن� در 
دارحلقه و سعيدرضا �يخا و عبدا... جامع� در خرb حلقه نما"ندگان 

ا"ران در ا"ن رقابت ها هستند.

نایب قهرمانی وزنه بردارى جوانان ایران در تاشکند
رقابت ها/ وزنه بردار/ نوجوانان و جوانان قهرمان� آســيا  به ميزبان� 
تاشــ
ند د"روز به پا"ان رســيد و ط� آن تيم وزنه بــردار/ جوانان ا"ران 
با �ســب ٤طــال، ١٠ نقــره، ٥ برنــز و ٦٤١ امتياز نا"ب قهرمان آســيا 
شــد. در بخــش نوجوانــان هــم ا"ران ٣ طــال، ٧ نقــره، ٢ برنــز و ٣٠٥ 
امتياز گرفت و چهارم شــد. در روز پا"ان� ا"ن رقابت ها آ"ت شــر"ف� در 
وزن ١٠٩+�يلوگــرم و مهار وزنه �١٧٠يلــو در "N ضرب مدال طال، 
�٢٠٢يلــو در دوضرب مدال نقره و مجمــوع �٣٧٢يلوگرم "N مدال 
طال/ د"گر به ارمغان آورد و عالوه بر �سب عنوان قهرمان�، قو/ تر"ن 

وزنه بردار قاره �هن لقب گرفت. رضا حسن پور هم نا"ب قهرمان شد.

زاویه نگاه شما

آغاز پنجره اول بسکتبال انتخابی کاپ آسيا به ميزبانی تاالر آزادى

تيم مل� بس
تبال ا"ران باز/ ها/ خود در 
ســال جار/ ميــالد/ را از امــروز با حضور 
در انتخابــ� �اپ آســيا اســتارت م� زند؛ 
آن هــم بــا بــاز/ مقابــل ســور"ه در پنجره 
نخســت ا"ن رقابت هــا(٢٨ تا ٦ اســفند). 
 E شــاگردان مهران شــاهين طبع در گروه
انتخاب� �اپ آســيا با عربســتان، سور"ه و 
قطــر همگروه هســتند. در ا"ــن پنجره تيم 
ملــ� بســ
تبال ا"ــران ٢ د"ــدار با ســور"ه 
و قطــر برگزار م� �نــد �ه در هــر ٢ د"دار 
بــه ميزبان� تــاالر بســ
تبال آزاد/ برگزار 
م� شــود. آسمان خراشــان ا"ران در حال� 
امــروز به مصــاف ســور"ه م� روند �ــه ا"ن 
تيــم جا"ــگاه قابــل توجهــ� در بســ
تبال 
آســيا نــدارد. حضــور در جمع ٤ تيــم برتر 
جــام ملت هــا/ ٢٠٠١ آســيا و قهرمانــ� 
الوحــده در مســابقات ٢٠٠٢ باشــگاه� 
آسيا بزرگتر"ن افتخارات بس
تبال سور"ه 
در ســطح مل� و باشــگاه� قاره به حساب 
م� آ"د. با ا"ن حال ا"ن تيم پيش از ســفر به 
ا"ران در "N تورنمنــت تدار�ات� در امان، 
پا"تخت اردن شــر�ت �رد و با "N پيروز/ 
و ٣ ش
ســت راه� تهران شــد. ســور"ه در 
بــاز/ نخســت تدار�اتــ� خــود ٨٦-٧٥ 
مقابل لبنان ش
ست خورد. در باز/ بعد/ 
بــه مصاف عراق رفــت و ٦٣-٦٠ نتيجه را 
واگــذار �ــرد و ٧٥-٦٧ نيز مغلــوب اردن 
شــد. حر"t ا"ــران در باز/ آخــر خود تيم 
ملــ� بحر"ــن را ٨١-٦٤ ش
ســت داد. با 
ا"ن وجود اما مهران شاهين طبع، سرمرب� 

 t"تواند حر �تا�يد دارد سور"ه م �تيم مل
دردسرســاز/ برا/ ا"ران در انتخاب� �اپ 
آسيا باشد. او با اشاره به باز/ ا"ران و سور"ه 
در جر"ــان باز/ ها/ آســيا"� اندونز/ �ه 
آخر"ن رو"ارو"� ٢ تيم به حســاب م� آ"د، 
م� گو"د: «در همان باز/ سور"ه نشان داد 
�ه تيم بد/ نيست و حت� اگر تمر�ز و دقت 
�اف� نداشته باشيم، م� تواند دردسرساز 
هم باشــد. �مــا ا"ن �ه در خيلــ� از دقا"ق 
توانســت ما را به زحمت بينــدازد. البته �ه 
بــرا/ د"دار امروز آمادگ� و شــناخت الزم 
را دار"م و به اميد خدا برا/ �سب برتر/ به 
ميدان م� رو"م.» قطر، دومين حر"t ا"ران 
در پنجــره اول انتخابــ� �اپ آسياســت. 
سرمرب� تيم مل� باز/ با ا"ن تيم را ا"نطور 
تحليل م� �نــد: «در رقابت ها/ مقدمات� 
جام جهانــ� و در د"ــدار با قطر به مشــ
ل 

برخورد"ــم. در �ل قطر/ ها هميشــه تيم 
خوب� داشتند و مح
م باز/ �رده اند. روز 
باز/ ا"ران و ســور"ه، تيم قطر با عربســتان 
د"دار خواهد داشــت. اگر بتوانيم فيلم ا"ن 
بــاز/ را بــه دســت بياور"م م� توانــد برا/ 
�مN حال مــان  "N شــنبه  روز  رو"ارو"ــ� 
باشــد. در �ل ا"ن �ــه بــرا/ ٢ د"دار پيش 
رو مقابل ســور"ه و قطر بيشتر از هر فا�تور 
د"گــر/ به تمر�ز نيــاز دار"ــم. باز"
نان از 
آمادگ� الزم برخوردار هستند و اگر بتوانند 
با تمر�ــز �اف� بــاز/ �نند، حتمــا موفق 

خواهند بود.» 
 غيبت �اپيتان صمد در باز� مقابل 

سور'ه و قطر
گفتنــ� اســت؛ تيم ملــ� بســ
تبال ا"ران 
در حال� پنجره اول انتخاب� �اپ آســيا را 
شــروع م� �ند �ه صمد ني
خواه بهرام�، 

�اپيتان تيــم مل� به دليــل مصدوميت در 
ا"ن رقابــت حضــور نخواهد داشــت.  قرار 
اســت در غياب ا"ن باز"
ــن حامد حداد/ 
مسئوليت �اپيتان� تيم مل� برا/ د"دار با 
ســور"ه و قطر را بر عهده داشته باشد. الزم 
بــه ذ�ر اســت رقابت هــا/ انتخابــ� �اپ 
آســيا در قالب ٣ پنجــره برگزار م� شــود. 
د"دارهــا/ پنجــره اول از ٢٨ بهمــن آغــاز 
شده و تا ٦ اسفندماه ادامه خواهد داشت. 
د"دارها/ پنجــره دوم(٣ تــا ١١ آذرماه) و 
پنجره ســوم(٢٧بهمن تا ٥ اســفند) سال 
آ"نــده برگزار م� شــود. در پا"ــان ٣ پنجره 
انتخابــ�، ٢ تيم برتر هر گروه مجوز حضور 
در �اپ ٢٠٢١ آسيا را به دست م� آورند. 
در ادامه هم تيم ها/ ســوم هــر گروه برا/ 
تعييــن ٤ تيم باقــ� مانده ا"ــن رقابت ها با 


د"گر د"دار م� �نند."
 گروه بند�

و  تا"لنــد  اندونــز/،  فيليپيــن،   :A گــروه 
�ره جنوب�

گروه B: چين تا"په، ژاپن، مالز/ و چين
گروه C: اســتراليا، هنگ �نگ، نيوز"لند و 

گوام
گروه D: بحر"ن، لبنان، هند و عراق

گروه E: عربستان، سور"ه، قطر و ا"ران
و  ســر"الن
ا  قزاقســتان،  اردن،   :F گــروه 

فلسطين
 برنامه پنجره اول

امروز: ا"ران-سور"ه؛ ١٦
٤ اسفند: ا"ران-قطر؛ ١٦

تمرکز رمز موفقيت آسمان خراشان ایران در خوان اول

دوپينگ هدایت مثبت شد
فدراســيون �شــت� اعالم �رد تســت اوليه 
بهروز هدا"ــت، فرنگ� �ار وزن �٨٧يلوگرم 
ا"ــران �ــه در جر"ــان مســابقات قهرمانــ� 
آســيا-هند بــه صــورت مشــ
وb از ادامــه 
�شــت� به دليــل مصدوميت انصــراف داد، 
�شــت�   فدراســيون  اســت.   شــده  مثبــت 
هــر  بــرا/  �شــت�  «فدراســيون  نوشــت: 
مســابقه در سطح مل� و �شــور/ به منظور 
ر"شه �ن ســاز/ معضل دوپينگ از سازمان 
مبــارزه بــا دوپينــگ ا"ران(نــادو) طــ� نامه 
رســم� برا/ انجام تست دوپينگ دعوت به 
عمل مــ� آورد و در رقابت هــا/ بين الملل� 
�شــت� جــام تختــ� در شــيراز هم ا"ــن امر 
انجام شد. در جام تخت� آقا/ بهروز هدا"ت 
به پيشــنهاد مربيان تيم مل� انتخاب شــد و 
ا"شان با افســران �نترل دوپينگ هم
ار/ 
�رده و آزما"ــش دادند. با توجــه به ضرورت 
انجام سر"ع تست ها/ دوپينگ ورزش
اران 
به واســطه اعزام به قهرمان� آســيا  نادو ط� 
نامه ا/ از آزما"شگاه �لن آلمان خواست �ه 
پاســخ ها را ســر"ع و اورژانســ� ارسال �نند 
�ه  آزما"شــگاه �لن ط� نامــه ا/ اعالم �رد 
به واســطه ترافيN �ار/ ام
ان پاسخگو"� 
سر"ع نم� باشــد. در ادامه نادو ط� نامه ا/ 
فدراسيون �شــت� را از ا"ن امر آگاه �رد. به 
علت آن
ه نم�  شد بدون مدرb و مستندات، 
فــرد/ را از اعزام به مســابقات حــذف �رد، 
ضمن ارشادات الزم �شت� گيران همه افراد 
منتخــب اعزام شــدند. زمان� �ــه قهرمان� 
آســيا در حال برگــزار/ بود و قبــل از انجام 
مســابقات نيمه نها"� آزما"شگاه �لن اعالم 
�رد �ــه "
ــ� از آزما"شــات هدا"ــت مثبت 
شــده و برا/ آزما"شــات ت
ميل� قرار اســت 
آزما"ش ها/ نها"� نيز انجام شــود. با توجه 
به ا"ن نامه اگر ورزشــ
ار/ موفق به �ســب 
مدال شــود، مدال هــا از و/ گرفتــه خواهد 
شــد و اگر ورزشــ
ار ما موفق به �سب مدال 
م� شد با"د آزما"ش دوپينگ د"گر/ م� داد 
�ه ا"ــن مورد شــامل جر"مه جد"ــد/ برا/ 
او م� شــد و از طــرف د"گر ا"ــن �ار به دور از 
اخالق و رفتار حرفه ا/ نيــز بود. بنابرا"ن به 
بهــروز هدا"ت اطالع داده شــد �ــه از انجام 
�شت� انصراف دهد و نها"تا و/ هم از ادامه 

مسابقات �نار گذاشته شد.»

گزارش

اخبار

ســ� امين دوره رقابت هــا/ �شــت� فرنگ� قهرمان� آســيا 
بــا قهرمانــ� ا"ران به پا"ان رســيد. شــاگردان محمــد بنا در 
ا"ــن رقابت ها با ٥ مــدال طال/ پو"ــا ناصرپــور(٥٥)، امين 
�او"ان� نــژاد(٧٢)، مهــد/ ابراهيمــ�(٨٢)، محمدهاد/ 
ســارو/(٩٧) و اميــن ميــرزازاده(١٣٠)، "ــN مــدال نقره 
پژمان پشــتام(٧٧) و ٣ مدال برنز مهد/ محسن نژاد(٦٠)، 
ميثم دلخان�(٦٣) و حســين اســد/(٦٧) و �ســب ١٩٠ 
امتياز مقتدرانه به عنوان قهرمان� رســيدند. د"ــروز و در روز 
پا"انــ� ا"ن رقابت ها  ا"ران ٣ نما"نــده در فينال و ٢ نما"نده 
در رده بنــد/ داشــت �ــه محســن نژاد در وزن ٦٠ �يلــو در 

رده بنــد/ با نتيجــه ٤-٣ آد"ــوس ســلطانگال� دارنده برنز 
جهان از قزاقســتان را مغلوب �رد و صاحب مدال برنز شــد. 
حســين اســد/ نيــز در رده بنــد/ وزن ٦٧ �يلو تســوچي
ا 
شــيمو"امادا از ژاپــن را با نتيجــه ٥-٣ مغلوب �ــرد و به برنز 
رسيد. �او"ان� نژاد(٧٢) در فينال با نتيجه ٨-صفر ابراگيم 
ماگمدوف از قزاقستان را ش
ست داد تا اولين طال"� ا"ران 
در روز پا"ان� مسابقات باشد. مهد/ ابراهيم�، د"گر نما"نده 
ا"ران در فينال هم به مدال طال/ وزن ٨٢ �يلوگرم رســيد. 
ابراهيم� در فينال ٣-"N جون هيونگ چو/ از �ره جنوب� 
وزن  در  هــم  ســارو/  شــدمحمدهاد/  طال"ــ�  و  بــرد  را 

�٩٧يلوگرم ســومين طال را برا/ ا"ران دشت �رد. سارو/ 
در فينــال با نتيجه ٥-٢ از ســد ســ� "ئول ل� از �ره جنوب� 
گذشت و به طال رسيد تا ا"ران موفق به �سب ٣ طال و ٢ برنز 
در روز دوم شــود. به ا"ن ترتيب تيم مل� �شت� فرنگ� ا"ران 
در مجموع با �ســب ٥ طال، "N نقره و ٣ برنز به �ار خود در 
قهرمان� آسيا پا"ان داد. محمد بنا، سرمرب� تيم مل� �شت� 
فرنگ� اما ســطح برگزار/ ا"ن مســابقات را ز"ر ســوال برد و 
گفت: «سطح مسابقات متوسط بود و به عنوان قهرمان� آسيا 
باال نبود. در تهران به ما گفته بودند ا"ن رقابت ها برا/ �سب 

سهميه المپيN امتياز دارد  اما اصال امتياز ندارد.»

تيم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان آسيا شد بنا: قهرمانی آسيا امتياز المپيکی نداشت!

سرمرب� اســبق اســتقالل �د/ داد �ه نشان 
م� دهــد قبــل از درب� معــروف ٣-٢ اتفاقات� 
در اردو/ آب� هــا رخ داده �ــه هميــن "
ــ� از 
عوامل اصل� ش
ســت اســتقالل بوده اســت. 
تلخ تر"ــن  از  
ــ� " خبرآنال"ــن،  گــزارش  بــه 
شب ها/ استقالل، شب ش
ست ٣-٢ مقابل 
پرســپوليس بود. ا"ن تيم ٢-صفــر جلو بود اما 
پرســپوليس ١٠ نفــره در ١٠ دقيقــه ٣ گل به 
اســتقالل زد و بــاز/ را بــرد. بــه نظر م� رســد 
رازهــا/ ا"ن باز/ هنوز �شــt نشــده اســت. 
د"روز پرو"ز مظلوم� دست به "N افشاگر/ زد 
و گفت قرار بود مهد/ اميرآباد/ در آن مسابقه 
دفاع راســت باز/ �ند ول� ا"ــن اتفاق نيفتاد. 
در آن باز/ اســتقالل بيشــتر"ن ضربه را دقيقا 
از همين جناح خورد. مظلوم� در برنامه سالم 
صبح بخير ابتدا درباره ماجرا/ جN تر/ د/ ها 

و همينطــور اتفاقات آن باز/ گفــت: «من از آن 
ماجرا خبر ندارم و مهــد/ با"د خودش بگو"د. 
د"دم دلخور/ پيش آمده و فرهاد هم شــ
ا"ت 
�ــرده. مهــد/ بچه خوب� اســت اما او اشــتباه 
�رده و ا"ن مسائل نبا"د از خانواده به بيرون درز 
پيدا �ند. من در جر"ان مسائل پزش
� نيستم 
اما مســئله ا/ �ه به من مربوط است ا"ن است 
�ه درباره درب� گفته بود من آماده بودم. اما آقا 

مهد/ شما چند روز بود تمر"ن ن
رده بود/ و با 
مسائل� �ه سر ناهار درباره �اپيتان� تيم پيش 
آمد، نتيجه باز/ عوض شــد. ما شما را به اتفاق 
بهتاش فر"بــا و مرب� خارج� نخواســتيم و در 
"N اتاق صحبت ن
رد"م؟ نگفتيم سر �اپيتان� 
مشــ
ل دار"م؟ گفت� آماده نيســتم؟ ا"ن ها را 
وجدانا خودتان م� دانيــد اما ا"ن صحبت ها را 
بگذار"د در خانــواده بماند.» در آن باز/ پژمان 
منتظر/ �اپيتان اســتقالل بــود و حت� بعدها 
رسانه ها فاش �ردند بين ٢ نيمه "N درگير/ 
لفظ� در رخت
ن بين �اپيتان ها/ اســتقالل 
پيش آمــده بود. مظلومــ� م� گو"د حرف ها/ 
ناگفتــه ز"اد/ درباره آن اتفاقــات دارد. قبل از 
باز/ هم گو"ا �اپيتان ها/ استقالل سر ناهار با 
هم "N درگير/ لفظ� داشتند و �ال استقالل 

با حواش� ز"اد/ روبه رو شده بود.

افشاگرى مظلومی درباره دعواى کاپيتانی در دربی معروف ایمون زاید!
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رد شکایت ذوب آهن از استقالل 
بــر اســاس را� صــادر شــده در پرونده شــ
ا	ت باشــگاه 
ذوب آهــن از اســتقالل تهــران در خصــوص امير ارســالن 
مطهــر�، 2ميته وضعيت پس از بررســ, پرونــده دعوا� 
خواهــان را رد 2ــرد.  آرا� صــادره طــ, مــدت ٧ روز از 
تار	خ ابالغ در 2ميته اســتيناف فدراســيون فوتبال قابل 

تجد	دنظرخواه, خواهد بود.
خليل زاده: از مجيدى حمایت می کنيم

سرپرســت مد	رعاملــ, باشــگاه اســتقالل گفــت: «مــن 
و اعضــا� هيئت مد	ــره همچنــان از 2ادرفنــ, حما	ــت 
م, 2نيم.» اسماعيل خليل زاده گفت: «2ادرفن, عمل
رد 
خوب, داشــته و اگــر به عقــب برگرد	م باز هــم انتخاب ما 
بــرا� هدا	ــت اســتقالل، مجيد� اســت. او بــا باز	
نان 
راحــت و البتــه مربــ, توانمند� اســت. باخت اســتقالل 
مقابــل االهل, ناعادالنــه بود. من و اعضــا� هيئت مد	ره 

همچنان از 2ادرفن, حما	ت م, 2نيم.»
فوتسال ایران رده ششم جهان و اول آسيا

تيم مل, فوتســال 2شورمان با 2سب ١٦٠٣ امتياز بدون 
تغييــر نســبت بــه رده بند� ســابق در رده ششــم جهان و 
اول آســيا ا	ستاد. ســا	ت «futsal ranking» جد	دتر	ن 
رده بند� تيم ها� مل, فوتســال دنيا را اعالم 2رد 2ه تيم 
مل, 2شــورمان با 2سب ١٦٠٣ امتياز بدون تغيير نسبت 
به رده بند� سابق در رده ششم جهان و اول آسيا ا	ستاد.

عبدالغنی سرمربی حریف استقالل شد
باشــگاه الشــرطه عراق از توافق نها	, با عبدالغن, شهد 
سرمرب, تيم المپي] عراق به منظور هدا	ت ا	ن تيم خبر 
داد. هيئت مد	ره باشگاه الشــرطه  عراق حر	[ استقالل 
در ليگ قهرمانان آسيا د	روز در خصوص وضعيت نيم
ت 
ا	ــن تيــم تشــ
يل جلســه داد و درنها	ــت ضمــن اعــالم 
پا	ان هم
ار� با ســرمرب, صرب ا	ن باشــگاه از توافق با 

سرمرب, تيم المپي] عراق خبر داد.
استقالل به اى اف سی اعتراض کرد

باشــگاه اســتقالل بــا ارســال نامــه ا� بــه 2نفدراســيون 
فوتبــال آســيا نســبت بــه اتفاقــات رخ داده در هفته ها� 
گذشــته و بعد از حضور ا	ن تيم در ليگ قهرمانان آسيا 2ه 
رقابتــ, ناعادالنه را رقم زده ، اعتراض 2رد. 	
, از دال	ل 
اعتراض مردود اعالم شــدن گل تســاو� بخش استقالل 

مقابل االهل, بوده است. 

ميليچ قهر نکرده است
دقا	قــ, پيــش از شــروع بــاز� اســتقالل برابــر االهلــ, 
عربســتان بود 2ه رســانه رســم, باشگاه اســتقالل خبر 
داد هروو	ه ميليچ به دليل ســرماخوردگ, شــد	د نامش 
از ليســت آب, هــا خط خورده اســت. بعــد از ا	ــن اتفاق،  
شــا	عات, بــه راه افتاد  2ــه ميليچ بــه دليل عــدم در	افت 
مطالبــات خود قهــر 2رده  و بــه همين دليل ا	ــن باز	
ن 
با انتشــار پســت, اعالم 2رد 2ه واقعا ســرماخورده بوده، 
او در عين حــال اعالم 2رد 2ه پولش را از باشــگاه نگرفته 
بــا ا	ن حــال ميليچ د	روز هــم در تمر	ن اســتقالل غا	ب 
بــود تــا دوباره شــا	عات پيرامون ا	ــن باز	
ن ز	اد شــود. 
هرچند پيگير�  ورزش ســه نشــان م, دهد 2ــه ميليچ با 
ســرماخوردگ, شــد	د روبه رو شــده  و دليــل غيبت او در 
تمر	ن د	روز قهر  نبوده اســت و د	روز بخش, از طلبش را 
گرفته است. البته باشگاه مبلغ وار	ز� به حساب باز	
ن 
2روات را اعالم ن
رده اســت و مشــخص نيســت او چقدر 

طلب دارد.

غالمپور به مطهرى گفت گلش آفساید بوده!
و	دئو	ــ, 2ــه باشــگاه اســتقالل از لحظــه گل ارســالن 
مطهر� و شــاد� بعد از آن منتشــر 2رده به خوب, نشان 
م, دهــد داور گفتــه دانشــگر در موقعيت آفســا	د بوده و 
درواقع آفســا	د ا	ــن باز	
ــن را گرفته اند.اســتقالل, ها 
اعتقــاد دارند با نــاداور� به االهل, عربســتان باخته اند. 
در اواخــر باز� ارســالن مطهــر� 	] گل بســيار ز	با زد 
ول, داور 	ــ] دقيقه بعد آن را مــردود اعالم 2رد. خيل, 
از طرفــداران ا	ــن تيم هم اعتقاد دارند ناداور� مشــهود 
بود. در و	دئو	, 2ه باشگاه استقالل منتشر 2رده، 2امال 
پيداســت 2م] داور بعد از گل ارســالن اصال پرچم نزده 
ول, در گوشــ, خود مشغول صحبت با داور است. در آن 
شــلوغ, اما ظاهرا داور به اســتقالل, ها گفته بود آفسا	د 
دانشگر را گرفته، چرا2ه غالمپور وقت, م, بيند مطهر� 
از شاد� مشغول گر	ه اســت، به سمت او م, رود و فر	اد 
م, زند آفســا	د بــوده. در واقع او اولين 2ســ, بود 2ه به 

گلزن آب, ها و د	گران گفت داور آفسا	د گرفته است.

سایپا از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم شد 
با اعــالم 2ميته وضعيــت باز	
نان فدراســيون فوتبال، 
پنجــره دو دوره از نقل و انتقاالت باشــگاه ســا	پا بســته 
شد. درپ, ش
ا	ت باشــگاه شاهين شهردار� بوشهر از 
باشــگاه ســا	پا، 2ميته وضعيت اعالم 2رد: «ا	ن باشگاه 
از ثبــت قــرارداد با هر باز	
ــن جد	د� (اعــم از باز	
ن 
داخلــ, و بين المللــ,) به مــدت ٢ دوره زمانــ, 2امل و 
متوالــ, نقــل و انتقــاالت محــروم م, گــردد. همچنين 
محمد صادق باران, به محروميت ٤ ماهه از شــر2ت در 
باز� ها� رسم, (اعم از باشگاه, و مل,) مح
وم شد. 
همچنين باشگاه سا	پا و صادق باران, به پرداخت مبلغ 
	] ميليارد ر	ال بابت غرامت و پرداخت مبلغ ٥ ميليون 
و٤٥٠هزار ر	ال بابت هز	نه دادرســ, در حق خواهان 
و مبلغ ١٤ميليون و٥٥٠ هــزار ر	ال مابه التفاوت بابت 
هز	نه دادرس, در حق فدراسيون فوتبال مح
وم شد.»

فرشيد اســماعيل, تنها هافب] باز	ســاز آب, پوشــان 2ه چند هفته را به دليل 
آسيب د	دگ, از دست داد، د	روز در تمر	نات گروه, آب, پوشان به طور 2امل 
شــر2ت 2رد تا فرهاد مجيــد� برا� اســتفاده از او در د	ــدار مقابل ذوب آهن 
اميدوار شــود. اســماعيل, آخر	ن بار مقابل پي
ان در هفته پانزدهم به ميدان 
رفت 2ه در دقيقه ٧٥ از باز� خارج شد. اسماعيل, بعد از آن ٤ د	دار در ليگ، 
٢ د	دار در پل, آف آســيا و٢ د	دار در مرحله گروه, آسيا را از دست داد تا بعد 
از ٨ باز� غيبت بتواند بار د	گر به ميدان برود. هافب] ميان, آب, پوشان باز� 
مقابل شاهين بوشــهر، ماشين ساز� تبر	ز، نفت مسجد سليمان، پرسپوليس، 
ال
و	ت، الر	ان، الشرطه و االهل, را از دست داده بود. د	دار تيم ها� استقالل 

و ذوب آهن ٤ اسفند در ورزشگاه آزاد� برگزار م, شود.

بعد از باز� با شارجه، تعداد� از باز	
نان پرسپوليس با مصدوميت ها� جز	, 
روبه رو شــدند 2ه 2ادر پزش
, در تالش است هر چه سر	ع تر  ا	ن باز	
نان را در 
اختيار 2ادر فن, قرار دهد. حقيقت پزش] پرسپوليس در خصوص مصدوميت 
ســيد جالل حسين, گفت: «ســيد جالل در پا	ان نيمه اول باز� برابر  شارجه از 
ناحيه پا احســاس درد داشــت و با صالحد	د 2ادر فن,، تعو	ض شد. وضعيت او 
در حال بررســ, است و بنابر تشــخيص اوليه، د	روزبرنامه ها� و	ژه ا� را دنبال 
2رد.» پزش] پرســپوليس درمورد وضعيت 2ر	ستين اوساگونا نيز خاطرنشان 
2ــرد: «و� نيــز در بــاز� ضربات, را از ناحيــه پا خورده بود 2ه با تشــخيص 2ادر 
پزش
,، د	روز 	خ درمان, و تمر	نات سب] را در برنامه داشت.» حقيقت در پا	ان 

گفت: «مصدوميت ها� باز	
نان جز	, است و به باز� با سپاهان م, رسند.»

سيدجالل و اوساگونا به باز� با سپاهان م� رسندهافب� آب� ها فرهاد مجيد� را اميدوار �رد

ترا�تور٤ - مس �رمان "�
شاگردان الهامی سومين تيم 

صعود کننده به نيمه نهایی 
چهــره ســومين تيــم صعود 2ننده بــه مرحله 
نيمه نها	ــ, جــام حذف, هم مشــخص شــد و 
ترا2تور با پيروز� پرگل مقابل تيم دسته اول, 
مس 2رمان موفق شــد، به مرحله نيمه نها	, 
صعود 2ند. روز گذشته د	دار معوقه ترا2تور و 
مس 2رمان در ورزشگاه 	ادگار امام(ره) تبر	ز 
برگزار شد و همان طور 2ه قابل پيش بين, بود 
سرخ پوشــان تبر	ز� با نتيجه ٤ - 	] حر	[ 
2رمان, را ش
ست دادند. محمدرضا خانزاده 
(٣٢)، اشــ
ان دژاگــه (٤٢)، رضــا اســد� 
(٤٤ از رو� نقطــه پنالتــ,) و ســعيد مهــر� 
(٧٧) بــرا� ترا2تــور گلزنــ, 2ردنــد و بهرام 
رشــيد فرخ, (٥٩) تــ] گل مــس را بــه ثمر 
رساند. ترا2تور 2ه با سا2ت الهام, سرمرب, 
جد	ــدش رونــد صعــود� در پيــش گرفته، با 
ا	ــن برد پرگل بــرا� حر	فانــش در ليگ برتر 
هم خط و نشــان 2شيد و حاال ترا2تور� ها در 
شرا	ط, 2ه پرسپوليس، استقالل و سپاهان 
درگير مسابقات ليگ قهرمانان آسيا هستند، 
ا	ن فرصت را در اختيار دارند 2ه با استفاده از 
خستگ, حر	فان و فشردگ, مسابقات آن ها 
در ليگ هم جوالن دهند و حت, صدر جدول 
و جــام را از آن خود 2نند. پيــش از ترا2تور ٢  
تيم پرســپوليس و نفت مسجد سليمان به ا	ن 
مرحله راه 	افته بودند و از بين ٢ تيم استقالل 
و سپاهان نيز 	] تيم راه, مرحله نيمه نها	, 
خواهد شد 2ه البته سازمان ليگ هنوز برنامه 
ا	ــن د	دار معوقه را اعالم ن
ــرده ، د	دار� 2ه 
قــرار بود دوم د� ماه برگزار شــود اما به دليل 

آلودگ, هوا به تعو	ق افتاد. 

هدیه قلعه نویی به مدیر تيم هاى ملی 
قطر 

ســرمرب, تيــم ســپاهان بــه دعــوت مد	ــران 
فوتبال قطر از 2مپ تيم ها� مل, ا	ن 2شــور 
د	دن 2رد. امير قلعه نو	, 2ه به همراه 2اروان 
سپاهان در شهر دوحه به سر م, برد، با حضور 
در 2مپ تيم ها� مل, ا	ن 2شور ضمن بازد	د 
از ا	ــن مجموعه با طالل محمــد 2عب,، مد	ر 
تيم ها� مل, قطر د	دار و هد	ه ا� را به رســم 
	ادبــود به او اهدا 2ــرد .تيم فوتبال ســپاهان 
بعدازظهر د	روز با پرواز مستقيم از دوحه راه, 
اصفهان شد و باز	
نان ا	ن تيم تمر	نات شان 
را بــرا� بــاز� روز	
شنبه(٤اســفند) مقابل 

پرسپوليس، از امروز آغاز م, 2نند.

با وجود گذشت چند ماه از جدا	, ا	سما، نامه باشگاه پاختا2ور 
چالش, جد	د را برا� استقالل رقم زده و مشخص نيست چه 
اتفاقــ, رقم خورده 2ــه ا2نون پــا� ١٢٥هــزار دالر در ميان 
اســت. به گزارش تســنيم ا	ســما گون
الوس باز	
ن گينه ا� 
در تار	خ ششــم بهمن ســال ٩٧ و پس از پشــت ســر گذاشتن 
تست ها� پزش
, به استقالل پيوســت. در حال, 2ه قرارداد 
ا	سما 	] سال و نيمه بود، به دليل ا	ن 2ه عمل
رد متوسط, 
داشت، پس از تنها 	] نيم فصل حضور در استقالل، در تار	خ 
١١ خرداد ٩٨ از ا	ن تيم جدا شــد. باشــگاه اســتقالل همان 
زمان اعالم 2رد 2ه ا	سما در «فضا� صميمانه» از تيم جدا شده 
و قراردادش را فســخ 2رده است. در آن مقطع، هيچ صحبت, 
مبنــ, بر بحث مطالبات باشــگاه پاختا2ور ازب
ســتان مطرح 
نشده بود. باشگاه, 2ه ا	سما پيش از پيوستن به استقالل در 

آنجا باز� م, 2رد، تا ا	ن 2ه فرهاد مجيد� سرمرب, استقالل 
حدود 	] ماه پيــش در اظهارات خود از مد	ران قبل, و فعل, 
استقالل انتقاد 2رد و با اشاره به بده, ها� باشگاه استقالل 
گفــت: «از 2جــا م, خواهيــد شــ
ا	ت ها و طلب هــا� بو	ان، 
شــفر، استراماچون, و پاختا2ور و... را پرداخت 2نيد؟» ماجرا 
از ا	ن قرار اســت 2ه باشــگاه پاختا2ور در نامه ها	, به باشگاه 
استقالل خواستار پرداخت پول حق انتقال ا	سما گون
الوس 
به استقالل شده است. باشگاه ازب
ستان, در نامه آخر خود 2ه 
برا� 	] ماه گذشته است، تهد	د 2رده 2ه در صورت پرداخت 
نشدن ١٢٥ هزار دالر از حق انتقال ا	سما، از استقالل به فيفا 
ش
ا	ت خواهد 2رد. مسئوالن استقالل نيز پاسخ نامه را داده 
و اعــالم 2رده اند 2ه بــا توجه به تغييرات مد	ر	ت, در باشــگاه 
اســتقالل در اســرع وقت ا	ن پول پرداخت م, شود، اما هنوز 

ا	ن اتفاق نيفتاده است. ا	ن در حال, است 2ه وقت, ا	سما به 
استقالل پيوســت، هيچ صحبت, از سو� مسئوالن استقالل 
مبنــ, بر پرداخت حق انتقال به پاختا2ور 	عن, تيم قبل, ا	ن 
باز	
ن مطرح نشــده بود. ظاهرا فســخ قرارداد و توافق تنها با 
خود باز	
ن صورت گرفته و هنوز مطالبات باشگاه ازب
ستان, 
پرداخت نشده است. ا2نون ا	ن سوال به وجود م, آ	د 2ه چرا 
مسئوالن وقت استقالل هيچ وقت توضيح, درباره حق انتقال 
ا	ــن باز	
ن به اســتقالل نداده بودنــد؟ اگر بــا باز	
ن توافق 
صورت گرفته و قراردادش فسخ شده، چرا باشگاه ازب
ستان, 
مدع, است 2ه اســتقالل با	د ١٢٥ هزار دالر پرداخت 2ند؟ 
در ا	ــن بين چه اتفاقاتــ, رخ داده 2ه بعد از ادعا� مســئوالن 
باشگاه اســتقالل، پاختا2ور خواهان در	افت ١٢٥ هزار دالر 

شده است؟ 

بده� "� ميليارد� آب� ها به باشگاه ازب)ستان�

تهد"د به ش)ا"ت پاختا�ور از استقالل به خاطر ا"سما! 

دربی بالى جان 
فرهاد و یحيی 

�سب ٢ امتياز از ٣ باز� آمار ضعي6 �ادرفن� سرخاب� 

 عمل
ــرد ٤ نما	نــده ا	ران در 
هفته دوم ليگ قهرمانان آسيا 
بســيار نااميد 2ننــده و حتــ, نگران 2ننــده 
بود. 2ســب تنها 	ــ] امتياز از ٤ بــاز� و از 
دســت رفتن ١١ امتياز توسط پرسپوليس، 
اســتقالل، ســپاهان و شــهرخودرو، نشــان 
از افــت محســوس فوتبال باشــگاه, ا	ران 
	ــا عقب مانــدن ز	اد آن ها از رقبا� آســيا� 
غرب, دارد و ا	ن فاصله هر ســال هم بيشتر 

و بيشتر م, شود. 
  

از جمع ٤ نما	نده ا	ران، تنها پرسپوليس بود 
2ــه در هفته دوم 	] امتيــاز گرفت، در حال, 
2ــه بــا ٢ گل از شــارجه امــارات پيــش بود و 
انتظار م, رفت اولين پيروز� اش را در فصل 
جد	ــد ليگ قهرمانان 2ســب 2نــد. اما دفاع 
ســرخ ها مثل باز� با الدحيــل متزلزل ظاهر 
شد و برد را با مساو� عوض 2رد. پرسپوليس 
در شــرا	ط, ٤ گل در ٢ باز� ليگ قهرمانان 
در	افت 2رده 2ه در ٣ فصل گذشــته سرخ ها 
بهتر	ــن خــط دفاعــ, را داشــتند و 	
ــ, از 
عوامل قهرمان, هــا� متوال, ا	ن تيم همين 
دفــاع خــوب و نفوذناپذ	رشــان بــود. البتــه 
پرســپوليس در نيم فصــل اول ليــگ برتر هم 

عمل
ــرد خوبــ, در فاز دفاع, داشــت و تنها 
٧ گل در	افــت 2ــرده بود اما بــا آمدن 	حي, 
گل محمــد� و تغييــر سيســتم بــاز� تيــم و 
هجوم, تر شــدن بــاز� پرســپوليس، هرچه 
2ــه بران
ــو و 2الــدرون ســرمربيان ســابق و 
خارج, ا	ن تيم رشــته بودند، پنبه شــد! آمار 
گل هــا� در	افتــ, پرســپوليس در ٣ بــاز� 
اخير بســيار نگران 2ننده است. هم به لحاظ 
تعداد گل ها� در	افت, و هم به دليل شــ
ل 
خوردن گل. در	افــت ٦ گل در د	دار درب,، 
الدحيل و  شــارجه، آن هم تقر	با به 	] ش
ل 
نشــان از بهم ر	ختگ, و آشفتگ, خط دفاع, 
دارد 2ــه به تف
رات 	حي, 	ا نداشــتن اقتدار 
الزم از ســو� او برم, گــردد. عناصــر دفاع, 
پرسپوليس بدون هيچ تغيير� همان عناصر 
تيــم بران
ــو و 2الــدرون هســتند امــا در تيم 
بران
ــو و 2الــدرون، پرســپوليس به ســخت, 
گل م, خــورد و در تيم گل محمد� هر حمله 
نيم بنــد حر	فان م, تواند منجر به گل شــود. 
شــا	د نبــود اقتــدار الزم در تيــم مرب, گــر� 
پرسپوليس و باز� 2ردن ســتاره ها تحت هر 
شــرا	ط,، 	
ــ, از دال	ل آن باشــد 2ــه قطعا 

نياز به بازنگر� در تف
رات 2ادرفن, دارد. 
  

ن
تــه ا� 2ه در مورد پرســپوليس و اســتقالل 
مشــتر� اســت، عدم نتيجه گير� ســرخاب, 
	حيــ,  اســت.  پا	تخــت  دربــ,  از  پــس 
گل محمــد� و فرهــاد مجيــد� در ٣ د	ــدار 
اخيرشــان مجموعا ٢ امتياز 2ســب 2رده اند 
2ــه قطعــا آمــار خوبــ, بــرا� ا	ــن دو مربــ, 
دربــ,،  در  پــرگل  تســاو�  نيســت.  جــوان 
هرچنــد دو طرف را راض, نگه داشــت و حت, 
پرســپوليس و 	حي, را به خاطــر عوض 2ردن 
باخت با تساو� راض, تر، اما پس از ا	ن باز� 
هر ٢ تيم در ســراز	ر� افتادند. اســتقالل در 

د	ــدار با الشــرطه عــراق و االهل, عربســتان 
فقــط 	ــ] امتياز 2ســب 2ــرد و پرســپوليس 
بــا الدحيــل و  شــارجه ٥ امتيــاز  در مصــاف 
و  2ارشناســان  نظــر  از  البتــه  داد.  دســت  از 
فوتبال دوســتان عمل
ــرد فنــ, تيــم فرهــاد 
مجيد� در هر ٢ باز� آســيا	, اش به مراتب 
بهتر از عمل
رد شــاگردان 	حي, گل محمد� 
بــوده، بخصــوص ا	ن 2ه ســرمرب, اســتقالل 
بســيار� از باز	
نان تاثيرگذارش را به خاطر 
مصدوميــت 	ا محروميت در اختيار نداشــت. 
به نظر م, رســد پرسپوليس و استقالل بدون 

توجــه به فشــردگ, مسابقات شــان در پا	ان 
ســال همــه توان شــان را صرف دربــ, 2رده 
بودند تا با برد در ا	ن مســابقه حساس وجهه 
و اعتبارشان را نزد هواداران شان ارتقا دهند 
و همين مســئله باعث شــد از تــوان آن ها در 
د	دارها� آســيا	, 2اســته شــود. البته ا	ن 
مســئله اثر منف, د	گر� هم داشت. هيجان 
از پرداختــن 2ادرفنــ,  2اذب دربــ, مانــع 
٢ تيــم بــه نقــاط قــوت و ضع[ شــان شــد و 
هميــن موضــوع در د	دارهــا� آســيا	, 2ار 

دست شان داد. 

تمام هز	نه ها� پرســپوليس در 2شور امارات را حر	[ ا	ن تيم در ليگ قهرمانان آسيا 
پرداخت 2رد. تيم فوتبال پرسپوليس در حال, جمعه هفته گذشته برا� باز� با شارجه 
امارات راه, ا	ن 2شــور شد 2ه سرخ ها توانستند ٢ جلسه تمر	ن, در دب, و سپس ٢ 
تمر	ن نيز در شــارجه امارات برگزار 2نند .باشگاه پرسپوليس قبل از برگزار� اردو� 
خــود در امارات توافق دو جانبه ا� را با حر	[ امارات, خود به امضا رســاند 2ه ط, آن 
تمام هز	نه ها� اردو� ســرخ ها در امارات را باشــگاه شــارجه پرداخت 2ند و باشــگاه 
پرسپوليس نيز متعاقبا هز	نه ها� اردو� امارات, ها برا� باز� برگشت را تمام و 2مال 
پرداخت 2رده و زمين چمن تمر	ن, مناســب, را نيز بــرا� حر	[ خود در تهران آماده 
2نــد . همچنين در صورت, 2ه باز� برگشــت بنا به هر دليل, در تهران برگزار نشــود، 
باز هم باشــگاه پرسپوليس موظ[ اســت پول ا	اب و ذهاب 2اروان شارجه را پرداخت 
2ند. مد	ران باشــگاه پرســپوليس با توجه به مشــ
الت ارز� موجود برا� جابه جا	, 
پول از داخل ا	ران چنين توافق, را انجام دادند تا به مشــ
ل مال, نخورند. همين امر 
ســبب شد تا باشگاه پرســپوليس 	] ر	ال بابت اردو� خود در امارات پرداخت ن
ند . 
تيم فوتبال پرســپوليس سه شنبه شب گذشته در  هفته دوم رقابت ها� ليگ قهرمانان 
آسيا به مصاف شارجه رفت 2ه ا	ن د	دار با تساو� ٢ - ٢ به اتمام رسيد. د	دار برگشت 

٢ تيم نيز پانزدهم ارد	بهشت ماه ٩٩ در تهران برگزار م, شود.

پرســپوليس در دوميــن د	دار خــود در ليگ قهرمانان آســيا نيز نتوانســت به پيروز� 
برســد و برابر شــارجه به تســاو� ٢ - ٢ رضا	ت داد. هر ٢ گل پرســپوليس را در ا	ن 
د	دار عل, عليپور به ثمر رســاند. مهاجم پرسپوليس با زدن ا	ن ٢ گل توانست شمار 
گل ها� خود را در ليگ قهرمانان آســيا به ١٠ گل برســاند تا به تنها	, برتر	ن گلزن 
پرســپوليس در ا	ن رقابت ها باشد. او پيش از ا	ن د	دار در2نار طارم, ٨ گله برتر	ن 
گلزن پرســپوليس در ليــگ قهرمانان بــود. برتر	ن گلزن پرســپوليس در رقابت ها� 
باشــگاه, در آســيا فرشــاد پيوس اســت 2ه ١١ گل به ثمر رســانده 2ه ٨ گل آن در 
رقابت هــا� جام درجام بوده و بعد از او عل, 2ر	م, و عل, عليپور١٠ گله قرار دارند. 
عليپور با زدن 	] گل د	گر م, تواند به ر2ورد برتر	ن گلزن پرسپوليس در رقابت ها� 
آســيا	, برســد. ا	ن مهاجم پرســپوليس هم چنين با زدن ا	ن ٢ گل موفق شد شمار 
گل ها� خود را در ا	ن فصل به ١٠ گل برســاند. او در ٢٣ باز� ا	ن فصل١٠ گل به 
ثمر رسانده و برا� سومين فصل پياپ, است 2ه شمار گل ها� خود را در پرسپوليس 
دورقمــ, م, 2ند. عليپور در فصل ٢٠١٧-٢٠١٨ موفق شــد در ٤٤ باز� ٢٦ گل 
بــه ثمر برســاند. او در فصل قبل در ٤٧ باز� ١٨ گل به ثمر رســاند 2ــه از جمله گل 
قهرمان, پرسپوليس در فينال جام حذف, بود و در ا	ن فصل نيز تا2نون در ٢٣ باز� 

موفق شده، ١٠ گل به ثمر برساند.

تمام هزینه هاى پرسپوليس پاى شارجه امارات عليپور یک گل تا رکورد پيوس اتفاق روز سوال روز
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